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Oefenwedstrijden
Vrijdag 13 februari
Zaterdag 21 februari.
Zaterdag 28 februari.

Oldeboorn 1 – Gorredijk 1
Oldeboorn C1 – Irnsum C1
Oldeboorn C1 – Rottevalle C1

20.00
11.00
10.00

Uitslagen oefenwedstrijden
Akkrum 1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 1 – Renado 1
Oldeboorn 1 – Read Swart 1

6-3
4-0
3-4

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een speler van partij A die met de bal in de handen staat om op de juiste
plaats een inworp te nemen, trekt naar het oordeel van de scheidsrechter
hiervoor teveel tijd uit. De scheidsrechter fluit en geeft de inworp aan de
tegenpartij en toont de speler van partij A een gele kaart. Handelt de
scheidsrechter hier correct?
A. Ja, de inworp is voor partij B en de gele kaart is terecht.
B. Nee, hij dient een indirecte vrije schop voor partij B te geven.
C. Hij moet een scheidsrechtersbal geven nabij de zijlijn.
D. Nee, de inworp is voor partij A en de gele kaart is terecht.

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN
VERDEROP IN HET KRANTJE!!!!!!!!!

Uit de bestuurskamer
Het nieuwe jaar een nieuw begin. We zijn alweer een maand bezig in 2015.
Begonnen met een zeer geslaagde en gezellige nieuwjaarsborrel, die tot in
de late uurtjes is voortgezet in de plaatselijke horecagelegenheden. Met een
gezellige loterij en van de opbrengst zijn lampen gekocht die inmiddels al
boven de stamtafel hangen. Jeugdtoernooien zijn in volle gang, (oefen)
wedstrijden, trainingen ,vergaderingen, planningen, kortom het gaat
allemaal door en dat moet natuurlijk ook. En dan de nominatie van Piet de
Winter, dat zet Aldeboarn toch maar weer even op de kaart! Contact gehad
met de gemeente, ze willen samen met plaatselijk belang de verkeerssituatie
beoordelen. Daarom willen ze een keer langs komen en bekijken wat ze
hieraan kunnen doen, dit zal plaatsvinden op een zaterdag als er door de
jeugd wordt gevoetbald. Dus mocht je vreemde “meneren”zien rond lopen
op een zaterdag, dan zijn jullie bij deze op de hoogte.
Wens ik ieder een sportief en gezond 2015. Bea

Er mag gevoetbald worden op de velden van VVO!!!!!!!
Er mag samengekomen worden op het terrein van de VVO!!!!!!
Er mag gegeten en gedronken worden bij de VVO!!!!!!
Er wordt buiten gerookt bij de VVO!!!!!!
Maar jongens en meisjes. RUIM HET OP in de daarvoor
bestemde bakken! De vrijwilligers/klussers zijn het zat om
andermans spullen op te ruimen. Je begrijpt als dit zo blijft, wij
genoodzaakt zijn om jullie buiten de voetbal- en trainingstijden
de toegang moeten verbieden. En dat is natuurlijk niet onze
bedoeling. Laten we bij deze afspreken dat jullie voortaan de terreinen en
rondom de kantine het netjes achter laten. Het bestuur

Jeugdcommissie
Oproep!
Vanaf de komende seizoenshelft hebben we twee F teams. Voor een van
deze teams zoeken we nog een trainer. De F-pupillen trainen op
woensdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. De F1 en F2 trainen dan op
dezelfde tijd. Wil jij onderdeel worden van de prachtige volksclub
Oldeboorn? Meld je dan bij Johannes van der Wal (0643573766) of Jan
van der Woude (0623512528). Wie weet heb jij straks de beschikking over
velden als biljartlakens, een gloednieuwe accommodatie en een
enthousiaste, leergierige speler(tje)sgroep!

Douwe Venema Toernooi 2014
Op zondag 28 december 2014 werd er weer gestreden in de zaal tijdens het
28e Douwe Venema Toernooi. Vanaf 10 uur ging het los in de
Utingeradeelhal in Akkrum. In twee poules speelden de teams elk twee
maal tegen elkaar, waarna de beide nummers 1 van de poule de finale
speelden. Uiteindelijk wisten de #Jokers van OJC Medium het toernooi
voor de tweede keer op rij te winnen. De gezellige dag werd afgesloten in
het Fryske Hynder onder het genot van de muzikale klanken van Sander
Metz, beter bekend als de zanger van “Van Geeft ‘M”.
Hierbij de volledige rangschikking:
6. Fryske Hynder
1. OJC Medium # Jokers
2. Stikje Skroat
7. AB Combinatie heren
3. Apollo Boys
8. AB Combinatie dames
4. Ate B. en Kornuiten
9. Smarge Bargen
5. Macho BV
10. Pieken en dalen

