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Tijdens Feyenoord-Roda JC werd Mario Been eens door een Limburgse
houthakker bijna gevierendeeld. Beentje kon niet meer op zijn benen staan en
werd door twee man groggy het veld afgedragen.
Toen hij lang na de wedstrijd - nog steeds ondersteund - Feyenoord's koffiekamer
binnenstrompelde, stapte een Limburgse journalist vrolijk op hem af en lachte:
"Waarom ben je er eigenlijk uitgegaan?"
En Mario: "Er was telefoon voor me."
Als op een Zeister training op doel moest worden geschoten, liet George Kessler,
van eind 1965 tot half zeventig een gewichtig doende bondscoach, immer vol
overgave 'vúúr' over het veld schallen. Toen Cruijff eens in schietpositie
belandde, brulde de strenge bondscoach het weer: "Vúúr!" Waarop Jopie prompt
ophield, zijn rechtervoet op de bal plaatste, de Zeister bossen aftuurde en verbaasd
vroeg: "Vuur? Waar dan, meneer Kessler?"
De Noorse verdediger Ragnvald Soma heeft een aanbod van West Ham United
afgeslagen, omdat hij vindt dat de spelers te veel drinken.
"Al dat gezuip bij de Engelse clubs trekt me niet", zei hij tegen de krant Evening
Standard. "Ik ben geen geheelonthouder, maar als spelers dronken worden en de
volgende dag op de training naar alcohol ruiken, lijdt het hele team daar onder."
Soma denkt nu aan een overgang naar Italië.

Belangrijke datums
Zaterdag

24 mei

Carbid schieten

Uit de bestuurskamer!!!!!
Ook wij feliciteren ons oud jeugdlid met het behalen van de gouden
medaille op de 10 km en brons op de 5 km.

Piet`s overzicht
Voetballen, het moet weer even wennen na al dat
Olympische geweld…..De focus kan vanaf nu weer naar
het groene gras. Toch moet ik vanaf deze plaats onze
voormalige jeugdspeler Jorrit Bergsma feliciteren met z’n
eeuwige roem. Kwam hij op de 5 km nog net iets te kort,
op de 10 km wist hij als marathonschaatser het complete
veld “allrounders” naar huis te schaatsen. Overigens wil ik
vanaf deze kant wel de hoop uitspreken dat de andere
landen het schaatsen vanaf nu weer wat serieuzer gaan
nemen, zodat we de volgende Olympische Spelen niet
weer hoeven te spreken van een “Open Nederlands Kampioenschap”. Het
doet echter niets af aan de schitterende prestaties van onze Oranje Helden.
“Kanjers zijn ‘t “!!!! Aldus Erica T., en dat geldt uiteraard ook voor onze
andere voormalige jeugdspeler, Daan Breeuwsma. Zijn droom ging na bijna
2 weken wachten al na enkele meters in rook op. Wat een teleurstelling
voor het hele team!! Gevochten als leeuwen, maar daardoor China nog aan
een bronzen medaille geholpen. Ook dat nog. Ze hebben met zowel het
mannenteam, alsook het vrouwenteam het short tracken echter wel op de
kaart gezet in Nederland. Wat een heerlijke snelle sport, waarin werkelijk
niks fout mag gaan, en dan al die adrenaline!!!! Kortom, Olympische
Spelen waarin we ook deze keer niet bleven verstoken van emotie en
dramatiek, dus net zoals het hoort in de (top)sport. En let wel, er zijn nog
altijd meer verliezers dan winnaars…..Over winnaars gesproken, onze
(nieuwe) gemeente mag dan wel onder curatele staan, we hebben wel mooi
als gemeente de meeste medaille winnaars in ons midden, en de koek lijkt
ook nog niet op. Tussen de bedrijven door zijn er momenteel ook nog twee
ouwe cracks uit ons dorp volop in training in Thialf. Dus over vier jaar
verwacht ik Jan “Curling” de Jong en Douwe “De Veger” Venema ook als
medaillekandidaten in Korea. Wat een “kanjers”, aldus Erica T.!!!!! Dan nu
over tot de orde van de dag. Oldeboorn 1 (of is het nu Aldeboarn 1?......) is
alweer enkele weken vrolijk aan het dartelen in de wei. De eerste puntjes
zijn dan ook alweer binnen. Op 16 februari moest Langweer er met 1-6 aan
geloven. Helaas konden de jongens van Piet de Winter dit afgelopen zondag
niet doortrekken in de wedstrijd tegen RES. Met 0-1 trok men helaas aan
het kortste eind. Komende zondag spelen ze een oefenwedstrijd in en tegen
VWC. Op 9 maart reist het gezelschap af naar Harlingen om tegen Robur
de volle winst weer te pakken. Oldeboorn 2 kwam ook met een
verrassende winst uit de winterstop. Thuis tegen Udiros werd met 3-1
gewonnen. Zondag a.s. ontvangen ze om 12.00 u. ONB, en een nieuwe
verrassing hangt in de lucht. De week erop alweer thuis, en nu tegen

