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Van de Redaktie.

Met de afschuwelijke beelden van het afgelopen weekend nog vers in het geheugen,
is het moeilijk om de knop "maar weer even om te zetten op het voetballen". Echter ook
dit gaat gewoon door, en aangezien dit clubblad er hoofdzakelijk is voor "sportnieuws", laten
wij de rest graag over aan de daarvoor aangewezen instanties/personen. Wat betreft het lokale
nieuws, is er momenteel volop "aktie" in Oldeboorn tegen het concept-bestuursplan van onze
gemeente. Vergaderingen en bijeenkomsten volgens elkaar in een geweldig tempo op. Hopelijk
zal er tezijnertijd ook resultaat worden geboekt. Verder kan ik meedelen dat de v.v. Oldeboorn
momenteel bezig is om in de maanden mei/juni 1993 het "Boarnsterhimtoernooi" weer nieuw
leven in te blazen. Echter wel in een nieuwe opzet, nl. alle senioren elftallen van de gemeente
kunnen hieraan meedoen. De stand van zaken is momenteel dat er 24 elftallen hebben inge-
schreven. Deze worden ingedeeld, kwa sterkte, in 4 poules. Deze poulewedstrijden zullen dan
waarschijnlijk's avonds in de weken van2juni t/m 15 juni overde gehele gemeente worden
gespeeld. De nummers 1 en 2 van iedere poule spelen dan op zaterdag 19 juni de Íinale 's mid-
dags op het sportterrein in Oldeboorn. Bovenstaande is nog even onder voorbehoud. Het is
duidelijk nog een concept. Overigens kan de organisatie best nog wel enkele sportieve enthou-
siastelingen gebruiken. Heb je belangstelling om mee te helpen aan de organisatie, bel dan
even 1807. lk reken op jullie. Veel leesplezier en tot over twee weken. (Kopij inleveren voor
maandag 26 okt.20.00 u.!l).

Fiet.



Uitslagen van de wedstrijden op zondag 20 sept.
Voor Oldeboorn 1 betekende dit een uitwedstrijd
naar de Stellingwerven in Oosterstreek. Het
moest mogelijk zijn om 2 punten te pakken, maar
het werd uiteindelijk nog een overtuigende 1-5
ovenrinning voor de Boarnsters.
Oldeboorn 2 ontving thuis de Blesse 4. Ook nu
weer maakten de Boarnsters geen fout. De
Blesse werd met maar lieÍst 7-2 atgedroogd. Het
2e heeft tot nu toe nog geen verliespunten gele-
den. Ze zijn dan ook zeker van plan het verloren
gegane terrein van het seizoen 1991-1992 weer
goed te maken. Ga zo door.
Oldeboorn 3, dat ook nog steeds ongeslagen
bezig is, had het in Joure tegen het ge zeker niet
gemakkelijk. Vooral in de 1e helft een beter
Joure, maar in de 2e helft namen de Boarnsters
geleidelijk aan het initiatieÍ over. Al met al een
leuke wedstrijd van twee gelijkwaardige ploegen,
waarbij de Boarnster veteranen met een niet
onfortuinlijke. 2-1 ovenryinning konden afsluiten en
dus nog steeds ongeslagen zijn.
Oldeboorn 4, dat het in Heerenveen tegen het
6e op moest nemen, keerde met een 10-1 neder-
laag huiswaarts. Al hebben ze dan nog geen
winstpunten behaald, toch zijn ze wat kwaliteit
betreft zeker in staat om daar wat aan te doen.
Het moet kunnen.
Zondag 27 september.
De zondag waarop Oldeboorn 1 een vrij week-
end had. Er werd vrijdagavond geoefend tegen
Langezwaag, en een verdienstelijke 0-2 overwin-
ning behaald.
Oldeboorn 2 reisde af naar Lemmer waar het 4e
aan de zegeku moest worden gebonden.
Alhoewel het in Lemmer altijd moeilijk voetballen
is, lukte het Oldeboorn om Lemmer met S-1 in
het koude lJsselmeer te laten staan.
Oldeboorn 3 dat het op moest nemen in Akkrum
tegen het 6e had hieraan geen partij, maar
ondanks de vele gemiste kansen, wisten ze er
toch nog 30% van te benutten, wat een uiteinde-
lijke uitslag van 1-13 op het papier bracht, en de
koppositie nog verder versterkte.'
Oldeboorn 4, op deze dag een ommekeer in de
prestaties? Nieuweschoot 6, dat op bezoek
kwam, werd hiervan de dupe, want Oldeboorn 4
behaalde z'n eerste ovenryinning, het was een
benauwde, nl. 4-3. Jongens gefeliciteerd, de eer-
ste puntjes zijn binnen en laat er nog vele volgen.
Zondag 4 okt.
Voor Oldeboorn 1 stond er een topper op het
programma. De nummers 2 en 3, nl. Oldeboorn
en Sport Vereent moesten in Oldeberkoop spelen

voor de beide punten. ln een uitermate spannen-
de partij werden de punten eerlijk gedeeld door
een 1-1 gelrjkspel. Een uitslag waar beide partij-
en vrede mee konden hebben.
Oldeboorn 2, dat nog een ongeslagen status
kende, moest thuis de strijd aanbinden tegen
RES 4, en kreeg wel een hele koude douche te
verwerken. RES strafte Oldeboorn genadeloos af
door met een 2-7 overwinning huiswaarts te
keren.
Oldeboorn 3 daarintegen ging op de ingeslagen
weg door. Nu werd GAVC 4 de dupe. GAVC, toch
een sterke ploeg, had de pech dat Durk Valk in
een goede vorm was, al moest hij twee keer de
bal uit het halen. De veteranen wisten hier 7
goals tegenover te stellen. Ze staan er op de helft
van de competitie riant voor nl. 10 punten uit 5
wedstrijden met 37 voor en 7 tegen.
Oldeboorn 4, waarvan we hadden veruacht dat
ze een puntje mee zouden nemen uit Warga,
stelde echter teleur. Ze moesten een 3-1 neder-
laag incasseren tegen Warga 4.
1e Klasse FVB.
Boyl haalde afgelopen zondag 4 okt. fors uit door
Amelandia met 6-0 naar de Wadden terug te stu-
ren. SCS moest zeer verrassend in Oosterlittens
met 2-0 zijn meerdere erkennen. Ook Blue Boys :
behaalde een zeer goed resultaat door met 3-2
van de Westhoek te winnen. Oosterstreek kon
ook thuis tegen Thor geen vuist maken, en leed
ook nu weer een nederlaag. Resumerend, een
spannend begin van deze competitie waar noE
van alles mogelijk is, e.e.a. btijkt ook wet uit de
onderstaande stand.
1. SCS
2. Oldeboorn
3. Sport Vereent
4. Thor
5. Boyl
6. Oosterlittens
7. Blue Boys
B. ODV
9. de Westhoek
'10. Amelandia
1'1. Oosterstreek