Piet`s overzicht
Een echt overzicht kun je dit niet noemen. Noem
het maar “bladvulling”……Langzaam maar
zeker komen we weer uit de winterslaap, en hier
en daar rolt al weer een balletje. Helaas is het nog
regelmatig “wel/niet” spelen/trainen. Niet alleen
in Aldeboarn, maar ook enkele van onze
talentvolle spelers hebben bij hun nieuwe club te
maken met afgelastingen van zowel trainingen
als wedstrijden. Het blijft een kwakkelende (her)start van de diverse
competities. Onze jeugdteams en de lagere seniorenteams hebben nog
enkele weken tot hun competitie weer begint. Volgens de kenners hervatten
zij hun competities weer in het weekend van 7/8 maart a.s. (IJs en
wederdienende…….). De jeugd hervat volgende week weer de trainingen
en voor enkele jeugdteams zijn ook reeds oefenwedstrijden gepland. Zo
spelen de C-junioren 2 oefenwedstrijden en wel thuis op 21 en 28 februari
a.s. tegen respectievelijk Irnsum C1 en Rottevalle C1. Ons vlaggenschip
heeft al wel weer de nodige vlieguren in de benen. Op 25 januari mochten
zij alweer voor de competitie aantreden op Terschelling. Tegen laagvlieger
AVV werd een zakelijke 0-3 overwinning behaald. De afgelopen 2
wedstrijden werden ook bij hun afgelast. Ondanks deze afgelastingen werd
er wel geoefend, en wel tegen Akkrum (6-3 verlies), Renado (4-0 winst), en
afgelopen zondag tegen Read Swart (3-4 verlies). Komende vrijdag (de
13e……) komt Gorredijk ’s avonds om 20.00 u. langs voor een oefenpotje
in Aldeboarn. De competitie wordt hervat op zondag 22 februari a.s. met
een thuiswedstrijd tegen St. Jacob. Een week later (1 maart) wacht dan de
topper in en tegen Oldeholtpade. Winst in beide partijen brengt het
kampioenschap weer een stap dichterbij. En met een trainer die gekozen is
tot trainer van de maand in de periode 1 november tot 1 februari kan het
toch niet meer mis gaan??? Piet de Winter van harte proficiat met deze
benoeming, en nu op naar de titel!! Bij onze jeugdteams zijn enkele spelers
om uiteenlopende redenen vertrokken. Djurre en Sil van der Woude wonen
sinds vorig jaar in Grou en gaan nu hun talenten laten zien bij GAVC.
Gerben Bouma gaat het op een hoger niveau proberen bij Akkrum D1
(Hoofdklas), en ook ons jeugdig talent Tjitze Brandsma gaat het hogerop
proberen (v.v. Heerenveen). Vanaf deze kant wens ik jullie allemaal veel
succes en vooral ook veel voetbalplezier bij jullie nieuwe club, en onthou
goed dat de deur bij de v.v. Oldeboorn altijd voor jullie blijft openstaan. En
dan nog even een kleine “wijsheid”; “Voetbal is simpel, maar het
moeilijkste is simpel voetballen”, en dat is zo helder als gras……”

