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Nee Jan, ik kan inderdaad beter praten dan schrijven, laten
we het daar tenminste maar op houden. Voor vier weken
terug belde Sjoukie, toen kon ik er nog onderuit komen met
een smoesje. Maar nu was het Sjoukje voor de tweede keer
sprintend achter me aan (wat een vastbijtertje), waar btijft je
stukje?
Zijn de vier weken nu al om, vroeg ik, dus toch de pen maar
even gepakt.
Trouwens Jan zit dit seizoen 's avonds ook in z'n stoel vast-
geroest. Die herfstachtige avonden op het trainingsveld zijn
alweer een poosje bezig, maar ik heb 'm nog steeds niet
gezien. Wat die Aal betreft, waar Jan steeds om vraagt,
sinds de Aalscholver beschermt wordt, zijn ze d'r bijna niet
meer. Misschien gaan ze straks de Aal nog eens bescher-
men, dan kan ik nog eens een "illegaal" maaltje voor je
vangen. Zo nu heb ik genoeg geouwehoerd.
lk geef de pen graag door aan iemand die in ieder geval
nog beter dan mij kan praten, iemand die geheid altijd het
laatste woord heeÍt, zwager Haiko van Dijk.

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

KNVB-TNFOLTJN (DTVERSE rNFO VrA CASSETTE). 0513{18998

ZATERDAG 1O OKTOBER
29245 OLDÊBOORN DA1
44684 OLDEBOORN 81
46767 oLDEBOORN C1

50864 THOR D1

57322DtO OOSTERW. F1

63973 OLDEBOORN MP1

ZONDAG 11 OKTOBER
30541 STIENS 1

40748 NIEUWESCHOOT 5
40619 UDTROS 4
40879 OLDEBOORN 4
41541 OLDEBOORN 5

- READ SWART DA1 14.00
- READ SWART 81 12.15
- RES C1 10.45
- OLDEBOORN D1 11.00
- OLDEBOORN F1 11.15
- STEENWIJK MP1 09.30

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 3
- TIJNJE 4
- BERGUM 5

14.00 J.DE JONG
10.00
10.00
12.00
10.00

Í1 Oldeboorn F1 DIO Oosterwolde
Moesten de f1 tegen D.l.O. De 'te helft was het 2-0 voor Oldeboorn
Jan-hendrik schoorde 2 x en ik stond de 1e helft op goal en toen was het pause
Daar na stond Roel op goal toen schoorde D.l.O 2 x en toen schoorde Jan-
Hendrik 2 x en Rene Spinder 1 x en de eindstant was 5-2 voor Oldeboorn
De eerste 3 punten zijn nu binnen......

Rudie Kirkenier.
READ.ZWART 81 ALDEBOARN 81

Donderdag 27 augustus moesten we tegen Read-Zwart voor de beker. ln deze
wedstrijd brak Jelmer v/d Berg zijn been'wat al bekend is (sterkte) dus het was
niet een leuke wedstrijd. Na een tijdje voetballen bleek dat Aldeboarn sterker was.
En even later was er ook een doelpunt in het voordeel van Aldeboarn.
Doelpuntenmaker Robbert v/d Torre. ln de tweede helft voetbalden we nog steeds
beter maar we kregen wel een doelpunt tegen. Uit een vrije trap en het was een
blunder van de keeper. Dat vonden wij niet leuk dus gingen we er weer hard
tegenaan. Dus werken en later werd dat beloond door een doelpunt van Robberl
v/d Torre 1-2. Na nog een tijdje voetballen vloot de scheidsrechter aÍ. Onze eer-
ste overuvinning maar niet een leuke wedstrijd.

