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UIT DE HEERENVEENSE COURANT

75 jaar historie van de VV Oldeboorn. Gezellige uren op
de Íeestdag - het gehele dorp nam daaraan deel - waar
n.b. zeven oud Oldeboornleden vanuit Canada aanwezig
waren. Je kunt dan zeker spreken van "de band die bind".
Met heel veel mensen uit die vroegere Oldeboornperiode
contact gehad. ZelÍs met een zoon van de beroemde
Henny Nieuwland gesproken.
De Nieuwlandfamilie leverde 4 spelers aan de zwart
Witten. Opvallende spelers die geregeld in het FVB oÍ ver-
tegenwoordigd elftal werden opgesteld.
Namen als van der Feer - een uitstekend bestuurder - en
Goerres kwamen ook ter sprake temidden van de oudspe-
lers. Vriend Bethlehem de "oud" bakker introduceerde mij
bij heelveelvan de vroegere generatie. Allen etaleerden
nog de bijzonderebinding met de VV Oldeboorn.
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op de.zeer geslaagde reunie van de voetbalvereniging oldeboorn op zaterdag
25 apriljl. zijn ook veel foto,s gemaakt.
Vanaf het begin van de reunie, 's morgens om elf uur, tot 's middags vier uur is
de fotogÍaaf geweest en die heeft meèr dan 100 grote kleurenfotoÈ (13 x 1B)
gemaakt.
's Avonds hebben ze in de tent gehangen, maar een deer van de bezoekers, die
alleen overdag zijn geweest, hebben dit gemist.
om nu iedereen nog een kans te geven óm oe foto's te bekijken en eventueel
een te bestelren, mag U met m'j kontakt opnemen, om een afspraak te maken,
wanneer U ze kunt zien en op welke plaats.
De foto's kosten f 4,-- per stuk en worden later Íranco bij U thuis afgeleverd.

ook van de meeste Íoto's die in het boekje ',De Derde Helft" staan, kunt U bij mijnog afdrukken bestellen.
De prijs van deze Íoto's is nog onbekend.

U kunt kontakt opnemen met Hans Brandsma,
Jancko Douwamastrjitte 35
8495 JA ALDEBOARN.
ret.0566_632025

UITSLAGEN

Oldeboorn 2 - Oldeboorn 3
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Naam

Willem van Kalsbeek
Pieter Poepjes
Sietse Bergsma
August Faber
Jacob Stulp
Nynke Akkerman
Bouke Haspels
Henk Vink
Jelger Hoekstra
Harmen Ament
Evelien Wagenaar
Siete Veenstra
Udo Dijkstra
Dick Westerhoven
Karin Veld
Cees Reitsma
Albert Oving
Douwe Hein Akkerman
Miriam Hiemstra
Henk v/d Meulen
Harke Hartmans
Dries Kuperus
Pedro Viera Dias
Binne Oosterbaan
Johan Tijsma
Broer Voolstra
Tjitze Nijdam
Sible de Roos
Ellert Quarré
Jan Meester
Sybrand Oosterbaan
Andreas de Boer
Jurjen de Jong
Rienk v/d Velde
RoeloÍ Jelsma
Jan v/d Vlugt
Jentje Akkerman
Jan Bethlehem
Sierou v/d Heide

ElÍtal DpL

Yierde 27
Tweede2l
Vijfde 21
Tweede 1 9
Tweede 16
Dames 16
Vijfde 15
Vierde 14
Tweede 1 3
Vijfde 13
Dames 13
Eerste 12
Derde 10
Vijfde 9
Dames g

Eerste 8
VijÍde 7
Eerste 6
Dames 6
Derde 5
Vijfde 5
Tweede4
Vierde 4
VijÍde 4
Eerste 3
Tweede3
Derde 3
Derde 3
Derde 3
Vierde 3
Eerste 2
Tweede2
Tweede2
Tweede2
Derde 2
Derde 2
Vierde 2
Vierde 2
Dames 2

Marieke Wobma Dames 2
Wietze Huisman Szn Eerste 1

Wietze Huisman Wzn Eerste 1

Henrico Veerman Eerste 1

Ronald van WarmerdamEerste 1

Lutsen ldsinga Tweede 1

Jorn Klompmaker Tweede 1

Albert Nijholt
Willem Procee
Jan Visser

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Leo Hamburg Derde
Hans v/d Krieke Derde
Hans Nieuwenhuis Derde
Maurice Koerts Vierde
Rinze de Vries Vierde
Jeroen Witteveen Vierde
Meint Hofstra Vijfde

-Meinie Kleefstra VijÍde
Thomas Voolstra Vijfde
Klaas Voolstra Vijfde



SEIZOENAFSLUITING V.V. OLDEBOORN 27 JUNI 1998

Om 19.00 beginnen we met een onderling toernooi. Een speler van elk team
(Senioren,dames en B-jun.) spelen 6 tegen 6 op een halÍ veld. De indeling van
elk tearn treft u onderstaand aan. Mocht ik spelers hebben vergeten meldt dit
dan alsnog aan mij. Bent u verhinderd laat dat dan ook even weten. Maar
natuurlijk hopen wij (de activiteitencommissie) dat een iedereen meedoet. Wij
wensen een iedereen een gezellige avond met veel eetplezier. Harm
Oosterbaan tel.631 605.