Uit onze geschiedenis (82)
Eerste overwinning voor Oldeboorn in 2010
Eindelijk was het dan weer eens zover. Voor het eerst sinds 13 december
vorig jaar mochten de Boarnsters weer drie punten bijschrijven. De ploeg
van trainer Henk Hoekstra kampt al vanaf de winterstop met een waslijst
aan blessures en heeft daardoor ook nooit in de sterkste opstelling kunnen
spelen. Uit de laatste zeven wedstrijden werden dan ook slechts twee
punten behaald en het zo goed begonnen seizoen leek een beetje als een
nachtkaars uit te gaan, waarbij zelfs degradatie nog dichtbij kon komen.
Gelukkig werd tegen het laaggeplaatste Sport Vereent een zwaarbevochten
overwinning behaald en zijn de Boarnsters ineens weer kansrijk voor de
nacompetitie. Op een erbarmelijk slecht veld in Oldeberkoop kwamen de
Boarnsters redelijk goed uit de startblokken. De spitsen Ate Bergsma en
Klaas Hartmans waren beiden behoorlijk actief deze wedstrijd en waren al
in de beginfase een paar keer dreigend. Bij Oldeboorn had Wietse Huisman
Szn een lastige middag tegen Sport Vereent aanvoerder Jan Jonker. Toch
kwamen de Boarnsters al snel op een op dat moment verdiende voorsprong.
Douwe Hein Akkerman bediende na een prima actie de diepgaande Ate
Bergsma en die maakte het alleen voor de keeper met links heel beheerst af,
0-1. Even later schoot diezelfde Bergsma de bal net voorlangs en niet lang
daarna kon Johannes Watzema net niet bij een schot/voorzet van Klaas
Hartmans. Sport Vereent speelde vooral heel veel de lange bal en met name
de verre uittrappen van de doelman leverde nog weleens wat onrust op bij
Oldeboorn achterin. Maar echte kansen werden niet weggeven en de
schoten van Jonker uit de tweede lijn misten de precisie of werden gepakt
door doelman Siep Bangma. De ruststand was dan ook 0-1. Dat Sport
Vereent zich niet zomaar gewonnen gaf bleek al snel na rust. De ploeg heeft
ook nog een paar punten nodig om zich definitief veilig te spelen en ging
dan ook op jacht naar de gelijkmaker. Die kregen ze al vrij snel cadeau,
toen na een enorme blunder van doelman Siep Bangma de bal simpel
binnengetikt kon worden, 1-1. Kort daarop herstelde Bangma zijn fout toen
Jonker na dom balverlies bij Oldeboorn alleen op hem af kwam. Met een
prachtige safe ranselde hij de bal uit zijn doel. Het voetbal was overigens
van beide kanten erg moeizaam en het niveau lag ook absoluut niet hoog,
maar beide ploegen voetbalden wel voor de volle winst. Klaas Hartmans
schoot halverwege de tweede helft de Boarnsters weer op voorsprong.
Aangespeeld door Siete Veenstra draaide hij kort weg bij zijn directe
tegenstander en liet met een laag geplaatst schot de doelman kansloos, 1-2.
Hierop ging Sport Vereent weer voortvarend op jacht naar de gelijkmaker
en bleef met name via Jonker dreigend. In de tegenstoot kregen de
Boarnsters de beste kansen via Klaas Hartmans, maar hij liet na het duel

vroegtijdig te beslissen. Onvoldoende ingrijpen achterin bij Oldeboorn
leverde tien minuten voor tijd vervolgens de gelijkmaker op voor Sport
Vereent. Jonker werd niet aangepakt en kon voorzetten, waarna de bal
simpel in het lege doel werd gelopen, 2-2. De Oldeberkopers konden hier
echter niet lang van genieten. Bij Oldeboorn was ondertussen Robin Faber
ingevallen voor Jan Hendrik van der Wal. Vijf minuten voor tijd werd een
hoekschop van Douwe Hein Akkerman bij de tweede paal op fraaie wijze
binnengekopt door Wietse Huisman Wzn, 2-3. Na dit doelpunt was het
billenknijpen voor de Boarnsters. Vooral toen Siete Veenstra nog met zijn
tweede gele kaart van het veld af moest werd het nog erg spannend. Sport
Vereent zette aan voor een slotoffensief, maar mede door goed
verdedigingswerk van uitblinker Anthony Vink gingen de zwaarbevochten
punten mee naar Oldeboorn. Volgende week spelen de Boarnsters thuis
tegen Irnsum.
Eindstand 2009-2010 4e klasse A K.N.V.B.
01 Harlingen
22-51 62-22
07 Aengwirden
02 Akkrum
22-42 53-35
08 Udiros
03 Oosterlittens 22-38 42-23
09 Sport Vereent
04 D.T.D.
22-38 35-29
10 Rood Geel
05 Irnsum
22-36 39-36
11 MKV`29
12 Gorredijk
06 Oldeboorn
22-28 31-34

22-27 47-48
22-25 42-50
22-24 37-49
22-24 38-51
22-21 37-51
22-14 20-55

Promotie/degradatiewedstrijden:
16-05-2010 Zwaagwesteinde – Oldeboorn 1-1
23-05-2010 Oldeboorn – Zwaagwesteinde 0-2