Marten Huisman
2
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VOETBALVERSLAG VAN ZATERDAG 12 SEPT. Fl

Wij moesten tegen Gorredijk voetballen. lk zat bij Harke in de auto met Rudie en
Klaas. we waren halvenruege toen kwam Harke er achter dat we Jesse waren ver-
geten. Harke belde naar Jesse's moeder, maar Jesse was met de familie weg,
dus we gingen weer verder. Toen we in Gorredijk kwamen nam Harke oe vei-
keerde aÍslag en toen we er eindelijk waren, konden we de goeie box niet vinden.
we kleden ons om en gingen naar het veld, en we moesten inschoppen. Toen we
begonnen mochten wij de aftrap nemen, toen kwamen wij in de aanval en maak-
ten een doelpunt. Het was 1-o voor ons en zo ging het áoor totdat het 9-o was
toen was het pauze. Er was te weinig limonade, toen was het tijd voor de tweede
helft.
we maakte er in de tweede helft nog eens 2 bij. Toen was Gorredijk aan de beurt
en maakte ook 1 doelpunt. En toen wij weer. Het werd 17-1 voor ons en er werd
2x geÍluit en de wedstrijd was uit.

van Fokke v.d.Bij

R.E.S. . OLDEBOORN

we moesten om 10.15 naar Bolsward. we moesten spelen om 11.30. Eerst
even omkleden en dan met z'n allen naar het veld. warm lopen, rekken dan nog
wat oefeningen. Daarna moesten we even bijelkaar komen,'dan kon onze leidei
de opstelling bekent maken. Vlak daarna mosten we beginnen. R.E.s. moest
aftrappen, dat was nog maar net gebeurt of we stonden aÍ met 1-o achter. Zo
stonden we al naar een kwartier met 4-o achter. Toen dachten wij we moeten
ook maar eens wat laten zien. De eerste helft bleef het 4-0. De tweede helft
begon net zo, het stond in een mum van tijd B-0. Daarna wou het weer wat
beter, we kregen weleen stuk of 10 goede kansen. Maar de balwou er maar
niet in. vlak voor het einde kregen we nog een goede kans op ongeveer 25
meler voor het goal. Hij werd daar neergelegt. sander postma nam de vrije trap
en schoot hem er in. Heel mooi in de kruising het was toch nog g-1, dat was ook
de eindstand.

van Jacob v/d Bij



OLDEBOORN Cl . TIJNJE Cl

We vertrokken om 6.00 bij de kantine voor de bekerwedstrijd tegen de Tijnje.
Ëenmaal daar aangekomen gingen we ons omkleden en kregen we van Gerke de
opstelling. Toen gingen we het veld op voor de warming up en wat strek oeÍenin-
gen. Toen begon de wedstrijd, we hadden gelijk een mooie aanval maar we kwa-
men niet tot scoren.
Toen dachten we even dat we sterker waren maar dat bleek niet zo te zijn want
de spitsen van de Tijnje werden gelijk naar voren gestuurd en scoorden met een
heel mooi boogballetje. Daarna waren wij een tijdje aan de betere hand en toen
kregen we een corner. De corner werd kort genomen via Hendrik en Hendrik
speelde naar Sander en die gaf de bal voor op Gijsbert en die kon de bal mooi in
het doel koppen.
Toen was het pauze en kregen we thee en een preek van Gerke. De tweede helft
had de Tijnje 3 of 4 Írisse spelers in gebracht en toen kregen we het wat moeilij-
ker, ook omdat wij maar 1O spelers hadden. We kwamen algauw met 1-2 achter
en moesten er dus vol tegen aan. En al gauw kwamen we met 1-3 achter te staan,
maar dat pikten wij niet en door een mooie aanval maakte Gerrit er 2-3 van. En
vlak voor tijd maakte de Tijnje er nog 2-4 van dat was de eindstand.

Sander Postma

OLDEBOORN Bl.AKKRUM 81

Maandag 3 augubtus moesten we thuis spelen voor de beker tegen Akkrum 81.
Het begin ging niet echt maar naar een kwartier spelen toen het eerste doelpunt
van Robert viel ging het wat makkelijker de tweede ging er ook na een tijdje in.
De ruststand was 3-0. De tweede helft ging zo als het hoort steeds balbezit en
natuurlijk scoren het stond 7-0 toen er voor het eerst door Akkrum werd gescoord
daarna maakten we er nog 3 doelpunten en Akkrum scoorden nog een penalty.
De eindstand was dus 10-2 voor OLDEBOORN.