4-6
4-6
5-6

5-6
5-5
5-5
5-5
4-4
4-3
4-2
5-2



WBDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN fiI N.25/ IO.

ZATERDAG 10 OKT.
113 544 A/B COMB. A1 - HAULERWIJK A1 11.00 U. S. ATSMA (OLD.)
211 560 oNB 81 - A/B COMB. 81 14.00 U.

328 640 A/B COMB. C1 - B.C.V. C2 10.00 U. (NIJBEETS)
409 0776 G.A.V.C. D1 - OLDEBOORN D1 9.30 U.

524 0963 oLDEBOORN E1 - W.Z.S. E1 9.15 U.

624 1123 OLDEBOORN F1 - IRNSUM F1 10.15 U.

633 1149 OLDEBOORN F2 - WARGA F3 10.15 U.

ZONDAG 11 OKT.
802 511 OLDEBOORN 1 - ODV 1 14.00 U. J. DE VRIES
818 594 RENADO 4 - OLDEBOORN 2 14.00 U.
821 258 oLDEBOORN 3 - lRNSUM 4 10.00 U.

822 259 LANGWEER 4 - OLDEBOORN 4 11.30 U.

ZATERDA G 17 OKT.
113 543 TFS A1 - tuB COMB. A1 11.00 U.
211 557 A/B COMB. 81 - SURHUISTËRVEEN 81 1O.OO U. M. DE VRIES
328 635 DRACHTSTER BOYS C5 . AIB COMB. C1 1O.OO U.
409 0774 OLDEBOORN D1 - WARGA D1 1O.OO U.

524 0965 MAKKUM E1 - OLDEBOORN E1 1O.OO U.

624 1127 DELFSTRAHUIZEN F1 - OLDEBOORN F1 1O.OO U. .?

633 1154 HEERENVEENSE BOYS F5 - OLDEBOORN F2 11.30 U.

ZONDAG 18 OKT.
802 509 THOR 1 . OLDEBOORN 1 14.00 U. A. V.D. MEER
818 595 oLDEBOORN 2 - DRONRTJP 311.00 U.

821 258 WARGA 3 - OLDEBOORN 3 1O.OO U.
822 261 OLDEBOORN 4 - AKKRUM 5 1O.OO U.

ZATERDAG 24 OKT. (TNHAALPROG RAMMA).
409 0755 oLDEBOORN D1 - GAVC D1 10.00 U.

zoNDAG 25 OKT. (TNHAALPROGRAMMA).

ZAALVOETBALPROGRAMMA APOLLO ENGINEERING.

MAANDAG 19 OKT. UTINGERADEELHAL AKRRUM.
019 APOLLO ENG. 1 . BIJ DE PUT 422.10U.

DINSDAG 3 NOV. DE TWINE GROUW.
019 GAVC 7 - APOLLO ENG. 1 21.30 U.

MAANDAG 9 NOV. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 - MKV '29 8 22.10 U.

DENKT U WEDEROM AAN DE WEDSTRIJDVERSLAGEN!! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !



l

BELRNGRIJKE DRTR U.U. OLDEBOORN.

Zaterdag l9 dec.
Feestauond u.u. 0ldeboorn in de kantine.

Zondag 5 jan.
Nieuujaarsreceptie in de kantine uanaf 16.00 u.

lUii tttiizen U erop om ook de Mitl Frieslander goed te lezen, aangezien u.rij
ook daarin regelmatig onze aktiuiteiten en uredstrijdprogrammars publice*

ren!!!!!

GECOMB I NEEROE SCHUTJRS/KLRUEBJRSRUOND.

_ Urijdag l6 okt. a.s.

Kantine u.u. 0ldeboorn

flanuang ZO.OO uur.

lnleg 5,--

ledere 5e urijdag uan de maand schutjas/klauerjasauond.

Er ruordt gestreden om priizen, maar uooral om de gezelligheid.

Zaterdag 17 oktober.
Bingo avond voor leden en donateurs v.v. Oldeboorn.

Aanvang 20.00 u. Kantine v.v. Oldeboorn.

Zalerdag 19 december.
Fancy Fair van 11 .00 - 16.00 u. Kantine v.v. Oldeboorn.

's avonds vanaÍ 20.00 u. feestavond in de kantine.

' Zondag 3 fanuari.
Nieuwjaarsreceptie van 1 7.00 - 19.00 u. Kantine.

Zondag 14 maart.
Lady's Night voor de partners van onze leden vanaf 20.00 u.

in de kantine.

Zalerdag 4 aprit.
Bingo avond voor leden donateurs v.v. Oldeboorn.

Aanvang 20.00 u. Kantine v.v. Oldeboorn.



ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een proÍielschets van: Een jeugdlid die onze vereniging
helaas binnenkort gaat
verlaten, maar die we heel veel succes toewensen in z'n verdere leven (evenals de rest vatr de
Íamilie).
(Overigens zijn er nieuwe vragen bijgekomen die Tjitze nog
niet op zijn vragenformulier had staan).