TEAMINDELING
Team A
S.W.de Vries
A.de Boer
H.Nieuwenhuis
W.van Kalsbeek
K.Akkermans
S.v/d Heide
H.Hoekstra

Team B
S. Akkerman
Ju. de Jong
J. Poepjes
J. Meester
M. KleeÍstra
M. Hoekstra
M. Meester

Team E
W. Huisman SZN
W. Procee
S. de Roos
H. v/d Krieke
G. van Kalsbeek
H. Nieuwland
A. de Visser
N. Akkerman
H. Watzema

Team H
H. Veerman
J. Groetelaars
J. v/d Vlugt
R. de Vries
S. Vink
D. Westerhoven
M. Huisman
J.J. de Vries

Team C
J. Tijsma
L. ldsinga
H. v/d Meulen
H. Vink
J. de Jong
S. Koopmans
M. Zandberg
S. v/d Velde

Team F
P. Poepjes
B. Voolstra
E. v/d Krieke
P. Viera Diaz
D. Valk
M. Hiemstra
J. Nijdam

Team D
W.Huisman Wzn
J.Stulp
R.Jelsma
J.Akkerman
U.Nijholt
M.v/d Meulen
A.Webers
K.Voolstra

Team G
S.Oosterbaan
J.Hoekstra
E.Quarré
J.Bethlehem
B.Oosterbaan
N.Dijkstra
R.Eijzenga



Team I

C.Reitsma
A.Nijholt
T.Nijdam
H.Eizema
J.Witteveen
S.Bergsma
E.Poepjes
T.Huisman

Team L
P.A.Kalsbeek
R.v/d Velde
Je.Fokkema
F.Goerres
H.Hartmans
J.de Boer
O.Nijholt
R.v/d Torre

Poule-indeling

Poule 1

Team A
Team E
Team I

Team M

Team J
S. Veenstra
J. v/d Woude
J. Klompmaker
P. v/d Vlugt
L. Hamburg
ï. Voolstra
K. Veld
J. v/d Berg

Team M
D.H. Akkerman
A. Kuperus
J. Zwart
M. Koerts
H. Ament
E. Wagenaar
J. Voolstra
A. Oving

Poule 3
Team C
Team G
Team K

Team K
R.v.Warmerdam
J. Visser
A. Faber
W. Jager
W Vink
C. Troost
B. Haspels
M. Wobma
A. Bergsma

Poule 2
Team B
Team F
Team J

Poule 4
Team D
Team H
Team L

d\6Êllt{r;



Wedstrijdprogramma

19.00-19.07
1 9.07-1 9,14
19.14-19.21
19.21-19.28
19.28-19.35
19.35-19.42
19.42-19.49
19.49-19.56
19.56-20.03
20.03-20.10
20.10-20.17
20.17-20.24
20.24-20.31
20.31-20.38
20.38-20.45

Team A
Team I

Team B
Team C
Team D
Team E

Team M
Team F
Team G
Team H
Team M
Team I

Team J
Team K
Team L

Winnaar poule A
Winnaar poule C

Finale

- Team E
- Team M
- Team F
- Team G
- Team H
- Team I

- Team A
- Team J
- Team K
- Team L
- Team E
- Team A
- Team B
- Team C
- Team D

- Winnaar poule B
- Winnaar poule D

20.45-20.52
20.53-21.00

21.05.21.15

GEWIJZIGDE VERSIE

24 mei/30 mei Dick Westerhoven
Binne Oosterbaan
Sietse Bergsma

31 mei/6 juni Thomas Voolstra
Bauke Haspels
Harke Hartmans



I ENQUETE I

Naam:

We hebben dit seizoen besloten een enquete samen te stellen en uit te reiken
onder de spelende leden, de niet-spelende leden, de kaderleden, ouders en
donateurs (en bij deze dus ook in het clubblad). De bedoeling is om enig inzicht
te krijgen hoe we ons als vereniging momenteel presenterenlw" hope,idat jul_
lie allemaal even de tijd willen nemen om de vragen te beantwoorden en deze
voor eind mei in te teveren bijjuilie teide(s) oÍ oiJpiet ïjsma s. de Grootstr 26
(hier dienen de leiders de ingeleverde formulieren ook in te leveren. De enquete
mag eventueel ook anoniem worden ingeleverd. Meerdere formulieren vert<rilg-
baar bij Piet Tijsma.
Jullie dienen bij de vragen met meerdere antwoorden het juiste antwoord te
omcirkelen. Veel succes ermee, en alvast bedankt.

Vraag 1.
Ben je:
a) spelend lid
b) niet-spelend tid
c) kaderlid/bestuurslid
d) donateur
e) ouder van (jeugd)tid

Vraag 2.
Speelje bij de:
a) pupillen
b) junioren
c) senioren
d) dames
e) speelt niet
f) speelt nieVtraint af en toe wel

Vraag 3.
Ontvang je het clubblad attijd:
a) ia
b) nee, nooit
c) nee, niet altijd



Vraag 4.

Wat vind je van het clubblad, en wat is je favoriete rubriek:

a) prima
b) voldoende
c) matig
d) slecht
suggesties:

Fav. rubriek:

Vraag 5.
Wilje op kofte of langere termijn ook wel een Íunktie bekleden binnen de VVO?

a) ja, op korte termijn
b) ja, op langere termijn
c) misschien
d) nee, liever niet
e) heb al een Íunktie

Vraag 6.
Aan wat voor funktie denk je dan, en wil je hiervoor eventu-
eel een opleiding volgen?
a) trainer of leider jeugd (meVzonder opleiding) (doorhalen)

b) trainer of leider senioren (meVzonder opleiding) ( " )
c) trainer oÍ leider dames (meVzonder opleiding) ( " )
d) bestuursfunktie
e) onderhoud materiaal/terrein
Í) schoonmaken kleedkamers/kantine
g) kantinediensten in het weekend/tijdens trainingen ( " )
h) aktiviteitencommissie
g) andere, nl.

