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Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?

Het bestaan van onze voetbalvereniging is volledig aÍhanke-
lijk van vrijwilligerswerk. En eigenlijk is daarmee de vraag
meteen beantwoord.
ledereen die lid is van de vereniging is gebaat bij het voort-
bestaan van dezelÍde vereniging. De noodkreet van de
schoonmaakploeg dat er te weinig mensen zijn te vinden
voor de schoonmaak is dan ook ieders verantwoordelijkheid.
Mede namens hen doen wij bij deze dan ook een oproep aan
iedereen die binnenkort weer worden benaderd voor, eerlijk
is eerlijk, dit minder leuke klusje. Op dit moment beraden we
ons op een minder sympathieke manier van het inroosteren
van leden bij schoonmaakv'terkzaamheden. Lid zijn tegen de
huidige contributie en een arme gemeente stelt grenzen aan
het vrijwillige aspect van vrijwilligerswerk.

HET BESTUUR

22jaar
4laar
23jaar
49jaar
16jaar
53jaar
92jaar
34jaar
34jaar
16jaar
11jaar
36jaar
11jaar
12jaar
2Qaar
7 jaar
7 jaat



EEN AVONDJE KANTINEDIENST

Dinsdagavond 9 september, een avond die zoals zo vaak in ons gezin in het teken
staat van voetbal. Tjibbe gaat als chaufÍeur om kwart over zes met de D's naar
Grouw. Jan gaat mee als toeschouwer. Martin vertrekt om halÍ acht naar de trai-
ning en Janneke gaat om acht uur op mijn fiets naar het voetbalveld, want ze heeft
deze avond kantinedienst. Om half twaalÍ komt Janneke thuis met de mededeling:
Mem ze hebben je fiets meegenomen vanaf het voetbalveld. De woorden die ik
toen zei zijn niet voor herhaling vatbaar. Pas woensdagmorgen dringt het tot je
door wat hier de gevolgen van zijn. Janneke zil zonder fiets en moet naar haar
stage adres, dus eerst maar even bellen oÍ ze haar komen ophalen. ln de loop van
de morgen besluit ik om te kijken oÍ ik mijn fiets ergens kan vinden. Eerst richting
voettbalveld, bushokje en beide kroegen, nog wat mensen gesproken maar van
mijn fiets geen spoor. lk word steeds kwader en kan niet begrijpen dat je als voet-
balvrienden elkaar dit aandoet en dus hou ik het er maar op dat het om een "bui-
tenstaander" gaat. Woensdagmiddag halÍ één het verlossende telefoontje. Mijn
fiets blijkt in een tent bij de bejaardenÍlat te staan. Toch heb ik gemeend dit stukje
te moeten schrijven zodat een ieder eerst even nadenkt voordat hij/zij iets mee-
neemt wat aan een ander toebehoofi. Als ik mijn Íiets niet had gevonden, was dit
voor ons een kostenplaatje van ongeveer 300 gulden geworden. Dit kan toch niet
de bedoeling zijn van een avondje kantinedienst. lk hoop dat een ieder (groot en
klein) begrijpt wat ik met dit schrijven bedoel.

BLIJF VAN EEN ANDER Z|JN SpULLE-r'r nr !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Willemke Meester

Elftal Doelpunten Naam Elftal Doelpunten

Binne Oosterbaan VijÍde 2
Rienk v/d Velde Tweede 1

Ronald van WarmerdamTweede 1

Dries Kuperus Tweede 1

Henk v/d Meulen Derde 1

Jan v/d Vlugt Derde 1

Udo Dijkstra Derde
Dick Westerhoven VijÍde
Harmen Ament VijÍde
Sierou v/d Heide Dames
Marieke Wobma Dames
Karin Veld Dames

August Faber Tweede 8
Willem van Kalsbeek Vierde 7
Siete Veenstra Eerste 5
Jacob Stulp Tweede 5
Sietse Bergsma VijÍde 5
Henk Vink Vierde 3
Bouke Haspels VijÍde 3
Nynke Akkerman Dames 3
Evelien Wagenaar Dames 3
Cees Reitsma Eerste 2
Pieter Poepjes Eerste 2
Jelger Hoekstra Tweede 2
Sible de Roos Derde 2



Wisten jo wol.......