Naam: Tjitze Nijdam

Geboren: l2jaargeleden

Speelt in: D1

Op welke plaats in het elftal speelje: rechtsback

Waar speelje het liefst: rechtsback

Mooiste boek: Val van Vredeborch

Mooiste tv programma: Beverly Hills 90210

Slechtste tv programma:

Mooiste muziek: Guns'n Roses

Slechtste muziek:

wat eet je het lieÍst: patat

Leukste speelgoed: Sega spelcomputer

Op welke school zit je: de Boarn

Leukste vak op school: Engels

Minst leuke vak op school: muziek

Beste voetballer: mijn oom Oosterbaan

Slechtste voetballer: mijn oom Oosterbaan

Beste voetbalclub: Ajax

Slechtste voetbalclub: PSV

Welke andere sporten doe je afwassen

Hobby's: achter de meisjes aan

Van wie hou je het meest: us mem

Wat wilje later worden: gynaecoloog

Komen je vader en moeder vaak bij het voetballen: ja

Wie vind je de beste trainer: Haico

Wie mag er niet op je verjaardag komen: iedereen wel, als ze

kadootjes meenemen

Heb je huisdieren: hond kat, vis

Wat is leuker; zaalvoetbal of veldvoetbal: veldvoetbal

Wie is de beste speler van Oldeboorn: mijn oom natuurlijk

Waar heb je een hekel aan:

Wie zou je wel eens willen ontmoeten:



Blauw Wit 7 - Apollo Eng. 1

Maandag 21 sept. moesten wij voetballen
tegen Blauw wit 7 in Leeuwarden. Eenmaal
aangekomen gingen we ons omkleden, alvo-
rens wij aan de wedstrijd begonnen.
Eenmaal afgetrapt gingen we wat afwach-
tend voetballen. Na ruim 7 min. spelen werd
het eerste doelpunt gescoord en wel door
Nico de Jong dus 0-1. Even later was het via
een vrije trap 0-2 door Anne Jan Hoekstra.
Toen deed ook de tegenstander wat terug en
scoorde 1-2,wal tevens de ruststand was. ln
de tweede helft kregen we veel kansen, die
door Nico de Jong werden versierd en bracht
de stand op 1-3. Even later zelfs bracht Anne
Jan de stand op 1-4. Toch vond de tegen-
stander dat er wat moest gebeuren en bracht
de stand op 2-4. Met nog 10 min. te spelen
gooide onze keeper K. Kalsbeek ver uit naar
de keeper van de tegenstander en deze ging
in de fout en dankzij een klutsbal werkte Nico
de Jong de bal in het doel en werd het 2-5,
wat tevens de eindstand was.

Gerke van Kalsbeek.

Twaalf september moesten wij voetballen
tegen Makkum. ln de eerste helft moest ik.
Robbert, keepen. Toen had ik 1 doelpunt
doorgelaten. Toen was het dus 1-0 voor
Makkum. ln de tweede helft moest Auke op
kiep. Hij heeft er 4 doorgelaten en dus was
het 5-0. Verder hebben wij geen doelpunten
gemaakt, dus de eindstand bleef 5-0.

Robbert v.d. Torre.

Wij moesten tegen Heeg voetballen toen
hebben we met 2-1 gewonnen eerst stonden
we met een nul achter toen kregen wij een
paar kansen maar we scoorden niet toen
was was het pauze en kregen thee de twee-
de helft stonden we nog steeds een nul ach-
ter toen even later scoorden wij de goal was
van jeroen toen even daarna scoorde johan-
nes toen kwam heeg in de aanval maar ze
scoorden niet.

Johan v.d. Sluis.

Om 9.15 uur begon het de voetbalwedstrijd
tussen oldeboorn en makkum. eerst werd het
0-1 voor makkum en toen was het rust. daar-
na moest ik op goal. en toen moest robert
v.d. torre mijn broekje aan en ik het gele t-
shirt. ik liet 4 goals doorgaan.

Auke Bangma.

Oldeboorn Dl - WWS D1.

Zalerdag 19 september moesten we tegen
WWS. We kwamen snel met 0-1 achter.
Sander en Klaas namen de aftrap. WWS
kwam weer aan de bal en het werd 0-2 en
toen 0-3.
Pauze.
Na de pauze ging ik eruit voor Heints. Al
gauw was het 0-4. En toen gingen we er van-
door en Klaas scoorde 1-4. Toen gingen we
er weer vandoor, maat er werd iemand
onderuit gehaald. penaltie. Klaas nam hem
2-4. Én toen scoorde Heints net 3-4 en toen
was 2x..... ...(?????, red.\

Naam onbekend bij red.

wij hebben tegen grou gevoetballen en grou
kreeg de aftrap en toen kwam oldeboorn in
de aanval en toen schopte ik de bal naar
remco en remco schiete de bal naar bouke
paul en bouke paul schopt hem in het goal
en toen stond het 1-0 voor oldeboorn en toen
kreeg grouw en kwam grou in de aanval
maar rene pakte de bal van grou aÍ en
schopte de bal naar bouke paul en bouke
paul schiete de bal naar mij en ik knalde de
bal in het goal en het is nu 2-0 voor olde-
boorn en grou kreeg weer de aftrap en kwam
oldeboorn weer in de aanval en knalde
bouke paul de bal in het goal en toen stond
het 3-0 lpauzel en na de pauze kregen wij de
aftrap en toen schopte bouke de bal naar mij
en ik knalde de bal naar jan en jan schopte
de bal in het goal en toen stond het 4-0 en
toen knalde de keeper naat mij en knalde de
bal hoog in het doel en het is 5-0.
F1-pup.? (helaas ook de aÍzender van dit
meesterwerk is onbekend)



A/B Combinatie 81 - ODV 81.