YraagT.
Wat vind je van onze accommodatie?
a) goed
b) voldoende
c) mag wel eens wat aan gebeuren
d) ronduit slecht
suggesties:



Vraag 8:
Onze jeugd traint 2 keer per week. ls dit teveel, of juist onvoldoende? ls trai-
ningsrooster goed ingedeeld?
a) dit is voldoende en rooster is goed
b) dit is onvoldoende en rooster kan beter
c) dit is teveel
d) suggesties:

Vraag 9:
Wordt er voldoende georganiseerd voor de jeugd en senioren?
a) ja, voor de jeugd wel
b) nee, voor de jeugd niet
c) ja, voor de senioren/donateurs wel
d) nee voor de senioren/donateurs niet

Vraag 10:

Vind je dat het clubblad vaker moet verschijnen?
a) ja, hoe vaak?
b) nee
c) ik ben zelfs bereid te helpen om het clubblad vaker uit te

brengen.

Vraag 11:

Ben je tevreden over de kwaliteit van de trainers/leiders/bestuursleden van de

VVO?
a)ia
b) niet over allemaal
c) nee
suggesties:

Yraag 12:
Het blijkt steeds weer dat het moeilijk is om schoonmakers
voor de WO te kunnen krijgen. Heb je hier misschien een suggestie over?
a)ja, nl.

b) nee



Vraag 13.
We werken binnen de VVO met een beleidsplan en een jeugdplan.
Kun je hier iets van merken? ls de structuur duidelijk?
a) ia
b) nee
c) af en toe
suggesties:

Vraag 14.
Er is ieder weekend vraag naar scheidsrechters bij zoweljeugd
als seniorenwedstrijden. Zou je wel eens willen fluiten?
a) ja, bij de jeugd op zaterdag
b) ja, bij de dames op zaterdag
c) ja, bij de senioren op zondag
d) nee, liever niet, maar als het een keer moet,...
e) nee, nooit

Vraag 15.
wat vind je van de nieuwe "kledinglijn" van de VVo (helemaal in het zwart)?
a) peÍect
b) matig
c) veelte zwart
d) geen mening

Vraag 16.
Wat vind je van het materiaal (ballen/hesjes etc.) van de WO?
a) prima
b) kan beter, zoals
c) slecht
d) er dienen meer

Yraag 17.
word je als ouder van een jeugdlid genoeg bij het voetballen betrokken?
a) ia
b) nee, niet altijd
c) nee, nooit
suggesties:

Vraag 18.
Wat vind je van het rijschema voor de ouders bij de jeugd?
a) een prima regeling
b) hoeft voor mij niet
c) kan beter, zoals

te komen

10



Vraao 19.
vind..je^dat je als jeugdsperer vordoende in te brengen hebt bij de wo? staat
de VVO open voor suggesties?

Vraag 20.
vind je dat je ats seniorentid votdoende in te brengen hebt bij de VVo? staat deVVO open voor suggesties?

a) ia
b) nee
c) weinig
suggesties:

a) ia
b) nee
c) weinig
suggesties:

Vraao 21.
wordt er voldoende georganiseerd voor en geruisterd naar de donateurs?
a) ia,
b) te weinig
c) nee, onvoldoende
suggesties:

Vraag 22.
e.e1le een regelmatig bezoeker van wedstrijden van de VVO?
a) ja, vaak bij zowel de jeugd als de senioren
b) aÍ en toe
c) alleen bij het 1e etftat
d) nee, niet veel
e) nee, nooit

Yraag 23.
Moeten er met name voor de oudere bezoekers voorzieningen worden getroí
Íen, zoals bankjes o.i.d. langs het veld?
a) ja, banken laÀgs de afrastering plaatsen
b) nee, het kan zo wel
c) andere voorstellen:

11



Yraag 24.
Lees je iedere dinsdag ook de inÍormatie over de VVO in de Mid Frieslander?
a) ia
b) soms
c) nooit

Vraag 25.
Vind je dat de WO meer moet plaatsen in de Mid Frieslander en de
Dorpskrant?
a)ia
b) nee

Vraag 26.
Wat vind je van de gesteldheid van de velden? Wat kunnen we
hieraan misschien verbeteren?
a) trainingsveld goed/matig/slecht (doorhalen)
b) nieuwe veld goed/matig/slecht ( " )
c) oude veld goed/matig/slecht ( " )
suggesties:

Vraag27.
De VVO tracht ook aan blessurepreventiè/verzorging te doen. Weet je op welke
manier?
a) ja, nl.
b) nee, niet bekend
c) suggesties:

Vraag28.
Weet je bij welke persoon je je moet melden binnen de WO als je een specifiek
probleem hebt?
a) ia
b) nee
c) niet altijd

Vraag 29.
De VVO beschikt over een huishoudelijk reglement (staat in het beleidsplan).
Wat vind je hiervan?
a) prima
b) niet bekend bij mij
c) kan beter, nl.



Vraag 30.
Ziin er voor de ouders voldoende mogelijkheden om in contact te treden met het
kader?
a) ia
b) nee
c) kan beter, nl.

Vraag 31.
Wordt er voldoende rekening gehouden met de specifieke wensen en proble-
men van spelers binnen de VVO?
a)ia
b) nee
c) niet altijd, nl.

