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Ovezicht v.v. Oldeboorn

Het vierde elftal boekt tot nu toe uitstekende resultaten.Uit vier gespeelde wedstrii-

den behaalde men 5 punten. AÍgelopen zondag versloegen de oudjes koploper

T.F.S met 2-1. Uitblinker in deze wedstrijd was zonder meer scheidsrechter H.van

Dijk. Enkele spelers hadden een ênorme sprong kunnen maken op de ranglijst van

topschutters maar de mooiste kansen werden gemist. Een plaats bij de eerste zes

moet evenwel haalbaar zijn wat betekênt dat er bij de herindeling van ploegen een

zwaarder programma voor het vierde op komst is. De eersftolgende wedstrijd van

het vierde is aanstaande zondag en wel uit naar Lippenhuizen (THOR).Volgende

week spelen de jongens van Knut en Helga een thuiswedstrijd en wel tegen

Donkerbroek.lk verwacht 3 punten en dat Donkefbroek ook echt met donkere broe-

ken thuiskomen.
Het derde behaalde aÍgelopen zondag hun eeÍste punten tegen F.F.S'

Matchwinnaar werd Nintendo Jentje die overigens de eerste helÍt op dê goal stond.

Bij het derde keept elke wedstrijd een ander heb ik begrepen. Als het net zoals zon-

dag gebeurt dan zullen er nog vele overwinningen komen. Het derde heeft er sinds

kort ook een buitenlandse speler bij met de naam Platini. Hii wist zelÍs al een keer te

scoren zodat U hem dan ook kunt terugvinden op de topschutterslijst. De jongens

van Henk en Marcel mgeten zondag naar Sneek en spelen volgende week weer een

thuiswedstrijd namelijk tegen Joure. lk denk dat we met twee punten tevreden moe-

ten zijn.
Het tweede elÍtal liet een uitstekende indruk achter op het FVB toernooi zodat de

kenners het meteen al wisten, het tweede wordt wel eventies kampioen' Helaas val-

len de resultaten een,beetje tegen. Onlangs werd er verloren tegen Joure en dat

kwam toch wel hard aan in het Boarnster kamp. Ook bij sommige spelers heb ik

begrepen want die hadden de hele middag nodig orfl weer bij te komen. Maar afge-

lopen zondag waren ze weer bij hun positieven en versloegen ze Heerenveen'

Volgende week moet het tweede naar Grouw die ook tot één der favorieten behoort

en iondag spelen ze om twaalf uur tegen Nieuweschoot. Deze ploeg moet ook niet

worden ondergeschat en dan verwacht ik natuurlijk 3 punten uit deze twee, belang-

rijke wedstrijden.
Het eerste zit op dit moment mooi op schema, drie wedstrijden gespeeld drie pun-

ten. Tegen Warga werd er in metname de tweede helft uitstekend gevoetbald maar

in Houtigehage was het alweer minder en werd er dan ook terecht verloren. ln

Harlingen ging net gelukkig al weer wat beter en de jonkies behaalden eên keurig

gelijkspel. Tegenwoordig gaan er bij elke uitwedstrijd ook bestuursleden mee wat lYe

natuurlijk enorm waarderen. Zou het dan misschien handig zijn om deze mensen

voortaan maar niet meer te laten rijden dan komen we misschien ook op tijd'

Volgende week moet het eerste naar Langezwaag en zondag speelt het team.van

Bonne tegen Langweer. lk hoop dat ik vier punten mag begroeten zodat we de aan-

sluiting met de top niet verliezen.

P.S. lndien er een elftal in de blauwe shirts speelt moet men deze Zelf wasàen' Dus

geen andere er voor op laten draaien zoals zondag gebeurile bij het derde.

S.de Grootstroat26



OLDEBOORN 2.
LANGEZWAAG 2 2-2 i

Jantje M. probeerde me om te
kopen om voor êen borrel Ëen ver-
slag te schrijven van "het tweede".
Maar aangezien ik me oP zondag
niet twee keer wil ergeren aan een
wedstrijd heb ik afgehaakt. Het
was een onnodig puntverlies met
als enige wapenÍeit een "pegel
van Pieter" die een schroeiPlek oP

de lat veroorzaakte. Voortaan 10

cm. lager Piëterl!! Al met al...een
slechtlopende voetbalmode-
show...alhoewel..de scheids liep
in een lange broek. Misschien kou
op z'n Íluit gevat??? Dat het alle-
maalwat beter kan hebben iullie
afgelopen zondag wel bewezen.
Dus vlug naar...

Omdat mijn sghoonmoeder jarig
was kon ik gelukkig naar het voet-
ballen, Niêt dat ze wat met voet-
ballén te maken heeÍt maar het is
soms net Bonne de Vries. "Je doet
het nooit goed en lachen ho
maaru. (Nog gefeliciteerd met de
ovgrwinning van zondag Bonne,
mqar..lacfi nu eens een keertje).
Het begin van OLDEBOORN 2
was goed, Na 3 min. dacht de ver-
dediger van LSO dat hij een recla-
mèspot voor de TV aàn het maken
was en boorde Vakkundig een
Boarnster de grond in. Maar in
plaats van Apátdoorn te bellen,
belde de scheids en deponeerde
de balop de stip, l{et,was.zater-
dagavond niet laat geworden bij
Moeke en.Jan wist precies wat je
in zo'n situatie moet doen en het
was 1-0. Willèrh zorgde na een
kwafiier voor 2:'0. LSC liet zich op
eigen helft klem zetten en kwa-
men maar zelden over de midden-
lijn. De betere kansen waren voor
Oldeboorn en daar profiteerde
Bergsma van en zorgde voor 3-0,
en wijdachten "kat in't bakkie".
Willem dacfit daar anders over en
vlak voor rust bepaalde hij de
stand op 4-0. Omdat ik dit verslag
zo wel lang genoeg vond heb ik
met Foppe Fokkema aÍgesproken
dat zijn mannen na de rust niet
meer zouden scoren. Helaas had

ik die aíspraak niet zwart op wit en

de eerste die deze afspraak de
grond inbooide was Willem- Die
dacht zeker "ik kan nog lang
genoeg achter de kinderwagen
lopen" en sprintte een gaatje
dicht..de keeper op het verkeerde
been...en het was 5-0. Nu moet ik
eerlijk zeggen dat Willem dat niet
alleen heeft gedaan. Nu bedoel ik
niet die kinderwagen...maar dat
doelpunt. Het was een Prachtige
voorzet van Harke...precies oP

maat. Als je zo doorgaat ontdek
Bonne je vast nog wel eens voor
"het eerste". Harke werd volgens
mij een beetje jaloers en dacht als
Willem het 3 keer kan, kan ik het
ook. (Doelpunten maken bedoel
ik). En ja hoor...Harke kon het ook
3 keer. Henkie v.d. Meulen een
keer en een mooie aÍsluiter van
Fieter Ate vlak voor het eind zorg-
de voor een 10-0 overwinning.
'GEFELICITEERD". Voor de suP-
porters een leuke wedstrijd die
ook wel had kunnen eindigen in

18-0 als jullie alle kansen hadden
benut. Het rest mij nog om Ronald
en Robbert te bedanken voor het
bijhouden van het scorebord wanl
zoveel doelpunten
onthouden...kan ik er niet meer bij

hebben op mijn leeÍtijd.

Leo.

P.S. (Jantje M...dit gaat je meer
als één borrel kosten....)

OLDEBOORN . VVI

ln het begin van de eerste helft
kreeg Wleen penalty. De Penal-
ty zat erin. Het was 0-1 voor Wl.
Ze waren veel sterker dan ons.
Ate schoot ook een bat in de
eigen goal. We hebben met 10-0
verloren.

Van Johannes Watzema.

OLDEBOORN Ë3. TIJNJE?
l.'