sbore: Robed 5
Jelmer 2

Johannes.W 2
Johannes.N 't

Ghris Wagenaar



ln onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer een profielschets van:

Naam:
Geboren:
Burgelijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste Íilm:
Beste acteur en/oÍ actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw en/of man:
Favoriete club:
Welke club wordt dit
seizoen landskampioen :

Welke clubs degraderen dit seizoen:
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-programma:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziekt
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste kranutijdschrift:
Slechtste kranUtijdsch rift :

Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel
eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op le verjaardag:
Beste (oud) voetballer V.V.Oldeboorn:
Wat zou er moeten veranderen
binnen de V.V.Oldeboorn:
Voetbal is:
Wat je verder altijd al kwijt wou:

Johannes Poepjes
21-02-74
Man
43 Adidas
3
3
Roken nee Alcohol jazeker
Ja
Playboy
Titanic
Sandra Bullock
Sipel hachee
Motorrijden
Julia Roberts
Heerenveen

Heerenveen
Cambuur
W vd Laan
Benny Brander
friends
Hans vd Togt
538
Jack Spijkerman
Pink Floyd
Tjerke kerk muziek
Skieën
Gebroeders Corona
Gebroeders Corona
Zaterdagavond
Zondagmorgen
ProÍvoetballer
Leeuwarder courant
Fries dagblad

.Een kater
Mem
Martijn Reuser

De ware
ledereen is welkom
Harke

Middags voetballen
Na zitten in de kantine
lk zou het niet weten
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WZS DA2. OLDEBOORN DAl
Na 4 weken training ging dan eindelijk ook voor de dames van oldeboorn de com-
petitie beginnen. De eerste wedstrijd moesten we naar sneek om tegen wZS te
spelen. wZS staat overigens voor wit zwarl en zoals u weet zijn wil oe zwart
Witten dus enige overeenkomst was er ook nog. Helaas bleek dit niet uit de eind-
uitslag (7-2) in het voordeel van wZS. wZS bÈek enkele speelsters uit het eer-
s.te te hebben gekregen omdat men het eerste aldaar helemaal verjongde. Dat
deze "oudjes" goed kunnen voetballen bleek dan ook alvrij snel. wil ótek-en goeo
mee te kunnen voetballen maar het verschil waren juist deze "oudjes". Zij sp=elen
anderen altijd goed aan en kunnen ook veel beter combineren. Een ander voor-
deel is dat zij twee elftallen hebben waardoor zij ook speelsters van het eerste
meekrijgen die bijvoorbeeld terugkomen van een blessure. we stonden in de eer-
ste helft met 3-0 achter. Maar wat was er gebeurd als de scheidsrechter de keep_
ster eruit had gestuurd nadat zij Nynke onderuitschoffelde in kansrijke positie. Nu
kregen we alleen maar een vrije trap waar niets werd uitgehaald. De eindstand

was dus 7-2 voor WZS dat
was overigens geÍlatteerd
maar de overwinning was wel
verdiend. Onze twee goals
werden gescoord door Nynke
die daardoor in ieder geval
voor één week clubtopscorer
is. We kregen er dit jaar geen
nieuwe speelsters bij maar er
veftrokken helaas wel twee.
Onze keepster Nouline ver-
trok naar Groningen en Karin
ging naar Australië. Van Karin
hebben we deze zomer in de
KleeÍ in Akkrum afscheid
genomen omdat zij een jaar
weg is. Het was alweer een
gezellig Íeestje net als ons
Íeest in Heerenveen aan het
eind van het seizoen. Nouline
zullen we zeker nog wel eens
bij onze wedstrijden zien. Als
toeschouwster maar mis-
schien ook wel weer eens als
vervangster van Amarins
mocht deze een keer niet kun-
nen. Harm

Zeilschool Pean biedt e€Í breed scala aan attràktieve kursussen;

Seilen in Optimisten,
Lasers en Valken,
surfqn en combirieken

Voor elke leeftijdsgroep
r eên. eigen prqgrailïma
. leuke karirpaktiviteiten
. gedegen opgeleide
instruktiestaf . períekte
ligging . prima verzorginq . comfonabele akkommodaties