Vraag 32.
Ben je regelmatig bezoeker van de jeugdwedstrijden van de VVO?
a) ia
b) nee, omdat
c) soms, omdat

Vraag 33.
Organiseert de aktiviteitencommissie vsldoende?
a)ia
b) nee, suggesties:

Bedankt voor het invullen.
(inleveradres: S. de Grootstr. 26) Bestuur v.v. Oldeboorn.



,ETUGDVERSLAGEN

DE ENTHOUSIASTE VOETBAL F.JES UIT ALDEBOARN

Voor het betreden van het voetbalveld, zijn de mannen en vrouw van het F-team
natuurlijk erg nerveus. Vandaag winnen we. Een heel goed uitgangspunt om zo
het veld te betreden. Zij voelen zich even goed als Romario, Cruyff, Ronaldo of
andere cracks. De trainer wordt vergeleken met meneer van Gaal.

De wedstrijd.

Een kluwen F-jes en een bal. Het Takomstteam doet natuurlijk zijn uiterste best,
maar zo ook de tegenpartij. Vandaar dat de trainer vanaf de zijkanl en soms
vanuit het veld aanwijzingen geeft. Zoek de ruimte, naar voren, raast hij. De
Takomstmannen en -vrouw kijken alsof de trainer Douwe hein bedoelt dat ze
met een raket de ruimte in gaan. Maar wat een enthousiasme gaat er van dit
team en de trainer uit. De bal in het midden met een kluwen voetballertjes erom-
heen. Nu uitbreken om die fantastische goal te maken, waar je al een week van
droomt. Tot de laatste seconde gaat dat zo door. De ene wedstrijd kom je dan
thuis met een geweldige ovenruinning en voel je je net Ajax, die landskampioen
is geworden. Een andere keer kom je thuis met een groot verlies, maar toch al
weer vlak daarna denkend aan de volgende ovenrvinning en misschien een Mars
van Douwe Hein. Wat een plezier kun jeïebben in de sport. Petje af voor
Douwe Hein, die niets wetende mannen en vrouwen zo enthousiast maakt om
de regels van het voetbalspel te willen leren. Soms zakt hem vast de moed in de
schoenen, omdat ze niet altijd even geconcentreerd bezig zijn met het spel.
Soms maar wat spelen oÍ tijdens een wedstrijd bloemen plukken van het voet-
balveld in plaats van de deze te raken met hun proppen. Maar ook dit alles doen
de F-jes met veel enthousiasme. Met enthousiasme kun je dus een heel eind
komen. Misschien later wel uitkomend in een betaald voetbalteam, want dat is
waar alle F-voetballertjes van dromen denk ik.
Als deze enthousiaste trainer dan ook betaald mee gaat, spelen de F-jes van nu
uit Aldeboarn over heel veel jaren vast betaald voetbal, kennen ze alle regels en
spelen Íair voetbal. De tribunes zonder kooiconstructies en grachten, omdat het
alleen gaat om het voetbalspel. En suppgrters weer echte supporters zijn. lk zie
het wel zitten en sta bij elke wedstrijd aan de lijn in plaats van in een kooi.

Een enthousiaste ouder.

r
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ALDEBOARN MPl - CSL MP2
Het was 2 mei we moesten om 09.00 uur in de box. Om halÍ 10 begon de wed-
strijd. We kregen de opstelling van Dries, en die was zo.
Sandra
Tjitske
Jitske en Chantal
Karin
Marrit en Sabina
Wissel: Judith
Aldeboarn had meer kans dan CSL. Na ongeveer 10 minuten kwamen we met
1-0 voor het doelpunt kwam van Chantal. We maakten er nog twee doelpunten
bij die waren van Chantal en Marrit. Toen was het rust. We kregen ranja. Sabina
was de 2e helft keeper. Al snel maakte Marrit er nog een doelpunt bij dus de
stand was 4-0. We hadden veel kansen maar ze wouden er niet in. De coach
van hun begon voor de zoveelste keer weer te zeuren. Jitske maakte er nog een
doelpunt bij de stand werd 5-0. Tjitske botste tegen een meisje op en de coach
kwam het veld weer op. Hij had commentaar op de scheids. Later maakte CSL
ook nog 2 doelpunten erbij. Dus de eindstand was 5-2. Nog even op een rijtje:
Marrit 2 goals
Chantal 2 goals
Jitske 1 goal
Van Tiitske Beimin

Oldeboorn mp tegen Oldeboorn Fl
er was niet veel aan
want we hebben met 13-3 gewonnen
Jitske v/d Krieke

Hardegarijp mp1 - Oldeboorn mpl
Zaterdag 16 mei zijn wij met het mijsjesteam naar Hardegarijp geweest te voet-
balen. ln het begin ging het niet goed we kwamen met 3-0 achter. Later ging het
beter zodat we uiteindelijk 5-5 gelijk gespeeld hebben er waren aan bijde kanten
veel kansen maar er kwamen geen doelpunten meer bij. De doelpunten zijn
gemaakt door:
Chantal3
iitske t
Karin 1

Groetjes Sabine Wagenaar
altijd voor zesen klaar



AENGWIRDEN Dl . OLDEBOORN D2

zalerdag 9 mei moesten we tegen Aengwirden voetballen. Na wat in te schop-
pen, kregen we de opstelling te horen.