\Aie speelden eersthqgl,goed en
toen schoorde de tijnfe 0-1 en
toen kregen ze een korner en die
zat er in en toen wert het 0-2 en
zo ging het een tijdje door in de
rust stond het 0-4 en we verlies-
ten met 0-9 van tijnje. volgende
keer beter.

van arien watzema

Jubbegal-Oldeboornl

Na een pittige eerste training op
dinsdag van onze kersverse trai-
ner Bonne de Vries vertrokken we
op donderdag 18 augi. richting
Jubbega om daar tegen de Plaat-
selijke v.v. te wedijveren. Na het
wegvallen van drie "vaste" krach-
ten nl. Harke Hartmans (2e),
Sietse Bergsma (2e) en helaas
ook ons jeugdig talent Siete
Veenstra (de Sweach) (allen suc-
ces gewenst en bedankt voor iullie
diensten), vonden wijdeze avond
drie "nieuwë" gezichten onder de
selectie, te weten Gerke van
Kalsbeek, Wietse Huisman en
Harmen Ament. Met deze gege-
vens begonnen we aan de'wed-
strijd, waarin al gauw bleek dat
Jubbega op dat moment iets te
hoog gegrepen was voor de
Boarnster equipe. Met sneller
combinatiespel en Íellere duels
was Jubbega over het geheel van
de wedstrijd de betere ploeg. Dat
dit resulteerde in een 5-1 eind-
stand (Boarnster doelPunt van
Cees Reitsma) was minder
belangrijk dan het feit dat er voet-
ballend nog wel wat verbeterd kan
worden. Maar ja, dit was ook maar
de eerste wedstrud van het hope-
lijk leuke en suc-cesvolle seizoen.

Johan.

Oldeboorn Dl - Akkrum Dl

Wijmoesten zaterdag 8 oktober
tegen Akkrum voetballen. ln de 1e

helÍt stonden we 0-3 achter. PAU-
ZE!!! ln de 2e helft maakten de
Akkrumers nog eens 0-4 en toen-
maakte Robbert v.d. Torre 104 en

op het laatst maakte Akkrum nog 7
doelpunten. De uitslag was 1-1 1 .

2

Ronald Rodenburg.



St. Anna 1 - Oldeboorn 1

We reisden dit keer aÍ naar St.
Anna voor een oefenwedstrijd. Dit
is allemaalgelullaat ik maar
beginnen met de wedstrijd. We
begonnen niet slecht, we voetbal-
den goed mee en kregen ook wel
redelijk veel kansen, maar ja dat
was het eerste halÍ uur, en dat
was net geno€g want we kregen
in de 1e helft 3 goals om onze
oren wat niet hoeÍde. St. Anna

Oldeboorn I 'Oudehaske 1

Donderdag 1 sept. was de oeÍen-
wedstrijd tegen Oudehaske 1. Met
het gegeven dat we de eerste 3
wedstrijden hadden verloren
moesten we nu maar eens twee
punten pakken tegen deze
Hoofdklasser (zaterdag FVB).
Oudehaske was een goed voet-
ballende ploeg en dat lag ons wel.
Hierdsor kregen we een paar kan-
sen, zo ook 5 minuten na de
attrap door een aanval over rechts

Wolvega Zm. 1 - Oldeboorn
Op zaterdag 3 sept. moesten we
de eerste wedstrijd spelen in het
kader van het FVB-toernooi. Dit
was in en tegen Wolvega, dat in
de HooÍdklas Zaterdag FVB uit-
komt. Dus eigenlijk een tegen-
stander van vergelijkbaar nivo, zo
lijkt het. Maar dit blijkt in de wed-
strijd tegen te vallen. Wolvega zet
ons vrij vroeg vast en hanteert
een hoger tempo, waar we maar
moeilijk vat op kunnen krijgen.
Zodoende creëren ze zich ook
wat kansen en al spoedig resul-
teert dít in een 1-0 voorsprong
voor de gastheren. Daarna krijgen

Apollo Engineering.

De jongens van Apollo
Engineering zijn hun competitie
weer begonnen. De eerste twee
wedstrijden zitten er weer op,
ondanks het FVBtoernooi, Pink
Floyd en Oranje Nationaalverga-
dering lukte het ons voor deze
wedstrijden tocfi nog 6 man in de
zaalte krijgen. De eerste wed-
strijd tegen Haskerland

vloog door de gaten in de verdedi-
ging zodat hun spitsen het simpel
aÍ konden maken, hoewelValk er
soms goed bij zat. Het Íluitsignaal
klonk. Einde 1e helft nu eerst alle:
maal aan de leut en bijkomen. De
2e helft zouden we meer Íaten
zien van ons voetbal maar dat
wou niet echt lukken het ging
gewoon door zoals het laatste
kwartier van de 1e helft en zo liet

werd de bal nog net tot corner
gewerkt. De corner werd geno-
men en daar was Janco Voolstra
die met het hoofd de bal fraai in de
goal kopte, 1-0. Na een goede 1e
helÍt gespeeld te hebben en veel
kansen gecreërd te hebben was
het Oudehaske dat de laatste 10
minuten domineerde maat ze
kwamen niet tot scoren. Na het
bakkie thee gingen we met volle
moed de weiweer ín. Na 5 minu-

we het alleen maar moeilijker en
komen zelfs nauwelijks tot aanval-
len toe, waarna Wolvega, door
persoonlijke Íouten bij ons, naar
een 3-0 ruststand kan uitlopen. Na
de rust proberen we nog te redden
wat er te redden valt en komen
ook beter in de wedstrijd dan voor
rust. Dit leidt tot een paar kleine
kansjes, maar echt goed voetbal
komt er tot dusver nog niet van"
Wolvega daarintegen bleeÍ , -

gevaarlijk en kon door middel van
snelle uiWallen nog tweemaalsco-
ren, zodat de stand opliep naar S-

0. Sietze Akkerman zorgde er nog

Hebostones werd verloren met 4-
6. Doelpuntenmakers Henk Mug
(2x) en Piet Tijsma (2x). Vooral de
vrije trappen vlogen de goal in,
Tegen Noord Hebostone werd met
5-2 gewonnen en wederoffi scoor-
de Henk 2keer. De overige doel-
punten werden gemaakt door:' ,

Cees Reitsma.

St. Anna ons net weer vibreren, 4
maal. De tweede helft kregen wij
ook wel kansen waarvan we er 1

benutten door D.H.A. De eind-
stand werd 7-1. Het was gebeurd
en lekker douchen en weer op
naar huis. De volgende keer beter,

Douwe Akkerman.

ten spelen kregen we een vrije
trap recht voor de goal. Deze
werd benut door Douwe Hein
Akkerman,2-0. Na deze opkikker
was het Oudehaske wat de klok
sloeg, zij scoorden dan ook vlak
daarna 2-1. Kort daarop maakten
ze gelijk 2-2. Êen kwartier voor tijd
maakte Oudehaske nog 2-3. Dit
was tevens de eindstand.

Henrico Veerman. ?tr

wel voor dat de zgn. eer werd
gered door een aanvalvanaÍ links
doeltreÍÍend af te ronden, 5-1. Het
is duidel'rjk dat het nog niet goed
loopt bij ons, maar we hebben een
lange voorbereiding om straks in
oktober, wanneer de competitie
begint, beter voor de dag te
komen. Dan pas begint het echte
werk waar de punten te verdienen
zijn, dit blijven tenslotte oeÍenwed-
strijden.

