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Zo voor de kerst......

Het gaat natuurlijk erg goed met de VV Oldeboorn. Er is wel eens wat, maar
niet echt spannend. Voor mijn functie eigenlijk een beetie saai. Een nieuwe
trainer zoeken of hebben wil nog wel eens wat conflictstoÍ doen opwaaien,
maar ja.....
Een probleempje bij leugdzaken? Jan redt zich wel en als er een onder-
houdsprobleem bijkomt is Haiko het dorp al weer twee keer doorgefietst.
Teamindelingen blijven lastig maar Piet roept al snel:"dat lossen we ook wel
weer op. Harm ziet problemen aankomen voordat ze ook maar kunnen ont-
staan en Durk keept gewoon bij het vijfde. Elke benadering van de gemeen-
te Boarnsterhim hebben we al geprobeerd maaÍ het resultaat wordt er niet
anders van. Jubileum? ls een makkie. Hein Piersma weet alle oud-leden op
een paar na persoonlijk te wonen en Harm weet de rest. leder jubileum-
commissielid doet z'n werk en met een onwaarschijnlijke vanzelfsprekend-
heid is het voor de aÍgesproken datum klaar. Voorbeeldig, maar ook wel
een beetje saai. Blijft over om eens per laar met het beleidsplan op taÍel te
concluderen dat de meeste doelstellingen weer zijn gêhaald. Bij de eerste
vergadering waar je afwezig bent blijkt dan ook nog eens dat de vergade-
ring vloeiend verloopt en niet eens later is afgelopen dan anders. Dat str-
aks alle leden ingesclgkeld worden bij het schoonmaken van de kantine zal
ook wel net zo gemakkelijk gaan als vorig jaar bij het contant betalen.
Supporters zijn tevreden blijkt uit de Zwartwitten. "Ach, binnen elke club is
wel wat":hoor ik vaak bij andere verenigingen. ,'Oh 

ia?, bij ons nooit,, :denk
ik dan. lk gelooÍ dat het derde volgend jaar ook gewoon punten pakt. lk durf
het bijna niet te vragen. ls het teveel gevraagd? Weet iemand nog een leuk
conÍlictje? Een kleintje, niet overdrijÍen Maar iets met spelers die niet willen
douchen. Of dat elftallen wel of niet op één van de velden mogen. Dat er
berenburg wordt geschonken in de bestuurskamer. Maakt niet uit, iets
onbenulligs. Komen we misschien ook nog eens in de krant.
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NIEUWE RUBRIEK
ln de kerstkrant dit keer voor het eerst de rubiek "spelregels". De bedoeling is om in elk krantje 5
vragen te plaatsen en dat onze jeugdleden deze dan proberen op te lossen. Aan het einde van het
seizoen kriigt de winnaar dan een echte voetbal met handtekeningen van spelers van het eerste van
de voetbalclub (dit houden we nog even geheim). De antwoorden kun je inleveren bij de votgende
personen.
Tjeerd KeeksÍa L.Bottemastriitte 7
Harm Oosterbaan Swettebuorren 29
of bij je eigen leider die er dan voor zal zorgen dat het op bovengenoemde adressen terecht zal
komen.

het bestuur

Onlangs is er een gesprek geweest tussen de gemeente en onze vereniging. Aanleiding was nogmaals
de huursverhoging (100%), verkeersveiligheid en onderhoud velden. Het gesprek heeft duidelijk
gemaakt dat de gemeente hoe dan ook van plan is de verdubbeling van de huur staande te houden.
Ook zijn een aantal onderhoudsposten inmiddels voor onze rekening. Door ons is gevraagd of het
eventueel mogelijk is om zelf meer onderhoud te plegen tegen een aanzienlijke huurverlaging. OÍ wel-
licht te privatiseren zonder nog huur te betalen. De gemeente gaÍ aan dan eerst duidelijk in kaart te wil-
len brengen wat de velden van de VV Oldeboorn nu eigenlijk kosten. (l?) Gelet op de werkdruk voor
de betreÍfende afdeling zal dat waaÍschijnlijk niet eerder dan het volgend jaar kunnen. (Sorry, ik schrijf
dit nu allemaal maar op en probeer geen oordeel te geven. 't ls wel echt gebeurd, Evert) De wethou-
der zei overigens toe nog begin december 1997 verkeersremmende maatregelen worden getroÍfen.
Van tijdelijke aard. Op hetzelÍde moment zal het definitieve verkeersplan voor de Sudkant worden
gepubliceerd. (Het is nu 20 december en met mij is-alles goed, Evert) Het goede nieuws is dat de
gemeente onze velden gaat renoveren. Het eerste veld in de zomer 1998, het tweede veld en oefen-
hoek in de zomer 1999.

het Bestuul
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Zaterdag 27 december 1997 de 11e editie!!!???

Na 9 succesvolle jaren is het op zaterdag 27 december a.s. weer tijd voor het Douwe Venema
Zaalvoetbaltoernooi. Het hele gebeuren zal zich aÍspelen vanaÍ 17.30 uur in de sporthal in Akkrum. Er
zullen 18 ploegen uitOldeboorn aan meedoen, waarvan 6 (een recordaantal) damesteams. Hettoer-
nooi barst zo langzamerhand uit zijn voegen. ln 1989 is het toernooi gestart met 8 ploegen en als blijkt
dat 9 jaar later in de 11e editie al 1 B ploegen strijden om de felbegeerde bokaal dan is het duideliik dat
het een groot succes is. Helaas is het niet mogelijk om het eerste decennium te vieren, want onder
grote druk van de naamgever is de commissie gezwicht om de 10e editie niet te organiseren. De com-
missie heeft de bezwaren van de heer Venema weloverwogen en is unaniem tot het besluit gekomen
om het voor de elfde keer te organiseren. Maar om het heuglijke feit toch enigzins te vieren, willen wij
een ieder, dus spelers, begeleiders en toeschouwers, vragen om Douwe Venema op de bewuste
avond te feliciteren met het bereiken van zijn tiende toernooi. U hebt hier 27 december a.s. de moge-
lijkheid voor van 17.30 uur tot 24.00 uur. Tot dan!!



VV Oldeboorn heeft het millennium-probleem opgelost. Onze hooÍdtrainer blijft nog twee.iaar. Zoals jul-
lie wellicht weten wordt elk iaar rond eind oktober met de hooÍdtrainer gesproken over wederzijdse
intenties voor het volgende seizoen. Het bestuur zag gen enkele aanleiding om een andere trainer te
zoeken. Bonne voorzag echter dat bij een verlenging van het contract het moeili.lk zou worden spelers
te bliven motiveÍen. ln de daarop volgende week heeft de spelersgroep persoonlijk aan de trainer dui-
delijk kunnen maken dat daar wat hen betreÍt geen enkele reden voor was. Daarmee was het voor
bestuur en trainer mogelijk de samenwerking voort te zetten tot in het iaar 2000. Wij zien die samen-
werking met vertrouwen tegemoet.

het Bestuur

Het kwam ons ter ore dat Jappie Wagenaar er momenteel vanuit gaat dat zijn schorsing, die hem ken-
nelijk ca. 1B jaar terug door het bestuur destijds is opgelegd (waarvan wij niet op de hoogte waren),
nog steeds van toepassing is. Op een vraag van een speler van het 3e (of 4e) oÍ hii-de gelederen niet
kon komen versterken, deelde hlj onverhoeds mee dat hij nog steeds geschorst was. Het huidige
bestuur is echter van mening dat deze schorsing met onmiddellijke ingang zal worden beeindigd, zodat
Jappie geen strobreed meer in de weg zal worden gelegd om zijn geliefde hobby uit te kunnen voe-
ren. Jappie, tot ziens op het sportcomplex.

namens het bestuur,
Piet Tijsma.
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Het is ten strengste verboden om vuurwerk af te steken op en rondom de sportvelden. Het bestuur
zal hard optreden tegen diegene die zich hier niet aan houden.

het bestuur.

ZATERDAG 27 DEC. DE FUGELKAMP HARKEMA.
C-JUNIOREN.

13.36 u. Drachten C1 - Oldeboorn Cl
'14.00 u. Oldeboorn C1 - Oerterp C'l
14.48 u. Oldeboorn C1 - ONT C1

ZATERDAG 27 DEC, V.D. BIJHAL KOLLUM.
D1-PUPILLEN.

9.24 u. Oldeboorn D1 - Kollum D1
9.48 u. Boornbergum D1 - Oldeboorn d1

10.36 u. Harkema Opeinde D1 - Oldeboorn D1
11.24 u. ONB D1 - Oldeboorn D1

ZATERDAG 27 DEC. SPORTLAAN DRACHTEN.

12.58 u. Harkema Opeinde D3 - Oldeboorn D2
14.22 u. Oldeboorn D2 - Harkemase Boys D2
14.50 u. ONB D2 - Oldeboorn D2



DAMES-ELFTAL
De dames presteren dit seizoen redelijk tot goed, beste wedstriiden worden soms gewisseld met
slechte wedstrijden, wat vrij normaal is van een team in opbouw Dit iaar konden we weer enkele nieu-
we leden bégroetten wat natuurlijk ook weer enkele aanpassingen vergde. Want ook de nieuwe leden
moeten aan het voetballen toekomen hoewel ze vaak nog niet een hele wedstrijd uit kunnen spelen.
Gelukkig spelen er ook dames in die nu voor het derde jaar bezig zijn en bij hun zie le dan ook snel-
le vooruitgang. Met name de thuiswedstrijden tegen Aengwirden en RWF (onder barre omstandighe-
den) konden we in beide wedstrijden de tegenstander onze wil opleggen wat ook vele kansen ople-
verde maar waar wij ze niet benutten deed de tegenstandeÍ dat uit de schaarse aanvallen wel. Na de
winter zullen tevens enkele spelers van het eerste ook enkele gasttrainingen geven wat hopeliik nog
meer resultaat zal geven. Al met al staan ze nu keurig in de middenmoot en zit er een plaatsje bij de
eerste vilf misschien ook nog wel in.