Pupil van de week
Naam: Aniek van Warmerdam
Leeftijd en team: 8 jaar Oldeboorn F1
Op welke plaats speel je: in het midden
Op welke plaats speel je het liefst: voor
Beste voetballer ter wereld: Arjen Robben
Beste voetbalclub ter wereld: Heerenveen
Leukste televisie programma: Spangas
Doe je ook aan andere sporten: nee
Heb je huisdieren: kat Bertus
Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Wietse de heit van Anne-rixt
Wat eet je het liefst: patat
Wat eet je liever niet: pasta

Teamindeling Jeugd
C junioren
Trainingsdagen: maandag en donderdag
Trainingstijden: 19:30 uur – 20:30 uur
Start training: maandag 16 februari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iwan Huitema
Anouk Stulp
Rik van Santen
Wolter Brak
Rinse Tijsma
Ids Tijsma
Cedric Kok
Leon Siemonsma

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rico Hielkema
Hessel Heerma
Sietse Hofstra
Jisk Oosterbaan
Ids de Roos
Jurrit Dijkstra

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tiemen Jelsma
Jentje Brandsma
Levi van der Wal
Huub Hofstede
Jarno Doornekamp
Dani van Warmerdam
Lyanne Huitema

D pupillen
Trainingsdagen: maandag en donderdag
Trainingstijden: 18:30 uur – 19:30 uur
Start training: maandag 16 februari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marianne Dekker
Amber van der Ven
Lars Vink
Tim Hofstede
Job Veenstra
Erik Heerma
Remco Weidenaar

E pupillen
Trainingsdagen: maandag en woensdag
Trainingstijden: 18:30 uur – 19:30 uur (maandag) en 19:00 uur – 20:00
uur (woensdag)
Start training: maandag 16 februari
1.
2.
3.
4.
5.

Jitske Spoelstra
Ralf van Warmerdam
Ridzert Teunissen
Danielle van der Meulen
Janieck van Asperen

6.
7.
8.
9.
10.

Kyran Mebius
Jorn Brouwer
Hessel Jelsma
Tobias de Jong
Joris van Rooijen

F1 pupillen:
Trainingsdag: woensdag
Trainingstijden: 18:30 uur – 19:30 uur
Start training: woensdag 18 februari
1.
2.
3.
4.

Rimer Wierda
Aniek van Warmerdam
Mees Beeuwkes
Sjoerd Sixma

5.
6.
7.
8.

Sebastiaan van Witteveen
Jesse ten Hoor
Wesley Idzenga
Gian Andringa

6.
7.
8.
9.

Daan Jasper
Hans Poepjes
Sem van der Veen
Thomas Brandsma

F2 pupillen:
Trainingsdag: woensdag
Trainer: nog vacant
Start training: woensdag 18 februari
1.
2.
3.
4.
5.

Tygo Hylkema
Atte de Haan
Sander Sikkema
Yfke van Maren
Bente de Boer

Jeugdverslagen
Mid Friesland Toernooi 2015 C-Junioren.
Ook deze winter was er weer een uitstekend zaalvoetbaltoernooi voor de
jeugd in elkaar geflanst door de clubs WWS, Irnsum, Warga en Oldeboorn.
In de weekenden van 10 januari t/m 31 januari kon de jeugd weer volop
genieten van een prachtig toernooi in de Utingeradeelhal in Akkrum. Het
toernooi is zo opgezet dat er weinig pauze zit tussen de wedstrijden,
waardoor je het ritme er prima in houdt, en wedstrijdjes van 8 minuten zijn
prima te doen, ook eventueel een keer achter elkaar. Voor onze C-junioren
hadden we 2 gelijkwaardige teams opgegeven. Op 10 januari mochten Ids,
Wolter, Djurre, Iwan, Gerben, Rico en Jisk voor Oldeboorn C1 aftrappen in
de eerste wedstrijd tegen Irnsum C2. Deze werd gelijk met 2-0 gewonnen.
De volgende wedstrijd was er gelijk achteraan en wel tegen WWS C1. Ook
deze wedstrijd werd na 8 minuten afgesloten met een 2-0 overwinning.
Tegen Warga C2 moest een kleine nederlaag worden geïncasseerd (0-1),
maar alle kansen op een goed eindresultaat bleef wel aanwezig. Voor de 2e
keer moest er worden aangetreden tegen Irnsum C2, en nu wisten zij het op
0-0 te houden. Tegen WWS C1 werd nu met 3-0 gewonnen, en toen bleek
dat Oldeboorn C1 nog een puntje moest behalen om als poulewinnaar uit de
bus te komen, en dat geschiedde dan ook. Tegen Warga C2 werd dit heel
zakelijk binnengesleept (0-0). Voor Oldeboorn C1 wachtte op 17 januari de