Jan Visser.
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De (tijdelijke) coach.
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Oldeboorn I -Aengwirden 1

Onze laatste wedstrijd in het FVB
toernooi moest gepeeld worden
tegen Aèngwirden. Om kwartvoor
zes vertrokken richting Jubbega
want daar moest deze wedstrijd
gespeeld worden, Na het begin-
signaal was het eerst even zóe-
ken naar de vaste tegenstander,
nadat deze,gevonden was stond
het al 1-0. Dit doelpunt werd
gemaakt door Sietze A. na een

Nijland Zm.1- Oldeboorn l
op zalerdag 24 sept. moest
Oldeboorn een wedstrijd aÍwer-
ken in het kader van de
Freonskipsbeker tegen de zater-
dagploeg Nijland. Het vertrek
vanuit Oldeboorn werd enigszins
vertraagd door gebrek aan
auto's, zodat we om 14.00 uur
vertrokken. Na een lange rit bleeÍ
er nog 20 minqten over voor een
warming up. Om 15.00 uur
begonnen we met een zeer
ofÍeinsieve opstelling nl. 1 op 1

achterin en de libero voor de ver-
dediging spelend. Dit leidde tot
een aantal zeer hacfielijke situ,
aties voor het Boarnster doel. , , 

;

Eén van deze momenten.leverde ,

Lemmer Bentex - Oldeboorn 3
Ja hier is ie weer u eigen
Nintendo, voór een schitterend
verslag. Het begint natuurlijk weer
als vanouds, ja u raad het al een
dikke puinhoop. ZoÍgen dat ieder-
een om 9.45 wintertijd dus bijJan
v.d. Woude moest zijn, met oÍ
zonder kater (zonder kater
bestaat in ons team niet). Onze
vogellag nog in z'n nest, en onze
helemaal uit Frankrijk aÍkomstige
speler Patrick liet het ook afweten
door de te vele biertjes die hij in
het Fryske lán proett. Ook hadden
we een nieuwe keeper ingezet
namelijk onze enige echte
Calimero, ja ja de ballen vielen
hem als eierdoppen op de kop.
Hansje had al het lood yan het
stappen Íh z'n voetbalschoenen
meegenomen, zodat ik dacht dan
vlieg ik maar van voor naar achte-
ren van links naar rechts, waar-
door almijn alcoholer heerlijk uit
kan worden gezweet en ik naar

mooie aktie met Cees R. Na een
goede aanval van de tegenstan-
der kregen we een vrije trap
tegen, deze werd goed ingekopt
door een speler van Aengwirden.
Nadat we meteen geruild hadden
van veld (i.v.m. de weersomstan-
digheden) begonnen we goed aan
de tweede helft. Na een kleine 20
minuten was het weer een goede
kopbal van een aanvaller van

dan ook de verwachtte tretfer voor
Nijland op, zodat Oldeboorn na
een kwartier tegen een 1-0 ach-
terstand aankeek. We kregen
langzamerhand wat meer vat op
de wedstrijd. Dit leverde enkele
kansjes op, maar geen doelpun-
ten. Het zou voor rust toch nog
gelijk worden. Het was Sietze
(wie?) Akkerman die rnet behulp
van een been v.d. tegenstander
de bal in het doel wist te werken.
Hierna was het tijd voor het bakkie
thee om vervolgens de tweede
helft agressiever te beginnen het-
geen na 10 minuten resulteerde in
een doelpunt van Johan Tijsma.
Na ca, 20 minuten werd er een

Zondag 25 sextember

de wedstrijd weer hoog nodig
moest bijtanken. Us Jan van Jelke
moet op zijn tijd ook de accu weer
wat opladen. Maar ondanks al
deze tégenwerkingen werd het 0-
1 (hiervoor zijn dus de
smoesjes/excuses gemeld). Er
zou toch wat meer druk moeten
komen vanuit ons team. Dus na
een warm kopje thee waren wê er
weer klaar voor, tenminste dat
dachten we. Kansen genoeg
maar niet benut. Ja onze Thijs de
ex-groentehandelaar, is er ook
niet meer en Lemmer greep zijn
kans en het werd 0-2. Einde. De
trouwe lezers van onze Íantasierij-
ke versÍagen moet ik teleurstellen
met eên kort verhaal doordat mijn
assistent hêt liet aÍweten. Hopelijk
wordt het de volgende week beter
( zo ook onze voetbalprestaties).
Jongens kom op we kunnen het.

Verslaggever Nintendo.
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Aengwirden, l-2. ln de tussentijd
was het zo donker geworden dat
de scheidsrechter atÍloot na 27
minuten te hebben gespeeld. Na
een snikhete douche keerden we
weer huiswaarts om ons voor te
bereiden op de volgende wed-
strijd.

Pieter P.

Íoutje gemaakt in de Boarnster
defensie zodat het 2-2werd.
Vervolgens kregen we nog wel
kansen, de keeper en lat stonden
een derde trefÍer in de weg. Tot
overmaat van ramp had Nijland 1

kans nodig om we€r op voor-
sprong te komen. Oldeboorn zag
geen kans meer om te scoren en
dat het in de laatste minuut ook
nog 4-2 werd was voor de statis-
tieken. Kortom geen beker voor
Oldeboorn dit jaar. Tot ziens maar
weer.

Sietze Akkerman.

P.S. Mop van.Nintendo. Het is
rood en ligt nog steeds in
Lemmer.....,...,Jan zln zakdoek.

HEREN/DAMES
LEIDERS EN
ÏE+NERs

Ballen en materiaal wat er tij-
dens de trainingen wordt
gebruiktdient BETER te wor.
den opgerulmd; Ër wordt de
laatste tijd veelte veelmate-
riaal na de trainingen gevon-
den!l!!
Dus gaame even een ieders
aandacht a.u.b.

Het bestuur



Oldeboorn Cl - Griffioen Gl

De wedstrijd beqon om 12 uur. ln
de eerste helÍt stond Martin op
goal en Theo uit de D's erbij geko-
men. Na een paar minuten stond
het 0-1 en later werd ik neerge-
haald in hdt straÍschopgebied.
Hans nam hem 1-1 en direct erna
2-1 door Germ en de laatste minu-
ten werd hel2-2.2e helft. De
goals tegen liepen op2-g + 2-4.
Maar Klaas had nog één kans
maar schoot over. En Jeroen
kwam er toen'in (op goal). Maar
later werd het 2-5 + 2-6 en de
eindstand wàs 2-6; Sietze was
scheidsrechter.

Ronald.s

WARGA C1 .
OLDEBOORN Cl

Wijmoesten tegen Warga, ln de
eerste helÍt scoorde Martin het
eerste doelpunt. Het bleeÍ tot de
pauze 1-0. ln de tweede helÍt
scoorde Martin weer en we kre-
gen ook een penalty en Germ
miste hem. Toen hebben we met
2-0 gewonnen.

Tegen rood zwart
3 sept. moêsten we tegen rood
zwart voËtballen. We speelden
eerst een beetje beter dan hun.
Toen skoorden hun 1-0 en we gin-
gen 1-0 de rust in. En in de twee-
de helft waren,wij slecht en we
hebben rnet 4-0 verloren. We
moesten thuis voetballen.

Heerenveense Boys E8 -
Oldeboorn Eg

Zaterdag noesten wij tegen
Heerenveense Boys EB voetbal-
len. De eerste helÍt waren zij
beter dan ons en kregen veel
kansen maar gelukkig voor ons
kregen ziigeen goal. Wiikregen 1

kans in de eerste helÍt en dat
werd eén doèlpunt voor ons 0-1.
Voor'tJê iust maakten zij ook nog
1. Rust 1-1,. ln de tweedchelft
waren zij ocik beter dan ons en
maakte ernoE twee zodatwijmet
3-1 hebben verloren.

Karin Rodenburg.

Oldeboorn Cl - Waskemeer Cl

ZaleÍ dag kwart voor tiên gingen
we op weg naar Waskemeer. Het
was mooi weer, maar het veld was
nat in Waskêmeer. De aÍtrap was
voor Oldeboorn, maar
Waskemeer kwam alsnel in bal-
bezit door een domme lout in de
verdediging. ln de eerste helft
kwam Waskemeer als eerst op
voorspron$, Maar Ronald wist wel
in welk doel hij moest scoren
gelukkig het werd 1-1 .

Waskemeei kreeg ookkansen, de

V en V:68 Bl - Oldeboorn'81

Zaterdag 1 okt. speelden we onze
eerste wedstrijd voor de competi-
tie dit seizoen in Garijp tegen V en
V'68. De eerste helÍt was
Oldeboorn de ploeg die het meest
aan de bal was en de beste kan-
sen kreeg, maar deze werden
allemaal gemist. Gariip kreeg
slechts een paar kansen en één
daarvan werd achter onze nieuwe
doelman Bauke Dijkstra in het net
geschoten; 1-0. Garijp werd na
deze trefÍer toch iets sterker en
kwam nu wat vaker aan de bal,
maar toch kreeg ook Oldeboom
nog steeds goede kansen.
Ondanks dat was het bij rust nog
steeds 1-0 voor Garijp. ln de pau-
ze werden nogal wat veranderin-
gen gedaan in de opstelling.