B-JUNIOREN
Maar 12 spelers en dan nog kampioen worden hoe krilg je het voor elkaar. Soms moesten ze met 10
man weg maar ook dan verloren ze meestal niet behalve de laatste wedstrijd maar toen waren ze dan
ook al kampioen. Prima werk van de beide coaches (Cees en Sybrand) en de leider (Sible)- Aan het
begin van het seizoen zag het hier niet naar uit want een van de beste spelers (Hans Romkema) gaÍ
er de brui aan terwijl de keeper (Jeroen Groetelaars) zich met ziin 15 jaar het mocht proberen in het
tweede (inmiddels ook alweer een paar wedstrijden gekeept in het eerste). Maar als.je dan naar het
aantal tegendoelpunten (13) ziet hebben ze in ieder geval in Harm Watzema een prima opvolger. Nu
de B's in de winterstop zitten zie je ook steeds meer jongens in seniorenteams meedoen. En ieder-
een is uitermate tevreden over de inzet en technische kwaliteiten van deze spelers. En als je dan ziet
dat Wvee spelers van de B's ook al regelmatig met het eerste meedoen kun je alleen maar stellen,
HET JEUGDBELEID BEGINT ZIJN VRUCHTEN AF TE WERPEN.

C-JUNIOREN
Met 15 punten uit 10 wedstrijden kun je spreken van een goede middenmoter. En dat waren ze ook
want van de zes ploegen eindigden ze op de derde plaats. Wat wel opvalt is het aantal tegendoel-
punten (49). Als je dan ziet wie trainer is (Johan Tijsma) en wie leider (Honkie de Jong), de één thans
laatste man van het eerste, de ander was dit in een grils verleden, dan zal hier vermoedeliik snel ver-
andering in komen. Een elftal dat probeert aanvallend te voetballên en daardoor nog wel eens verrast
wordt door een snelle counter. Maar ook een team dat op de training het nog weleens af laat weten
(een probleem waar iedere club overigens mee zit). De tÍainers worden steeds minder trainer maar
meer meester en dat kan nooit de bedoeling van het trainen zijn. De kaining wordt gegeven dooÍ ion-
gens die op kosten van de club vele uren hebben moeten leren en reizen (naar Harlingen) om de spe-
lers nog beter te kunnen voetballen. Maar ik kan begrijpen dat het plezier van de trainers er soms wel
vanaf gaat als de spelers weer eens geen zin hebberi. Dus jongens zorg dat ie zelÍ plezier in het trai-
nen houdt maar ook dat de trainers er plezier in blijven houden.

D-PUPILLEN (ELFTAL)
Ook dit team eindigdê op een derde plaats. L.S.C. uit Sneek had een beter doelsaldo anders was men

op êen tvveede plaats geeindigd. Dat het damesvoetbal toekomst heeÍt bewiist dit team want hier spe-
len maar liefst 4 meisjes in. Helaas moesten de meiden ook ondervinden dat voetbal soms wel dege-
liik oorlog is (L.S.C.). Al met al een leuk team waar overigens Piet en Gerke de handen vol aan heb-

ben, maar met de komst van een nieuwe trainster (Nynke) lijkt er rust in de tent te zijn. Kampioen in
deze afdeling werd aÍgeïekend D.W.P die alle wedstriiden wist te winnen en maar lieÍst 121 keer wist
te scoren. Oldeboorn wist 55 keer het net te vinden en dat in maar't0 wedstrijden. Verder schrijÍ ik
niet want dat laat ik aan de trainer over.

D-PUPTLLEN (7-TAL)
Ook dit team eindigde hoog op de rangliist namelijk tweede.
Onder leiding van Henk en Kees moest men alleen WWS voor laten gaan. Met als trainers Siete en



Jentje behaalden zij soms wel vreemde uitslagen zoals 11-7. Aanvallend voetbal dus. Het doelsaldo
zegt wat dat betreft dan ook alles, 45 voor en 39 tegen. En van de spelers werd geselecteerd voor de
regioslectie Heerenveen/Steenwilk. Dat het hier gaat om een meisie (Margje) is hopelijk een extra sti-
mulans voor andere meiden om het ook eens te pÍoberen als voetballer. De leiders slagen er elk jaar
weer in om met zeer.jonge spelers hoog te eindigen en dat is een groot compliment waard.

EERSTE ELFTAL
Het eerste moest het na de promotie zonder August van Basten doen die het in een lager elftal wou
proberen. Met de terug gekeerde Douwe Hein slaagden zii erin tot aan de winterstop in de top mee te
draaien. Het mooiste resultaat was natuurlilk de 2-1 overwinning tegen Heerenveen. Er werd tot nu
toe maar twee keer verloren en beide keren betroÍ het een thuiswedstriid. Uit wonnen ze alle wed-
strijden op een geli.ik spel na tegen Zandhuizen. Berucht zijn de vri.ie trappen van Oldeboorn. De
variant "Jan vid Berg" leverdê al drie keer succes op. ln de laatste wedstrijden werd er een beroep
gedaan op enkele 15 jarigen en dat bleek geen probleem ze doen gewoon op dit hoge niveau mee.
ln de beker ging men roemloos ten onder maar cupfighters zijn het nooit geweest.

TWEEDE ELFTAL
Ook het tweede heeft een goede eerste helft achter de rug. Op dit moment staat men tweede achter
de Blesse en THOR. Maar ze zien nog steeds mogelilkheden om te promoveren. De laatste wedstrij-
den moest men een beroep doen op Rienk om weer keeper te worden aangezien Jeroen met het eerst
mee moêst. Rienk bewees in die wedstriiden dat hij het keepen nog niet verleerd is. Ook Jan Visser
speelde al weer enkele wedstrijden mee na vele jaren afwezigheid. De training wordt meestal bezocht
door.10 of meer spelers en als ie dan van andere clubs hoort dat er soms maar 3 tot 5 man zijn, blijkt
maar weer hoe goed de VV Oldeboorn wel bezig is.

DERDE ELFTAL
Helaas, geen goede berichten over het derde. Men staat stijf onderaan met bijna 100 goals tegen en
maar 14 goals voor. Men behaalde tot nu toe no! geen enkel punt. Je zou dus denken, daar zal wel
niet veel plezier in die ploeg zitten. Foutl!!l Met het derde komt het wel goed. Sinds een paar weken
wordt er door deze ploeg onder leiding van Henk en Sible op elke woensdag volop getraind. En dan
wordt er geen partiitje gespeeld maar een gewone training met oeÍenstof van Piet en anderen. Er zit-
ten een paar spelers in die willen gewoon de eerste punten binnen halen en hopelijk krijgen die paar
spelers die het niet zo nauw nemen ook die mentaliteit. Maar dat het beter gaat blilkt wel uit de uit-
slagen tegen Drachten bijvoorbeeld. Uit met 18-1 verloren, thuis werd het maar 0-3. lk veMacht dan
ook (net als de voorzitter) snel de eerste punten en gun dit ze ook.

VIERDE ELFTAL
Dit is een elftal met zekerheidjes. Ze spelen altijd in de middenmoot, kunnen hard uithalen maar kun-
nen ook net zo snel Íors op hun bek gaan. Ze scoren elk seizoen veel maar dat komt heel vaak door
Jan en Willem. Maar Jan is dit seizoen vaak geblesseerd dus zou Willem het in zijn eentle moeten
doen. Nou, daar hebben we alweer een zekerheidje, Willem is alweer de eerste op de topschutters-
ranglijst en liikt deze beker voor de vierde keer binnen te halen. Ot, zou ziin medespeler Henk er een
stokje voor willen steken. Vorig jaar meestal keeper maar nu veelvuldig scorend. Al met al, een leuk
team, al leek ook dit team te snakken naar de winterstop. De laatste wedstrild ging dik verloren tegen
naar het leek een mindere tegenstander. Heeft als vaste scheidsrechter Jentje, net als het derde ove-
rigens. Helaas was Jentje laatst geblesseerd maar hij werd uitstekend vervangen door Jelke
Bethlehem. Gelukkig ziln er nog steeds een paar man die een wedstrijd willen Íluiten maar het zou
natuurlijk voor de ploegen mooier zijn als er ook eens een andere scheids voor de groep zou staan.
Maar ondertussen is het bestuur die paar mensen uitermate dankbaar voor het fluiten. Dus mensen
geef je op als scheids dan kan een man als Jentje ook een keer lekker aan de kant staan en genie-
ten van een vrije zondag en zaterdag.

VIJFDE ELFTAL
Haalt de mensen overal vandaan. Spelers uit Molenend, Leeuwarden, Raerd en Warniahuizen, je kunt
het niet zo gek bedenken. Het team staat "natuurlijk" weer mee boven in, al werd de laatste wedstrijd
dik verloren. Uit goede bron hoorde ik trouwens dat er de avond voor die wedstrijd enkele spelers vril
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laat van een feestie kwamen. Dit kan natuurlijk nooit bevorderlijk zijn. Zij hebben volgens het verslag
van het vijfde nogal last van geblesseerde spelers. Hoe is dat nu mogelijk zou je zeggen, er zitten toch
twee gediplomeerde masseurs in het team, oÍ zouden die er alleen maar voor het eerste zijn. Nee dus,
mensen laat ie verzorgen door Uilke en Dick, ze zijn er niet alleen voor het eerste, iedereen, jeugd,
dames en senioren mogen vrijdags komen. Ze hebben ondertussen een goed veMarmt honk, heb-
ben ze zell lvel voor gezorgd trouwens, en je kan ook altijd even bellen als je vriidags niet kunt. Hierbij
wou ik hel maar bij laten want het verhaal moet nodig naar Sjoukje, en dan nog veel sneller naar Nico,
want anders komt het boekje voor de kerst nooit klaar. 