Houtigehage 2. Bob de Vleeskoerier kan de gehaktballen bijna niet
aanslepen…..Ook Oldeboorn 3 wist de eerste wedstrijd na de winterstop in
winst om te zetten. In Oosterstreek werd met 1-2 gewonnen. Komende
zondag naar Thor in Lippenhuizen, en een week later naar Diever-Wapse.
Lijken me 6 punten te worden. Oldeboorn 4 start zondag a.s. thuis tegen
Joure 6, en een week later wederom thuis, en wel tegen GAVC 5. Ook hier
verwacht ik 6 punten. Alle jeugdteams hervatten op zaterdag 8 maart de
competitie. Oldeboorn C1 speelt de eerste wedstrijd dan thuis tegen
Scharnegoutum. Oldeboorn D1 gaat naar Oostenburg D3. Oldeboorn E1
speelt thuis tegen Aengwirden E3. Oldeboorn E2 reist af naar
Heerenveense Boys E9. En tot slot onze “einepykjes” (Oldeboorn F1), zij
gaan naar Irnsum F3. Allemaal maar weer veel succes en vooral veel
plezier, en bedenk wel “Doelpunten maken is net als ademhalen, je verleert
het nooit”……En is het nu “Aldeboarn”, of “Oldeboorn”……Het
Kanniewaarzijn!!! Toedeledoki!!!
(Wedstrijdschema voor B-junioren helaas niet bekend. Red.)

Ik begin het nu echt te beseffen, deze telt.. nu ik ook fc Knudde heb
gehaald! (Jorrit Bergsma op facebook)

Uit onze geschiedenis (63)
De vierde klassers CAB en Oldeboorn gooien hoge ogen. In de
vierde klasse A is de titelstrijd in een beslissend stadium geraakt
Oldeboorn won namelijk van Freno en CAB van Stiens. Bij
Oldeboorn, CAB of Tijnje zal het kampioenschap dan ook terecht
komen waarbij de kaarten voor Tijnje het ongunstigst liggen. De
overwinning van Oldeboorn op Freno was stellig verdiend. Wel
waren de Franekers voor rust sterker maar de schotvaardigheid liet
veel te wensen over, waardoor met blanke stand werd gedraaid. Na

de rust had Oldeboorn met de wind mee een veldoverwicht Piersma
bracht de openingstreffer op zijn naam terwijl Castelein met een
vleugelschot schot de zege wat een kloeker aanzien gaf 2-0.
••••••••••••••••••••••••••••••
De titel kan CAB in de vierde klasse A bijna niet meer ontgaan. Het
won gisteren het treffen van het zwakke Oosterlittens met 1-4 en
aangezien Oldeboorn tegen Tijnje de eer en de punten aan de
tegenpartij moest laten 0-1 hebben de Bolswardenaren uit het treffen
tegen de Sweach aan één punt voldoende om de kampioensvlag te
kunnen hijsen. Het lag voor de hand dat het treffen in Oldeboorn
tussen de club van die naam en Tijnje geen beste wedstrijd zou
worden. Daarvoor stond er voor beide partijen te veel op het spel.
Voor de rust werd er nog het minst slecht gespeeld. Er werden toen
enkele aanvallen opgebouwd maar beide defensies waren goed op
dreef. Twintig minuten na de hervatting scoorde linksbuiten
Hielkema voor Tijnje bij welk doelpunt het verder is gebleven 0-1.
gaf