Na twintig min. in de eerste helÍt schoot
Daniel (BB) ons naar een voorsprong, 1-0.
We stonden wat verbaasd te kijken. Maar in
plaatst van dat we toen doorgingen met sco-
ren, maakte ODV even 2 doelpunten. Nou
we lieten het er niet bij zitten en Daniel
scoorde nog een keer, 2-2. En met nog wel
10 kansen gingen we met 2-3 de rust in.
Zonder de scheids (Kees Reitsma) hadden
we het niet gered, wegens een aÍgekeurd
doelpunt. De tweede helft raakte ODV wat in
paniek en bleef de bal ook eens op de speel-
helft van hen. Het werd weer gelijk doordat
Jan Kooiker (BB) scoorde. Toen hebben we
nog wat geknoeid en al weer Daniel, ja je
hebt het al door, hij scoorde 4-3. Wij waren
hartstikke blij en toen kwam het. Een van de
jongens van ODV die heel veel geluk had,
schoot over ons heen precies in dat vierkant
langwerpig 'nettengeval, 4-4. We hebben nog
van alles geprobeerd, maar het wou niet luk-
ken. Toen was de wedstrijd ten einde.

Haikol!

A/B Combinatie B1 - Houtigehage 81.

Zaterdag 27 sept. moesten we om 9 uur bij
"Jelke" zijn. Half tien vertrokken we. De jon-
gens waren veel groter dan ons en ouder
(16,17 jaar) dus het was ook niet vreemd dat
we de 1e helft met pakweg 5-0 achter ston-
den. De 2e helft, die was ook al niet veel
beter dan de 1e. Hun waren veel beter, dus
het enige wat we konden doen was verdedi-
gen, wat ook niet lukte. Zo hebben we de
wedstrijd met 12-0 verloren.
Jan Wilkens.

Opmerking wedstr. secr. v.v. Oldeboorn.
Houtigehage Bl is gerechtigd met 4 dispen-
satiespelers uit te komen. Hierdoor ontstaat
natuurlijk het grote leeftijdsverschil in deze
competitie). Piet.

A/B Combinatie A1 - Haulerwijk A1.

Zalerdag 5 sept. moesten we onze eerste
competitiewedstrijd spelen. Het was de twee-
de keer dat we samen speelden met de jon-
gens van Blue Boys. We kunnen elkaar in
het veld nog niet goed vinden. Hier profiteer-
den de Haulewijksters maar al te graag van.
Zij scoorden in de eerste helft maar liefst 4
keer. Na de rust ging het beter. We kregen
meer grip op het spel. We probeerden de 4-0
achterstand weg te werken. We scoorden 1

keer. Omdat we steeds in de aanval waren,
kwamen er gaten bij ons in de verdediging.
Twee counters van Haulerwijk waren ook
gelijk goed voor twee doelpunten. Hierdoor
werd de eindstand 6-1, jammer maar de vol-
gende keer beter.

Udo.

A/B Mix A1 - TFS A1.

We moesten 16 september thuis spelen I
(Oldeboorn). Na onze Íanatieke opwarm-
strek oefeningen begonnen we aan de eerste
helft. We waren al even bezig toen we op
een 1-0 achterstand kwamen. Toch gingen
we goed door. Rust. Na de theepauze
begonnen we toch weer op kracht-vol en dat
hielp. Na een kwartiertje beter spelen kwam
het door onze Nijbeetster met een zeer
mooie goal op 1-1, maar deze stand bleef
niet lang, TFS scoorde. We gingen door en
net voor het einde scoorde TFS nog een
keer. Eindstand: 1-3.

Rechtsback.

W



Uit de oude doos van...Koos.
(Tekst: S. Huisman).

Alvorens het seizoen 1979-80 van start ging
namen, voor de derde keer alweer, drie elftal-
len van de v.v. Oldeboorn deel aan het toer-
nooi in Dronten. Verder was er o.a. ook een
oeÍenwedstrijd tegen de Walde met als resul-
taat 3-3. Ongetwijfeld zijn er meerdere oefen-
wedstrijden gespeeld, maar nadere gege-
vens ontbreken, ook al omdat door omstan-
digheden het clubblad pas vanaf oktober
weer regelmatig kon verschijnen. Voor debe-
ker werd men vroegtijdig uitgeschakeld door
de zaterdagploeg van Buitenpost, dat aan
het begin stond van een enorme opmars.
Een van het "andere" Buitenpost afkomstige
speler was de gelederen van Oldeboorn
komen versterken en wel het loopwonder T.

v.d. Meer. Het kanon W. Visser verdween
daarintegen voor een jaartje naar de zaler-
dagafdeling vanwege een verstoorde relatie
met trainer de Boer. De eerste twee competi-
tiewedstrijden leverden gelijk al twee neder-
lagen op (beide met 3-2) tegen resp. Hallum
en Elsloo (het latere ODIS). Half okt. kwam
het door de ook hier bekende U. de Jong
getrainde Oldeholtpade op bezoek. Men
bleeÍ steken op 0-0 , maar erger was de
zwarc blessure die aanvoerder W. Huisman
in deze wedstrijd opliep. Het betekende een
vroegtijdig einde van zijn carriere als speler
en hij zou later in het seizoen als elftalleider
gaan fungeren, nadat de heer Blankenberg
het voor gezien hield. Er vielen in die periode
meerdere blessures te noteren. O.a. H.
Nieuwland en Joh. de Jong waren enige tijd
uit de roulatie, maar zij wisselden elkaar af.
B. Haspels en P. Tijsma moesten soms hun
militaire verplichtingen voorrang verlenen.
Ook danig gehandicapt was men voor de uit-
wedstrijd tegen Sport Vereent en toen G.
Otter na een paar min. al moest uitvallen
mochten we het plotseling zelf weer eens
proberen. ln de tweede helft maakte de nog
jeugdige J. Meester zijn debuut in het eerste
en zou dat seizoen nog diverse keren inval-
len. Daar in Oldeberkoop was doelman W.
Veenstra die middag niet te passeren, zelÍs
niet via een straÍschop, en vooral dankzij
hem werd het een 0-1 overwinning. Hoewel
D. Valk na een uitstapje naar TFS weer over-