Jasper

Arnold Arjen (aanvoerder) Margje

Anno

Martijn

De wedstrijd begon. Aengwirden had de eerste kans maar werd niet benut. Even
later had Envin een kans met een paar mooie schijnbewegingen schoot hij op
goal maar ging er niet in. Toen scoorde even later een van hen. En vijÍ miÁuten
later kregen hun een vrije trap, en die werd gescoord toen was het rust. De
tweede helft kwamen we met 3-0 achter. Toen kregen we ruzie met de scheids-
rechter. Henk werd bijna weg gestuurd, maar Henk zij oke dan neem ik onze
spelers ook mee. Toen scoorde Arjen de 3-1. Even later scoorde Erik de 3-2.
Toen werd Arjen onder uit gemaaid in het straÍschop gebied maar er werd niks
van gezegd. Daarna kwam er een zwalber van een van Aengwirden en daar gaf
hij een vrije trap voor. Wij zeiden allemaal klasse scheids hei tan niet beter. We
verloren met 3-2 van Aengwirden en nu zijn zij kampioen. Dick zei: JAALS JE
ZOON SCHEIDS HEBT WORDT JE OOK WEL KAMPIOEN!!I!

Groetjes: Arjen Watzema

LEEUWARDER ZWALUWEN - OLDEBOORN Dl

wij moesten woensdagavond tegen de Zwaluwen spelen. ln de eerste helft kwa-
men we met 0-5 voor te staan. ln de tweede helft ging het wat minder en
opeens stond het 1-5. Later kregen wij nog twee doelpunten. Die anderen waren
wel een beetje gemeen en dat hebben wij dus ook maar gedaan. lk geeÍ wel
een tip, wil je iets gemeens doen, dan moet je er wel voor zorgen dat de
scheids het niet ziet.

Jan Meester
Oldeboorn Dl

Erik

18



WARGAD2 . OLDEBOORN D2

Wij moesten 13 mei tegen Warga spelen
om zeven uur.
En dik westerhoven was scheidsrechter.
Maar toen begon de wedstrijd.
En we gingen er gelijk tegen aan.
En na een paar minuten ichoorde zij
wij schrokken even.
Maar we herstelde ons weer.
Naar een tijdje schoorde Erwin met een prachtige lob
over de keeper heen.
En toen stonden we weer gelijk.
Maar naar een tijdje schoorde Warga een doelpunt.
Dat was natuurlijk even schrikken.
We kregen de bal weer onder controle.
ln de eerste helft stond Jasper perfekt te keepen.
Maar vlak voor de rust schoorde Jolle
uit een verdediging Íout van Warga.
Maar toen was het rust en toen slonden we met 2_2 gelijk.
ln de tweede helft stond Jarno op goal.
De tweede helft ging van start.
Warga ging al gauw wee, in de aanval.
En Jarno kon er net niet bij.
Dus Warga stond voor met 2-3.
Maar toen schoorde Warga weer een doelpunt.
Na een tijdje schoorde Arjen.
Door een verdediging fout van Warga.

.Er 
toen vielen er nog twee doelpuni"n uan Erik en de tegenpartij.

Maar toen was de wedstrijd aÍgelopen.
Dus de eindstand was 4-5 vooi Warga.

Van Enrin en Jarno

1e helft het was direkt spannend Frisia had bijna een goar. Maar wij kwamenterug en maakte Hendrik een goar 0-1 voor ons. En toón maakte Frisia een goarmaar door onze keeper.hadden ze geen goal. En kort daarna maakte sander 2goals. En 10 minuten rater.maakte Ègoert"oot< een goar.2e herftwe kregen eengoal tegen en daarna maakte sandeinog 1 goar en toen hebben we gewonnenmet 1-5.

Groetjes Menno.
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B.JUNIOREN
01 DWP 81
02 LSC 82
03 WZS 81
04 Oldeboorn 81
05 Scharnegoutum 82
06 Sneek B2

C-Junioren
01 Drachten C
02 Blue Boys C1

03 Drachtster B. C3
04 lrnsum C1

05 Oldeboorn Cl
06 Wispolia C1

D.PUPILLEN
01 Warga D1

02 Leeuwarden D2
03 Oldeboorn D1

04 Blauw Wit D3
05 Frisia D3

D.PUPILLEN
01 Aengwirden D1

02 Heerenveense B. D6

03 Oldeboorn D2
04 ONS D3
05 Warga D2

F.PUPILLEN
01 Drachtster B. F4
02 Akkrum F1

03 Gorredijk F3
04 lrnsum F4
05 de Sweach F2
06 Oldeboorn Fl

MEISJES.PUPILLEN
01 csl 1

02 Oldeboorn 1

03 HardegarijP 1

04 csl 2. 05DTD1
06 Noordbergum 1

7-18
7-15
7-12
7-10
6-4
6-0

27-21
8-16
7-12
8-12
8-4
B-4

6-18
6-9
6-9
7-7
7-4

6-16
5-10
6-9
5-6
6-0

8-21
8-21
8-12
8-9
6-3
8-3

7-18
7-15
7-13
7-9
8-8
8-1
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READ.SWART 3 - OLDEBOORN 2

Op 19 april 1998 stond de wedstrijd tegen Read-Swart op het programma. Wij
vertrokken om 9.00 uur richting De Knipe met dertien spelers. Dit hadden er
veertien kunnen zijn, maar de desbetrefÍende speler had, zo zou later blijken
"gjin nocht".
Een beetje vreemd maar desondanks moeten we deze wedstrijd kunnen win-
nen. De wedstrijd begon een kwartier later omdat de scheidsrechter eerst geen
ander shirt kon vinden dan de zwarte die hij droeg. ln het begin van de wedstrijd
bleek al snel dat we hier niet hoefden te verliezen. Er werden regelmatig goede
kansen gecreëerd, welke helaas onbenut bleven. Toch kwam Read-Swart er
gevaarlijk uit, wat ook resulteerde in diverse corners. Uit zo'n hoekschop scoor-
den de gastheren prompt, de bal vloog zelfs in één keer in het doel, daar waar
wij waren vergeten een mannetje bij de tweede paalte plaatsen. 1-0 dus.
Hierna werd door Oldeboorn de druk opgevoerd wat al snel de gelijkmaker ople-
verde. Jacob zette de bal vanaÍ rechts goed voor en Jelger tikte hem mooi in de
rechterbovenhoek, 1 -1 .