Oldeboorn Bl - Surhuisterveen

Om twee uur moesien we spelen
op het hooÍdveld. Surhuisterveen
ging meteen velin de aanval, na
ongeveer 1 minuut kwam er een
aanval over rechts de voorzet
werd er door Bert per ongefuk
ingekopt (in eigen goal) 0-1.
Daarna kregen we meer griSi op
de wedstrijd en het duurde dgn
ook niet lang voordat Broer de
gelijkrnaker scoorde en daar had
Surhuisterveen geen antwoord
op, integendeel wij'gingen beter
spelen. En met succes, ik scoor-
de 2-1 en vlak voor rust zelfs 3-1 .

De tweede helÍt begonnen we
met het gevoel dat we niet rneer
konden verliezen. Maar dat had-
den we mis want Surhuisterveen r

ballen schoten Jeroen om de oren
maar hij hield ze buiten de goal. ln
de tweede helÍt kreeg Waskemeer
bijna geen kansen meer, wijwel
maar.we hebben ze niet benut,
behalÍe theo in de laatste minuut
scoorde hij 2-1 en dat werd ook
de eindstand. Tot zover
Oldeboorn - Waskemeer. Sledrt
voetbal maar toch twee punten.

Een speler.

Enkele spelers moesten nogal
wennen aan hun nieuwe positie
en een minuut na de rust scoorde
Garijp zijn tweede doelpunt door
een verdedigingsÍout. Daarna was
het weer Oldeboorn die dq aanval
zocht. Alles werd geprobeerd om
terug te komen in de wedstrijd,
alleen we kregen die baler maar
niet in. De schoten kwamen tegen
de paal en de lat, vlogen net naast I
oÍ over en bovendien beschikte
Garijp over een goeie keeper. Het
had allang 6-2 voor ons kunnen
staan toen Garijp weer uitbrak en
3-0 scoorde. Vervolgens werd nog
alles geprobeerd om de eer te
redden, maar helaas...

Wietse Huisman.

Bl Zaterdag I okt.

speelde de tweede helft betër en
na 5 minuten scoorden ze dan
ook uit een corner. Daarna waren
er nog wat spannende momenten,
maar gelukkig misten ze die kan-
sen die ze kregen. Wijscoorden
wel, Jorn scoorde koppend door'
een mooie voorzet van Andreas.
ln de laatste minuut kreeg
Surhuisterveen nog:een penalty
(onterecht natuurl[k). De penalty
was onhoudbaar voor Bauke die
goed keepte. Einditand was 4-3,
de eerste twee punten zijn binnen.

Jelger Hoekstra.



AKKRUM Cí . OLDEBOORN Cl 0.5

Op 10 sept. moesten de C's tegen
onze buren uit Akkrum. Dit was
geen clmpetitie, maar een wed-
strijd voorhet FV&toemooi. We
begonnen deze wedstriid voortva-
rend, wat leidde tot enkele goeie

kanseÉ. Op ee4'gegeven moment
kreeg onze rechtsbuiten Klaas V.

de balen hiipasseerde 2 man en

nam toen de bal oP de PantotÍel
en jawel0-1. We hadden de wed-

Het bliikttoch telkens weer dat
niet iedereen zich aan de te beta'
len autoveigoedingen houdt. Dus
hierbij dan nog maar een keer;
F-pupillên en E puPillen: /. 1,"
D-pupillen t/m.A-iunioren: Í. 2,"

TRAININGEN SENIOREN.

Hierbij het vriendelijke, edoch
dringende, verzoek aan alle seni-
orenleden om tijdens de trainin-
gen niet met de kleine ballen, te
weten maat 3 en 4, te tÍainen.

.: het s

FVB-tOERNOq 1ee4.

Hierbij willen we alle vrijwilligers
die ons geweldig hebben gehol'' '

pen tijdens het FVB-toernooi
bedanken voor iullie inzet. Zonder
de hulp van iullie hadden we het
nooit gered. Nogmaals bedankt,

,r. : Harm en Piet.

"Een donateur, gift 70 iaar.
Bedrag Í. 1.000,--"

Ha.rtelijk bedankt namens het
bestuur.

strijd volledig onder controle en'
goals konden niet uitblijven. Onze
spits Germ Eise B. maakte er in
de 1e helft nog twee en de laatste
man Hans R. zwiepte er vanaf 30
meter nog 1 in. De ruststand was
0-4. ln de tweede heltt nam de
ploeg wat gas terug, wat ook te
zien was iir de score. Er werd nog
1 goal gemaakt en wel door Germ
Eise B. Onze keeper Jeroen G.

De leiders dienen vooraÍ er voor te

zorgen dat het geld wordt ingeza-
meld en evenredig onder de
chauff eurs wordt verdeeld I I !

De Jeugdcommissie.

moest nog enkele keren:in'aktie'
komen, maar deed dit.uiterst
bekwaam. Zo bleef de eindstand
0-5.

(Wegens het nalaten orn i"tànO
aan te wijzen om dit verslag te
schrijven)' 

De reiders.

zoMAAR EEl.l BANKAF-
scHRrFf,vAN pE',

v.v. oLDEBOORN....

3:l.i:'!!



GEZOCHTI!!!

Tijdens oÍ vlak na het FVB-toer-

nooiin Oldeboorn hebben kenne'

lijk enkele individuen gemeend

om het volgende zonder miin

medeweten "even te lenen en niet

terug te geven":
Het betreft een Paar nieuwe voet'
balschoenen van het wereldmerk
Chicane maal42 (die ik tijdens
het toernooi binnen handbereik

had om eventueel wedslrijden te

kunnen Íluiten). Tevens vond men

het ook nodig om een zwarte

SCHEIDSRECHTERSPROBLEMEN ! ! !

stopwatch met rode knoPPen

"even" te gebruiken en niet te

retourneren. Als er nu iemand

denkt van "dit klinkt mij als muziek

in de oren" dan kan dit kloPPen

want er is tevens een cassette'
bandje merk TDK C'90 met oPna'

me's van de CD Whats'UP

verdwenen. Waarschijnlijk tot jullie

grote verdriet kan ik jullie meede-

len dat ik inmiddels de rest van

m'n eigendommen maar weer heb

meegenomen naar huis' want.'.':

'Piêt.

- scheidsrechter. een onmogeliike

opgave órn deZe tweg wedstriiden

te leiden, hetgeen zelfs niet eens

mogelijk is i.v.m. de aanyangstij-

den. Kortom er zal oP zeer korte

termiin minimaal een clubscheids-

rechter biimoeten komen, anders

zullen het tweede, derde of vierde

elftal voor wat betreft de leiding

gigantisch in de Problemen
komen. Het gêvolg kan zelÍs zijn

dat er wedstriidèn geen doorgang

kunnen vinden, met als gevolg

stevige boetes. De club is uiter-

aard niet van Plan om iedere week

stevige boetes te betalen, zodat er

Wii Íeliciteren in o-ktober

27 ol(t. Haiko Akkermans 17 iaar

24 okt. Menno BoerhoÍ 9 jaar

30 okt. Frans Goerres Z3iaar

17 okt. Harke Hartmans 34iaar

30 okt. GYsbert v.d. Heide 10 jaar

28 okt. Theo Huisman 12iaar

22okl. Sybrand Oosterbaan 25iaar

22okl.Sander Postma 9 jaar

2 okt. Kees Reitsma Z5iaar

11 okt. Tonnie RijskamP  Biaar

25 okt. Johan Tijsma 24iaar

13 okt. TammY Vink 6 jaar

Het btijkt inmiddels dat we met

name zondag's grote scheidsrech-

tersproblemen kennen. Aangezien

ons tweede, derde en vierde elftal

niet over een otÍiciële scheids'
rechter beschikken, moet er een

beroep worden gedaan oP de zgn'

"clubscheidsrechters". Helaas
hebben we wat dat laatste betreft

een groot Probleem. We kennen al

sinds iaaren dag de heer Douwe

v.d. Laan als geweldige club-

scheidsrechter, maar het is uiter-

aard, mede ook gezien hetÍeít dat

er iederweekend twee lagere elÍ-

tallen thuis sPelen, voor één

ook binnen deze drie elftallen over

een oplossing dient te worden

nagedacht, anders zal er een elf-

tal teruggetrokken moeten wor-

den, hetgeen niet de bedoeling

kan zijn. Misschien zijn er spelers

binnen deze elftallen die ook wel

eens een wedstrijd willen Íluiten.