winnaarspoule. Na deze geweldige start mocht Oldeboorn C2 ook laten zien
of zij ook in staat waren om de winnaarspoule te behalen. De start was
overweldigend. In werkelijk de allerlaatste seconde wist men Warga C1 met
1-0 te verslaan. Dit zou helaas de enige overwinning blijken te zijn…De
volgende wedstrijden gingen verloren tegen Irnsum C1 (0-1), Warga C3 (12), Warga C1 (0-4) en Warga C3 (1-0). Er werd nog 1 puntje behaald tegen
Irnsum C1 (2-2). Helaas voor Oldeboorn C2 (bestaande uit Cedric, Leon,
Sietse, Tjitze, Rinse en Anouk) geen winnaarspoule op zaterdag 17 januari.
Op 17 januari mocht nu Oldeboorn C2 het bal openen in de
Verliezerspoule. En vanaf het begin was het duidelijk dat ze met revanche
gevoelens rond liepen en ze lieten er daardoor ook geen gras over groeien
wie uiteindelijk de sterkste was in deze poule. Na 4 overwinningen (Irnsum
C2 1-0, Warga C1 2-0, WWS C1 1-0, Warga C1 2-1), en uiteindelijk 2
nederlagen (Irnsum C2 1-2 en WWS C1 3-1) mochten ze na afloop in de
kantine de Cup Met De Grote Oren ophalen. Een uitstekende prestatie van
dit team. Daarna was het de beurt aan Oldeboorn C1 in de Winnaarspoule.
Na ook hier een flitsende start (2-1 winst op Irnsum C1), was het daarna
helaas snel over met de “pret”. Drie nederlagen op rij (Warga C3 1-0,
Warga C2 1-0 en Irnsum C1 1-0) zorgden ervoor dat men kansloos was
voor de Hoofdprijs. Uiteindelijk wist men nog wel de 2e plaats te pakken na
gelijkgespeeld te hebben tegen Warga C3 (1-1), en een flitsende afsluiting
tegen Warga C2 (4-0 winst). Kortom ook dit team heeft uiteindelijk naar
behoren gepresteerd. Het voetbalplezier was beide dagen bij alle spelers wel
op het gezicht af te lezen. En daar gaat het toch uiteindelijk om. Bij deze
dan ook nog even een bedankje voor de prima organisatie en opzet van het
toernooi. Ook alle ouders weer bedankt voor het brengen en halen van de
spelers. Voor enkele spelers waren het tevens de laatste wedstrijden voor
Oldeboorn, te weten Djurre van der Woude (naar GAVC), Gerben Bouma
(naar Akkrum) en Tjitze Brandsma (naar v.v. Heerenveen). Namens de
leiders, trainers en alle spelers wensen we jullie veel succes bij jullie
nieuwe club. En zoals Erik Dijkstra en Frank Evenblij bij Bureau Sport
altijd zeggen: “We houden jullie in de gaten”. Tegenover het vertrek van
deze 3 spelers staat de komst van 2 nieuwe talentvolle spelers, te weten
Jurrit Dijkstra en Ids de Roos. We heten jullie beide welkom bij ons team
en hopen dat jullie een leuke tijd tegemoet gaan bij Oldeboorn C1.
Maandag 16 februari a.s. worden de trainingen weer hervat in Aldeboarn,
en op zaterdag 21 februari (10.00 u.) en 28 februari (11.00 u.) spelen we
thuis een oefenwedstrijd tegen Irnsum C1 en Rottevalle C1. We gaan met
z’n allen weer voor een leuke 2e seizoenshelft waarin vooral het plezier
voorop zal staan, maar waarbij we natuurlijk de prestaties niet uit het oog
zullen verliezen.
De leiders.