Kort daarna maakte de man van de eerste assist (Jacob) er 1-2 van na een
goedlopende aanval. Dit was tevens de ruststand. Na de rust, met twee verse
krachten in het veld gebracht door leider Wieger, kregen we veel kansen, welke
wederom allemaalonbenut bleven. Het fertoonde spelwerd er niet beter op,
waardoor Read-Swart steeds meer grip op de wedstrijd kreeg. Aangezien
ondergetekende zo vriendelijk was zijn directe tegenstander te laten lopen, werd
hel2-2 ongeveer vijftien minuten na rust. Na dit tegendoelpunt hing eerder de 3-
2 dan de 2-3 in de lucht. Ondanks dat kregen we ettelijke hoekschoppen te
nemen waaruit Rienk de derde treffer voor Oldeboorn liet aantekenen. Dit
geschiedde pas tien minuten voor het eindsignaal, waardoor de wedstrijd kantel-
de. De kansen die nu volgden werden wel afgemaakt door respectievelijk Pieter
en wederom Jacob. Dit betekende een enigszins geflatteerde eindstand van 2-
5, omdat het voetbal in de tweede helft eigenlijk nergens naar leek. Het kam-
pioenschap zal zeer waarschijnlijk naar THOR gaan, maar wij proberen de laat-
ste twee wedstrijden in stijl af te sluiten zodat de tweede plaats in ons bezit blijft.
Tot ziens allemaal!!!!

Jan Visser
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GERSLOOT - OLDEBOORN

Toen we aankwamen in een erg klein dorpje hadden we niet verwacht dat ze
daar een voetbalveldfie) hadden. Na het omkleden, in een oude keet, gingen we
het "veld" op. Je moest wel uitkijken waar je liep, je kon er zo in een gat stappen
of over een heuvel struikelen. Na 2 rondjes lopen en wat geouwehoer, wat we
niet hadden moeten doen begon de wedstrijd. Na enige tijd kwamen we met 1-0
achter, door wat geklungel achterin, konden ze hem na een corner zo in het goal
koppen. Toen begon het pas echt, iedereen maar dan ook echt iedereen begon
op elkaar te zeuren en te schelden, en daar werd het spel niet echt beter van.
Toen was het rust na wat wissels en een paptalk van Wieger gingen we het veld
weer op, maar na enkele momenten werd er ontdekt dat er iets niet klopte. We
stonden met 10 man in het veld, of te welWieger had zich verteld. Na een paar
minuten spelen werd het 1-1 door Jelger, toen gebeurde er iets raars Pieter P.

schreeuwde de ploeg wat
toe, dat verstond de zeer
oude scheids als een beledi-
ging. En na een enerverend
gesprek met Pieter en de
"Hoog bejaarde scheids",
moest Pieter het veld verla-
ten. Maar toen was het nog
niet afgelopen, het zeuren en
schelden op de scheids ging
door, van alle kanten werd
wel wat gezegd. Maar goed
het spel ging door en een
paar minuten voor tijd
bepaalde August de eind-
stand 1-2. Kortom een slech-
te wedstrijd maar wel drie
punten.

Jeroen.
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FAMKES DY'T FUOTBALJE, GOLE NET

Famkes dy't fuotbalie, g0le net. Noait? Hást noait. lnkeldris as se in loei-
hurde bal tsjin de holle oan krije. Dán. Mar dan soene jonges ek g0le. De
famkes Ían de V.V.Oldeboorn fuotbalje leaver mei elkoar as meiionges.
S0nt koart kin dat. Der binne krekt genóch foar in team. Gjin alvetal, mar in
sàntal. Fuotballers binne se gjin Íuotbalsters en de trainer ropt harren fan
'e kant ta: 'Dek dy man!' Se dreame ek wolris fan in proÍkarriére by Ajax.
Leaver noch by Feyenoord. Mar ja.....

De training op tiisdeitemiddei sit der hast op. lt spielt en it fjild is in drekboel.
'Makket my neat Ít!' ropt Jitske (1 2 jier), as it team dweiltrochwiet en smoarch
fan it Íjild óf komt. 'Machtich jÍst!'Wat is der no machtich oan om mei sok waar
op sa'n wiet Íjild te trainen? 'No gewoan, lekker swier. Wy binne gjin
suertsjes.'Sa sjogge se der ek net Ét. Hoewol, it iene Íamke is dtidlik mear
mánsk as it oare. ls dat de ausputzer? No nee, fêste plakken dogge se noch net
oan. De sàn fan it Íamkesteam yn de leeftyd fan 9 oant 12 iier sykje gewoan sels
foar de wedstriid in gaadlik plakje Ít, Keeper binnen se om bar. Dan lekker alle-
gear tagelyk Íoar de goal. KlÍtsjefuotbal. En dat dogge se goed, want se ha al
faak wOn. Mei dikke siÍers. Mar se wolle mearr. En better. Kreas óÍjaan, Íoarl0ke
en dan skoare. Dan giet it wolris wat bry[ en draait it op in gicheljen Ít. Dat kin
wol lije ast mei 11-1 Íoar stiest.