Harm

Grote Íeestavond 10 januari 1998

Na het grote succes van de feestavond van begin dit jaar willen we 1998 weer net zo goed begin-
nen. Net als vorig iaar wordt er beroep gedaan op de creativiteit van elk elftal.
ln 1998 hopen wij dat elk elftal meedoet. Dit jaar zijn de ogen extra op de B's (deze doen dit jaar
voor het eerst mee), het 3e elÍtal (hadden vorig jaar niets) en het 4e elÍtal (hadden vorig jaar ook
niets) gericht. Wat er gedaan wordt maakt niet uit als het maar leuk is. Ook mogen er meerdere acts
.per elftal gedaan worden. De leiders van elk elftal krijgen hier nog nader bericht over. Maar wij raden
iedereen aan om nu al na te denken over een leuke act en begin maar vast met oefenen. Want de
voorpret is de halve pret.

Succes en allemaal tot ziens op 10 januari 1998!!!l!!l

SCHOONMAKEN

Wie heeft er niet een hekel aan schoonmaken. Schoonmaken is wel een van de meest ondankbare
werkzaamheden die iemand binnen de club kan doen. Wat vandaag mooi schoongemaakt is, wordt
morgen weer smerig gemaakt. Weg eer van je werk.
Maar..... wat is mooier dan een nette schone kantine?
Daarom is het toch wel dankbaar werk. Wanneer de kantine er verzorgt uitziet kan dit toch als plus-
punt gezien worden voor de club omdat dit iets is wat een bezoekende club ook opvalt.
Maar,..., zoals al in een eerder krantje vermeld is de animo om de kantine schoon te houden niet zo
groot meer. Daarom is het nu de bedoeling dat wij dit met alle leden op zullen vangen. ledereen komt
een keer aan de beurt om de kantine schoon te maken. Er wordt nog wel een lijstje gemaakt wat er
moet gebeuren en hoe. Omdat iedereen op deze manier meehelpt kom je waarschijnlijk maar 1x per
jaar aan de beurt en kan het toch weer bekeken worden als kleine moeite groot plezier (of net
andersom!!).

Succes
De aktiviteitenkommissie

ïi.HÉililiïÍiia.-Ê.1F....,

1 E SEIZOENSHELFT B-JUNIOREN

ln augustus zijn de B-junioren weer begonnen met een compleet nieuw seizoen voor de boeg. ln
tegenstelling tot vorig seizoen waren Albert Nijholt, Tjitze Niidam, Jeroen Groetelaars en Hans
Romkema niet meer van de partii. Albert, Tlitze en Jeroen ziln verhuist naar de senioren en Hans had
andere interesses dan voetbal. Uit de C-junioren kregen we drie spelers nl. Ate Bergsma, Robert v.d.

Torre en Jelmer v.d. Berg. Deze drie spelers kwamen in een elftal met de nog volgende spelers: Martin
Meester, Sander v.d. Velde, Johannes Nijdam, Harm Watzema, Hedde Hoekstra, Theo Huisman, Klaas
Voolstra, Rene Eyzinga en Jelle Jacob de Vries. Na een aantal trainingen moesten we al aantreden
voor de Friese beker. ln dit als toernooi opgezette bekergebeuren werden we tweede . Na dit beker-
toernooi wat puur als een paar oeÍenwedstrijden kan worden gezien begon de competitie.
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Hieronder volgen de uitslagen
Oldeboorn- Heerenveen 83
Heerenveen 83- Oldeboorn
Oldeboorn-Aengwirden
Aengwirden-Oldeboorn
Oldeboorn-Oudehaske
Oudehaske-Oldeboorn
Oldeboorn-Read Swart
Read Swart- Oldeboorn

1 0-1

14-1
2-2
J.J

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

Met deze toch wel goeie uitslagen zijn we ook najaarskampioen geworden. Verder hebben we nog
oeÍenwedstrijden tegen Blue Boys (3-3) en DWp (6-0 verlies) gespeeld.
De spelers:
Harm: Onze keeper, maar g doelpunten tegen in de competitie, wordt steeds beter. Maar Harm weet
zelf wel dat het nog veel beter kan en nu hij ook nog getraind wordt door 1e elftal keeper S.W. de Vries
moet dit er straks ook uitkomen. Alle vertrouwen in.
Hedde: Rechts/linksback, veel geblesseeÍd geweest, staat ziin mannetje altijd. Kan nog nadrukkelijker
aanwezig zijn.
Martin: Laatste man (tevens aanvoerder), slot op de deur achterin. Traint al met de A-selectie mee en
heeft ook al wat invalbeurten bij het 1e gehad.
Theo: Voorstopper, lange tijd niet gespeeld vanwege rugproblemen, kan veel meer als hij maar goed
geconcentreerd en nog Íanatieker speelt en traint.
Jelmer: Links/rechtsback, keiharde verdediger, kan aan de bal nog wel iets rustiger zijn.
Johannes: Linksmid, ziet het spelletje wel maar zal in de toekomst toch moeten werken aan zijn han-
delingssnelheid. Dus op trainen keihard aan werken.
sander: Midmid, traint ook metA-selectie mee en heeft bij het 1e al in de basis gestaan.
Ate: Rechtsmid, heeft zich heel goed aangepast aan de groep en heeft tegen Aengwlrden volgens B.
De Vries een wereldwedstriid gespeeld.
Klaas: Rechtsback/rechtsmid, keiharde werker, tijEje niet mee gespeeld . Kan veel beter worden als
hij probeert om simpeler te voetballen. Dus bal spelen in plaats van brengen.
Rene: Rechtsvoor, een snelheidswonder, bereidt veel goals voor en scoort zelÍ ook veel.
Robert: Spits, voor de ouderen onder ons een echte Gerd Muller spits. Je ziet hem soms niet en dan
hups maakt hij weer een goal.
Jelle Jacob: Rechtsvgor, man van de bewegingen, moet nog veel meer meedoen met het spel en niet
allen op die actie zitten te loeren.
Zo dit waren de spelers en de trainers/leiders van dit zooitje zijn sible, cees en sybrand.
Volgend seizoen proberen we met mooi en goed voetbal (wat op zich het allerbelangrijkst is) echt kam-
pioen te worden.

C-junioaren.

Oersjoch earste kompetysjeronde fuotbaljiergong I 997-1 999.

En wat foar in kompetysje. FiiÍ ploegen Ít de neiste omkriten om stjin en mei te striden. Wispolia, Blue
Boys, Boornbergum, Gorredijk C2 en Aengwirden. ln brede seleksje Ían wol santjen spilers mei twa
keepers. Minsken, minsken, wat in weelde. Mar tagelyk ek in lÍkse-probleem. Wa docht mei, wa litte
wy thÍs. Mei syn alle.n der oer gear. lt is tige knap slagge. Ek al wie der wolris in spiler dy't tocht dat
hij altiid op'e wissel stie. En der sil grif ek wolris in Ílaterke makke wêze. Hawar. Op papier kloppe it
tige aardich. Sa no en dan ris in spiler Ítliene oan de B's. Sa no en dan kaam der ek wolris ien net
opdaagjen. C'est la vie. Mar dat heart Íansels net sa! Wa't perfoarst net komme kin moat ófsizze. Mar
dan wol op tiid! Dit jild sawol Íaor it treenen as Íoar de wedstriden. Nuver hen, dat der altiid wer op
hammere wurde moatl GenÓch seurd,no mar wat oer de wedstriden. Foardat de kompetysje losgie
kamen der earst in stikmennich bekerduels. Dat wie minstens like moai en spannend. rnÍs isjin GAiC
4-4. ln knap begjin. Doe Ít nei Jirnsum 3- l. Wat minder mar like folle wille. Dernei wer thós tsiin Akkrum
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2-6. Dat die in bytsje sear. De kop wie der óÍ. Doe in kompetysie wedstriid. En wat foar ien! Ut nei

Wispolia. lt gie earst wat lyk op, mar mei de rêst stiene de jonges mei 4-2 achter. Dy lju hiene der sa'n

hurddraver yn dy't ek noch hiel maklik in bal yn't net skoppe koe en dan is der fansels gjin hàlden oan.

No ja, soks kin barre. Mar 0nder it genot Ían in bakje thé der ris even goed mei syn allen oer prate. Sa

wiene wy it der al gau oeÍ iens dat der net ferlern wurden hoechde. Dus mei Íolle moed der tsjin oan.