Begrijp wel dat het voor onze

wedstrijdsecretaris iedere week
weer een gigantisch Probleem is

om voldoende scheidsrechters te

bezetten. Het bestuur rekent oP

jullie medewerking.

Hierbij bedankt het bestuur de vol-

gende mensen;

Klaas Postma voor de 2 Íantasti'
sche stalen archieÍkasten in de

bestuurskamer.

De familie Brandsma voor de

Prachtige medaillekast'

t?

RECLAMEBORDEN V,V. OLDEBOORN

SEIZOEN 1994/1995:

. MDM SERVICE OLDEBOORN/SNEEI(HARLINGEN

- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN

- AUTOSPUITBEDRIJF ELZINGA IRNSUM

. AUTOBEDRIJF W. V.D. KRIEKE

- FRIESLAND BANK

. RABO BANK

- HOTEL GOERRES OLDEBOORN

. M. URFF OLDEBOORN

. BOUWBEDRIJF R. DEVRIES OLDEBOORN :

. CORA AUTOMATISERING OLDEBOORN

. FLUID SYSTEMS DRACHTEN

. CAFE MOEKE DE BRUIN OLDEBOORN

. FA. RODENBURG OLDEBOORN

. ARK EN REAU OLDEBOORN

- DURKJE'S TSIISHUSKE OLDEBOORN

. TRANSPORTBEDRIJF L. VISSER OLDEBOORN

. wlLT U OOK EEN RECLAMEBORD BEL 05663'1772
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ACHTERGEBLEVEN KLEDING NA WEDSTRIJDENTTRAINING EN.

SPELREGELVRAGEN.

Ook deze keer weer twee uiterst
geniepige spelregelvragen uit het
blad "de Scheídsrechter". Maar
eerst de goede antwoorden oP de
vorige vragen.
Antwoorden:
Vraag 1. A Speler moet van het
speelveld worden gezo4den.
Vraag 2. B Ongeoorloofde
obstructie.

Dan de vragen van deze keer:

Vraag 1.
Een verdediger maakt in een
uiterste poging om de baloP een

De kantine ligt momenteel bedol-
ven onder achtergebleven kle-
dingstukken, voetbalschoenen
etc. De betonÍundering begint hier
en daar al scheurvorming te verto'

tegenstander te veroveren een sli-
ding. Behalve de balwordt hierbij
ook de benen van een een tegen'
stander meegenomen waardoor
deze ten val komt. De scheids-
recfiter beslisttot...
a. Door laten spelen
b. Het spel onderbreken en een
indirecte vrije sctop toekennen
c. Het spel onderbreken en een
directe vrije schop toekennen
d. Het spel onderbreken en een
scheidsrechtersbal geven

Vraag 2.
Een toeschouwer probeert de bal

têgen te houden die in het doel

- nen. Hierbij dan ook het verzoek
om uw ogen thuis eerst eens de
kost te geven of uw man, zoon of
dochter niet eens per ongeluk in
de onderbroek is thuisgekomen.

dreigt te gaan. Hij raakt de bal,
maar deze verdwijnt toch in het
doel. Hoe hervat de scheidsrech-
ter het spel?
a. Met een scheidsrecfitersbal
b. Met een aftrap na een geldig
doelpunt
c. Met een doelschop voor de ver-
dedigende partij
d. Met een indirecte vrije schoP oP
de plaats waar de bal
geraakt werd.

De oplossingen worden vermeld
in het volgende clubblad.

7o ja, dan is het misschien moge-
lijk dat uw broek bijdeze giganti-
sche stapel ligt. Let overigens wel;
BINNENKORT GAAT ALLE KLE.
DING NAAR EEN GOED DOEL!!!

altijd voorop blijven staan. We
wensen je namens de jeugdcom-
missie ontzettend veel succes.

de Jeugdcommissie.

rialen e.d. Opgave of inÍormatie
kan worden verkregen'bij het
dagelijks bestuur, te weten Kees
v.d. Velde, Evert Fokkema oÍ
Binne Oosterbaan.

het bestuur.

JEUGDLID VAN DE V.V. OLDEBOORN BEREIKT LAATSTE ZESTIEN.

GEZOCHT: ONDERHOUDSMENSEN VOOR KLEINE KLUSJES.

Ons jeugdlid Jeroen Groetelaars
heeft het gepresteerd om het tot
de laatste 16 spelers te brengen
van de Friese Jeugdselectie
"onder de '13". Als keeper zal hij

de komende maanden "aan de

Aangezien onze onderhoudsman
voorlopig even uit de roulatie is,
zoeken we op korte termijn enige
mensen die bereidt zijn om een
paar kleine'klusjes op en rond
sportcompbX: ult te voeren. Voor
de toekomst zoeken we nog wat
mensen die gezamelijk wat kleine
klusjes (wanneer deze er zijn) uit

Het is gebleken dat er de laatste
weken nogal qens ouders tijdens
de rust in de kleedkamers ver-
schijnen. Dit iS uiteraard niet de
bedoeling. We denken momenteel
toch wel over kundige leiders te

OPPAS GEVRAAGD.
Onze aanvoerder van het tweêde
elftal vraagt voor.de uitwedstrijden
die men dient te spêten zondag's
een oppas voor drie kleine koters.
lnlichtingen te verkrijgen bij de lei-
ding van het tweede elftal.

bak" moeten op zoweltrainingen
als ook "grote" wedstrijden tegen
o.a. Twenthe, Groninger,t* Zwolle
en Drenthe. Hopelijk weet Jeroen
het nog ver te schoppen, maar
Jeroen beseÍ wel; het plezier moet

willen voeren (een soort ondêr-
houdsc-ommissie). Het betreft hier
heus geen gigantische klussen
zoals het schilderwerk a/d kantine
en kleedkamers (hiervoor moeten
we over veel meer vrijwilligers
beschikken). Het gaat met name
om wat timmerwerk, loodgieters-
werk, klein onderhoud aan mate-

beschikken die e.e.a. tijdens de
rust zelf wel kunnen en Mgelen
regelen. Dus wees verstandig en
laat de leiders het tijdens de rust
zelÍ regelen. Mocht iemand zich
toch nog geroepen voelen om tij-

dens de rust z'n zegje te doen,
dan is er misschien,ergens nog
wel een vacature als assistent-lei-
der vrii.

VERZOEK AAN ALLE OUDERS VAN ONZE JEUGDLEDEN.

De Jeugdcommissie.



Oldeboorn El Wl El

Donderdagavond 8 BePtember
moesten wii om 19.00 uur voet'

ballen tegen Wl El' HetY\'as

onze eerste wedstriid in het'nieu-

we seizoen. Wiihebben een.heel

nieuw team: Bouke-Paul, Remco,

Symen, Genit, Ate, Franke,

Maarten, Bart-Jan en ikzelÍ '

Gysbert. Gerke is weer onze

"Lijder". De wedstrijd: Al gauw

stonden wij met 1-0 achter. Vlak

voor rust maakten wijgelijk-
Na de limonade (een wondermid-

del?) scoorden wij nog zeven

keer. De doelPunten werden
gemaakt door Bouke 2x, Bart-Jan

2x en Remco 4x' De eerste over'

winning was binnen'
Zaterdag 10 sePtember moesten

wij drie wedstriiden. Eerst tegen

twadde Íêst noch wol mear sa as

Sietze/Sytze/Siitze? Bergsma oÍ

in Harke Hartmans, hàld dizze

àlde rakkerts mar Yn'e Peiting' ln

oare kandidaat soe Dick

Westerhoven wêze kinne' as

Binne Oosterbaan him tenminsten

in bytsie Ynháld. En Jehannes

Brouwer,sYn Íoarsetten waPPerje

ek wolris ta it net Yn. Wilco Vink'

Jan Bethlehem en Jeroen

Witteveen Ían it tr:edde wurde Ían-

sels ek boPPeoan oP'e list fer-

wachte. HenkVink ha! it Íêst te

drok mei de skiedsrjochterscur-
sus. Cees Reitsma is te aardich

Íoar de tsjinstanner en Sietze
' Akkerman hat gjin kans om't sYn

broer Douwe him Ét de basis traint

en Johan Fokkema him Yn'ttwad'
de oP'e bank set, want hijwol
Deens leare'

Heerenveense BoYs E1 (verloren

met 7-1), Toen tegen Aengwirden

E1, alweer een nederlaag 6-3.