Eindstand 1956-1957 4e klasse A
01 CAB
16-24 43-26
02 Tijnje
16-22 44-30
03 MKV, 29
16-18 45-31
04 Oldeboorn
16-18 41-32
05 Freno
16-17 41-32

06 Stiens
07 Dokkum
08 de Sweach
09 Oosterlittens

16-17 33-31
16-16 34-44
16-11 39-43
16-1 17-68

Start KNVB Voetbalpool november 1956
Datum
Opbrengst
8 november
f4,40
15 november
f4,50
22 november
f6,30
29 november
f4,90
6 december
f5,70
13 december
f6,13
20 december
f5,85
27 december
f3,23
Totaal 1956
f41,01
In Nederland wordt de Voetbaltoto landelijk georganiseerd door de Lotto.
De voetbaltoto werd begonnen in 1956 door de KNVB en was
oorspronkelijk een door de clubs georganiseerde pool onder de leden; men

moest dus lid van de bond zijn om mee te kunnen spelen. Al gauw gingen
er grote bedragen in om en ging de politiek zich ermee bemoeien. De
Minister van Justitie wilde aanvankelijk de toto verbieden, maar kwam
in 1960 met een wijziging van de Loterijwet. Sindsdien werd de toto
georganiseerd door de Stichting De Nationale Sporttotalisator. Een groot
deel van de opbrengst ging wel naar de voetbalbond. De bedoeling van de
toto was van een speelronde van de Ere- en/of Eerste divisie te voorspellen.
Tegenwoordig kunnen er ook wedstrijden uit het buitenland op het
formulier staan. Bij elke wedstrijd op het formulier kan men invullen: 1
(thuisploeg wint), 2 (uitploeg wint) of 3 (gelijkspel). Men kon een formulier
halen, invullen en inleveren bij een sigarenhandelaar, zoals elk dorpje die
wel had. Jarenlang werden de toto-uitslagen in het radioprogramma Langs
de Lijn voorgelezen door Frits van Turenhout, die er zijn bijnaam "Mister
null-null" aan overhield. Met de komst van andere loterijen zoals
de Lotto in de jaren 80 daalde de belangstelling voor de Voetbaltoto nogal
en liep dus ook het prijzengeld terug. Tegenwoordig zijn er allerlei
varianten, zoals Toto Select, waarbij men zelf het aantal wedstrijden
(minimaal 3, maximaal 6) kan bepalen, en Toto Score.

Piet van der Feer Bokaal
René van Kalsbeek
Age de Jong
Klaas Hartmans
Robert van Roeden
Pieter Poepjes
Douwe Hein Akkerman
Anno Huisman
Johannes Nijdam
August Faber
Robert van Steinvoorn
Hotse Dekker
Dennis Faber
Siep Bangma
Arnold Oosterbaan
Siete Veenstra
Floris Crone
Ringo Crone
Aaltsen Bergsma

16
10
9
9
9
7
7
7
7
5
4
4
4
4
4
3
3
3

Ate Bergsma
Jan Wybren Boschma
Hessel Stulp
Arnold Hobma
Eyal Ashur
Jelco Meijer
Patrick Antonissen
Ellert Quarré
Piet v/d Vlugt
Corné Schukken
René Spinder
Bart de Vreese
Jan Hendrik v/d Wal
Johannes v/d Wal
Jorrit Zandberg
Menko Dijkstra
Sybrand Oosterbaan