schrijving naar Oldeboorn was verleend,
moest hij voorlopig in de wachtkamer plaats-
nemen. Na acht wedstrijden eveneens acht-
punten en nog volop promotiekansen (er
zouden drie promoveren), maar ook niet ver
verwijders van de voorlaatste plaats, welke
degradatie inhield. Een week na de overwin-
ning op Sport Vereent volgde de reis naar
Terschelling en na een aanvankelijke 2-0
achterstand werd het toch nog 2-2. Tijdens
de winterstop werd er aan "team-building"
gedaan middels een bowlingreisje naar
Rolde. Ook was er een oefenwedstrijd tegen
Buitenposl Zo., dat op het punt stond uit de
4e Klasse KNVB te degraderen. Het werd
een 2-3 ovenruinning, waarbij alle doelpunten
door L. Poepjes werden gescoord. De com-
petitie werd hervat met een 1-0 overwinning
op HDT, dat werd getraind door J. v.d. Berg
(althand mevr. v.d. Berg was aanwezig). ln
het verslag van de Nieuwe Oostelingwerver
wordt overigens gerept van trainer-speler Jan
Dolstra (later furore makend als scheidsrech-
ter), zodal we nu even twijfelen. De
Oldeboorn-verslaggever bleek een bewonde- .'

raar van Atje Keulen-Deelstra te zijn, want hij
gebruikte haar naam in elk verslag. Deze
persoon benuute ook de strafschop die goed
voor winst zou blijken te zijn. Na een 4-1
overwinning op Bakhuizen werd op een
gegeven moment de tweede plaats op de
ranglijst bereikt, met nog slechts 1 punt ach-
terstand op leider Hallum. Van de wedstrijd
tegen Bakhuizen verscheen zelfs een verslag
in het Amsterdams Dagblad en we lezen o.a.
dat B. Haspels als pupil ooit bij Ajax speelde.
Helaas zou het hierna snel bergafwaarts
gaan en kwam men zelfs nog in degradatien-
ood. Zo bleken drie dorpen (DTD) meer
mans te zijn dan een, en maakten ons in
twee wedstrijden drie punten afhandig. Op
een vrije zondag werd er nog een oeÍenpartij-
tje tegen het vierde gespeeld (uitslag 10-1).
Tijdens de thuiswedstrijd tegen Elsloo (1-1)
vond er een incident plaats, waarbij de
grensrechter van de gasten door een
Oldeboorn-supporter met hond werd
beleegd. Het bestuur werd genoopt harde
maatregelen te nemen en tevens bij de Bond
te pleiten voor een milde straÍ, hetgeen rede-
lijk slaagde. Eventuele extra verliespunten
hadden kwalijke gevolgen kunnen hebben.



De volgende wedstrijd tegen Read Swart
leverde wederom puntverlies op en er diende
zelfs eerst nog een 0-2 achterstand te wor-
den weggewerkt. De nieuwbakken aanvoer-
der J. de Jong pikte die dag ook zijn doel-
puntje mee, een e.d.-tje wel te verstaan.
Door de laatste wedstrijden bijna allemaal te
verliezen eindigde men tenslotte gelijk met
TVV (Terschelling) en Elsloo op de voorlaat-
ste plaats, en slechts door een beter doelsal-
do dan Elsloo volgde er geen degradatie. Na
jaren wist o.a. HDT weer eens van
Oldeboorn te winnen, en de cijfers (5-2)
logen er niet om. TVV wist de laatste compe-
titiewedstrijd nog langszij te komen door in
Oldeboorn met 1-3 te winnen. Na deze wed-
strijd werd er aÍscheid genomen van P.

Rodenburg, die voor WWS fWirdum) ging
spelen. Nog niet genoemde spelers waren
dat seizoen verder nog B. Oosterbaan, R.
Valk en S. Rinsma. Tot de tegenstanders
behoorden'ook nog Robur en Sparta. Tegen
laatstgenoemde ploeg werd de grootste over-
winning behaald (5-0)

Wordt vervolgd.

hp

OLDEBOORN BLUEBOYS 81 _ DI_ S}íEACH 81

laterdag J okt. vertrokken we uit 0ldeboorn om 9.15 uur.
We moesten de wedstrijd in Nijbeets spelen.
iedereen was er behalve Jan V,lilkens. Dr: wedstrijd begon
om 'l 0 uur'. l,4r.j hadden t-oen J wi ssels B:'oer, Jorn, Erik.
[)e eerste helft speelden wij slecht de ba] was voortdurend
op onze he,l ft. en daardoor kreeg de Sweach veel kanssen.
Dus het- was al aarclig snel 1-0 en daarrra 2-O en zo
grnq het door tot aan de rust. Toen war; de stand 4-0.
Na de paLize q;irrgerr Broer, Jorn en Erik Het veld j n
e:n gingen Lrwin, Mitrco, Jan er uit. f n at.e ging i.rr de goal .

We kwamen r)clq meer acht-er Le staan en i-oen de tweede helft.
elf,gelopen was was de starrd 7-0 voor de Sweach.

Br:r:t. Veld.

9
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MEDEDELING FVB NIEUI{S NR. 4 D. D. 2-IA-L992.

BETREFT : SAMENWERKINGSVERBANDEN.

A/B Combinatie (Oldeboorn/Blue Boys Combinatie) (302).

Kategorieen: A-/B- en C-jgnioren.
Naam z A/B Combinatie
Sekretaris: nog niet bekend
Terrein: A-junioren: v.v. Oldeboorn

B-junioren: v.v. BIue Boys
Cijunioren: v.v. Blue Boys

++++++++++++*++++*+++#*###*####*+#+#+#+*++*+#+####++*++++##+

Het blijkt dus nu ineens weer zo geregeid te zijn dat de
A-junioren aIIe thuíswedstrÍjden in Oldeboorn spelen en de
B-junioren en de C-junioren a1le thuiswedstrijden in Nijbeets
spe I en.
líaarvan dus maar even akte ! ! !
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Oldeboorn 2 - sc Joure 6.