Mijn laatste wedstriid tot nu toe
was tegen Nieuweschoot El' Dat

was weer een beter resultaat 2-2.

Gerke wie maakt het volgende
verslag?

GYsbert T' van der Heide'

It docht der winliken ek net ta dat

der no al oer favoriten skreaun

wurdt. De lieders wurde Íersocht

alle goàls bii te hàlden en dit troch

te iaan oan Harm Oosterbaan dY't

it klassement bijhàlde en publise-

arje sil. Alle sPitsen en oare
goaltsiedieven in bulte sukses.

I lt bestioer.

P.S. Der komt tidens de winter-

stop noch mear nijs oer dizze wik-

selpriis.
P.P.S. Enne ........noch wat, ek

foar de sPiler dY't him oP ien oÍ

oare bjusterbaarlike wize maniÍes'

tearret is der oan it ein fan dit sei'

zoen in lYts Íerrassinkje' Dus

Johan TYsma, wa wil?????????

Hwa skoPt de,measten deryn ??????????????

It bestioer Ían de v'V' Oldeboorn

hat in ÍoarstelÍan ien fan de leden

honoreard. Der is besletten om

Íoar de senioren fan tis Íuotbalk'

lup in wikselpriis beskikber te stel-

len. Dizze bokaal of wat der foar

troch gean moat, kin mar oP ien

manier fertsiinne wurde' lt is

ferekte ienfàldich. Dejinge dy't yn

de komPetYsie de measte goals

makket Íoar ien Ían'e Íjouwer

alvetallen is de wínner. Mis Jan

de Jong, it giet om goals foar

Boarn, nettsjin !!ï DÍt is nèatÍoar
dij behalve as't Yn't Íiirde Yn'e
spits sPYlien giest, mar hast dan

wol in kanS? Jan Meester Ían it

twadde liket wer Yn foarm te kom-

men. En Willem van Kalsbeek hat

ekwolkàns, as hijteminsten net

teÍolle oarlog makket meiheipeal-
len oP it wurk. Der binne Yn it

BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

Vriidag 28 oktober.
Schutjassen v.v. dileboorn om de Beker' Aanvang 20'0o uur HotelGoerres'

Zaterdàg 5 november.
Gr"tàBintonvonliloldeboorn. Aanvang 20.30 u. in de kantine.

.laarti;tise Feestavond v.v. Oldeboorn in de kantine. Nadere berichten volgen'

Vriidag 30 dec.
DouweVenema Zaalvoetbaltoernooi 1gg4 in utingeradeelhalte Akkrum. Na afloop priisuitrei-

king + feest in de kantine van de v'v' Oldeboorn

vriidag 17 maart' h^,-^- ^^Á.,^Ê^ on nn ,,rir Í1afÁ Ívlnel
Klaverjassen v.v. bld"boorn om de Beker. Aanvang 20'00 uur café Moeke de Bruin' 

i
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UIT DE OUDE DOOS VAN......KOOS

flekst S.Huisman)

Voor de aanvang van het seizoen
1982-83 werkte het eerste elftal

een viertal oeÍenwedstrijden af '

Langweer en THOR werden met

resp. 24 en 0-5 verslagen, terwijl

men het tegen Akkrum met 2'0
moest afleggen. Ook stond er een

wedstrijd !€gen De Sweach oP

het programma, waarvan het . .

resultaat niet
is te àbhternden. Men speelde

weer (nog) eerste klasse FVB en

de eerste kompetitiedag voerde

Terschelling naar Oldeboorn'
Aangezien het de zondag na de

Íeesten betroÍ was een nederlaag

alingecalorleerd en een verras-
singbleeï inderdaad uit (uitslag 0'
2). Vervolgens kwam
Surhuisterveen'oP bezoek en lieP

men halverwege'de tweede helft
tegen een 1-2:ac{rterstand aan.

De niet geheelÍitte R.Valk, nood-
gedwbnrgen ingevallen voor de
geblesseerde Jan de Jong,
bezorgd=e via twee gave trefÍers
Oldeboorn alsnog de orrerwin'
ning. Ook in Bakhuizen spèelde
hijwederom een belangriike rol

door hetversieren van een straÍ'
schop, waaruit P.TYsma voor een

2-2 eindstand wist te zorgen.
Aanvankelijk had men zelÍs met
2-0 achter gestaan. OP 9 okt' een

vroegtijdige uitschakeling voor de

Freonskipsbeker door in

ldskenhuizen met 4-2 van Wl te
verliezen. Wat de komPetitie
betroÍ ging het verder niet al te
voortvarend, hoewel een 1-1

gelijkspel thuis tegên Warga er

zeker wezen mocht. ln deze wed-
strijd scoorde T.v.d.Meer al bin-

nen 15 sec. en tot leedvermaak
van zijn broer zorgde Honkie voor
de Wargaster geliikmaker. Na in

Zandhuizen een zware nederlaag
te hebben geleden bleek men
toch weer in staat om de toenma-
lige koploper Mildam een Punt
afhandig te maken. Na een 4-3
nederJaag in Blauwttuis werd
doelman J.v.d.Wal veryangen
door W.Veenstra, die ziin zoveel-
ste rentree maakte. Met
Sinterklaas werd de vroegere
club van trainer v.d'; Berg, HDT, in

Oldeboorn met 1'0 verslagen, dit
dankzij een trefÍer van
B.Oosterbaan. ln deze wedstrijd

had men nu eens niet over geluk

te klagen. Voor de rest van de

maand december werd het Pro-
gramma afgelast, maarwaren er
wel oefenwedstrijden tegen
Boornbergum (0'0) en Blue BoYs

(1 -1 ).
Na een noodgedwongen zeer lan'
ge winterstoP werd de komPetitie

hervat met een thuiswedstriid
tegen Zandhuizen, welke in 2-2

eindigde. Hotel Goerres/A.Nijdam
(trainingspakken) en de lJzeren

Man (tenues) hadden ervoor .

- gezorgd dat men erweergoed
opstond.Twee Ploegen dienden er

te degraderen en kanditaat nr.l
bleek Tiinie (tegenwoordig ligt de

situatie wel even anders) te ziin'
Daarboven stonden
Oldeboorn,Haulerwijk en

Surhuisterveen na twaalÍ wedstrij'
den allen oP acht Punten.
Door oP Terschelling met 4'0 te
verliezen kwam men er nog

beroerder voor te staan. Mildam
' had in de voorgaande seizoenen

niet van Oldeboorn kunnen win-

nen en moest ditmaaloP eigen

terrein met 1-3 het hooÍd buigen'

Een zekere Harke ("rneisYn kle-

are kop" en al uit de klei getrok-

ken) maakte zijn oPwachting in

het eerste en was goed voor een

doelpunt. Rechtsback (!) T.v.d.
Meulen en H.Oosteibaan (inmid'

dels weer te goed voor het tweede
geworden) waren de andere

schutters. Het Paasweekend
leverde drie Punten oP, maar de

konkurrentie Pakte eveneens de

nodige punten. De zaterdag voor
Pasen werd er in Surhuisterveen
gespeeld met als einduitslag 1'1'
Bij het doelPunt van de gastheren,

gescoord na 20 min. sPelen, raak-

te doelman Veenstra geblesseerd

en veldsPeler L.PoePies zou de

Íest van de wedstriid het doel ver'
dedigen. Hiiwist zelÍs een straÍ'
schopnemer zodanig van de wijs
te brengen dat deze de bal naast

schoot. Paasmaandag was er

weer een hoofdrolvoor PoePjes

weggelegd middels het scoren van
het winnende doelPunt tegen
Langezwaag. Vervolgens echter
nederlagen tegen Bakhuizen, dat
door de 1-2 winst in Oldeboorn
mocht promoveren, en Warga'
Tegen laatstgenoemde tegenstan-
der werd op een donderdagavond
onder zeer slechte weersomstan-
digheden gespeeld en éveneens
rét z-l verloren. Helemaalbànt
maakte men het tegen het al