3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN KNVB: SPELERSPAS EN DWF
De komende 3 maanden vinden bij de jeugd 2 grote veranderingen plaats, te
weten de invoering van de visuele controle van de spelerspassen en de
invoering van het DWF, het digitale wedstrijdformulier, bij de D pupillen
en A t/m C junioren.
Controle spelerspassen
Vanaf 1 maart is de verplichte visuele controle van de spelerspas ook van
toepassing in
de categorie B van het jeugdvoetbal (jongens en meisjes). Hiermee treedt de
laatste
fase in werking van de stapsgewijze invoering van deze maatregel. Per 1
maart is de
verplichte visuele controle dus een feit in het gehele amateurvoetbal.
_ Visuele controle vindt plaats op het veld voorafgaand aan de wedstrijd,
inclusief de dan aanwezige wisselspelers
_ Visuele controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet meer
gedaan
_ Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, worden na
afloopgecontroleerd
_ Als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden (veel regen; vorst
en/of sneeuw) kan de visuele controle binnen plaatsvinden. Dit is in overleg
te bepalen door aanvoerders/leiders en scheidsrechters
Laatste fase invoering DWF(Digitaal Wedstrijd Formulier)
De uitlevering van het DWF voor de junioren en D-pupillen in categorie B
zal in 4 fases plaatsvinden. Dit zal geschieden in de volgorde D-pupillen, Cjunioren, B-junioren en Ajunioren. Deze volgorde heeft te maken met het
feit dat op dit moment de pieken in het gebruik
van het DWF liggen bij + 14.00 uur en + 16.30
uur. Analyse heeft uitgewezen dat de
piekbelasting bij de D-pupillen ligt tussen + 9.00
uur tot en met + 12.00 uur. Dit is de reden
waarom de KNVB, op dringend advies van
Sportlink Services, begint met de uitlevering van
de D-pupillen (competitie- en bekerwedstrijden)
en vanaf deze leeftijdscategorie naar boven toe
verder gaat uitleveren.
_ D pupillen za 29 maart 2014
_ C junioren za 12 april 2014
_ B junioren
za 29 april 2014

Uit onze geschiedenis (64)
01 de Blesse
02 DDD
03 Oldeboorn
04 Surhuisterv
05 Stanfries

1946-1947 1e klasse B
12-20 41-17
06 Heerenveen 3 12-9 39-44
12-17 48-24
07 Akkrum 2
12-0 8-66
12-16 32-26
12-11 48-37
12-11 28-40

Denkt een ieder weer aan de
wedstrijdverslagen?!?!?!?!
Wedstrijdverslagen
Aldeboarn dik verdiend langs Langweer
Aldeboarn was er zich vandaag van bewust dat er drie punten moesten
worden gehaald. Aldeboarn doet mee in periode twee en, moet aansluiting
houden bij de bovenstaande teams. Aldeboarn begon uitstekend en dit
resulteerde binnen de minuut al in de 0-1, Robert omzeilde de keeper met
een sleepbeweging en kon simpel binnentikken. Een prima begin.
Aldeboarn voetbalde beter en had de wedstrijd prima onder controle.
Langweer kwam amper bij het doel van Dennis. Aldeboarn combineerde
prima en vaak moest er een overtreding aan te pas komen om dit te stoppen.
Klaas Hartmans werd veelal gezocht, klaas is sterk met een man in de rug
en daar omheen loopt Rene met zijn snelheid. Laatstgenoemde maakte een
fantastische goal. Vanuit een onmogelijke hoek schoot hij met buitenkant
rechts in de korte hoek en verraste vriend en vijand. Aldeboarn ging door en
wou meer, dit leidde af en toe ook tot slordig balverlies. Een misverstand
tussen Henk de Jong en Dennis Faber werd bijna fataal, gelukkig liep dit
goed af en was Aldeboarn weer bij de les. Nadat een speler van Langweer 2
keer terecht de gele kaart kreeg te zien kon deze gaan douchen. Aldeboarn
kwam nu dus tegen 10 man te spelen. Het werd wat grimmiger en
Aldeboarn kreeg een aantal vrije trappen rond de 16. Rene schoot rakelings
naast en de vrije trap van Robert strandde in de muur. Klaas Hartmans
schoot na een prima aanval op de lat. Aldeboarn had controle over de
wedstrijd en bleef rustig en ging niet mee in het fysieke spel van de
tegenstander, Mijn complimenten hiervoor. Aldeboarn ging met een 0-2
voorsprong de rust in. We mochten dit niet meer weggeven, linies kort
houden en geconcentreerd blijven waren de ingrediënten voor de tweede
helft. Na rust hetzelfde spelbeeld, Aldeboarn de voetballende ploeg en
Langweer liep achter de feiten aan. Al snel in de tweede helft scoorde Klaas
Hartmans na een prima individuele actie. Dit was de mentale klap tussen de
oren voor Langweer. Langweer maakte even later een prima goal. Na goed
doorzetten op de rechterkant van langweer kreeg de speler de bal prima
voor de nummer 10 van langweer kopte hard onderkant lat binnen, mooie
goal. Aldeboarn was niet ontdaan en ging door. Na een overtreding op de
rand 16 ging Anno huisman achter de bal staan en schoot snoeihard binnen,