Dat ik as skriuwer stean Íoar wat hjir skreaun stiet?
Dat de lêzer sels ferantwurdelik is foar wat hij der yn lêst?
Dat as it mei potlead dien wie it wol wer Étgomme wurde koe?
Dat dit ferhaal hielendal net mei in balpinne skreaun is?
Dat it measte wat skreaun is mei in korreltsje sált lêzen wurde moat?
Dat de namme lan dizze rubryk dus hielendal Íerkeard is?
Dat ik de Íolgjende skriuwer Íreegje om in oare namme Íoar dizze rubryk te betin-
ken?
Dat alles wat hjir skreaun stiet kleare taÍal is?
Dat wat wierheit liket, it (soms) ek is?
Dat de lêzer dus deagewoan besoademitere wurd?
Dat it hiele libben bestiet Ét mekoar by de poat te nimmen?
Dat soks faaks op in ferrekte trochtrape wize bart?
Dat it bart sOnder dat dejinge dy't it oerkomt it troch hat?
Dat in bulte minsken it wol barren sjogge mar neat sizze doare?
Dat omstanners der wol fan witte mar der neat oan dogge doare?
Dat jo bourman seit dat hij jo bêste Íreon is?
Dat de siswize:"Beter een goede buur dan een verre vriend" net altiid like wier is?
Dat elektryske stroom hast neat kostet?
Dat de nije lampen yn de klaaiboxen dus_oerdei woltrochbràne kinne?
Dat jo dus stroom ek wol bij jo buorman óftaapje kinne?
Dat de siswize:"Altegoed is buurmans gek" sa wier is as in ko?
Dat de sk0tel op it dak bij buorman better byld leveret?
Dat de siswize:"leder het zijne, dus ik ook het zijne" yn de praktyk goed wurket?
Dat it Íleis Ét buofman syn panne goedkeaper is as bij de slachter?
Dat de siswize:"Met zuinigheid en vlijt bouwt men huizen als kastelen" gjin rinte ople-
veret?
Dat jo je jild better bij buorman as bij de bank belizze kinne?
Dat as dan jo rintetermyn ferÍalt, jo it wol barre mar net krije?
Dat as jo (te) goed fan betrouwen binne, jo in poat Ítdraait wurdt?
Dat de siswize:"Als de vos de passie preekt....mar al te wier is?
Dat dus dizze bourman noch net ta de Ítstoarne bistesoarten beheart?
Dat soks mij soms in geÍoel Ían spyt jowï?
Dat ik soms sels net mear wit wer't ik it oer ha?
Dat it oer twa en in heal jier 2000 is?
Dat buorman dan wol binne wêze sil?
Dat ik mij óffreegje of'l dizze rubryk dan noch bestiet?
Dat ik der op rekkenje dat de v.v. Oldeboorn dan noch sa'n gesellige klup is?
Dat ik de pinne tr.ochjow oan de hear L. Groetelaars?
Dat de redaksje mij frege hie om de pinne troch te jaan oan in frou?
Dat ik dit boadskip dus mar trochjow oan Leo?
Dat ik mij der Íoar dizze kear mar wat óf makke ha?
Dat ik Anne Nijdam betterskip tawinksje nammens alle Boarnsters dy't him in goed
hert tadrage?

Haaije.



IRNSUM Cl . ALDEBOARN C1
Ongeveer 18.00 vertrokken wij op naar lrnsum. lk (Marten) en Gerrit waren de eer-
ste helft wissel. Een maal begonnen viel er al snel een goal. Binnen de minuut was
het 0-1, voor Aldeboarn natuurlijk. Toen de lrnsummers ook eens een keer de bal
aanraaklen was het snel gedaan met ons. We kregen een doelpunt tegen, 1-1 dus.
Later in de rust kwam Marten er in voor Jeen. gerrit was eerder ingevallen voor
Dennis, die had last van een spiedje. ln de tweede helft ging het wat slechter. We
kregen nog 1 tegen, 2-1 voor lrnsum. Niet zo leuk. We gingen weer verder, maar
wat gebeurde me nou, ik kreeg nog i om de oren, 3-1. Dat was ook de uitslag.