gedegradeerde Tijnje door een 3-1

voorsprong met de rust volledig uit
handen te geven en nog met 34
te verliezen. Oldeboorn mocht
Tijnje volgen naar de 2e kl.FVB,
waarin wè al minstens dertig jaar

niet meer hadden gesPeeld. OP

dinsdagávond 10 meiwerd het
seizoen'afgesloten met een 2-2
gelijksfd tegen Blauwhuis. Uit 22
wedstrijden waren er 15 Punten
behaald met als doelcijfers 2947-
Oldeboorn bleek hiermee het
grootsteaantaltegendoelpunten'!
te hebben geïncasseerd. SPelers
die nog niet ziin genoemd waren
verder J.Meester, H.Niewland en

een groot gedeelte van het sei-

zoen ook de oude K.Akkermans.
Verder speelden H.W.v.d.Krieke,
A.de Kroon (ook een nieuwe sPe-

ler) en G.Visser een enkele keer

mee. LeiderA.Niiholt hield het na

dat seizoen voor gezien, maar
dankzij welwillendheid van de

direkteur van het otterstation was
.er ook voor het volgende seizoen
weer een dergeliik iemand
beschikbaar.
Dit was dan het eerste relaas uit
de oude doos in deze volgens mij

al 35e jaargang en we denken

over niet alte lange tiid biiU terug

le komen om o.a. ook de degrada-
tie van hettweede elftalte
beschriiven. Mochten we er niet

helemaal uitkomen dan kunnen

we alt'rjd nog bijoverbuurman Jan

de Jong aankloPPen, aangezien
deze persoon bii beide degrada-
ties nauw betrokken was.

10

Wordt vervolgd.



ffi[nt@

-

@@Vtri +ila.ffiil rl t9f _
ln onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer esn proÍielschets van: iemand die na vele jaren weeÍ op het oude nest terugkeerde na vele
omzwervingen bij and€re clubs als trainer. Tevens iemand waaraan je nou nét niet je autosleutels uitleent, want voor je het weet zitten ze

zo vergroeid in je auto dat je de hele handel wel in één keer kunt inruilen (hetgeen inmiddels ook is gebeurd). Uw aandacfrtvoor onze
nieuwe hooÍdtrainer.

Naam: " 
"onn" 

de vries
Geboren: 1ul-7-55 te Weidum
Burgerlijke staat gehuwd me! Ria,3 kinderen (12,9 en7 iaar)
Sóoenmaat en merk: 45 geen vast merk
Spêelt in: hooÍdtrainer v.v. Oldeboorn
Gespeeld ingetraind bij: gespeeld in Oldeboorn jeugdteams\2e elftal.
Getraind bij Oldetioorn 2 jaar (76-781, Drachtster Boys 1 jaar, Thor 2 jaar, s.c.

H::'J3ï3nï,ï::lï',ïi 
u, jtHr 

totaat + laar
Floken/alcohoL geen van beiden meer
Kan sex voor de wedstrijd: zolang het niet tijdens de wedstrijdbespreking en

Besre boek: Ëiï,*ïTïi::ffiiJ:",ÏJi':::i'fi door Nico
Scheepmaker

Beste Íilm: One Ílew ovei the Cuckoo's Nest
Beste acteur en/oÍ actrice: - Jack Nic*tolson/Meryl Streep
Uevelingskost Chinees
Hobby's: Ajax, ik heb een seizoenkaart en bezoek daar de meeste wed strijden en

soms trainingen verder verzamel ik van voetbal o.a. boeken, tijdschriÍten, pro
grammaboekjès, videobanden en Íoto's e.d. Verder luister ik graag naar muziek

Mooiste vrouw enlof man: geen voorkeur
Favoriete club: Ajax
Favoriete club buitenland: Barcelona
Favoriete speler: CruijÍÍ
Favoriete trainer: CruijÍf
Wèlke dub wordt dit seizoen landskampioen: Ajax I
Welke dubs degraderen dit seizoen: Hêerenveen en N'EC

Beste scfreidsrechter: geen
Slechtste scfreidsrechter: Blankenstein
Favoriete tv:programma: NOVA, Studio Sport en Schone Schijn
Favoriete tv.presentator: Marl Smeets
Kwal van de tv: alles op RTL 4 en 5
Favoriete radiozender: Radio 10 Gold
Favoriete diskjockey: geen
Favoriete muziek sixties: Beatles, Stones, en Elvis. 90's: U2
Slecitste muziek: scfilagermuziek en meeste nederlandstalige
Favoriete andere sport: schaatsen
Onderschatte voetballer: Danny Blind
Overscfratte voetballer: John de WolÍ
Hoogtepunt winnen Freonskipsbekêr met DWP in 1986
Dieptepunt: de bedreigende gebeurtenissen rondom de gestaakte wedstriJden

Boornbergum - Houtigehage en Waterpoort Boys - DWP
Ambities voor de toekomst: v.v. Oldeboorn naar de KNVB brengen
Beste krant/tijdschrift: geen
Slechtste krantltijdscfirift: TelegraaÍ en andere sensatiebladen
Een hekel aan: misplaatste arrogantie en mensen die hun alspraken niet nakomen

Bewondering voor: de levensmoed van veel gehandicapten en ernstig zieke mensen
Kwal van de voetballerij: teveel om op te noemen, vaak in de bobo- en scheidsrechterskingen voorkomend
Wie zou je wel eens willen ontmoeten: CruijÍÍ :

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: behalve miin Íamilie nodig ik niemand uit

,Beste (oud) voetballerv.v. Oldeboorn: Jan Jeeninga (sixties)
Wat zou er moeten veranderen
binnen de v.v. Oldeboorn: moeilijk om daar nu al over le oordelen. Het lijkt me eóter wel wenselijk

om binnen aÍzienbare tijd een gedegen beleidsplan op zowel technisch-

nen een vereniging altijd tot succes leidt
Voetbal is: na miin':gezin het allerbelangrijkste in mijn leven
Wat je verder altijd al kwijt wou: na 16 jaar aÍwezigheid is het plezierig om weer terug te zijn binnen de club waar

voor mij op voetbalgebied allês begon. lk voel me dan ook al weer aardig thuis
binnen de v.v. Oldeboorn, waar mijns inziens gelukkig veel mensen al op de
juiste plaats zitten en tenslotte hoop ik met een ieder succesvol te kunnen
samenwerken.
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Topschutters W Oldeboorn
om de Beker

H.Hartmans
W.van Kalsbeek
D.Westerhoven
J.v/d Woude
H.Ament
S.Bergsma
H.Veerman
D.H.Akkerman
J.Meester
W.Postma

Tweede
Tweede
Vierde
Tweede
Merde
Tweede
Eerste
Eerste
Tweedê'
Derde

S.Akkerman Eerste
B.Oosterbaan Vierde
P.A.Kalsbeek Eerste
H.v/d Meulen Tweede
B.Haspels Vierde
M.KleeÍstra Vierde
Platini Derde
A.Spoelstra Derde
C.Reitsma Eerste
J.Tijsma Eerste
J.Akkerman. Derde
H.v/d Krieke Derde
G.van Kalsbeek Tweede

Tweede

wcgweÀen. ln dc mntcr dic himp
volsde Lon f id Bmn de mhterliir
halen a vorgeven op Jrppic I'ber
.16 dir riin iEd geblolt rag, m
Oldebmm wedcrcm kon uirvsdcdi.
gcn. Dir olÍeroieíverl dryen Hou.
tigehsEgrw overtruling tÉroË op
@. 20 nror vrn rlc tFrd vrn Antoo
tilringl Dc uraekendc vrft tnp
werd gemmcn dq J, Focpia dic
mt en 6mikt, dwh te drp c.lnr rlc
buitenlorl van dc linkr rlelpul
wisl l€ nl.n. Elzinga Ieg bovendim
gocd in de hocL ln de 2óe minuut
mut Ëlzingr wel oprrcden lan en
vmna vrn D.ll. Aklmen vo dt
gorl hngr giog en dor dc halu
gcpolt wcnl ulvoreru vot ms
tcvw tc rcryen. Vicr minuten lrttr
lon tnirer Strih rien bc riin opitr
'ljerl, Bmn de bd keurig umm,
zich lmgo enige 'Bomstq" YÍii
lpÉlde s io$ mcl en cpelc drui
vanaÍ e 2o metcr dc brl dirgonael
in de mtten knaldc. Eco pruhtige
gol cn run venliendc vorprcng
voorde thuiuplcgdie uen minuul
of 20 rich nicr mer dc lu vm ]rt
bnpd lia ern ln do erac de batc
emvd vu Oldcbom lct ha n
en alordifheidic vrn de od.gclc
rclrtcthmlc nut evcn en vmtlÈ
lcn oÍ de mre lrngcr du tw*
mitrutrn in hel vordel vrn do
thuiap@ u bUjven, mu Houri.
gchugc lwm gelulhg ged *cg.