Wedstrijdverslagen
Piet de Winterkampioen!!
De gehele ploeg was de gehele week al bezig met de wedstrijd van zondag
tegen R.E.S. Aldeboarn moest winnen om de eerste periode te pakken. De
wedstrijdspanning was merkbaar en dit zijn toch prachtige wedstrijden om
te spelen, hier doe je alles voor. Johannes Nijdam en Hotze Dekker
ontbraken deze middag. Arnold Hobma startte in de basis. Aldeboarn ging
voortvarend van start, er werd veel druk uitgeoefend en voetballend
kwamen we er goed door. Robert van Roeden en Klaas Hartmans waren een
plaag voor de tegenstanders in het begin van de wedstrijd. RES kwam er
voetballend niet uit en waren niet bestand tegen de sterke verdediging. De
wedstrijd speelde zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander.
Aldeboarn was er al een paar keer gevaarlijk uitgekomen maar de scherpte
voor de goal ontbrak nog. Klaas Hartmans zorgde op prachtige wijze dat de
1-0 op het scorebord kwam. Hij soleerde van links naar rechts gebruikte
zijn lichaam tot 3 maal fantastisch en schoot met zijn chocolade been
fantastisch in de bovenhoek, 1-0. Het begin was er weer. Aldeboarn moest
doordrukken. Aldeboarn kreeg kansen, via Douwe Hein Akkerman en Age
de Jong. De pogingen van beide spitsen werden te zwak ingeschoten of
goed gepareerd door de uitstekende keeper. Mijn complimenten voor deze
keeper. In de 21 ste minuut was het weer raak. Robert danste om zijn
tegenstanders en schoot beheerst, met de punt de 2-0 binnen. Aldeboarn
voelde zich sterk in elke linie. Onze keeper Dennis Faber liet nog even een
fijn stukje techniek zien. Dennis liet een hoge bal op zijn knie vallen en
legde de bal vervolgens dood met zijn wreef en vervolgde het spel via Tom
Proot (waar altijd alles begint). Aldeboarn ging door en bleef druk houden
op de verdediging. De uitstekend spelende Robin Faber passte Klaas op
mooie wijze in. Klaas begon weer te sleuren en bereikte de 16 meter. Klaas
werd na een prima actie neergelegd binnen de 16 en dat betekent, trafschop.
Robert van Roeden eiste de bal op, waar Henk de Jong het niet mee eens
was. Robert schoot de bal prima binnen en de 3-0. was een feit. Aldeboarn
was op koers. Na de 3-0 bleef Aldeboarn aanvallen maar hier kwam verder
weinig uit. In de tegenstoot wist RES te scoren. De lange bal van de RES
verdediger ging onder de voet van Henk door en de speler hadt vrij baan
naar de goal, en rondde beheerst af, 3-1. Dit was ook de ruststand. Na een
heerlijk bakje en banaan begonnen we aan de tweede helft. We hadden
afgesproken dit niet te laten lopen. We moesten duels blijven winnen en
druk naar voren houden. Aldeboarn startte weer voortvarend en bleef
aanvallen. Schoten van Age en Klaas gingen net over en naast of de keeper
was een sta in de weg. In de 52 ste minuut kwam Robert door op links en
zag de vrijstaande Douwe Hein. Hij leverde een prachtige voorzet af op

Douwe Hein, laatstgenoemde schoot zijn halve omhaal hard binnen, 4-1.
Aldeboarn ging weer door, de onverzettelijke Arnold Hobma bleef hard
werken op het middenveld, waar Anno Huisman voor veel creativiteit zorgt.
Tom Proot leverde alweer een prima voorzet af, Anno Huisman schoot
prima, maar helaas eindigde deze op de paal. Aldeboarn kreeg nog kansen
en mogelijkheden als deze iets beter werden uitgespeeld had de uitslag
hoger kunnen zijn. Robert soleerde nog 1 keer richting de goal, lag hem
voor zijn linker en schoot laag en hard in de benedenhoek, zijn derde van
deze middag. Wietse Huisman hadt alles onder controle achterin en zo
eindigde deze sportieve wedstrijd in een 5-1 overwinning voor Aldeboarn.
Mijn complimenten, ook voor RES, een gehavend maar plezierige ploeg
stond er vandaag waar we het nodige mee hebben gelachen deze wedstrijd.
De periode was binnen en toetje was nog dat Oldeholtpade en Mildam
gelijk hadden gespeeld en er zo een gaatje ontstond tussen Aldeboarn en
Oldeholtpade van vier punten. mijn complimenten aan dit prachtige team,
Piet de Winter, Wieger Huisman, wisselspelers, de grensrechters,
vrijwilligers en het fantastische publiek. mvg Douwe Hein Akkerman