Marten Huisman

OLDEBOORN Dl - WOLBEGA D4 5.1
Wij moesten zaterdag 13 september voetballen tegen Wolvega. Wij hadden een
beetje geluk, want zij hadden een heel kleine keeper. Dus wat moeten we doen?
Hoog schieten of in de hoek schieten. Zij hadden een hele snelle spits en die kon ik
niet meer bijhouden en dus hebben zij ook 1 keer gescoord. Maar wij bleven toch
iets sterker en daardoor konden we deze wedstrijd winnen. lk weet niet meer pre-
cies wie de goals heeft gemaakt. Tom heeft er 2 gemaakt en Hindrik 1. de andere
twee weet ik niet meer. De leiders waren eindelijk een keer trots op ons.

Jan Meester

HEERENVEESE B. D6 - OLDEBOORN D2
we moesten om twintig voor elÍ in de box en toen gingen we weg. naar heerenveen
en toen waren we daar. moesten we ons nog even om kleden toen gingen. we warm
lopen en intrainen een beetje overschoppen en toen gingen we nog eventjes naar
de box en toen. werd de opstelling vertelt dat jasper in het doel ging. ik laatste man
en jarno en anno voorstopper. margje links en martijn rechts en voor de rest. weet
ik het niet meer ik was aanvoerder. en ik maakte kennis. met hem en de andere aan-
voerder van. heerenveense boys en dat was klaar. maar toen begon de wedstrijd
en, de scheids blies aÍ en de wedstrijd was begonnen. en naar een tijdje scoorde
wij door erik westerhoven. maar toen kwamen hun terug naar twee een voor hun.
en naar weer een tijdje spelen kreegen wij een hoekschop. en arnold na die hoek-
schop na een keer schoppen en met een. gelukje kwam die terug en toen gaÍ arnold
hem nog eens voor. en die zat maar werd aÍgekeurd. maar toen was was de eerste
helft afgelopen en in de tweede helft werd margje eruitgehaald voor arjen en mar-
tijn voor tjitske arnold eruitgehaald voor jolle. Toen moest anno naar rechts midden
en toen begon de tweede helft en de scheids blies aÍ en na ongeveer 15 minuten
scoorde erik en toen kwamen de heerenveense boys op drie twee voorsprong en
toen scoorde arjen toen bracht arjen ons op vier drie voorsprong en zo bleeÍ de
stand ook en toen was de wedstrijd aÍgelopen.

Erwin en Anno



OLDEBOORN D1 - IRNSUM Dl
Na de zomerstop moesten we weer voetballen. en onze eerste wedstrijd was tegen
lrnsum. En toen hebben we dik verloren met 1-10. Tom Proot had onze enigste goal
gemaakt daar waren we wel blij om maar jammer genoeg verloren we toch met 10-
1. En dat vonden we niet zo leuk. we hebben ondertussen al twee wedstrijden
gespeeld, ln de pauze had Piet Tijsma nog wat tegen ons gezecht maar het hielp
niet.

Geschreven door: Hendrik Brandinga

OLDEBOORN 81 . HEERENVEEN 83
Wij moesten zoals normaal halÍ 12 in de box zijn voor onze 2e competitiewedstrijd,
nadat we de eerste met 3-1 hadden gewonnen. We begonnen de wedstrijd goed en
scoorden na 5 minuten. Een paar minuten later werd het door een goede aanval 2-
0. Maar het was nog niet voorbij we konden er voor de bak thee nog twee goeie
goals in krijgen. ln de pauze werd Dennis gewisseld voor Bauke Paul die met ons
meed deed omdat we te weinig hadden. Door snel in de tweede helÍt te beginnen
was het de 5-0 die er in vloog. We speelden de wedstrijd nog heel goed uit waar-
door het ook een knappe eindstand werd (10-0).
Doelpuntmakers: Jelle Jacob 5

Sander 2
Martin 1

René 1

Robbert 1

P.S. Bauke bedankt. Johannes Nijdam

BEKERWEDSTRIJD TEGEN AKKRUM
We voetbalden nog in de oude shirtjes we hadden de nieuwe nog niet gekregen ik
stond links mid. De eerste helft stonde we met 0-5 achter Tom was er niet maar
Sander wel. De tweede helft heeft Akkrum er nog twee bij gemaakt. De tweede
helft stond ik op wissel. Sander heeÍt nog een paar keer geprobeerd om in het
doel te schieten maar het lukte niet. We hebben ons best wel gedaan.