8494 Ng Álkíurn.Nel
Èrxrrs adt: tel, (0566] 6j jl 9:

ANWSTCWQe lbÍligtehuis far 6j 1607

zeilschool - groepsakkommodaties . bootverhuur

z



V.V.OLDEBOORN. RENADO

Het begon goed, Willemke deelde ons mede dat wij niet hoefde te voetballen. U

zult wel denken wat is dit nou weer voor instelling. Nou opzich een hele goede. Zo
hebben wij nog een week de tijd om ons fysiek en mentaal nog meer te verster-
ken. Hier zal Harm zeker voor zorgen met z'n loei zware trainingen (2x in de ..... u
mag de rest zelÍ in vullen). Dus hadden we onze dag voor onszelf in te delen. We
hebben dus de verschillende keuzes:
1. Lekker koeze oftewel??
2. Lekker met z'n allen trimmen (s)not.
3. Met z'n allen naar de sauna.
4. Een kroegentocht.
5. Deze mag u zelf invullen.
Omdat Harm zo lollig is, en nu was, met z'n bier beter is dan met vrouwen kunnen
wij ook heel lollig zijn.

WAAROM ZIJN VROUWEN BETER IN SEX DAN MANNEN.
1. Ze hebben een betere conditie en vallen dus niet in slaap na de daad.
2. Na drank wordt het bij mannen heel erg moeilijk.
3. Wij aan andere mannen denken en d6; het lekkerder vinden (we are so smart).
4. Wij kieskeurig zijn en mannen overal tevreden mee zijn (dierensex) sex met een
ijsbeer dat is pas koud.

Dit was een verhaaltle van Jut en JuL..

Geen commentaar

V.V.OLDEBOORN - HEERENVEEN

1-12.
Groetles het 1e elftal

Koud Hè??!!



DE VOORBEREIDING

Begin augustus starte het vlaggeschip de voorbereiding die ons dit jaar in de vier-
de klasse A moet houden.
Na een beperkt aantal trainingen begon de bekercompetitie die moest worden uit-
gevochten met onder meer Langezwaag, Read Swart en Wispolia.
De eerste wedstrijd was tegen Wispolia die uitkomt in de zesde klasse, normaal
moet dit dik worden gewonnen. Maar doordal de mensen uit Terwispel massaal in
de verdediging kropen kwam Oldeboorn met een 3-0 zege knap weg want de gas-
ten kregen ook nog enkele kansen.
De tweede wedstrijd werd gespeeld in de Knipe een oude bekende dus. Dit zou
dus een serieuse test-case worden.
De Boarnsters speelden een hele goede wedstrijd al doet de uitslag iets anders
vermoedden.
Het werd 5-0 voor de Knipsters die met de vlijmscherpe counter de gaten in de
Boarnster verdediging duidelijk zichtbaar maakten.
De derde en laatste bekerwedstrijd vond plaats in Langezwaag waarvan ik de 1e
helft had gemist maar hier hoefde ik niet om te treuren tenminste als de meest
trouwe supporters geloofd mogen worden.
Met de rust was het 1-2. Doelpunten werden gemaakt door Siete en Sybrand. De
tweede helft was beter dan de eerste zodat Oldeboorn de veel sterkere ploeg was,
dit resulteerde in nog eens 4 doelpunten 1 door Douwe Hein en 3 door Siete.
Tussen de wedstrijd tegen Langezwaag en de start van de competitie zaten nog
een aantal trainingen en een of ander feestje.
Maar 5 september kon het feest beginnen en wel tegen de eilandbewoners van
Ameland. De wedstrijd stond gepland om halÍ drie maar door wat vertraging kon
er pas om tien voor drie begonnen worden.
De opstelling was iets gewijzigd doordat Ronald een keelontsteking had opgelo-
pen en Cees R. hele andere dingen aan z'n hooÍd had oÍ niet "heitie". Bea en
Cees van harte!
Oldeboorn opende sterk vooral voetballend kwamen de Amelanders er niet aan te
pas dat wil niet zeggen dat ze geen kansen kregen want een counterploeg is altijd
gevaarlijk.
Nadat Siemen Willem ons een paar keei had behoed voor een achterstand kreeg
Oldeboorn ook een aantal beste kansen via Siete en Robert v. Steinvoorn. Hier
zult u denken WIE!!l
Dit is het enige nieuwe gezicht in de Boarnster selectie dit seizoen. Robert heeft
hiervoor gespeeld bij CSL (Stiens zaterdag) dit was overigens wel 6 jaar geleden.
Tegenwoordig woont hij in Heerenveen en voetbalt sinds kort bij Oldeboorn. Dit
even ter introductie. De wedstrijd zette zich in hoog tempo voort en bij één van de
uitbraken verschalkte de spits van Geel Wit Siemen Willem zodat we tegen een
0-1 achterstand aankeken.