Dit is een zeer betrouwbaar ooggetuigever-
slag van deze wedstrijd, gespeeld op zondag
6 september. lkzelÍ zat in Boyl, alwaar mijn
man moest aantreden bij het eerste, vandaar.
De eerste reactie toen ik om commentaar
vroeg, was dat Jelle 10 min. te laat was. Deze
keer hoeÍde Johan niet mee te spelen! Zo
gauw Jelle op het veld kwam, werd hij meteen
de wissel voor iemand die we naar zijn zeg-
gen niet bij naam mogen noemen (tja, sommi-
gen voelen zich zo heer en meester). Ook in
die eerste 10 min. viel de eerste goal, ges-
coord door Jentje (ja voor ons). Het commen-
taar werd toen wat benevelder, maar in ieder
geval werd het 1-1, toen stonden we met 1-2
achter. Maar daar was Janco met volgens
hem een wereldgoal (volgens de leider een
Íoutje), Janco; "hij was gewoon perfect", 2-2
dus. Oldeboorn is op dreef met vervolgens
Pieter P. iri een "momosole" actie (aldus
Johan) en maakt er 3-2 van. Piet T. (die
onderhand ook wel eens genoemd wil wor-
den) laat weten dat hij toch wel even mooi een
paar prachtpasses voor heeft gegeven, soms
na een Íout van Joure. Dus stand bij rust 3-2.
Er volgen nog twee goals, beide van pieter p.

Een na een voorzet van Binne en beide keren
gebruik makend van de counter. Joure echter
kan ook nog twee keer scoren en dus zit
Oldeboorn 'n moai skoft y'e ferdrukking. Maar
met de eindstand van 5-4 hebben ze het toch
maar mooi gered. De eerste twee punten zijn
binnen.

Liz.

Wolvega5-Oldeboorn2.

Zondag 13 sept. vertrek 9.00 u.. (dit binne toch
gjin tiiden, wol??). (Bijna) iedereen was op tijd
en redelijk fit, dus vol goede moed togen we
naar Wolvega. Eerst even een bakje natuurlijk
. Voor Johan was 't waarschijnlijk toch te
vroeg, want wat bleek; geen shirt! (wat ik niet
over heb voor een wedstrijd die zonder proble-
men begint). Gelukkig hadden onze gastheren
nog ergens wat exemplaren liggen dus we
konden los. Even een verzoekje; als de spe-
lers weer's gaan inschieten, dan liever niet op

ons. De wedstrijd: aanvallen over en weer.
Binne wordt lelijk tegen de grond geschoren,
maar de scheids reageert niet. Wolvega heeft
veel man in de verdediging teruijl Oldeboorn
er maar 1/2 spitsen heeft staan. Dan, een
aanval van Wolvega over links die mislukt
maar er komt een voorzet uit vlak voor de goal
en dan mogen Sipke en twee verdedigers niet
meer baten; 1-0. De concentratie is slecht bij
Oldeboorn, de passes komen niet aan.
Wolvega krijgt gewoon de tijd rustig te kijken
in welke hoek ze zullen schieten. pieter Ate
komt er voor Willem in, die een blessure heeft.
Ook lde loopt een blessure op als hij in bot-
sing komt met Sipke. Boarn lit 't wat gewurre.
Maar als Wolvega weer een paar keer bijna
scoort schiet ze ineens weer te binnen hoe ze
moeten voetballen; een een/tweetje van Janco
en Binne resulteert in een goal uit het boekje,
1-1 . Ze hebben de smaak nu te pakken,
Janco omzeilt heel mooi een verdediger en
geeft de bal pal voor de goal waar pieter Ate
'm een tikje meegeeÍt en daar is l-2. Maar
daar is Wolvega weer die te soft worden aan-
gepakt en zo 2-2 scoort. lnmiddels heeft
Johan lde vervangen vanwege die blessure.
En kijk, hij kan wel wat; Jentje "versiert" een
penalty die genomen wordt door piet; 2-31
Oldeboorn heeft nu wel meer overwicht maar
er komen niet echt kansen uit. Weer een aan-
val van Oldeboorn, Janco krijgt de bal van
Jentje, Pieter Ate vraagt, maar Janco neemt
'm zelf, 2-4! Een ding scheelt, Jentje krijgt nu
aanwijzingen vanaf de kant van Willem wan-
neer hij bijna buitenspel staat. Weer een
Boarnster botsing, nu met Janco en Binne
waardoor Wolvega even aan de aandacht ont-
snapt, maar hier geen gebruik van maakt.
Weer is daar Janco zo vrij als een vogeltje,
maar die zich vastloopt op de keeper (die had
moeten hangen, de bal dan). Binne probeert
hetzelfde, maar slaagt ook niet. lk moet zeg-
gen dat Piet enorm goed staat te verdedigen,
maar weinig ballen passeren hem. De scheids
moet nu maar affluiten, want ik mag niet meer
zulke lange verslagen maken. ln de laatste
minuten wordt Binne weer onderuit gehaald
op een wel erg vuile manier. lkzelf moet nog
snel als verzorger optreden, maar in ieder
geval is er gerechtigheid, want de man van
Wolvega krijgt "rood" (en een schorsing van 3
wedstrijden, red.). Met de eindstand van 2-4
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hebben we nu al evenveel punten als vorig
seizoen aan het eind. Dat ziet er dus hoopvol
uit! Vooral doorgaanl.

Liz.

Oldeboorn 2 - de Blesse 4.

Deze wedstrijd werd gespeeld op zondag 20
september. Naar nu is gebleken is deze wed-
strijd niet geldig voor de competitie, aangezien
de Blesse 4 zich inmiddels heeft teruggetrok-
ken.
De uitslag was naar ik meen 7-1 voor
Oldebooin, maar is dus van generlei waarde.
Het lijkt mij dan ook niet zinvol het verslag van
deze nutteloze wedstrijd te plaatsen. (Ben ik
daarvoor helemaal teruggekomen van een
familieweekend???). Hopelijk krijg ik nu geen
problemen met "Liz".