Mar ynsté Ían 4-3 waard it 5-2! Sa wie it net ófpraat. Dus noch mar in skepke der boppe op. En warim-
pel it waard 5-3. EÍkes letter 5-4. Ja sels 5-5. En flak foar tiid 5-61 Mannen wat in match! Karakter en

ynset, klasse! En as it dan sa bêst giet dan tinke io dat ,e de hiele wráld wol oankinne. Dus op nei

Wergea (foar de beker) Op i0n troch de wike. Krekt alve man'

En dan krekt foar de wedstriid is ien fan de mannen in bytsje 0ndogensk. De lieders wiene it der rap

oer iens. De earste helte mar mei tsien man. Streken wurde beleanne. Sa heart soks, oÍ net soms. Mar

ia, mei ien man te min wurdt it dreech winnen. De twadde helte kompleet mar wol 7-1 oan'e broek.
'Om 

no de hiele kompetysje efternei yn Íerslach oer te kettingeidzien giet mii winliken wat te fier. De

mannen soene sels ferslagen skriuwel Mar dat ha sy net allegearre dien. En ik doch dat no ek net! Wol

wol ik graach kwyt dat it nei de winterstop in bytsje oars moatl En dat kin ek maklik. Allegearre in Íers-

lachle èkriuwe of miskien in pear menuten mei syn allen yn'e kantine om'e stamtaÍel en dan eÍkes in
pear wurden op papier.
Dan dogge Honkie en ik ek mei!
It Íerrin ian'e kompetysie wie wat grillich. Goede en minder goede wedstriden mei derneffens ek de ris-

seltaten. ïwa kear mei dubele siÍers oan'e kont. Beide kearen tsjin Boornbergum. Mar dêr wie neat mis

mei want dy ploech spile mei in stik as Íjouwer B-junioaren wylst yn És team jonges Íuotbalje dy't noch

wol yn de D's spylje meie. Mei Wispolia hawwe wy de punten dielt. Fan Aengwirden twa kear ferlern.

Sy neat better mar wol in bytsje gelokkiger. Bleu Boys Ét winst, thÍs ferlen.

En De Gerdyk C2 twa kear trile punten. De Étwedstriid tsjin de Gerdyksters hawwe wy yn it oranje fout-

balle om't wy mei syn allen sa slim wiene om de shirts yn Boarn bii de kantine stean te litten. Bii thÍs-
komst stie de tas der gelokkich noch.
Tankjewol Gerdyk, Íoar it lienen. De winst wie swierbefochten twa kear op efterstàn, mar mei in byts-

je slóchslimmens fan ien Ían'e spilers krigen wy in pËnafiy yn de lêste menÍt en de buit wie binnen' lt

liket suver hast proÍessioneel sa't de mannen it dan spylle.

It risseltaat Ían disse kompetysie. Boarnburgum, dy telle wy net mei, boppe oan. Dan Aengwirden en

doe Boarn. De ploegen wurde no op'e nij yndielt foar nei de winterstop. Mar ris slen wa't dan de tsiin-

stanners wurde.
It Íteinlike risseltaat wie sa kreas as wat. Nei de winterstop wer sa'n risseltaat mei deselde nocht en

wille.
op sneon 27 desimber geane wy, "ijs en weder diendende", nei De Harkema Íoar it
KrystsealÍuotbaltoernoai tan'e fNVg. Tsjinstanners binne dan Oerterp, Drachten en ONÏ Perfoarst net

ds minsten. Sy kinne de mouwen mar Íêst opstr0pe, dat dogge wy seker!

Enne.. o ja, jeugdbestjoer en trainers tige tank Íaor jimme ynset, Íoar- en nei wurk. Wat is foutballen sa

in moai spul.

ln onze rubriek ,'lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: een dochter van een bestuurslid die

enkele maanden ervaring heeft met de voetbalsport, maar die door haar medespelers werd veMeten

dat ze de bal te vaak de verkeerde kant uit speelde, en toen maar besloot om een punt te zetten

achter haar glansrijke voetbalcarrière'

Honkie en Haaiie.
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We hebben als jeugdbestuur besloten om na de winterstop te starten met een meisjesteam in de
leeftijdscategorie I -12 jaar. Ook gaan na de winterstop de F-pupillen voor het eerst aan de competi-
tie deelnemen. E.e.a. heeft wel enige verschuivingen in de diverse jeugdteams tot gevolg gehad. Er
zijn o.a. een paar C-jun. teruggegaan naaÍ de D-pupillen (dit geldt maar voor een half seizoen). Ook
zijn de aanvangstijdstippen voor de trainingen voor sommige teams verandert. Let hier ook even
goed op! We wensen alle teams veel succes, maar vooral veel voetbalplezier in de tvveede helft van
de competitie. Alle spelers krijgen persoonlijk bericht wanneer de trainingen weer aanvangen en bij
wie ze zijn ingedeeld.

Meisjesteam (9 - 12 iaarlT-lal)
D-pupillen (7-tal).

1. Erwin Oosterbaan
2. Jolle v.d. Krieke
3. Jasper Boerhof (k.)
4. Jarno Troost
5. Arien Watzema
6. Erik Westerhoven
7. Anno Huisman
8. Arnold Oosterbaan
9. Martijn Haspels

Trainers : Siete Veenstra/Jentsje Kirkenier
Leiders : Henk v.d. Krieke/Cees Troost
Trainingstijden: Dinsdag 18.00 - 19.00 u.

Donderdag 19.00 - 20.00 u.

D-pupillen (11-tal).

'I . Sander Postma
2. Hindrik de Jong (k.)
3. Rinke Beimin
4. Jan Meester
5. Tom Proot
6. Arjen Geerligs
7. Hendrik Brandinga
B. Menno Boerhof
9. Egbert Meetsma
10. Jelmer de Jong
11. Gerrit Scheffer
12. Bart Jan Westerhoven
13. Theo Tiekstra?

Trainers : Douwe Hein AkkermanMietse Huisman Wzn.
Leiders : Andries Spinder/Douwe Hein Akkerman Trainers : Piet Tijsma/Nynke Akkerman?
Trainingstiiden: Woensdag 17.00 - 18.00 u. Leiders : Gerke van Kalsbeek/Piet Ïisma

Trainingstilden:
DÍnsdagavond 17.30-18.30 u.
Donderdagavond 1 7.30-1 8.30 u.

1. Marrit Nijdam
2. Karin Rodenburg
3. Chantal Keekstra
4. Jitske v.d. Krieke
5. Margje de Vries
6. Tjitske Beimin
7. Tammy Vink
B. Sabine Wagenaar
9. Sandra Hobma

Trainer : Dries Kuperus
Leider : Dries Kuperus
Leidsters : Maaike Nijdam/Griet Beimin
Trainingstiiden: Maandag 18.30 - 'l9.30 u.

Donderdag 18.30 - 19.30 u.

F-pupillen.

1. Klaas Hartmans
2. Roel Vermaning.
3. Rudi Kirkenier
4. Munir Hasemi
5. Nawid Hasemi
6. René Spinder
7. Jesse Haspels
8. René Land
L Arnold Hobma
10. Fokke v.d, Bij
11. Jan Hendrik v.d. Wal
12. Pien Breeuwsma



C-junioren.

1. Ate de Jong
2. Frederik v.d. Wal
3. Marten Huisman
4. Jelmer Beimin
5. René Hiemstra
6. Dennis van Marrum
7. Nico Veld
8. Johannes Watzema
9. Bauke Paul KleeÍstra
10. Gysbert v.d. Heide
11. Maarten v.d. Heide
12. Franke Smits
13. Jeen de Leeuw (k.)
14. Chris Wagenaar

Trainer : Johan Tijsma/Douwe Hein Akkerman
Leiders : Honkie de Jong/Haaye v.d. Heide
ïrainingstijden: Dinsdag 18.30 - 19.30 u.

Donderdag 19.00 - 20.00 u.

B-junioren.

1. Ate Bergsma
2. Jelmer v.d. Berg
3. Robbert v.d. Torre
4. Hedde Hoekstra
5. Martin Meester
6. Sander v.d. Velde
7. Klaas Voolstra
B. Harm Watzema (k.)
9. Johannes Nijdam
10. Jelle Jacob de Vries
11. Theo Huisman
12. René Ëijzenga

Trainers : Sybrand Oosterbaan/Cees
Reitsma/Bonne de Vries
Lêiders : Sible de Roos/Sybrand
Oosterbaan/Cees Reitsma
ïrainingstijden: Dinsdag 19.'15 - 20.15 u.

Donderdag 20.00 - 21.00 u.

19.15-20.30 u. B-selectie/B-junioren Bonne de Vries
19.30-21 .00 u. Keepertraining senioren Durk Valk

Maandag.
18.30-19.30 u. Meisjes I

1 9.00-20.00 u. Jeugdkeepers
20.00-21.00 u. Dames

Dinsdag.
17.30-18.30 u. D1-pupillen

18.00-19.00 u. D2 pupillen

18.30- ,l9.30 u. C-junioren

20.3O -21 .45 u. A-selectie

Woensdaq.
1 7.00-18.00 u. F1 -pupillen

20.00-21 .00 u. 3e/ 4e/5e

Donderdag.
17.30-18.30 u. D1-pupillen (11{al)

18.30-19.30 u. Meisjes I

19.00-20.00 u. D2-pupillen (7tal)

19.00-20.00 u. C-junioren

20.00-21.00 u. B-junioren

20.00-21.00 u. Dames

Vriidag.
1 9.00-20.15 u. B-selectie
20.1 5-21.30 u. A-selectie

Dries Kuperus
Siemen Willem de Vries
Harm Oostelpaan

Piet Tijsma
Nynke Akkerman
Siete Veenstra
Jentje Kirkenier
Johan Tijsma
Douwe HeÍn Akkerman

Bonne de Vries

Douwe Hein Akkerman
Wietse Huisman

Piet Tijsma
Nynke Akkerman
Dries Kuperus
Siete Veenstra
Jentje Kirkenier
Johan ïilsma
Douwe Hein Akkerman
Sybrand Oosterbaan
Cees Reitsma
Harm Oosterbaan

Bonne de Vries
Bonne de Vries
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Overzicht D1-pupillen 1e helÍt 1997/1998.