Toch bleven we proberen het sper te maken, maar zonder Johan die na 35 min.het veld moest ruimen met een bressure hij werd vervangen door pieter Ate dieop het middenverd kJvaln en sybrand ging daardoor taatstïmàn speten.zo werd het einde van de eerste heftïeieikt met een o-r stano. rn de rust vorg-de nog een omzetting Douwe nern weÀ weer op z,n vertrouwde stek gezet ensiete zakte hierdoor éen rinie acnteÀ!Ëen srechte keus want na een minuut oftien werd de stand gerijk getrokt<en oáoï siete uit 
""; *,J"'Ëp vanat een meterof 25' De in de eersL neri voortráo"i',n" t 

""p", 
zat er behoorrijk naast. Zo ook 5minuten rater roen Douwe.Hein diep i"àro 09r1,ry1g á""i s-vnráno 

"n 
de keeperhet nakijken gaÍ op een bekeken scnuivár-zóoat otoenoornÍinn"n 5 minuten eenvoorsprong had.

Nu begon het echte werkvoetbar. Geer wit begon wat meer met range haren opde rappe spitsen zodat onze manoet<t<eis het behoorrijk zwaar hadden. Na 35mínuten moestten ze dan ook. een reer pássen en in een scrimage voor het doerwas een Amerander voetje net wat eerder bíj de bar 
"n 

,o .ionJ"n beide proegenweer op gelijke hoogte' Het eindsignaal liet voor de Boarnsters lang op zich wach-ten want de vut was er aardig uit.
Pieter Ate werd nog gewisse'íd voor Jurjen de Jong die er nog wat nieuwe ruchttegen aan gooide maar aan de stand zoï niets meór verandeËn. ous het eerstepunt van de nieuwe competitie is binnen. Van harte gefeticiteerJ. nest mil nog hetpubliek te bedanken voor de komst naar het Boarnster sportpark en we hopen datwe ook dit seizoen weer op uw steun kunnen rekenen.

Sietse

I



WARGA. OLDEBOORN

Zondag 13 september stond de eerste derby op het programma en wel tegen het
gepromoveerde Warga. Zoals altijd hadden we de bespreking in Oldeboorn en
daarbij viel het op dat er nog al wat veranderingen waren aangebracht, want de
bank werd gevormt door Johan T, Robert v. S. en Ronald v. W. Allen uit voorzorg
omdat ze een blessure hadden.
Verder kwam Cees R. terug in de basis en speelde PieterA.K. vanaÍ het begin. ln
Warga was er nog tijd over voor een bakje kofÍie en daarna omkleden. De war-
ming up maakte de tijd vol tot twee uur. En dat was het tijdstip om te beginnen.
Oldeboorn kon maar niet in de wedstrijd komen en werd, als ik het zo mag schrij-
ven overklast.
Dit monde uit in een behoorlijk aantal kansen voor Warga maar het aant-r.l engel-
tjes was niet te tellen en zaten overal want na 25 minuten was het nog steeds 0-
0. En om de oude voetbalwet maar weer eens van stal te halen:"Als je niet scoort
uit vele kansen dan valt het doelpunt aan de andere kant". En die wet ging oo r
weer op, want door goed doorgaan van Pieter P. kon Cees R. van een meter o'
de bal in het doel deponeren zodat de stand 0-1 werd. Maar nog geen 3 minr"
later wisten de Wargaster het net wel te vinden. Na een solo van een meter of 6
kon hij Siemen W. de V. met een hard schot passeren. Zodat de stand wee,
evenwicht was, en dit was ook niet meËr dan terecht. De Boarnsters kwamen
nu wat beter uit maar er was zoals de hele eerste helft te vaak onnodig balverlr,
en dat vreet kracht. Maar ondanks dat werd de rust bereikt met een 1-1 stand. i,