Oldeboorn wint op Terschelling
Na een korte winterstop moest Oldeboorn op 25 januari naar het eiland
Terschelling om daar tegen AVV te voetballen volgens de competitie. Op
het vaste land lag nog sneeuw en had het gevroren maar gelukkig op
Terschelling lag geen vlokje sneeuw en had het niet tot nauwelijks
gevroren. Hierdoor kon je wedstrijd gelukkig doorgaan. Het veld was aan
één kant wel glad. De volgende spelers stonden in het veld: Dennis, Wietse,
Robin, Tom, Henk, Johannes Nijdam, Anno, Robert, Klaas, Douwe en Age.
Hotse en Arnold Hobma hadden we eerst op wissel. De wedstrijd begon
direct fel aan beide kanten. Oldeboorn had in de eerste helft heel wat
kansen gehad op goal maar het mocht niet baten. AVV kwam er af en toe
ook wel gevaarlijk uit met de counters. Maar toch werd het in de eerste helft
nog 0-1 voor Oldeboorn. Anno onderschepte de bal en paste door op Klaas
waardoor hij open kon draaien en Age met een dieptebal kon bereiken. Age
schoot beheerst de bal binnen. In de pauze hadden we allemaal wel door dat
er meer doelpunten moesten komen om ook veilig te zitten voor een
overwinning. In de tweede helft kreeg Robin helaas toch nog last van zijn
blessure. Hotse kwam er toen in en speelde een goede tweede helft. Ook de
tweede helft kwamen er weer veel kansen voor Oldeboorn. Johannes
passeerde de keeper maar de bal werd nog net door een verdediger van
AVV van de lijn gehaald met een sliding. De lat werd helaas ook benut. Zo
had Wietse een mooie voorzet waar Klaas goed bij kon maar Klaas kopte
op de lat. Age schoot de bal van ver op de lat. In de tweede helft werd het

voetballen wel wat rumoeriger. Meer en deels aan de kant van AVV. Zo
kwam er o.a. een vrije trap. Deze nam Douwe en tikte de bal er prachtig in
langs het muurtje 0-2. Bij vlagen goed spel alleen de scherpte in de
afrondingen mistte af en toe. Op het laatst kreeg Anno de bal voor het doel
en kon het kalm afmaken. Maar de grens van AVV (die veel onterecht
afvloot) vloot af voor buitenspel. Hier ging de scheids eerst met akkoord
maar twijfelde toch dus ging hij naar de grens om informatie te halen.
Uiteindelijk was het geen buitenspel en eindigde de wedstrijd met 0-3. Door
deze mooie uitslag na de winterstop gingen we natuurlijk een hapje en een
drankje(s) op de boot nuttigen. August bedankt voor het vlaggen en Haaije
bedankt voor het supporteren op Terschelling. Henk de Jong

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is D: Wanneer een spelhervatting bewust wordt
vertraagd, dan dient deze speler een gele kaart getoond te worden, maar de
spelhervatting blijft dezelfde, dus partij behoudt de inworp.

Uit onze geschiedenis (83)
Verruwing
Er wordt de laatste jaren nogal geklaagd over de verruwing op de
voetbalvelden. Maandag jl hebben we nog in deze krant kunnen lezen hoe
in Delfstrahuizen de aanvoerder van de plaatselijke club de scheidsrechter
bij de strot greep, omdat hij met de gezagdrager van mening verschilde
Alles is echter betrekkelijk. Ook die verruwing. Vroeger waren er evenzeer
dorpen, waar bezoekende elftallen zich met de angst in het hart vertoonden.
Vooral in de Wouden had men wat dat betreft een zekere reputatie. Clubs
die er op visite gingen waren meestal voorzien van een wat grotere groep
supporters dan normaal zodat bij incidenten ook de gasten een woordje
konden meespreken. TFS uit Drachtstercompagnie was jaren her ook een
club waar nog wel eens een wedstrijd uit de hand wilde lopen. Een collega
vertelde hoe hij eens gezien had dat de doelverdediger van die club voor
een ontmoeting met Oldeboorn een fors mes in de doelpaal plantte ..Wie
van jullie de bal erin schiet krijgt dit mes door zijn donder zo verzekerde hij
de gasten. Binnen enkele minuten was het zover de krijgshaftige keeper
werd gepasseerd door de middenvoor van de bezoekers. Het mes bleef
echter in de paal want de doelpuntenmaker stond bekend als een niet
onverdienstelijk bokser.