Middcnveldc Johu dc Vrhg kon in
de 37c ninuut ma buitilksnt Mhtr
een Ínaic breedtcpu allcvmn op
Johu Khrtcr die op der ment
evcn niet loed werd rÍguhcmt io
dc dicptor zodu hij mhtarule op
dc god slton. Hii hrd cn l*hcndisc
bweging in lrtlo io. dê lsbie
mrn vm Oldebom, wudmr hij
richrÉlÍ vrijlsflc en kon Ehietn
Her rhd mbolerdc ret dc le
pcr, mu mldc rbnog ovr de lijn
(24). Houti:phqgc Lon t*e mlnu-
ten lslc ws "in dcscrum" tmn a
vona vao Jappie \êcntn dor rllc
vcnlerlijcn vro Oldcbom *cnl
Bembl rodÁt Johln Khrrw de brl op
il pEnlerl&ádh frccg a bG
henr intil& (3-0),

ln dc twccdc hlft wcrd Jrn 8o jr.
i4cbmht vq Cor Elzin$. ln dc
ei6dc minwt H Henl Sticnrtn
dê bd ín dcllint 1c bcoÉra vw éér
v'u riin gcvrurdc línlw rhandr
*horcn. Ha rhot lcel ahlcr ms
op m hogc vortarn vkl ova ke
gr Do Vrio hen in rlc ultato ntll
islp L dc OHcbryn dcísrie w
b..id ehtddcrd. hul C{slinl
lon m miruut lata gordig oprui.
men lca Oldebom in cn *rim
ma1p v@r Elringr'r 3orl gevurlijl
rerd,

Oldehon lht dc kopNr nicr hulcn
m wcrd cni6c mrln rmvdlcnd
gevurfifi, ln dc ficdl. minud kon
C.Rrimré{nvudolerrmmd
ha hmÍd in dc nbond vecilvm
tocn Anton Eldrua m en gade md-
dirrl de bd nia Ucm lcg en Yu de

rql rÍ rrg ipnq (4" l). Joho Klra
Èr lmr even latcr a Íilic tru
len e; dicplGpes dor HenL
Sricnan gocd in c{n lu ved ds'
ppcld. Ha rc{n ging en holvc
mas nur. ln da Íu kon Houi'
gch.go uvd n rrnvel opleuco. ln
dc lóc miruur Loa fu Bo ir. m
loedc vma rlIecn op de vËi
ÍudcTi:rh Bwn. Dit rhot tcrd
vu de lijn gcLlolt du en opla'
tcndc verdcdircr. C, Rcitanr kreg
lum OHcbom en opgdcadc
km ten hii in rlc 2Oc minuut vrii
vu lepcr Elrin(r kwem, rP'
*hiinlifk w hii hicdor ro vcmei
drr hij ia dc auwm twm, wul hii
xhdt nin nsi. Nr ,lil minuim
wd dc vcrdr eod lluitadc rdrids
mhra S. l&eurn tm orehte dat
lohs dc Vria m overrding
bcgiq bnm & lf mar. in eeo
rdic ilic nicl opYid dw ruplc
cn tchnicl, 3ing D€ VÍic! mdn rtt
a Oldebom-unllcr vw dc bol
en bclrndden * rm op dc grcnd.
Aóilrr l&cauN kcrlc m pcndty
tc dic wcrd bcnut dq l, Tyim {4"
2). Nr 4? rpinum mr ol dc tsccdc
helft rÍgclopca o blef de dodlod+2. ;

Ar. rcndrj rpeclt S.V. Houtigchelc
opnicuw thuir tcgq hoplop€r'Dc
Íbrthocl uit Schapcml, Aovmg
I 4.00 uw op rporrpait "Dulaqrd"
tc Hqtigdufe.

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

1

1

1

1-
1

1

1

1

1

1

1

Houtigehage wint van OldebooÍïl
IIOUTIGEIIAGE - ÀÍgclc

pn zondag tmd lret cnls elf'
tal vun S,V. lloutigehnge lao
vor haar cnle thuir*ed.
rtrlid vrn hc! reiz@n. l)c
trainrtandc wnr V.Y, Olle-
lsrnr rlul vorig jrnr lclrker
urrlcrd io do iop van dc
hmfrlklamo i'.V.11., marr ncl
dc laltrto rdcnr nriÈtc om le
rrrurnovcren omr K,N.V.B.-
icrlrol. Qur nivelu roudeu
beidc ploegcn op papier dan
urh nict vel voor clkacr
onrle nrmlen rlrtn. Í)rt *rx'k
hienoor hurklcn bcirh pku
tcn Ecvontrèni lloutigcluge
nam lwÉ ptrnlen me$ uil
Nieuwehomc cu Oldcbmnr
palre Vriryc mel 5-2 in,

ln dc mte minuur wu ha Cor
Ëlzilgs dio Fn tnp vu en Oftle
lr.oilpdn wilde l,lohken en blce-
*erdc rich dasbii dualmig m zijn
knie dar hij treklcbcncnd dor hcr
vcld mrr. Jmmcrgcmt vor
Ekinrs ludc hii in tlo twedc heUt
do oL niet tcrug op ha vcld. ln tlc
molr Íuc vrrr rlc rcdldjd wu
Oldclxrom duidclijk Íellr op rlc bd
du dr thuiroleg csdw tcrrmdc
FJrl4r m oL cpire't'Jerk Brm le
gnn rr lllnl ven lurgr bij migt doolo.
ln de rchtíe minuul ws q eÍ oF
rcr vq de tgrGd, KepeÍ Atfoh
Elringr prllc d* eha Eil.inpcl
op. Nr cnigo rwrkle *hotcn vsi oJ.
Andrio Woudgtru en Hs* Stieruh
lcverde cn pu op Johu Klutcr in
dc vgiendc mlnuut dc tot dm l@
hcrtc lor vm rlc wcdrtriid op. Vu
uit cn vrijc pcitio vnuimdc Klor.
tcÍ shtÊÍ m m lobjc ovc lcpq
Dc Vda a prebercn. in pluu dar
vu lcgde hij dc bd brocd op Jepple
\&cnrtn, die nict roed hgd opgelel,
wurt hlj bcvond eich vm de bd en
dorhdvc buiterupol. Dric dinulcr
lsts Eult&Ídc en snvd vgn
Olrlcbom ln m vomct ven S.
Al,lcm, dic loo vqEr{6, Hou.
Ígehrgc lon onrlcmhoppn, mur
dr'rd dil qiet gord. rqdrt Akle.msn
hd opnicuw maht probem. Dit.
nnel wu dc daÍemie bers in ls

R.Jelsma

Stand Oldeboorn 1

bijgewerkt tot 17 Oktober.
1 Robur 3-5
2 THOR 3-5
3 Houtigehage 24
4 de Westhoekz-4
5 Udiros 3-4
6 Oldeboorn 3€
7 Langenraag 3-3
I Haulerwiik 3-2
9 Warga 3-2
10 Sport Vereent 3-1

11 Langweer3-1
12 Black Boys 3-0

Zaterdag 5 nov. is er weer de traditionele Bingo avond in de kantine.

Vanaf 20.30 u. kan er in de'kantine van de v.v. Oldebo_orn_uteer worden'
gestreden,om de vele priizen. Dus komt allên![!
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