We gingen op 19 aug. van start met een bekenrvedstrild thuis tegen lrnsum D1. Een sterke tegen-
stander bleek al snel. Na een ruststand van 1-5, werd het uiteindeliik een 1-10 nederlaag. Onze óen-
trumspits Tom wist de eer te redden. Op 26 aug. volgde de tweede bekerwedstrijd uit tegen Warga.
Een ploeg waar we vorig laar nog dik van verloren. De ruststand werd bepaald op 1-t, en de spelórs
dachten dat ze reeds wereldkampioen waren. Echter binnen 10 minuten in de 2e helft wist Warga ons
weer in de realiteit te brengen door maar liefst 3 keer te scoren. Toen volgde er echter een fantástisch
eindschot van Oldeboorn. helaas werd dit te laat ingezet, en het werd helaas een nipte nederlaag, 5-
4. Toch een prima wedstrijd, waarin een geweldige mentaliteit werd getoond, maar waarin ook róeds
duidelijk werd dat een wedstrijd uit 2 keer 30 minuten bestaat, en dat de eindstand bepalend is, en niet
de ruststand. Voor dit laatste was iedereen in de rust gewaarschuwd. De doelpuntenmakers waren
Ïom 1 keer en Sander 3 keer. De volgende bekerwedstrijd werd thuis gespeeld tegen Akkrum Di. Na
een ruststand van 0-3 ging ook deze wedstrijd helaas verloren mel 2-7. Doelpuntenmakers waren
Egbert 1 keer en Sander 1 keer. Op 6 sept. ging de competitie van start, en wel met een uitwedstrijd
tegen DWP D1 . Dit bleek gelijk de beste ploeg uit de competitie te zijn. Er werd kansloos verloren met
11-0. Hetwerd een matige wedstrijd van onze kant, waarin totaal geen organisatie zat. ledereen liep
maar wat voor zichzelÍ te voetballen. Er bleek dus genoeg werk aan de winkel voor de technische staf.
Op dinsdag I sept. werd er nog een bekerwedstrijd gespeeld, en wel in en tegen GAVC D1. Ook hier
weer een kansloze wedstrijd. Helaas gingen we maar met 11 spelers richting Grou. Onze gastspeler
Anno Huisman kreeg als laatste man de ene na de andere aanval te verwerken. Hij was hiertegen
helaas niet bestand, hoewel hij stinkend z'n best deed. Na een ruststand van 6-0, werd ook deze wéd-
strijd met l1 -0 verloren. We waren inmiddels uitgeschakeld voor de beker met de grote oren, en kon-
den ons volledig richten op de competitie. Op zaterdag 13 sept. kwam Wolvega D4 op bezoek. Dit
bleek een tegenstander waar we van konden ryinnen. Dit gebeurde dan ook, en wel met S-1.
Doelpuntenmakers waren Tom 2 keer, Menno 1 keer, Hendrik 1 keer en Marrit 1 keer. Eindelijk onze
eerste overwinning. En het smaakte naar meer. Op 20 sept. togen we naar lrnsum om daar tegen D2
te spelen. Dit werd een makkie. Er werd maar lieÍst met O-11 gewonnen. Er werden zowaar al wat
patronen in het spel zichtbaar. Doelpuntenmakers waren Sander 7 keer, Menno 'l keer, Jitske 1 keer,
Egbert 1 keer en Marrit 1 keer. Na twee overwinningen op rij, moesten we op 27 sept. weer een neder-
laag incasseren. ln Sneek werd het tegen LSC D3 3-1 , na een O-1 ruststand. Het was een prima en
spannende wedstrijd met een goeie inzet van iedereen. Het doelpunt werd voor rust gemaakt door
Sander. Op 4 okt. ontvingen we onze gasten uit Sneek, te weten Sneek BP D2. Na een frima 1e helft,
werd er een ruststand van 3-2 bereikt. De 2e helÍt scoorde Oldeboorn er nog eens driftig op los. Het
werd uiteindelijk een 9-3 overwinning, en langzaam maar zeker kreeg de opstelling die we bijna iede-
re week hanteerden zijn gestalte. Er was af en toe sprake van vloeiend combinatiespel, en ook het ver-
dedigen ging steeds beter. Doelpuntenmakers waren Sander 6 keer, Rinke 1 keer en Egbert 2 keer.
Helaas waren er inmiddels ook diverse misstappen geweest in de kleedkamers (zowel na de trainin-
gen alsook na de wedstrijden). Hier werd een hartig woordje over gesproken met de direct betrokke-
nen. Men werd duidelijk gewaarschuwd dat deze situaties zich niet meer mochten voordoen. Na 2 vrije
weekenden, was het op 25 okt. tijd voor de return tegen Wolvega D4. Het werd een gemakkelijke 1-B
overwinning, na een hele slappe wedstriid van de kant van Oldeboorn. De ruststand was 1-5, en de
eindstand dus 1-8. Doelpuntenmakers waren Menno 1 keer, Sander 4 keêr, Egbert l keer en Tom 2
keer. Op 1 nov. kwam lrnsum D2 bij ons op bezoek, en wederom werd het een dikk ovenarinning. Maar
liefst 12 keer moest de keeper van lrnsum vissen. Doelpuntenmakers waren Egbert 1, Ménno 7,
Sander 3 en Hendrik 1 keer. Toen volgde B nov. De thuiswedstrijd tegen LSC D3. lk heb in een vorige
editie hierover wel gehoeg geschreven dacht ik. Een wedskijd waarin wij te maken kregen met "leidê-
Íonwaardige" personen. Gelukkig wist Karin ons door haar doelpunt 3 punten te bezorgen. Snel ver-
geten deze wedstriid, waarin Oldeboorn overigens prÍma speelde. Op 15 nov. reisden we aÍ naar
Sneek BP D2. Dit zou een thriller van het zuiverste water worden. Na een achterstand van 2-1 tijdens
de rust, wisten ze op karakter, en met prima veldspel, de tegenstander in de 2e helft ver op eigen helft
terug te dringen, en een 4-5 overwinning te behalen. Het zou de beste wedstrijd van deze 1e helft van
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de competitie worden. Doelpuntemakers waren Sander 3 keer, Hendrik 1 keer en Egbert 1 keer. De
laatste weidstrijd was thuis tegen de ongeslagen koploper DWP Dl. Het werd wederom een prima wed-
strijd metveel strijd en goed voetbal van beide kanten. De ruststand was 1-1, en Oldeboorn had nog
alle kans om DWP het eerste en enige puntverlies toe te brengen. Helaas besliste DWP in de 2e helft
binnen 5 minuten de wedstriid, door na enige misverstanden in onze verdediging 3 keer te scoren. Het
werd uiteindelijk 3-7 voor DWP. DWP kreeg deze competitie maar 6 goals tegen, maar daar waren dus
wel 3 van Oldeboorn bij, en het was tevens hun meest zwaar bevochten overuinning. Dus een com-
pliment aan de kant van Oldeboorn was dan ook wel op z'n plaats. Door deze resultaten zijn we geein-
digd op een gedeelde 2e plaats, maar helaas was het doelsaldo van LSC D3 beter, zodat we dus 3e
zijn geworden. We hebben 10 wedstrijden gespeeld, en daaruit 21 punten behaald met een doelsaldo
van 55 voor en 30 tegen. Zowaar geen slecht resultaat. Het gevolg hiervan is dan ook dat we na de
winterstop hoger zullen worden ingedeeld, hetgeen inhoudt dat we op meer tegenstand kunnen reke-
nen, maar we zijn bijna allemaal 2e jaaís D-pupillen, zodat het niet verkeerd is om ook onder wat meer
weerstand de wedstrijden te spelen. Voorwaarde is echter wel dat we ook op de trainingen ons uiter-
ste best moeten blijven doen, anders gaan we de 2e helÍt van de competitie wel de bietenbak op. Maar
daar heb ik alle vertrouwen in. Een ander aandachtspunt zal (helaas) jullie gedrag blijven (bij sommi-
gen). Er zijn toch nog al wat zaken voorgevallen tijdens deze 1e seizoenshelft die absoluut niet door
de beugel kunnen (jullie weten zelf wel wat ik bedoel), en dit kunnen en zullen we vanaÍ heden dan ook
niet meer tolereren. Hierover hebben we inmiddels al met jullie gesproken, en ook hierover spreek ik
mijn vertrouwen uit. Hopelijk zullen jullie dit vertrouwen niet beschamen.
Dan wens ik nu iedereen prettige Íeestdagen en een voorspoedig en sportieÍ 1998 toe.

OVERZICHT 1E HELFT D2-PUPILLEN SEIZOEN 97/98

TRAININGSOPKOMST. T/M DECEMBER
Erwin Oosterbaan
Arnold Oosterbaan
Jolle v/d Krieke
Martijn Haspels
Anno Huisman
Margje de Vries
Tjitske Beimin
Arjen Watzema
Jarno Troost
Jasper BoerhoÍ
Erik Westerhoven

COMPETITIE OVERZICHT
1O WEDSTRIJDEN GESPEELD
6 GEWONNEN
3 VERLOREN
1 GELIJK

GESPEELDE WEDSTRIJDEN PER SPELER
Naam Gespeeld Hele wed.Gewisseld
Erwin 10 6 4
Arnold I 4 5
Jolle 10 5 5
Martijn 7 3 4
Anno 10 6 4
Margje 10 5 5
Tjitske 10 5 5
Jarno 10 5 5
Arjen 10 6 4
Jasper 10 6 4
Erik .10 5 5

ER WERDEN 44 DOELPUNTEN GEMAAKT DOOR
HET TEAM.
MARTIJN IS EEN TIJDJE ZIEK GEWEEST.