Lemmer Bentex 4 - Oldeboorn 2.

Zondag 27 sepf. was ons vertrekpunt huize
Wierda, alwaar de kofÍie al klaar zou staan, en
inderdaad! (ik geloof niet dat we ooit allemaal
zo op tijd zijn geweestl). Het eérste wat opvalt
is dat Lemmer een behoorlijk oud (met alle
respect) team heeft. Al na zo'n 6 min. komt
een speler van Lemmer bij onze verdediging,
maar krijgt totaal vrij spel, hij kan helemaal
voor de goal komen, uitzoeken waar hij 'm in
zal schieten en pats 1-0! Ongeloveloos! Er
volgt een mooie voorzet van lde (met Griekse
Y?) op Siete, die zal 'm aannemen maar wordt
tegen de grond geduwd. De scheids, die in
een t-shirt en trainingsbroek loopt (!), doet
niets. We hebben het wel weer in de gaten.
Dan krijgt Siete de bal mee, er volgen een
paar kansen teteglijk voor Oldeboorn, maar
het lukt niet. Het overwicht ligt duidelijk bij
Oldeboorn, maar de goals moeten nog vallen.
De grensrechter van Lemmer ziet alles ook
niet al te helder, zelfs lngrid wordt er boos van
(en dat wil wat zeggen!). Maar danl Een cor-
ner, genomen door lde komt mooi voor en
zoals wij vorige week al voorspelden daar is
Roelof en deze keer kopt ie wel raak, en hoel
1-1. Vervolgens komt er een voorzet bij Siete
die schiet door de handen van de keeper, 1-2.

Om 11 .25 u. komt Lemmer weer eens bij ons
in het doelgebied, maar doet er niets mee.
Johan T. de assistent-coach gaat ondertussen
achter de vlagger van Lemmer staan ter con-
trole.
(vast geen drankcontrole, red.). Dan een con-
currentiestrijd; Knol tegen Altenburg met als
winnaar Knol in de vorm van Jelle W., 1-3.
Stand bij rust 1-3. ln de tweede helft komt er al
weer snel een kans voor Oldeboorn, Cees kon
'm er wel in "miegen", maar schiet net voor-
langs. O ja, de vlagger van Lemmer is geluk-
kig vervangen. Alles mag van de scheids, als
Oldeboorn't maar niet doet, want dan wordt er
wel gefloten. Trouwens de wreedheden die
hier bij de supporters worden uitgekraamd zijn
niet flauw. Plots is Jelle vrij, de keeper komt op
'm af, Jelle tolt om 'm heen, de keeper pakt 'm
bij z'n hooÍd en wat gebeurt er? Jelle krijgt een
vrije trap tegen!!l Neem me niet kwalijk, maar
dit is toch van de dollell Jentje neemt een cor-
ner, Wietse kopt 'm hartstikke mooi , maar
helaas heeft de keep 'm. Echt jammer. Udo
(onze keeper deze dag) staat geloof ik staand
te slapen, die heeft't niet erg druk. Toch wel er :'
gebeurt iets, er komt een muurtje voor de goal
van Oldeboorn en hoewel het spel even stil-
ligt, lukt het Lemmer om Frank tegen de grond
te werkenl Zo'n ploeg zouden we er meteen
uit moeten gooienl lk had graag wat opmerkin-
gen willen opschrijven van het publiek, maar ik
denk niet dat ik door de censuur zou komen
(ik was er zell bij, red.) Nog wat overtredingen
en dan, daar is ie met een prachtig laag
afstandschot, 1-4 door Piet. lnmiddels is Siete
door Willem vervangen. Die had er wel 3 kun-
nen maken, maar hij heeft een "misdag". Het
brandt Marinus in om mee te "spelen", maar
hij mag niet van Johan. Door een ongelukkige
verdraaiing van zijn knie moet Jentje eruit (hij
wordt eruit gedragen door spelers van
Lemmer, hoe is het mogelijk!). ln de laatste
minuten krijgt Frank een kans, maar geeft
breed voor aan Willem met als resultaat de
eindstand '1-5. Dat zal ze leren.

Liz.

P.S. Als u nog een leuk scheldwoord wilt, wat
dacht u van: "Snorkelaapje"!?!? (Bron: M.
Dam).
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Oldeboorn 4 - Nieuweschoot 6.

Met de gedachten van we zullen vandaag
wel weer verliezen kwam ik mijn bed uit,
want ik was de wedstrijd van vorige week
nog niet vergeten, 1-10, en als keeper zijnde
geeft dat toch wel een deukje in je zelfver-
trouwen, maar het zou enigszins anders
lopen dan ik verwacht had. Het begon weer
oudenrvets (waar zijn de ballen, waar zijn de
shirtjes?). Die heeft Siebe meegenomen.
Waar is Siebe? Die kon vannacht zijn eigen
kamer niet meer vinden, en daar stond geen
wekker, zodat wij in het blauw aan moesten
treden. Wij hadden het getuk dat wij konden
beschikken over Sietse Akkerman in topvorm
(dat zegt hijzelf). De wedstrijd zelf ging rede-
lijk gelijk op, waarbij aan beide kanten fair
werd gespeeld. Sietse scoo-rde tweemaal
zoals was gepland en Menzo kreeg er weer
twee om zijn oren. Al met al was de inzet van
het team tweemaal zo groot als de voorgaan-
de wedstrijden het geval was, zodat we
geloof ik met een gelijkspel de rust in gingen.
lnmiddels was Siebe ook gearriveerd, zodat
we in de tweede helft weer in het wit van de
sponsor konden aantreden, en verder mocht
hij de ballen uit de sloot halen. Wissel pieter
Ate voor Ellert (strafmaatregel). Jeroen en
Wilco scoorden, toen begon ik echt te gelo-
ven in een overwinning. 4-2- waarvan 3
assists van H. Vink (hij betde mij nog op of ik
dat even wou vermelden, nou bij deze jon-
gen). Het werd nog even spannend toen
Nieuweschoot nog even een plaagstootje uit-
deelde door 4-3 te scoren, maar TIME WAS
ON OUR SIDE, beetje tijdrekken en D. v.d.
Laan floot mooi op tijd af, na dat wij de eerste
twee punten binnenhaalden.