Jelmer de Jong

HALLO ALLEMAAL

ZATERDAG 13 SEPTEMBER MOESTEN WE TEGEN WARGA
De wedstrijd begon.Warga mocht de aftrap nemen.Fuuuuuuuut zei het Íluitje.De
wedstrijd begon. Na een paar minuten viel het eerste doelpunt voor ons. De stand
was 1-0. Toen mocht Warga weer aÍtrappen. De mannen speelden ons uit, en knal-
den op 99 goat. De stand is 1-1. We dachten daar moet verandering in komen. En
Arjen trapte de bal navoren toen kwam de bal bij Jolle. Jolle nam de bal aan liep
door na het doel. En scoorde. De stand is 2-1 .En toen kwam Warga weer en scoor-
den. Jasper had de bal nog wel aangeraakt en waren zijn vingers dubbel gegaan.
De stand is 2-2. Even later pikte Warga het niet meer en begon vuil te spelen. En
hun denken dat wij dat pikken, dat zullen ze wel willenniet dus we vechten voor de



bal en Warga liet zich met opzet struikelen. En begonnen te huilen. En dus kregen
ze een vrije schop. De man van Warga speelde hem per-ongelijk naar Arnold en
Arnold schoot hem het doel in. De stand is 3-2. Daarna liet Warga zich weer zien.
En dus scoorden ze. De stand is 3-3. Maar dat pikten wij niet en hup daar ging Arjen
met de bal aan de voet op naar het doel.En wat dacht je wat hij deed hij scoorde
heeeeeé. De stand is 4-3. Maar daar kwam die veruelende Warga weer hoor die
moeten ook weer even scooren en hupboeeeeeee goal voor Warga. De stand is 4-
4. Fuuuuuuuuuuuuuuuut zei het fluitje. Rust.....
Hehe even wat ranja hmmmmmm lekker even wat afkoelen.Toen zei Henk: Jullie
hebben de bal iets te lang aan de voet. Blablabla. Maar de wissels Tjitske, Arnold
en Jolle en Jarno. Daaruoor komt Erwin, Anno, Maftijn en Erik in plaats.
2e helft. Nou kregen wij de aftrap. lk ging vast op mijn plaats staan zoals al die
anderen. En Fuuuuuuuuuuuut de wedstrijd begon. Daar gingen we. We waren nog
niet zolang bezig oÍ Arjen knalde de bal het doel in. Heeeeeeeeeeeeee.
De stand is 5-4. De spanning steeg ojee. Warga werd opnieuw boos en scoorde een
doelpunt. De stand is 5-5. En zo ging het een hele tijd door maar we hebben toch
noch GEWONNEN MET 11-7.

Groetjes Margje de Vries D-PUPILLEN

27 september moesten we voetballen tegen Sneek D3. Het was een hele span-
nende wedstrijd. Wij hadden de aftrap en na 10 minuten spelen was de eerste
goal voor ons en die had Sander gemaakl Na de pauze was de aftrap voor Sneek
en naar tien tellen hadden hun ook een goal. En daarna volgden er nog twee
goals voor Sneek. De wedstrijd is toen geeindigd in 3-1.

afz. Menno Boerhof

D.W.P. Dl . OLDEBOORN Dl
We gingen niet zo goed van start. De eerste helft stonden we met 7-0 achter. We
speelden ook zeer slecht, we zijn maar een paar keer op de helÍt van de tegen-
partij geweest. de tweede helft gingen we met volle moed er tegen aan. Maar het
holp niet veel want we verloren met 11 -O. Teer slecht dus.