de rust werd Robert v. S. in het elftal gezet ten koste van Wietse H.1.
Na een korte bespreking werd er begonnen aan de tweede helÍt. Oldeboorn voet-
balde beter dan in de eerste helft en zocht de aanval. Die meerdere malen werd
gedwarsboomt door een grensrechter die werkelijk nergens voor schroomde om
z'n vlag op te steken. Niet dat we daardoor de punten in Warga moestten laten.
Maar het is een g'root verschil als je 2-1 achter komt oÍ voor komt en dat was wel
de situatie. Oldeboorn ging op zoek naar de gelijkmaker wat automatisch inhoud
dat de ruimtes achterin groter werden en dat hebben counterploegen natuurlijk het
liefst. Warga maakte daar dan ook gretig gebruik van zodat de 3-1 niet uit kon blij-
ven. Even leek het erop dat de scheids het duel uit de klauw zou laten lopen, maar
dit opstootje werd snel ingedamt door de spelers zelÍ. Hierna moest Pieter A. K.
het veld ruimen voor Johan T. die laatste man ging spelen zodat Sybrand naar het
middenveld door schoof. Hierdoor kreeg Oldeboorn nog wat meer grip op de wed-
strijd en dwongen nog een aantal kansen af maar het slot akkoord was wederom
voor Warga die uit één van de vele counters de 4-1 lieten aantekenen. Kortom een
wedstrijd om snel te vergeten. Want als als als, als we geein engeltjes hadden
gehad, als Siemen W. in eenzelfde vorm was geweest als de meeste veldspelers
en als de spitsen van Warga op scherp hadden gestaan kortom snel vergeten.
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MILDAMs. OLDEBOORN2

Zondag 13 september moesten wij voor het eerst dit jaar aantreden nadat de eer-
ste wedstrijd was afgelast. ln de wetenschap dat wij dit jaar weer voor het kam-
pioenschap gaan, moesten wij deze wedstrijd met een goed resultaat afsluiten.
wij begonnen daarom ook zeer sterk, we creëerden voldoende kansen maar er
werd niet één benut. Dit duurde totdat Jacob voor de goal opdook en de eerste
score van het seizoen liet aantekenen. Even later kreeg Mildam een vrije trap
dicht bij de zestien deze namen zij perfect maar Jeroen was alert en stompte de
bal weer het veld in, daar kwam hij voor de voeten van een speler van Mildam en
deze was wel doeltreffend.
De ruststand was dan ook'l-1. Na de rust kwamen wij weer het veld in, na een
waarschuwing van wieger dat we niet mochten verslappen. Na weer een paar
kansen te hebben "verprutst" kregen wij een vrije trap die Jan perfect voor de goal
bracht waardoor Jacob hem kon inkoppen. Daarna was het al snel 3-1 want Jurjen
schoot er ook één in. Even later krulde Jorn de
4-1 binnen waardoor wij op een veilige voorsprong stonden. Dus liggen wij na de
eerste wedstrijd op de juiste koers.

OLDEBOORN 3 - NIEUWESCHOOT 6 27 SEPTEMBER 1998.