Cees en Hendrik leiders D2-Pupillen.

28 keer
28,,
25,,
14 ,,

30 ,,
25,,
28,,
30 ,,
28 ,,
28,,
25,,

OLDEBOORN D2 - WISPOLIA Dí
wij moesten zaterdag voetballen tegenwispolia en wij dachten dat het een makkie was en dat was ook
zo want we gingendaar heen en toen gingen we in trainen.en toen begon de wedstrijd en in het.voor-
deel van ons want wij scoorde na ongeveer 15 mínuten was het o/1 voor ons en toen gingen we door
tot de rust want bij de rust was het drie nul voor ons en na de pauze gingen wij door tot 9/0
doelpunten makers
arlen3 erik2 jolle3 erwinl

geschreven door Erwin Oosterbaan



ANTW: 1. 2. 3. 4. 5.

vr. .1 Een invaller,die een andere speler vervangt,mag het
speelveld betreden:

a als de trainer of leider hem het veld instuurt.

b als de scheidsrechter hem middels een teken aangeeÍt

c als het spel onderbroken [dood] is en hij toesteming
van de scheidsrechter krijgt.

vr. 2 Wanneer begint de bevoegdheid van de scheidsrechter om
disciplinaire straffen uit te delen.

a Zodra hij de speelakkomodatie heeft betreden.

b Zodra hit het speelveld betreedt.

c Zodra hil het teken voor de beginschop heeft gegeven.

vr. 3 Alle lijnen op het speelveld behoren tot de gebieden
die zij begrenzen, behalve 1 lijn. welke lijn is dit ?

a De middenlijn.
a-

b De lijn die van het doelgebied.

c De lijn die de kwartcirkel vormt bij de hoekschop.

d De lijn van het strafschopgebied.

vr 4 Een speler neemt een hoekschop.de bal komt via de paal
bij hem terug. op dat moment staat hii net buiten hêt
strafschopgebied,waarna hij de bal rechtstreeks in het
doel kapt is dit een geldig doelpunt ?

a Ja, het spel wordt hervat met aftrap na geldig doelpunt

b Neen, de verdedigende partij mag een indirekte vrije
schop nemen

c Ja, van buitenspel was hier geen sprake.

d Neen, de hoekschop moet overgenomen worden.

vr 5 Hoeveel wisselspelers per elftal ziin toegestaan in de
knvb seniorenkopetiewedstrijd ?

a 1 voor de rust en 1 na de rust

b 2 gedurende de gehele wedstrijd

c 3 per team gedurende de wedstrijd.
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1997 een historisch iaar:

Nadat de kruitdampen van de promotiefeesten waren opgetrokken en de competitie-indeling van de
4e klas KNVB voor het eerste elftal medio juni bekend werd was het duidelijk dat er een prachtige
competitie kon worden verwacht met enkele "buitenlandse" tegenstanders als Oldemarkt, D.V.S.V. uii
Darp, Emmeloord, een paar roemruchte namen als Jubbega, Heerenveen, Nieuweschoot en de come-
back van de gemeentelijke derbies tegen Akkrum en lrnsum. Een pitige indeling waarbij handhaving
uiteraard de belangrilkste doelstelling werd.

ln de bekerwedstrijden waarbij de eerste ronde voor het eerst in poules werden afgewerkt werd
meteen al kennis gemaakt met lrnsum en Akkrum, (beide duels gingen wat schlemielig verloren) en
was zaterdag eersteklasser O.N.S. uit Sneek te gast in Oldeboorn . Het (drie)klasse(n) verschil werd
pas in de slotfase in doelpunten uitgedrukt (o-5) nadat de Boarnsters een uur lang hadden aangetoond
ook zonder bal een goede wedstriid te kunnen spelen. Ondanks de grote winst op F.F.S. (7-0) werd de

2e bekerronde niet bereikt.

ln de openingswedstrijd van de competitie uit tegen Zandhuizen werd meteen na een fysiek zware

strijd het eerste 4e klaspuntje binnengehaald (0-0) waarbij tevens de grote teamwaarde van Sybrand
weer eens werd aangetoond.
Niemand had toen kunnen en durven vermoeden dat hier tlvee toppers uit de vierde klas B aan het
werk waren geweest.

ln de eerste 4e klas thuiswedstrijd na 20 jaar was het gerenommeerde Jubbega te gast waarmee we
verrassend weinig moeite hadden. De 4-1 zege was geenszins geÍlatteerd.

IRNSUM was op de 3e competitiedag voor de tweêCe keer dit seizoen onze gastheer.
Was het Oldeboorn dat in de bekeruedstrijd onterecht onderuit ging, ditmaal was het geluk nadruk-
kelijk aan onze zijde want het andere Oranje voerde een ware stormloop uit op onze deÍensie waarbij
de bal vele malen slechts op miraculeuze wijze buiten het doel van keeper Siemen Willem kon wor-
den gehouden. lrnsum toonde haar zwakke plek: het benutten van kansen. Uit de schaarse counters
kon de V.V.O. zelfs drie punten mee naar huis nemen (1-2).
Vervolgens kwam het Drentse D.V.S.V. uit Darp in Oldeboorn ons vlaggeschip even duidelijk maken
dat ook in deze klas iedere week heel hard gewerkt moet worden om punten te halen.
Op het simpele maar fysiek sterke spel van de gasten hadden we slechts in de slotfase het juiste maar
helaas te late antwoord en was de eerste (terechte) nederlaag een Íeit (1-2).
Het waren dure verliespunten werd geredeneerd want in de volgende uitwedstrijd tegen koploper en
gedoodverfde kampioenskandidaat v.v. Heerenveen zou er waarschijnlijk weinig eer te behalen zijn.
ln de schaduw van het Abe Lenstrastadion speelde Oldeboorn op het schitterende nieuwe Feanster
sportcomplex echter een spectaculaire partii waaÍin de individueel sterke Heerenveen spitsen door de
dit seizoen zeer gedisciplineerd verdedigende mandekkers Wietse & Wietse en Sietze zo goed als
kansloos werden gemaakt en de kilometervreters PieterAte en Henrico de snelle vleugelkombinaties
op het middenveld op overtuigende wijze onschadelijk maakten.
Ondanks de 1 -0 achterstand in de tweede helft gaven de Boarnsters het niet op en counterd en zeer
wilskrachtig naar een 1-2 overwinning via schitterende doelpunten van Siete en Cees.
De Leeuwarder Courant had én oog voor de deze middag overal (en dus ook op de toto) aanwezige
uitblinker Johan ïijsma én waardering voor het vertoonde Boarnster spel.

De belangriikste thuiswedstrijd van het seizoen, de in ere herstelde derby der Lage Midden, de droom
van vele supporters n.l. Oldeboorn-Akkrum stond op 12 oktober 1997 voor het eerst sinds 8 mei
1977 weer op het competitieprogramma.
Het was duidelijk dat je zo'n duel niet kan en mag verliezen. Onder het oog van enkele honderdr.n toe-
schouwers speelden beide teams dan ook een vooral tactische goede wedstrijd die uiteÍndelijk .erecht
op 1-1 bleeÍ steken.Penningmeester Binne Oosterbaan was de grote winnaar na een spannende en
opvallend sportieve wedstrijd.
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ln Emmeloord werd er een record gevestigd: Oldeboorn speelde in en legen de Polderbewoners haar
kortste wedstrijd uit de geschiedenis omdat de scheids het na 4 minuten geblesseerd voor gezien
moest houden zonder een geschikte opvolger te kunnen vinden.

Het Overijsselse Oldemarkt kon het in de 7e Íonde slechts een helft bijbenen waardoor Oldeboorn na
de pauze vrij simpel uit liep naar een 3-0 thuiszege.
De 0-3 overwinning in en tegen De Westhoek daarna lijkt gemakkelijker geboren dan het in feite was.
Tegen de Íysiek sterke maar technisch zwak spelende Scherpenzelers kon Oldeboorn niet echt over-
tuigen maar vergat gelukkig op belangrijke momenten niet te scoren.

Ook in de volgende wedstriiden tegen respectievelijk thuis Read Swart en uit Nieuweschoot kon-
den de vele trouwe supporters wederom geen constant en evenwichtig spelend Oldeboorn bewonde-
ren.
Read Swart bleek een degelijke en geroutineerde tegenstander waartegen een gelijkspel (1-1) geen
slecht resultaat was, dit in tegenstelling tot Nieuweschoot een degradatiekandidaat waarmee we voor-
al in de eerste helft onnodig veel problemen hadden door een gebrekkige wedstrijdinstelling.
Doelpunten van Douwe Hein, uitblinker Cees en Siete brachten ons weer tiidig op het goede spoor
(2-4).

Een goede wedstrijdmentaliteit is wel het kenmerk van Zandhuizen dat in de topper tegen Oldeboorn
vooral ook over betere fysieke kwaliteiten beschikte wat uiteindeliik de doorslag gaf voor de 0-2 zege
voor de Weststellingwervers die daarmee de 2e plaats bleven bezetten.
Een schande was de tweede thuisnederlaag overigens niet omdat we vóór en in deze strijd nogal wat
averij opliepen: de blessures van de in grote vorm stekende Simen Willem en middenveldmotortie
Henrico die beiden ontbraken en tijdens de wedstrijd nog het uitvallen van topscorer Siete, Pieter Ate
en Sietse .

Deze blessures betekenden de verdiensteliike coroeback van Ronald, het debuut voor o.a. Jeroen
Groetelaers die na wat plankenkoorts een voortrefÍelijke indruk achterliet en de zoveelste prima inval-
beurt van Sander van der Velde, in de slotÍase nog gevolgd door B-lunior nr. 3: Martin Meester, die al
twee keer eerder had aangetoond in de toekomst een aanvulling voor het verdedigende werk te kun-
nen worden.