Groetjes Jitske v/d Krieke

OLDEBOORN D1 .IRNSUM D2
Het was 20 september. We moesten spelen tegen lrnsum D2. Om kwart over acht
gingen we weg en half negen vertelde Gerke de opstelling. Daarna gingen we het
veld op. De wissels waren Marrit en ik. Toen begon de wedstrijd. Direkt gingen we
in de anval en Sander scoorde. Kort daarna scoorde Sander nog twee. Later
scoorde Jitske en Sander ook nog drie. Daarna was het pauze. lk kwam erin op
de plaats van Jan die laatste man stond. De tweede helft ging minder maar toch
wist Sander in de beginfase te scoren. Later scoorde Egbeft en kort daarna
Maarit. De wedstrijd eindigde met een goalvan Menno. We hadden nu twee wed-
strijden gespeeld en twee gewonnen' 

Rinke Beimin
6



ln onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer
van :

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste Íilm:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:

Anneke Webers
7-8-83
ongehuwd
39 Nike
dames
allebeisoms
geen idee
sprookjesverhalen (grapje)
Blue Lagoon
Tom Cruise
pizza
muziek luisteren
dat zijn er veel
Feyenoord
van Bronckhorst
Harm
Feyenoord natuurlijk
Ajax
Goudkust
Reinout Oerlemans
Hans van der Togt
radio 538
Erik de Zwart
gabbermuziek
klassiek
turnen
goed kunnen voetballen
Break out
Fancy
school
aardige jongens
van Gaal
iedere speler van Feyenoord
Wim de Wit
tof
dat ik het heel erg leuk vind bij
de dames

een profielschets

Hobby's:
Mooiste man en/oÍ vrouw:
Favoriete club:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampicen:
Welke clubs degraderen dit seizoen:
Favoriete tv-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoríete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijdsch riÍt:
Slechtste krant/tijdschriÍt:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Voetbal is:
Wat je verder altijd al kwijt wou:



BEETSTERZWAAG 1 - OLDEBOORN 1

Een mooie tijd terug in het weekend van het oogstÍeest werd op zondagmorgen
de eerste oeÍenpot gespeeld tegen de Sweach. Met de etiketten nog op het hoofd
en de flesjes (lees: pap) nog in de benen reisden we aÍ naar de friesche bossen.
Om halÍ elf begonnen we en terwijl de halve ploeg nog stond te rekenen hoe laat
we klaar waren was de stand inmiddels 1-0. Toen men eruit was dat het kwart over
twaalf gebeurt zou zijn dacht u dat het reeds 2-0 stond maar dat was niet zo. De
Sweach zou nog wel een paar keer scoren en de Boarnsters deden ook nog even
van hun spreken door een doelpunt te maken (Siete). Het is inmiddels 2 maand
geleden maar de uitslag was volgens mij 6-1 dus ongeslagen in de oefenpotjes
konden we dit jaar wel vergeten. Een week later moesten we tegen Boarn 2
thuis!!! Het gebin verliep uiterst moeizaam voor beide ploegen want het was om
halÍ twaalf al een heerlijk temperatuurtje voor de toeschouwers. Om u van een
wedstrijdverslag te onthouden (dan had u maar moeten komen kijken) zal ik alleen
de einduitslag even geven. Die was namelijk 8-0 met doelpunten van Siete, Pieter
2x, Cees, Jan, en Sietse 3x. Vervolgens begon het bekertoernooi, alom gevreesd
natuurlijk want we zaten bij Akkrum en lrnsum in, waar we ook in de competitie
tegen spelen. O.N.S. speelt 3 klassen hoger en dat was onze eerste tegenstan-
der, met een uur was de stand nog steeds 0-0, niet dat we beter waren maar de
nul stond nog steeds op het bord, hier werd vanaÍ dat moment drastisch verande-
ring in gebracht, dit kwam overigens alleen maar omdat we het tempo van O.N.S.
niet meer bij konden benen wat natuurlijkzeer logisch is. Het stond na 90 minu-
ten dan ook 5-0 voor de Snekers maar er was geen enkele reden tot schaamte
want het resultaat was zeer acceptabel. Ook zat F.F.S. in dezelfde poule, dit was
een 6e klasser en mocht dus geen enkel probleem ziujn maar dat waren ze wel
want het bleeÍ láng onveranderd in de stand, we hadden eigenlijk ook geen reden
om een makkie te veruvachtten want ze hadden ook maar nipt van Akkrum verlo-
ren. Maar na 90 minuten was het toch 7-0 voor Oldeboorn. Door een demarage in
de 2e helÍt. Doelpuntmakers in dit duel waren Siete 3x, Sietze 2x, Pieter Ate en
Cees. De derde wedstrijd was tegen lrnsum, met Siete en Henrico op de bank
begonnen we de wedstrijd en al vrij snel wist lrnsum het net te vinden maar niet
veel later werd de stand gelijk getrokken door een doelpunt van Douwe Hein.
Hierna kreeg Oldeboorn de beste kansen maar verder dan een bal op de paal
kwamen we niet. lrnsum wist nog wel een keer te scoren en kon door toedoen van
dat doelpunt 3 punten bijschrijven. Vervolgens konden we ons opmaken voor de
derby.tegen Akkrum maar dan moest eerst wel de gondelvaart overleeÍt worden
en dat viel niet mee voor iedereen!!!!! ln een matige partij trok Akkrum aan het
langste eind door mel4-2 te winnen. De doelpuntmakers zijn mij niet bijgebleven
want met een kater werkt het verstand maar op halve kracht en dat zal wel de
reden zijn. Maar gezien de omstandigheden waren we niet ontevreden over het
resultaat, het kon immers alleen maar beter. Het moge duidelijk zijn dat de beker
dit jaar alweer aan onze neus voorbij gaat, maar daar zijn we inmiddels aange-
wend.