Menzo.

Hoe uergaat het ouerigens momen-
teel ons ulaggeschip? lUaar is deze
uaste "Beporter" gebleuen?

Warga4-Oldeboorn4.

Zondag 4 okt. vertrokken we om 10. j5 u.
richting Warga om daar te voetballen.
Eenmaal aangekomen gingen we eerst om
een bakje. Die eenmaal te hebben genuttigd
gingen we ons omkleden en daarna intrai-
nen. Toen begon de wedstrijd en voetbalden
we eerste tegen de wind in. Na een paar
kansjes te hebben gehad scoorde de thuis-
club 1-0. Maar we gaven de moed niet op,
dus we gingen er fel tegenaan. Maar geen
goals. Wel voor de tegenstander. Een lange
trap van de doelman naar voren, die door de
achterhoede verkeerd werd beoordeeld,
zodat Warga kon scoren, dus was het 2-0
voor Warga. Met de rust bijna in zicht scoor_
de Warga nog eenmaal, dus werd de rust_
stand 3-0. Na de rust kwam J. Bethlehem
voor Marcel in de goal en ging Jeroen W.
eruit. Na een kwartier spelen soleerde W.
Vink (als een vogel tussen de bomen) door
de verdediging van Warga, maar kon de bal
niet in het net krijgen. De kansjes gingen
voor beide teams over en weer. Een van die *
kansjes na een pass van Marcel V. werd door
een mooie lob van Henk V. aÍgemaakt. Met
nog een kwartier te spelen kwam bijna het
onmogelijke. S.H. van Z. op de die op de
rand van het strafschopgebied de bal met
alle kracht tegen de lat joeg en Wilco de bal
net naast schoot. Verder bleven goals uit,
dus de eindstand was 3-1 uooi Warga.
Volgende week moet er worden afgereisd
naar Langweer met de 7-0 nederlaag in ons
achterhoofd, hopelijk gaat het ons nu beter af
(1 Puntje)' 

G. van Katsbeek.
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ZWART.WIT.

Deze keer 2 Íoto's uit de rijke historie van de v.v. Oldeboorn
De eerste Íoto betreft de A-junioren, welke is gemaakt in 1978
voor een oefenwedstrijd tegen Drachtster Boys (dacht ik, red.).

Op de Íoto zien we staand v.l.n.r. Jetze Dijkstra, Willem Visser, Pieter de Meer, Bouke Haspels,
Gerard Visser.

Gehurkt v.l.n.r. Douwe Bethlehem, Jan Meester, Willem van Kalsbeek, piet Tijsma, Halbe
Stoker en Johannes van Kalsbeek.

Deze foto werd ingezonden door Bouke Haspels.

Op de tweede foto prijken de sterren van weleer uit onze E-pupillen. Het jaartal is bij de redak-
tie niet bekend. De foto werd ingezonden door Gerke van Kalsbeek.

Staand v.l.n.r. Siegfried Visser, Haico van Dijk (trainer), Frouko Kleefstra, Jan Visser, Hans
Pasma, Otto v.d. Meulen, Jelle Wierda, Jan Teunissen (leider), Harrie Brandsma.

Zittend v.l.n.r. Gerke van Kalsbeek, Hilbert Dijkstra, Henk van Dijk en Theo v.d. Wal.
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Programma zondag 11 okt.
Oldeboorn 1 ontvangt ODV, en moet, willen ze in de running blijven, twee pun-
ten pakken. Supporters, ze zijnjullie steun hierbij zeker nodig. Oit Oetet<ent zon-
dag 11 okt. 14.00 u. massaal naar "het stadion".
Oldeboorn 2 reist 's middags af naar Renado 4 om hopelijk daar het beschadige
blazoen weer wat op te poetsen. we rekenen op 1 puntje.
Oldeboorn 3 ontvangt lrnsum 4 om 10.00 uur ihuis. Dóze klus zal ook zeker een
goed einde hebben, alhoewel de bal rond is en dezedus raar kan rollen.
Oldeboorn 4 reist af naar Langweer om daar om 11.30 u. te spelen tegen het
plaatselijle 4e. "Dreeg" denken we, gezien de thuisnederlaag eerder dit éeizoen
geleden. Een verrassing?
Zondag 18 okt.
Voor Oldeboorn 1 staat er weer een zeer zwarc opgave op het programma, nl.
de uitwedstrijd tegen Ïhor uit Lippenhuizen. Hopelijkíeten'=e ook dít "Eppinga-
elftal" hun wil op te leggen en met een overwinning huiswaarts keren. We rekenen
grop Gewoon scherp blijven.
Oldeboorn 2 moet thuis-tegen Dronrijp 3 toch ook weer tot een overwinning
komen lijkt mij. Aanvang 11 .00 u.
Oldeboorn 3 gaat naar Warga om daar om 10.00 u. hopelijk weer 2 punten weg
te halen.
Oldeboorn 4 speelt de lokale derby thuis tegen Akkrum 5. Gaan we in deze wed-
:Jt,Jd d9 ygrige nederlaag even rechtzetteÀZ lk dacht het wel. nanvanjln "de
Kuip" 10.00 u.
Zondag 25 okt. is er een inhaalprogramma vastgesteld. Dus mochten er de
komende weekenden wedstrijden uitvállen, hou er dán rekening mee dat deze op
25 okt. kunnen worden ingehaald.

Albert Nijholt.
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