Ook in de daarop volgênde uitwedstrijd tegen Jubbega maakten Jeroen en Sander deel uit van de
basiself .

Dit jeugdig team met de nodige omzettingen binnen de opstelling rekende wederom verrassend sim-
pel aÍ met het tegen degradatie vechtende Jubbega. Onder de geschetste omstandigheden mag dat
een uitstekende prestatie worden genoemd.

Na deze overwinning bekleden we met 24 punten uit 12 wedstrijden een even verrassende als ver-

dienstelijke 3e plaats op de ranglijst en komt onze doelstelling, handhaving op 4e klas niveau, al aar-
dig in zicht.
Opvallend hierbij is de ongeslagen status in uitwedstrijden en het geringe aantal tegendoelpunten t.o.v.
voiige seizoenen. De gegroeide verdedigende teamkwaliteiten en de individuele extra en scorende
kwaliteiten van Siete, Cees en Douwe Hein zorgen voor een evenwichtig doelsaldo: de basis voor een
goede klassering.
Echter de omstandigheden ziin grotendeels nog ideaal geweest, d.w.z. behalvê in de laatste weken
hebben we weinig blessureproblemen gekend en nog helemaal geen schorsingen, zodat er zeker niet
te vroeg mag worden gejuicht in een klas waar de krachtsverschillen uiterst gering zijn en de kansen
snel kunnen keren.
De selectie voor het eerste team is met 14 spelers bovendien aan de krappe kant en het tweede elf-
tal is nog een te iong en onervaren team om voor voldoende aanvulling te kunnen zorgen.

Ondanks deze beperkingen op korte termijn zijn de vooruitzichten zeer goed te noemen: de huidige
eerste elftal spelers bewijzen wekelijks dat ze technisch op dit hogere platform prima uit de voeten
kunnen en ook op het tactische vlak (speldiscipline) is er een grote stap voorwaarts gemaakt. Hoewel

15



er duidelijk veel meer bezieling en temperament Wídt getoond dan voorgaande iaren bli.ikt het voor
te veel spelers nog steeds moeililk om mentaal 90 minuten lang 100% bij de les te ziin.
Als we dit probleem ook oplossen geven we ons zelÍ de kans en de tijd om de nodige routine op te
doen en hoeft er alleen nog te worden gezorgd voor Íegelmatige aanvulling c.q. verjonging zodat de

v.v. OLDEBOORN een vaste waarde kan worden in de 4e klas.
Wat betreft genoemdê verjonging en aanvulling zijn enkele leugdspelers (de eerder gênoemde 2 B-
junioren) voorzichtig maar duidelijk op weg naar de basis van het eerste elftal en tonen als vaste bank-
zitters een prima mentaliteit.
Ook Jeroen toont net als zijn mentor Dirk Valk de goede instelling; samen zorgen ze steeds voor een
goede reserve-keeper op de bank en een prima keeperstoekomst voor het eerste team.
Wie roept dat de jeugd anno 1997 de juiste instelling ontbeert voor hun sport ???
Hiernaast oÍ eigenlijk hieronder is het tweede elftal onder de bezielende leiding van Wieger en August
hard en serieus bezig met de onderbouw.
Aan de hand van vooral Jan van der Woude maakt dit tweede en wederom verjongde team t.o.v. vorig
jaar weer een stapie vooMaarts. De tÍainingsopkomst is gemiddeld verrassend hoog en het vertoon-
de spel is meer dan redelijk. Voor een jong elftal is er sprake van een redelijk constante prestatielijn (1

nederlaag, 4 gelijkspelen en I overwinningen) en is men zelfs nog in de race voor de fel begeerde pro-
motie.

Ook buiten deze goede perspectieven bij de seniorenprestatieteams mag de conclusie zijn dat onze
voetbalvereniging momenteel de wind behoorlijk in de zeilen heeft.
De recreatieteams gaan er wekeliiks met veel plezier tegenaan en bij de jeugdafdeling is er qua orga-
nisatie en speltechnisch niveau een duidelijk stijgende lijn te zien: de Boarnster jeugd wint daardoor
meer wedstrijden maar wat veel belangrijker is : onze jeugdteams spelen en beleven het spel steeds
meer en duidelilker als een kombinatiespel.
Last but not least lijkt ook het damesvoetbal, onder enthousiaste leiding van Harm en Willemke, in ver-
gelijking met voorgaande iaren behoorlijk opgeleefd.
De huidige bloei en positieve uitstraling van deze-club binnen en buiten het dorp heeft veel, zo niet
alles, te maken met het door Evert Fokkema & Co. gevoerde verenigingsbeleid.

Het was dan ook best moeiliik om het bestuurlijk aanbod van contractuerlenging in eerste instantie af
te wilzen.
De belangrijkste doeten (opzetten van het voetbaltechnisch beleid bij de senioren- en jeugdaÍdeling
en promotie van het eerste elftal ) waren verwezenlijkt en beter dan nu kan het eigenlijk niet gaan.
Belangrijker nog was mijn veronderstelling dat de 4-jarige prima wisselwerking tussen trainer , leiders

en spelersgroep wel eens zou kunnen vervlakken bij een nog langduriger samenwerking.
De inhoud van enkele sollicitatiegesprekken met besturen van andere clubs en het hartveMarmende

pleidooi van de spelersgroêp om er toch nog een jaartje aan vast te knopen hebben mij, in nader over-
leg met het bestuur, doen besluiten met kader en spelers nog eens twee jaar hard aan het heden en
vooral de toekomst van deze club te werken.

Dat de kwaliteit van de samenwerking met een ieder binnen de V.V.O. in 2000 nog zo goed moge
ziin""'
Prettige feestdagen en een gezond en sportieÍ 1998 toegewenst namens vrouw en kinderen.

Bonne de Vries, 12 december 1997.



HALF JAAR VERSLAG OLDEBOORN 2
Na een succesvolle afsluitng vorig seizoen met het eerste elftal ben ik nu speler/leider geworden van
het tweede. Na een rustige vooÍbereiding en een oefenwedstrijd tegen Bakhuizen (7-1 gewonnen),
begonnen we hoopvol aan de competitie. Met een elftal bestaande uit longe en wat oudere spelers
moesten we onze eerste wedstrijd spelen tegen en in Heerenveen. Na een moeilijke wedstrijd gingen
we met een gelijk spel naar huis (4-4). De eerste thuiswedstrijd ging tegen THOR, na wat kansen heen
en weer waarvan THOR één keer scoorde, ging de partij voor ons verloren. Dus na 2 wedstrijden 1

punt, we hadden het ons anders voorgesteld. Daarna werden 4 wedstrijden op rij gewonnen. Na 6
wedstrijden stonden we bij de eerste vier. Maar koploper THOR bleeÍ maar winnen, dus het gat met
punten tussen OLdeboorn en THOR bleeÍ steeds hetzelfde. Na 2 gelijke spelen tegen Gersloot en
Oosterstreek verloren we de aansluiting met de kopgroep. Daarna wonnen we 4 wedstrijden en de
koplopers lieten punten liggen, dus we kwamen weer dichterbij. Terwijl ik dit verslag schrijÍ, moeten we
vanmiddag spelen tegen de THOR, de koploper. Aangezien THOR vorige week van de Blesse staan
we nu nog 4 punten achter op THOR. Dus een belangrijke vanmiddag in Lippenhuizen. Met het sco-
rend vermogen van het tweede elftal gaat het goed, in 13 wedstrijden hebben we 48 keer gescoord,
terwijl Jeroen/Rienk 17 doelpunten moesten incasseren. Hoi, hier ben ik weer! Wat een wedstrijd tegen
THOR! De andere ploegen hadden ons al gewaarschuwd voor de "eerlijke" scheidsrechter van THOR.
Wat een DRAMA! Vroeg in de wedstrijd kwamen we achter te staan, maar door een prima aanval en
een mooi doelpunt stonden we alweer snel gelijk. ln een goede eerste helft en een matige tweede helft
werd er niet meer gescoord, dus bleven we op l-1 steken. Hierdoor zakte THOR een plaats op de
ranglijst en nam de Blesse de koppositie over. We staan nu op de derde plaats met de wedstrijd tegen
de Blesse op het programma voor volgende week. Dus weer een topper a.s. zondag. Maar door de
vele regenval en slechte velden ging de topper tussen de Blesse en Oldeboorn niet door. Nu zitten we
in de winterstop en kunnen Wieger en August terug kijken op een goed eerste halÍ iaar. Met de fees!
dagen voor de boeg wensen wij (Wieger en Augusj) jullie (spelers+vrouwen+supporters en bestuur)
prettige feestdagen en een gelukkig en sportieÍ nieuwjaar toe!