Sietze



Eerste elÍtal
01 Heerenveen
02Zandhuizen
03 Oldeboorn
04 Akkrum
05 DVSV
06 Emmeloord
07 Oldemarkt
08 de Westhoek
09 Nieuweschoot
10 Read Swart
11 Jubbega
l2lrnsum

Tweede elftal
01 THOR 2
02 Oosterstreek
03 Wispolia 2
04 Read Swart 3
05 Heerenveen 7
06 Oldeboorn 2
07 de Blesse 5
08 Zandhuizen 2
09 Gorredijk 5
10 Gersloot 1

11 Boyl 2
12 Jubbega 5

Derde elftal
01 oNB 4
02 Drachten 4
03 Warga 3
04 GAVC 5
05 lrnsum 3
06 THOR 3
07 Tijnje 4
08 scs 2
09 Frisia 5
10 Blue Boys 2
11 Wispolia 3
12 Oldeboorn 3

5-10
5-1 0
5-10
5-9
5-9
5-9
5-7
5-7
5-6
5-6
5-3
5-0

16-3
13-3
9-5
14-9
8-5
8-5
6-5
3-13
11-15
9-15
9-17
3-14

5-15 26-1
25-15 26-7
5-12 17-3
5-12 13-6
5-10 28-13
5-10 18-6
5-9 9-13
5-3 10-18
5-1 2-15
5-1 6-20
5-0 2-28
5-0 6-33

5-15 21-2
5-13 41-10
4-g 24-7
4-9 18-5
5-9 25-12
4-7 19-7
4-6 11-21
5-6 16-21
5-5 '10-13

5-1 5-30
5-0 9-31
5-O 5-45

Vijfde elftal
01 Trynwalden 3 5-13
02 GAVC 6 5-12
03 lrnsum 4 5-11
04 LSC 1890 6 5-9
05 oNB 5 5-9
06 Oldeboorn 5 5-9
O7 Warga 4 4-6
08 Drachten 5 5-6
09 Frisia 7 5-4
10 THOR 4 4-3
11 Wispolia 4 5-3
12 Akkrum 5 5-0

Dameselftal
01 RWF 2 3-9
02 Aengwirden 1 3-9
03 FFS 2 3-7
04 GAVC 1 4-7
05Heerenv.B2 5-6
b6 Bergum 3 4-5
07 Eastermar 1 4-4
08 Oldeboorn 1 3-1
09 Drachster 8.2 2-O