1-4. Aldeboarn bleef voetballen en zocht veelal de combinatie om zo over
de flanken door te komen. Rene Kalsbeek kwam goed door op links en gaf
voor op Robert van Roeden, laatstgenoemde kopte de bal onderkant lat
binnen maar tot onze grote verbazing werd dit zuivere doelpunt afgekeurd.
Kop omhoog en gewoon weer door. Rene van Kalsbeek kwam weer door
over links en gaf voor op Hotse Dekker deze scoorde maar de bal was over
de achterlijn geweest en zo was het een doeltrap. Langweer probeerde maar
slaagde er niet in om een aanval op te zetten. Vaak was wietse huisman een
sta in de weg en de backs henk en tom zaten lekker kort. Trainer Piet de
Winter besloot om te gaan wisselen. De moegestreden Hotse Dekker werd
vervangen door Ringo Crone en zijn broertje Floris kwam Arnold Hobma
vervangen die toe was aan een scherpe analyse over zijn gespeelde
wedstrijd. Aldeboarn kon de wedstrijd uitspelen, gaan werken aan doelsaldo
was het motto. Klaas Hartmans gaf hier gehoor aan en maakte zijn tweede
na weer een prima actie vanaf links schoot Klaas genadeloos binnen.
Douwe hein Akkerman kwam het laatste kwartier Rene Kalsbeek
vervangen die een puike partij had gespeeld en toe was aan rust en een
warme douche. Aldeboarn kwam aanvallend nog een paar keer gevaarlijk
door. een schot van Douwe hein Akkerman op de paal en een vrije trap
vanaf rechts werd jammerlijk gemist door drie spelers. Klaas Hartmans
maakte zijn derde van de dag. Hij gebruikte zijn tegenstander als draaipunt
en schoot (blundertje keeper) de 1-6 binnen. Aldeboarn pakte dus
belangrijke punten na de winterstop (nou ja winter??} Volgende week komt
RES op bezoek in Aldeboarn. Aldeboarn speelde vandaag volwassen en
geduldig en dat resulteerde in de winst.
Groet Douwe Hein Akkerman Bedankt voor het vlaggen Harke

Oldeboorn – RES
Afgelopen zondag stond voor Oldeboorn een belangrijke thuiswedstrijd op
het programma tegen RES uit Bolsward. Om het seizoen nog te redden
moeten de Boarnsters de tweede periode pakken of zo hoog mogelijk zien
te eindigen op de ranglijst om zo nog een prijs mee te kunnen pakken.
Voorlopig haken de Boarnsters echter op beide fronten af, omdat de
wedstrijd tegen een directe concurrent met 0-1 werd verloren en de
achterstand op de top vier nog verder is opgelopen. De tweede periode lijkt
nu nog de enige kans voor Oldeboorn, maar ook dat heeft de ploeg niet
meer in eigen hand. Trainer Piet de Winter moest tegen RES
noodgedwongen sleutelen aan zijn opstelling, omdat de complete
voorhoede ontbrak. Age de Jong (geblesseerd), René van Kalsbeek
(geschorst) en Klaas Hartmans (vakantie) konden niet meedoen. De (nog)
niet geheel fitte Douwe Hein Akkerman moest hierdoor de volledige 90