Wieger en August

Donderdagavond 4 deóember, blij dat ik de sinterklaasgedichten op tiid heb aÍgekregen en dan wordt
me gevraagd of ik een stukje voor het kerstkrantje wil schrijven. Hyperventilerend schiet ik in de stress,
want wat moet le in godsnaam op papier zetten. Maar ach, als leidster van de dames is er toch genoeg
te vertellen. Neem onze whiskydrinkende keepster Nouline. Zij is lange tijd uitgeschakeld geweest,
maat ze staat weer op haar stek tussen de palen. Ging samen met Marieke op de Íiets naar Grouw.
Kwam 10 minuten voor aanvang van dê wedstrijd op het veld, want ze wisten niet waar het sportpark
lag. Marieke is onze wervelwind die er voor zorgt dat er altijd leven in de brouwerij is. Neemt weleens
een vriendin mee en laat die dan geliik het verslagje schrijven. Dan hebben we Mariska, onze aan-
voerster. Ze heeft weleens een grote mond, maar volgens ingewijden een klein hartje. Zegt soms wel-
eens teveel, maar is nooit te beroerd om daarna haar excuus aan te bieden. Sjoukje altijd rechttoe,
rechtaan. Een meid die weet wat ze wil. Eén van de weinigen die een bal durft te koppen. En zo kom
le bij Martine, onze rots in de branding achterin. Vecht voor wat ze waard is en is beslist niet gemak-
kelijk te passeren. Zou in het veld haar mondje best wat meer open mogen doen. Elisabeth heeft een
goed schot en neemt dan ook meestal de hoekschoppen. Kan zich vreselijk laten opjagen door haar
schreeuwende broer aan de kant- Sierou, een kleine opdonder, met een on2ettende wilskracht en
doorzeftingsvermogenl Buiten het veld hoor je haar weinig, in het veld destemeer. Evelien, dochter van
onze tvveede sponsor de Fam. Wagenaar. Loopt weleens met vlinders in haar buik op het middenveld
rond. Moet dan door Harm even tot de orde worden geroepen. Nynke, wil altijd graag scoren en loopt
haarzelt daardoor weleens voorbij. Wil zich weleens afreageren op de tegenpartii en heeÍt daardoor
een hekel aan scheidsrechters.
Anneke W. heeft na wat heen en weer geschuiÍ ook haar plaatsie gevonden. ls nog wat bang voor de
bal, maar dat komt vast nog wel goed. Karin onze goaltiegetter. Vaak aÍwezig door werkzaamheden,
maar wel in staat om Siemen Willem een paar wedstrijden uit te schakelen. Anneke de V. onze mili-
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tair. Kan nooit trainen, maar heeft een bereconditie. Weet soms niet wat links, rechts, voor oï achter is
en dartelt dan ook vaak over het hele veld. Amarins onze reservekeepster. Heeft haar mannetje
(vrouwtje) wel gestaan tijdens Nouline haar afwezigheid. Mag nu weer actief meedoen in het veldspel.
Zet ondanks haar blessuregevoeligheid toch altijd door. Miriam is meestal voor in het veld te vinden.
Heeft een enorme snelheid. Een speelster die ook graag een goaltje mee wil pikken. Soms wat te
aÍwachtend is en daardoor de bal verspeelt. Monique graag zelf wil bepalen op wat vooÍ positie ze
speelt. Ze daarom donderdagavond na de training met een stel andere meiden al een opstelling maakt.
Zij er ondertussen al achter is dat dat niet altijd werkt. Gea heeft er dooromstandigheden lang uitge-
legen en kwam in het begin conditioneel veel te kort. Heeft dit weer aardig bilgewerkt en als ze goed
doorzet komt ze er wel. Olga een vrolijke meid die veel plezier beleeft aan het voetbalspêlletje. ls
onlangs van Akkrum naar Oldeboorn verhuist zodalze ook actief deel kan nemen aan de derde helft.
Marise de nieuwkomer waar nog weinig van valt te zeggen. Ze heeft in ieder geval bewezen dat ze de
derde helft goed aankan, want bij één van haar eerste wedstrijden kwam ze als één van de laatsten
uit de kroeg. En dan hebben we Aukje nog. ls al verschillende keren op de training geweest en heeÍt
een keer meegespeeld. HeeÍt vooral op maandagavond veel belangstelling voor de training. Dit stelle-
tje ongeregeld wordt getraind door good old Harm bijgestaan door Siemen Willem. De heren hebben
er vaak hun handen aan vol, maat ze doen het dan met veel plezier en overgave. Kortom een ploeg
die hun plaatsje hebben veroverd binnen de V.V. Oldeboorn en die samen heel wat af lachen. Zet zo
door meiden en jullie komen er wel.

Willemke

iir ifiiïlÍïÍiii íiÍxÈrÏíffillNïjiWffivra!ill$llHi"{Ë*iiMi ,:, ,,,,;,"'1,,, "r:
eerste helft seizoen 1 997/1 998
*Het seizoen begonnen met de navolgende spelers:

Klaas, Meinie, Jan, Uilke, Hendrik, Durk, Binne, Dick, Sietze, Thomas, Bouke, Harke, Jan Meint en
Gerard.
.ïjdens seizoen " aangetrokken " : Harmen en Richard
*Blessures ( we worden wat ouder ): Durk, Gerard, Hendrik, Harke, Bouke, Binne, Richard, Haico,

Meint, Sietze, Meinie
*Nog steeds geblesseerd ( beterschap ): Gerard, Hendrik, Richard, Meint en Meinie
*Gastspelers in verband met de blessures ( nog hartelijk bedankt voor hêt meedoen ):

Haico, Johan, Piet, spelers van 3e en 4e, de Bjunioren Jelmer, Hedde en Harm
*Meest verrassende come back: Piet Tijsma ( tevens gecontracteerd voor de uitwedstriid tegen

Trynwalden )
*Te verwachten come back ( nog verrassender ): Honkie
*Keepers: Durk, Jan, Jentje, Kees, Harm
De wedstrijden;
*Algemeen: Veel goals voor, veel goals tegen, 10 overwinningen, 2 nederlagen en 1 gelijkspel
*Overwinningen: Grote ( ONB, Drachten ), Terechte (THOR ), Spannende (Wispolia )

Moeizame ( Akkrum, Frisia uit ), Geflatteerde ( GAVC ), Niet geheel verdiend ( lrnsum )*Nederlagen: Thuiswedstrijden tegen Warga en Trynwalden ( 5-0 en 3-0 )
-Gelijkspel tegen LSC ondanks vele kansen op een dikke overwinning
*Goals vooral weer door Sietze en Harmen
*Belangrijke goal: Thomas tegen lrnsum, Binne tegen GAVC
*Meest onverwachte goal: Binne tegen GAVC
*Hattrick: Harke en Bouke ( incl.wonderbaarlijke kopbal )*Mooiste eigen goal van ( u raad het al ): Jan de Jong
Zoals u kunt lezen is er weer veel gebeurd bij het 5e. We draaien nog steeds mee in de kop van de
ranglijst en hebben alles nog in eigen handen.
Tegen onze concurrenten moeten we nog uitwedstrijden spelen, en we zullen er alles aan doen om
deze tot een goed einde te brengen. En als er in de tweede helft wat minder blessureleed is dan
kunnen we zeker tot het eind meedoen om het kampioenschap.
Tot slot wil ik een ieder namens het 5e prettige feestdagen toewensen, en tot volgend jaar op t;91

sportcomplex ( het 5e speelt haar thuiswedstrilden om 10 uur ).
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ln onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer een profielschets van: een dochter van een bestuurslid die enkele
maanden ervaring heeÍt met de voetbalsport, maar die door haar medespelers werd verweten dat ze de
bal te vaak de verkeerde kant uit speelde, en toen maar besloot om een punt te zetten achter haar glans- ,
rijke vobtbalcarrière.

Naam: Jildou Tijsma.
Geboren: op een bevallingsbed.
Burgerllike staat: nog vrijgezel.
Speelt in: ik heb gespeelt in de F-pupillen.
Op welke plaats in het elftal speel je: nergens.
Waar speel je het lieÍst: op het volleybalveld.
Schoenmaat en merk: 3g/FILA & ADIDAS.
Slaapt: onder de dekens.
Mooiste boek: clRL POWER-boek van de SpICE GIRLS.
Slechtste boek: Suske en Wiske.
Mooiste TV programma: Growin' pains.
Slechtste TV programma: het Lagerhuis.
Mooiste muziek: SPICE GIRLS & R&8.
Slechtste muziek: BACKSTREET BOYS.
Mooiste Íilm/video: SPICE WORLD:THE MOVIE.
Wat eet le het liefst: stoofpeertjes en bruine bonen.
Wat eet je liever niet: prei en sla.
Leukste speelgoed: ik speel biina nooit meer.
Op welke school zit le: - O.B.S. De Boarne.
Leukste vak op school: strips lezen en aardrijkskunde.
Minst leuke vak op school: dokumentatiewerk.
Favoriete leraarllerares: juÍ Carla van godsdienst.
Mooiste wedstrijd: Juventus-AJAX , ZZ mei 1996, C.L. finale.
Beste voetballer: Alessandro del piero.
Slechtste voetballer: Ronald Koeman.
Beste voetbalclub: Juventus en Liverpool FC.
Slechtste voetbalclub: AJAX en Feyenoord.
Welke andere sporten doe je: Volleybal en Bridge.
Hobby's: alles van de SPICE GIRLS verzamelen.
Van wie hou je het meest: zeg ik lekker niet!
Op wie zou je verlieÍd kunnen worden: dezelfde!
Ga je uit in het weekend: nog niet.
Komen je vader en moeder vaak bij het voetballen:
Wie vind je de beste trainer: Marco Lippi.
Tip voor de trainer: ga zo door!!!
Wie mag er niet op je verjaardag komen: BACKSTREET BOYS.
Heb je huisdieren: nee.
Wat is leuker zaalvoetbal oÍ veldvoetbal: veldvoetbal.
Wie is de beste speler van Oldeboorn: August Faber.
Sterke punten:
Zwakke punten: te gauw uitgeput.
Waar heb je een hekel aan: AdolÍ Hitler en Marc DutÍoux.
Wie zou je wel eens willen ontmoeten: SPICE GIRL MEL C.
lk vind voetballen leuk omdat:
Wat moet de v.v. Oldeboorn meer voor de jeugd doen: niksl