10 Houtigehage 2 3-0

Vierde elftal
01 Mildam 3 5-13 16-1
02 Tijnje 3 5-10 22-18
03 LSC 1890 4 3-9 24-7
04 Langezwaag 3 3-7 13-7
05 GeelWit 4 4-7 11-8
06 Aengwirden 3 4-6 18-1'l
07 Oldeboorn 4 5-6 10-29
08 Nieuweschoot 6 3-4 12-2
09 FFS 3 5-1 9-28
10 cAB 5 3-0 8-15
11 Gorredijk 6 4-0 3-20

32-3
15-8
27-5
22-16
21-19
12-11
20-14
11-26
19-21
5-27
12-24
o-22

20-2
11-3
10-5
8-10
16-13
12-10
6-11
7-15
1-9
4-17



B-Junioren
01 Oldeboorn B1 4-10
02 Oudehaske 81 3-6
03 Aengwirden 81 4-5
04 Read Swart 81 3-4
05 Heerenveen 83 4-0

C-Junioren
01 Boornbergum C't5-15
02 Aengwirden C1 5-12
03 Oldeboorn Cl 5-9
04 Wispolia C1 5-6
05 Blue Boys C1 5-3
06 Gorredijk C2 5-0

D-Pupillen (elftal)
01 DWP D1 5-15
02 LSC 1890 D3 5-12
03 Oldeboorn Dl 5-9
04 Sneek D2 5-6
05 Wolvega D4 5-3
06 lrnsum D2 5-0
D-Pupillen (7-tal)
01 wws D1 5-12 30-12
02 Heerenv. B. D6 5-9 26-15
03 Oldeboorn D2 5-9 24-25
O4Warga D2 4-6 24-25
05 Nieuweschoot D25-6 25-22

20-4
22-10
27-14
6-8
5-44

56-9
40-14
18-22
21-33
7-27
4-41

7't-3
42-11
26-18
24-37
8-39
1-64

THOR 2. OLDEBOORN 2
om '11 uur moesten we spelen. Na de bespreking en het omkleden gingen we het
veld op. Beide partijen gingen goed van start, zo gebeurde er weing in de eerste
helft er waren natuurtiiË*àl kaisen ma?r die weàen gemist. Na de thee gingen
we weer het veld op en bleek meteen dat beide ploegen die 3 punten wilden heb-
ben, uiteindelijk trok THOR aan het kotste eind, want na ongeveer 15 minuten was
het raak door een (kleine)? fout van de verdediging en keeper was het o-1.
Gelukkig bleeÍ het er bij en speelden we een goede wedstrijd.

Jeroen

OLDEBOORN 2. DE BLESSE 5 2.0
op zondag 21 september moesten we aantreden tegen de De Blesse. om de
zaken even op een rij te zetten hadden we voorgaand aan de wedstrijd een
bespreking met de spelers, onze twee leiders en de trainer. En omdat onze eer-
ste twee wedstrijden niet datgene had.opgeleverd van wat wij er van venrvacht
hadden was er wel wat techt te zetten. We wisten ondanks een groot overwicht in
de eerste helÍt slechts eenmaalte scoren viaAugust. De tweede helÍt gaÍ hetzelf-
de beeld, veel (halve) kansen en een oldeboarn wat veel op balbezit speelde. we
wisten via August nogmaals te scoren en daarbij bleeÍ het.

Lutsen
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HEERENVEEN 7. OLDEBOORN 2
Het was zondag 7 september de dag waarop wij onze eerste punten zouden bin-
nen slepen. Helaas liep dít wat anders dan dat wij in gedachten hadden.
Aangekomen in Heerenveen, snel omkleden, warming-upje en spelen maar. Na
een goed begin en een paar kansen scoorde (boven alle verwachting in)
Heerenveen als eerste 1-0. Dit konden wij natuurlijk niet bij ons neerleggen. ttog
geen minuut later scoorde Rienk, de stand was weer gelijk 1-1. Meer oruk uitoe--
fenen en nogmaals scoren, dit laatste deed Jacob voor ons 1-2. Vlak voor rust
werd er weer gescoord alleen in ons nadeel 2-2. Rust: peptalk. Na de rust gingen
we op een ander veld spelen, allen nog wat venruard, niet opletten en Heerenvéen
scoorde 3-2. Na die goal weer naar een ander veld want wíj mochten hier niet spe-
len, weer wat venruard, weer niet opletten 4-2. willen we hier met punten weggaan
dan moest er nog wel wat gebeuren, (sterk terugkomen en twee keer scoren),
Jelger en August scoorden beide 4-4. Heerenveen heeÍt geen kans meer gehad,
1 punt binnen en de rest van de punten zal naar verwachting snel volgen.