Henk de Jong Beker
Aan het slot van onze geslaagde Oldeboornster-feesten werd dan weer de
voetbalwedstrijd Oud-Oldeboornsters gespeeld om de Henk de Jong beker.
was de opzet oorspronkelijk dat de wedstrijd gespeeld zou worden tussen
Oud-Oldeboornsters van buiten Oldeboorn tegen tegenstanders uit eigen
dorp die niet meer in competitie verband mee spelen. In de loop der jaren is
dit uitgegroeid naar 2 elftallen. Van jongens van buiten Oldeboorn, maar
daar er door leeftijd enkelen afvallen die niet meer durven of willen
voetballen zijn er altijd nog wel een paar Oldeboornsters te vinden die nog
wel mee willen spelen. Zo hadden we deze keer ook weer eens iemand in
onze gelederen die wel van heel ver kwam n.l.. Chris Wagenaar. Het was al
weer 22 jaar geleden dat Chris met zijn familie naar Canada vertrok, maar
dat hij het voetballen nog niet helemaal verleerd was (ondanks het buikje)
bleek wel uit het eerste doelpunt door hem gescoord. Aan de wedstrijd werd
deelgenomen door de volgende spelers:
Cor Alders
Wiggele Schriemer
Eise Bosma
Berend Smits
Roel Castelein
Douwe Visser
Piet Goerres
Jan de Vries
Arend Heida
Chris Wagenaar
Oene Heida
Dirk Wagenaar
Ate Jeeninga
Jacobus Wagenaar
Pieter de Leeuw
Kees Wiersma
Hendrik Nieuwland
Roel Wuite.
Jelle Postma
Terwijl uit Oldeboorn nog meespeelden Simon Knol, Jan Veltman en
Simon Visser. Als scheidsrechter fungeerde Rinse Mulder. De uitslag was
uiteindelijk 3-1 en de beker werd voor dit jaar tijdens een gezellig zitje in
Hotel Goerres door voorzitter Visser overhandigd aan aanvoerder Chris
Wagenaar, welke hem weer overhandigde aan Piet Goerres, opdat de
Akkrummers ook eens een jaar van dit pronkstuk kunnen genieten. Na een
etentje en het draaien van oude films van Oldeboorn (ruim 20 jaar geleden
opgenomen door het muziekkorps) werd deze dag besloten met een gezellig
bal. Zo hebben we dan weer na een gezellige avond afscheid genomen van
onze oud-Oldeboornsters en hopen we hun het volgend jaar weer in goede
gezondheid te kunnen verwelkomen.

01 Oerterp
02 Tijnje
03 TFS
04 de Wilper B.
05 Surhuisterveen
06 Oldeboorn

Eindstand 1975-1976 4e klasse C
20-32 32-6
07 Irnsum
20-27 37-20
08 Gorredijk
20-24 31-18
09 Buitenpost
20-22 24-21
10 Akkrum
20-22 24-19
11 Bakkeveen
20-21 18-16

20-18 21-23
20-18 20-20
20-14 22-34
20-12 14-40
20-10 10-36

Kantinedienst zondag
22/2

12.45sluit

8/3

9.00

Dennis Faber
Tom Proot

22/3

9.30sluit
9.00sluit

Betty Hobma
Annie Spinder
Sybrand
Oosterbaan
Harm
Oosterbaan
Johannes
Nijdam
Henk de Jong

29/3

5/4

9.30sluit

12/4

19/4

9.00

26/4

11.00

Bea Rijks
Anet Braam
Alice Brouwer
Allijan de Kam

12.45sluit

René Spinder
Arnold
Oosterbaan
Jeroen
Beeksma
Jelco Meijer

12.45sluit

Eyal Ashur
Johannes vd
Wal

13.30sluit

Ellert Quarre
Jan vd Woude

Wedstrijdprogramma
Zondag 22 februari
Oldeboorn 1 – St. Jakob 1

14.00

Zondag 1 maart
Oldeholtpade 1 – Oldeboorn 1

14.00

Zondag 8 maart
Oldeboorn 1 – Kuinre 1
Akkrum 3 – Oldeboorn 2
Oldeboorn 4 – Read Swart 3

14.00
10.00
10.00

Zondag 15 maart
Oldeboorn 1 – Langezwaag 1

14.00

Zondag 22 maart
Bakhuizen 1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 2 – Sparta 1
Mildam 3 – Oldeboorn 4

14.00
10.30
10.00

Zondag 29 maart
Langweer 1 – Oldeboorn 1
Frisia 4 – Oldeboorn 2
Oldeboorn 4 – Drachten 4

14.00
10.30
10.00

Zondag 5 april
Oldeboorn 1 vrij
Oldeboorn 2 – Nicator 4
Donkerbroek 2 – Oldeboorn 4

10.30
11.00

Denkt een ieder weer aan de
wedstrijdverslagen?!?!?!?!