Reade kaart
Wêrom mei in team Ían sàn spylje en net mei alve, by need oanÍolle meijon-
ges? 'Mei sàn hast gauwer in team by elkoar en in sàantal is op dit nivo hiel nor-
maal,' leit jeugdfoarsitter Jan Nijdam tit, 'yn Fryslàn Íuotbalje 14 tan dizze sàntal-
len tsjin elkoar. Alle sneonen oant ein maaie ta. Se spylje oer de breedte fan it
fjild, mei lytse goals. De wedstriden binne ek koarter. Der wurd 2 x 25 minuten
spile. B0tenspul dogge se noch net oan. Penalty en reade kaart ek net.'
Famkes meie wol yn in jongesteam fuotbalje. Oarsom jonges yn in Íamkesteam
net, om't dat wol in fersterking betsjutte soe. Manljusfuotbal wurdt no ienkear
heger oanslein as dat fan froulju. De measte Íamkes fuotballen al yn in mingd
team, mar Ían 't jier wiene der genóch 9 oant 12-jierrigen Íoar in team Ían inkeld
froulju. 'No sitst ek net mear tangele measte Íuotbalklubs binne net klear op
mingde sport. Dan moatte de froulju bygelyks Ítwike nei de klaaiboks Ían 'e ski-
edsrjochter.
Geselliger
'Fuotbalje mei allinnich famkes is ek folle leuker,'fynt Marrit (12 jier). 'Wy spylje
no ek better, want wy moatte no alles sels dwaan. Sels achter de bal oan. Dat
diene de jonges oars meastal. Se hálden Ís der ek wol wat bOten. Sels as in
Íamke frij stie, spilen se de bal noch earder nei in jonge ta. Ek al stie er dekt.



Famkes kinne net fuotbalje, seurden se dan. 'wêrom geane jim no krekt op Íuot-
bal en net bygelyks op ponyriden of sa? 'lk ha sán jier op ponyriden sitten,' seit
Jitske, 'dan hast allinnich mei ien bist te krijen. Fuotbaljen is Íolle moaier, dat
dochst mei elkoar. Folle geselliger.'
spylje se it spul no ek oars as jonges? 'Famkes binne fysyk minder sterk en
kwa moteryk oars,' seit Dries Kuperus, 'de traptechnyk Ían jonges is meastenti-
ids wat better. Jonges begjinne ek faak wat earder mei fuotbaljen. wat àlder se
wurde, wat grutter de ferskillen tusken jonges en famkes.'

Taktyk
'Famkes moatte it mear ha fan taktyk en tOk wêzen, Íoaral as se meijonges
fuotbalje. Mar se binne like Í01 om te winnen, hear. Dêrom wurdt der ek flink
oanpakt mei de training op tiisdei en tongersdei. lt is m0sstil as ik wat Íilis, se
binne hiel leargierich. Jonges begjinne al gau wat mei elkoar te donderjeien of
tsjin de bal oan te traapjen.'
'lt taalgebrOk is wat fatsoenliker en se Íoeterje minder op elkoar,' Íollet liedster
Maaike oan, 'froulju geane wat sosjaler mei elkoar om, hàlde it graach gesellich.
len fan de Íamkes komt wolris nei de kant. Eefkes in praatsje. Freegje hoe't de
stán is, of hoe lang noch.
Boorn hat no sOnt trije jier ek in frouljusteam. Dat draait hiel goed mei yn 'e
frouljukompetysje, dy't him noch Íolslein op amateurnivo óÍspilet. profiuotbal en
stjerren kennen wy net yn it Nederlànske frouljusfuotbal. yn DÉtslàn wol, dêr
binne se fieder. lt heechste helbere hjiris in plakje yn it Nederlánsk alvetal. Dat
hat in wike as wat lyn tsjin it DÍtsk alvetal spile en mei 1-2 ferlern. Unfedsjinne,
want
Nederlànske team wie folle better.

Sfear feroaret
op 25 april bestiet de v.V.oldeboorn 75 jier. Jierrentang wie it in mantjusktub.
Fiele manlju dy't wend binne it Íoar it sizzen te hawwen yn 'e fuotbalklub, harren
no ek bedrige troch oprukken Ían ,e Íroulju?
'De sfear Íeroaret wol, no't froulju yn 'e feriening meidogge,' seit jeugdfoarsitter
Nijdam, 'en net mear allinnich as frou of freondin Ían mar as fuotbalÍer, trainer,
lieder of bestjoerslid. lt hat in hiel positive Ítwurking op 'e feriening. De aktivitei-
tenkommisje is ek troch froulje Íersterke en dat jildt einliks foar de hiele klub. Wy
wolle graach mear Íroulju by de fuotbait<tub ha. lt soe moai wêze as de famkes-
teams fersterking krije soene. Dat is ek goed foar de takomst, foar it senioare-
damesteam.'
It jubileumÍeest wurdt in feest Íoar man, frou en bern. Hiele hÉsháldingen draaie
mei yn de V.V.Oldeboorn.
Dy leafde Íoar Íuotbal, hoe fier giet dat? op sneintej0n mei de hiete hÉshàtding
Íoar studio sport? 'No nee,' skodholje de froulju, 'dat giet Ís te fier., 'lk sjoch
inkeld wolris nei Feyenoord,'seit Marrit, 'om Van Bronckhorst.
Dy Íyn ik leuk. Mar Íierders leau ik fuotbal op tv wol. Dan binne der wol oare din-
gen te sjen.'
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Vr.l Welke vorm van doelpalen is niet toegestaan?