minuten spelen. Ook was er nu een basisplaats links voorin voor Ringo
Crone. De overige posities werden ingevuld d.m.v. veel verschuivingen in
het elftal, wat het voetbal niet ten goede kwam. De eerste helft hadden de
Boarnsters de straffe wind in de rug en hielden zonder goed te spelen de
druk op de achterhoede van RES. Vaak was echte de eindpass, gedragen
door de wind niet goed (te hard). Toch kreeg Oldeboorn mogelijkheden om
te scoren via Robert van Roeden en Douwe Hein Akkerman. De beste kans
was echter voor Ringo Crone, die oog in oog met de keeper van RES kwam
te staan. Laatstgenoemde keerde echter de inzet. Even later was
rechtsachter Henk de Jong dichtbij zijn eerste treffer voor Oldeboorn 1. Zijn
poging van grote afstand belande echter boven op de lat. De Boarnsters
wisten de bal er niet in te krijgen en wisten daarom dat de tweede helft
lastig zou worden, omdat ook RES in de eerste helft amper in de buurt van
het doel van Dennis Faber was geweest. Al na vijf minuten in de tweede
helft kreeg RES een grote kans, maar gelukkig voor Oldeboorn werd deze
voorlangs geschoten. RES zette vroeg druk en Oldeboorn kon er
voetballend moeilijk uit komen. Sporadisch kwamen de Boarnster tot een
aanval, maar dat leverde wel een gevaarlijke situatie op. Douwe Hein
Akkerman brak door na een prima pass van Robert van Roeden en kon
alleen op de doelman af. Hij werd echter onderuit getrokken door een
verdediger van RES. Scheidsrechter Bok uit Nij Beets floot wel voor een
overtreding, maar gaf de betreffende speler geen kaart, waar natuurlijk rood
getrokken had moeten worden. De toegekende vrije trap leverde niets op.
Halverwege de tweede helft kwam het sterkere RES toch op voorsprong.
De achterhoede van de Boarnsters gaf deze middag weinig weg, maar
moest toezien dat een voorzet bij de eerste paal werd binnen geprikt.
Oldeboorn probeerde daarna uit alle macht de gelijkmaker te forceren, maar
miste duidelijk de balvastheid en snelheid van de spelers die ontbraken.
RES kreeg wel wat meer ruimte in de slotfase van de wedstrijd, maar wist
zelden gevaarlijk te worden. Wel gingen de 3 punten mee naar Bolsward,
zodat RES weer volop meedoet om het kampioenschap. Oldeboorn neemt
plaats in de wachtkamer en moet zijn wedstrijden winnen en hopen op
misstappen van anderen. Wietse Huisman

Uitslagen oefenwedstrijden
19 januari
2 februari
9 februari
12 februari
14 februari

Oldeboorn – Renado
Steenwijker Boys – Oldeboorn
Surhuisterveen – Oldeboorn
Oldeboorn – Blue Boys ZM
Oldeboorn 2 – Tijnje 2

1-1
5-0
3-2
4-3
4-3

Team indeling jeugd
C-junioren
1. Iwan Huitema
2. Djurre van der Woude
3. Anouk Stulp
4. Rik van Santen
5. Wolter Brak
6. Rinse Tijsma
7. Ids Tijsma
8. Cedric Kok
9. Leon Siemonsma
10. Hessel Heerma
11. Tjitze Brandsma
12. Sietse Hofstra
13. Sil van der Woude
14. Duco van der Bij
D-pupillen
1. Rico Hielkema
2. Jisk Oosterbaan
3. Jurrit Dijkstra
4. Marianne Dekker
5. Amber van der Ven
6. Ids de Roos
7. Lars Vink
8. Tamme Veenstra
9. Tim Hofstede
10. Gerben Bouma
11. Jetse Teunissen
12. Jop Veenstra
13. Erik Heerma
14. Tygo Mebius
B-combinatie met Irnsum
1. Corné Schukken
2. Wiemer Dekker

E1-pupillen
1. Remco Weidenaar
2. Tiemen Jelsma
3. Jitske Spoelstra
4. Jentje Brandsma
5. Ridzert Teunissen
6. Ralf van Warmerdam
7. Levi van der Wal
8. Kyran Mebius
E2-pupillen
1. Lyanne Huitema
2. Yanieck van Asperen
3. Dani van Warmerdam
4. Lara Jansen
5. Danielle van der Meulen
6. Jorn Brouwer
7. Hessel Jelsma
8. Joris van Rooijen
F-pupillen
1. Mees Beeuwkes
2. Sjoerd Jacob Sixma
3. Jesse ten Hoor
4. Sebastiaan Witteveen
5. Atte de Haan
6. Aniek van Warmerdam
7. Rimer Wierda
8. Tygo Hielkema
9. Wesley Idzenga

3. Karst Brak
4. Nick Bangma
5. Menko Dijkstra

Competitie indeling jeugd
Warga B1
FVC B2
Irnsum/Oldeboorn B1
IJVC/Blauwhuis B2
Scharnegoutum B1
LSAC B4

Oldeboorn D1
Gorredijk D3
Drachtster Boys D6
Aengwirden D2
SJO J.V. Oostenburg D3
SJO WTTC D3