Andreas

RWF DAMES - OLDEBOORN DAMES 1

om 11-15 vertrokken we richting Frieschepalen. Toen we daar aankwamen moes-
ten we eerst wel een half uur wachten voordat we in de box konden. Nadat we ons
in ons nieuw tenue hadden gestoken, mei Roel tegel op ,e boarst, begonnen we
vol goede moed aan de warming-up. Degenen met een kater moesten deze keer
wel twee helften spelen, want we hadden maar één wissel: Gea de Vries. Binnen
een paar minuten kwamen we al op een 1-0 achterstand. Maar toen was het
Evelien die de stand op 1-1 wist te brengen. Na een halÍ uur spelen werd het 2-1 ,
snel daarna 3-1 . Maar toen kwam Marieke naar voren stormen en vastbesloten te
scoren maakte zé met een beheerst lobje over de keeper 3-2. (Marieke gefelici-
teerd met je 1e doelpunt!!). En toen was het rust. Na s minuten kregen we thee en
wat tactische aanwijzingen van Harm. we begonnen aan de tweede helÍt. Al snel
was het 4-2, 5-2, 6-2,7-2 en 8-2. ondertussen kwam Gea er nog in voor Anneke
de Visser. Helaas. weer een slechte tweede helÍt gespeeld. (Maandag een condi-
tietraininkje, Harm?). Na ons was er nog een wedstrijd dames eerste divisie, zo
horen wij het ook te doen. Maar voor dat zover is zitten wij allang in Leppehiem.
we hebben nu 2 weken pitstop, waarin we er voor 1oo procent tegen aan zullen
gáan. Dus geachte supporters, komt allén op zaterdag 25 oktober om 14.00 kij-
ken.

De dames
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN,
DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS (AANGEZTEN DEZE LAATSTE
ANDERS EEN "TELEFOONOOR" KRTJGT !!). WAARVAN AKTE.

KNVB-|NFOL|JN (D|VERSE INFO VtA CASSETTE). 0513-618998

ZATERDAG 18 OKTOBER
ALLE TEAMS ZIJN VRIJ

ZONDAG 19 OKTOBER
ALLE TEAMS ZIJN VRIJ

ZATERDAG 25 OKTOBER
29584 OLDEBOORN DA1 - EASTERMAR DA1 14.00

B-JUNIOREN ZIJN VRIJ
48898 BOORNBERGUM C1 - OLDEBOORN C1 10.30
51458 WOLVEGA D4 - OLDEBOORN D1 11.00
52958 WARGA D2 - OLDEBOORN D2 09.30

ZONDAG 26 OKTOBER
31147 EMMELOORD 1

40025 OLDEBOORN 2
40902 WARGA 3
40375 OLDEBOORN 4
41034 OLDEBOORN 5

ZATERDAG 1 NOVEMBER
BERGUM DA3
HEERENVEEN 83
OLDEBOORN C1
OLDEBOORN D1
OLDEBOORN D2

ZONDAG 2 NOVEMBER
OLDEBOORN 1

GORREDIJK 5
. OLDEBOORN 3

TIJNJE 3
WISPOLIA 4

OEFENPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN
ZONDAG 11 JANUARI

OLDEBOORN 1

,-oLDEBOORNI 14.00
- GERSLOOT 1 11.00
- oLDEBOORN 3 10.30
- NIEUWESCHOOT 6 12.00
- TRNSUM 4 10.00

- OLDEBOORN DA1 13.00
- OLDEBOORN 81 12.00
- AENGWIRDEN C1 11.00
- IRNSUM D2 11.00
- wws D1 09.30

- OLDEMARKT 1

- OLDEBOORN 2
. WISPOLIA 3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

SPARTA'sg 1

14.00
10.00
12.00
10.00
10.00

14.00