A. Vierkant.
B. Rond oÍ vierkant.
C. Rechthoekig.
D. Driehoekig.

Vr.2 Als tijdens een competitiewedstrijd een strafschop genomen moet worden,
neemt een veldspeler de plaats in van de doelverdediger. ls dit toegestaan en
dient hij ook als doelverdediger herkenbaar te zijn?

A. Dit is toegestaan; hij hoeft niet als doelverdediger her kenbaar te zijn.
B. Dit is toegestaan: hij dient wel als doelverdediger herken- baar te zijn.
C. Dit is niet toegestaan.
D. Hieromtrent bestaan geen voorschriften.

Vr.3 Een speler wordt buiten het speelveld behandeld voor een blessure.
Wanneer en waar mag hij het speelveld weer betreden?

A. Tijdens het spel, nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter
op iedere willekeurige plaats.
B. Tijdens het spel, nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter
ter hoogte van de middenlijn.
C. Als het spel is onderbroken, nadat hij van de scheidsrech ter toestemming
heeft gekregen op elke willekeurige plaats.
D. Als het spel is onderbroken, nadat hij van de scheidsrech ter toestemming
heeft gekregen ter hoogte van de middenlijn.

Vr.4 Een directe vrije schop binnen het straÍschopgebied wordt teruggespeeld op
de doelverdediger. Deze doelverdediger probeert de bal te pakken, maar dit mis-
lukt en de bal gaat over de doellijn tussen de palen. Het spel wordt nu hervat
met een....?

A. Hoekschop.
B. Doelschop.
C. Directe vrije schop.
D. AÍtrap na geldig doelpunt.



Vr.S Alle lijnen op het speelveld behoren tot de gebieden die zij begrenzen,
behalve 1 lijn. Welke lijn is dit?

A. De middenlijn.
B. De lijn van het doelgebied.
C. De lijn die de kwaftcirkel vormt bij een hoekschopgebied.
D. De lijn van het straÍschopgebied.

De antwoorden kun je inleveren bijje eigen leider of bij Harm Oosterbaan
Swettebourren 29 of bijTjeerd Keekstra L.BottemastraalT.ln de kantine invullen
en bij de bar inleveren kan ook.

DIT IS DE LAATSTE KEER VAN HET SEIZOEN. IN HET LAATSTE KRANTJE
WORDT DE WINNAAR VERMELD.



EERSTE ELFTAL
01 Heerenveen
02 Zandhuizen
03 Emmeloord
04 Read Swart
05 Akkrum
06 Oldeboorn
07 DVSV
08 Oldemarkt
09 Nieuweschoot
10 lrnsum
11 Jubbega
12 de Westhoek

TWEEDE ELFTAL
01 THOR 2
02 Oldeboorn 2
03 Heerenveen 7
04 de Blesse 5
05 Oosterstreek 3
06 Zandhuizen 2
07 Wispotía 2
08 Jubbega 5
09 Read Swart 3
10 Gersloot 1

11 Boyt 2
12 Gorredijk 5

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

VIERDE ELFTAL
01 LSC 4
02 Mildam 3
03 Aengwirden 3
04 Geet Wit 4
05 Nieuweschoot 6
06 ïjnje 3
07 Oldeboorn 4
08 FFS 3
09 cAB 5
10 Langezwaag 3
11 Gorredijk 6

VIJFDE ELFTAL
01 lrnsum 4
02 Oldeboorn 5
03 Trynwatden 3
O4Warga 4
05 GAVC 6- 06 Frisia 7
07 LSC 6
08 oNB 5
09 THOR 4
10 Drachten 5
11 Wispotia 4
12 Akkrum 5

DAMESELFTAL
01 RWF 2
02 Aengwirden 1

03 Bergum 3
. 04 Oldeboorn l

05 FFS 2
06 GAVC 1

07 Heerenveense B. 2
08 Houtigehage 2
09 Drachtster B.2
10 Eastermar 1

22-50
22-38
22-38
22-36
22-35
22-31
22-27
22-24
22-23
22-22
22-21
22-16

22-53
22-49
22-49
22-46
22-42
22-29
22-27
22-24
22-23
22-16
22-12
22-7

22-51
22-48
22-44
22-41
22-37
22-32
22-31
22-29
22-25
22-16
22-12
22-7

20-58
20-44
20-43
20-37
20-31
20-29
20-23
20-20
20-1 6
20-12
20-4

22-56
22-50
22-45
22-44
22-39
22-28
22-27
22-25
22-21
22-21
22-19
22-5

18-51
18-39
18-36
18-31
18-26
18-23
't8-22

18-14
1B-9
18-7
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ALDEBOARN Zatcrdag ó iuni
Sloepeníace

Brade rie

Openhuis div. bedrijven

Vrijmarkt Yoor kinder€n

Live Muziek

Viswedstrijd
& Demonstraties

& Barbeque
m.m.v. shantf<oor de ïíáldsylers

Meer informatie over deze dag (o.a. aanvangstijden) volgt in een folder

die huis aan huis wordt verspreid in week 23.
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