Oldeboorn C1
Scharnegoutum C2
Joure C4
Irnsum C1
SJO RVC C2
Oldeholtpade C2

Heerenveense Boys E9
Lemmer E2
DWP E4
CVVO E8
EBC/Delfstrahuizen E4
Oldeboorn E2

Oldeboorn E1
Joure E10
Wispolia E1
Aengwirden E3
SJO RVC E5
FFS E2

Akkrum F4
Nieuweschoot F2
Oldeboorn F1
Makkinga F1
Irnsum F3
SJO RVC F4

Wedstrijdprogramma
Zondag 2 maart
VWC1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 2 – ONB 4
Thor 3 – Oldeboorn 3
Oldeboorn 4 – Joure 6

14.00 (O)
12.00
10.00
10.30

Zaterdag 8 maart
Scharneg.B1- Irnsum/Oldeboorn B1
Oldeboorn C1 – Scharnegoutum C2
Oostenburg D3 – Oldeboorn E1
Oldeboorn E1 – Aengwirden E3
Heerenv.B. E9 – Oldeboorn E2
Irnsum F3 – Oldeboorn F1

11.00
11.00
09.00
10.00
11.05
09.00

Zondag 9 maart
Robur 1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 2 – Houtigehage 2
Diever-Wapse 2 – Oldeboorn 3
Oldeboorn 4 – GAVC 5

14.00
12.00
10.00
10.30

Zaterdag 15 maart
Irnsum/Oldeboorn B1 – LSC B4
Irnsum C1 – Oldeboorn C1
Oldeboorn D1 – Aengwirden D2
Joure E10 – Oldeboorn E1
Oldeboorn E2 – DWP E4
Oldeboorn F1 – Akkrum F4

Zondag 16 maart
Oldeboorn 1 – Aengwirden 1
Thor 2 – Oldeboorn 2
Oldeboorn 3 – Aengwirden 3
LSC 7 – Oldeboorn 4

14.00
10.00
10.00
14.30

14.00
11.00
10.00
12.00
10.30
09.00

Wedstrijd van het jaar
Wat voor velen de wedstrijd van het jaar is, is voor sommigen de wedstrijd
van hun leven. Je zal als scheepstimmerman maar bij Hoek voetballen en
het woensdag in de Kuip mogen opnemen tegen Graziano Pellè, de perfect
gekapte Italiaanse superspits van Feyenoord, wiens kam en gel deze week
zijn opgenomen in de collectie van het clubmuseum. Ik zou er elke nacht
wakker van liggen. En dan kom je die woensdagavond laat thuis, met holle
ogen van een week slaapgebrek, compleet afgeragd omdat je alle hoeken
van het veld hebt gezien, in een grafstemming omdat het niveauverschil
toch wel erg groot was, vlijt je vrouw zich verleidelijk tegen je aan en
fluistert ze met hese stem in je oor: "Is hij in het echt ook zo knap?"
Mijn voetbalcarrière stelt weinig voor. Het hoogtepunt was een wedstrijd
tegen FC Kantine, een team van barkeepers en één fenomenale aanvaller in
de hoogste klasse van de Amsterdamse studentencompetitie. Een soort
Feyenoord dus. Ik was een met weinig techniek gezegende draver, maar wel
bloedfanatiek. We besloten een ongebruikelijke tactiek te hanteren. Ik zou
Tjeu, de boomlange midvoor met een schot zo verwoestend dat Zlatan
Ibrahimovic er jaloers van zou worden, de hele wedstrijd hinderlijk voor de
voeten lopen. De opzet slaagde wonderwel. Zelfs als hij zich, steeds harder
vloekend, tot vlak voor zijn eigen keeper liet zakken, raakte Tjeu mij niet
kwijt. We wonnen met 1-0. Volgens mij is dat de enig mogelijke aanpak
waarmee Hoek haar supportersvereniging De Purperen Hei in vuur en vlam
kan zetten. Afbraakvoetbal van het ergste soort, zodat Pellè zich woensdag
30 oktober 2013 voor altijd als una giornata particolare zal herinneren. Datie tegen zijn ploeggenoten in de kleedkamer briest: "Anche se vado a fare la
pipi, lui è vicino a me." Precies zoals Tjeu destijds, die onder de douche
nog bijna verzoop in zijn frustratie: "Zelfs als ik ga pissen, staat hij nog
naast me."
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