Na een tachtisch onderhoud met de trainer, betraden we het speelveld. Vanaf de
aÍtrap waren we de beter voetballende ploeg. We konden dit in eerste instantie
niet in doelpunten uitdrukken, omdat de voorhoede spelers nogal "wild" met de
vele kansen omsprongen.
Uiteindelijk wist onze rechterspits Hamburg toch het net te vinden. voor de pauze
ronde RoeloÍ nog een keer doeltreffend af, zodat we met een 2-O voorsprong kon-
den gaan rusten. Met 2 verse krachten begonnen we aan de tweede helft. ln de
tweede helft was onze tegenstander niet meer in staat om nog enig tegenstand te
bieden. Na het missen van vele kansen, lukte het me om ons naar zowel 3-0 als
4-0 te schieten. Onze gastspeler van het 2e, Tjitte, wist vervolgens mbv de paal
5-0 aan te tekenen. Wiebe bracht de uitslag nog op 6-0, zodat we met een ver-
diende overwinning het veld konden verlaten. We hebben na 3 wedstrijden, 7 ptn,
dat is al evenveel als het totaal van vorig seizoen. De start is dus veelbelovend,
nu maar hopen dat we deze lijn kunnen vasthouden.

Udo.



ZONDAG 6 SEPTEMBER
WISPOLIA3 - OLDEBOORN 3
's ochtends om 9 uur moesten we ons bij de kantine verzamelen om ons eerste
uitwedstrijd te spelen. ledereen was goed getraint, dus alles moest goed gaan.
om tien uur was de aftrap van oldeboorn en we begonnen vrijwel meteen fel te
voetballen. We hadden het eerste kwartier veel kansen en Wispolia kwam er even
niet aan te pas en na + 25 minuten scoorde Ellert de verlossende O-1.
Kort hierop scoorde Wiebe de 0-2,
Met deze mooie score gingen we de rust in. ln de rust werden sible en wiebe
gewisseld voor Johannes P. en Leo Hamburger.
De tweede helft begon weer goed maar na t 5 minuten kwam Hedde Hoekstra in
botsing met een tegenstander en hij moest door een blessure het veld verlaten.
oldeboorn moest nu met 10 man de tweede helft afmaken. wispolia zag nu zijn
kans weer en begon door te drukken en maakte na een kwartier de tegentreffer
1-2.
Nu stond de wedstrijd weer geheel open en Wispolia bleeÍ maar komen.
oldeboorn begon nu ook weer aan te vallen. Henk v/d Meulen brak door maar de
bal werd in het strafschopgebied door een verdediger met de hand geweert. Een
penalty voor oldeboorn dus. Henk benutte deze, en dus werd het 1-3. Vlak na
deze goal kwam wispolia weer in de aanval maar werd gestopt omdat Theo
Huisman een overtreding maakte, die*rem een gele kaart opleverde. wispolia
kreeg een vrije trap net buiten het strafschopgebied en Harm watzema was kans-
loos 2-3. Er was nog 10 minuten te gaan en oldeboorn wist deze stand te behou-
den.
Onze eerste 3 punten dus!

reparatig

restauratie

onderhoudswerk

aan grafstenen

en andere

natuurstenen objecten
Wout Kuik
v. Sminiawei 3
8495 MT Aldeboarn Tel. 0566-652204
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o.s.r? - oLDEBooRNS

Amerika (VS) heeft Clinton
Rusland heeft tsaar Boris
U.N.O. heeft koffie-Anan.
V.V.Oldeboorn heeft Evert, Binne c.s.
Het vijÍde heeft Helga, Die Tor Wàchterin mit die grósse T.......

Afgelopen zondag moesten wij naar Leeuwarden rijden, daar wij (spelers van
baas Klaas) ruim in het spelers materiaal zitten, mochten enkele van onze spelers
vrij nemen oÍ "namen" (en die noemen we niet).
De laatst vertrokken auto uit Boarn kwam het eerst aan in Stadia dei )Sl. Het
scheen dat enkele chauffeurs zich voor deden als mr Bean en namen elke ron-
tonde in Leeuwarden + 10 maal. Vandaar.
Nadat de tegenstander eindelijk een keeper had opgetrommeld kon de wedstrijd
beginnen en het bleek al snel dat deze tegenstander beslist geen makkie zou I ri"

den. Ook het veld liep een beetje ovaal, zodat er soms gelopen moest worur
voor de bolletjestrui. En laat Bollie nu juist deze trui hebben en dus ook verpl!
was te scoren en dat zou hij ook doen. 2xzelts; adel verplicht.
"Das hat die Helga auch gedacht und hat ein eigenes Tor gemacht". (Grietje, .

trauma team tegen dit soort gevallen is onder weg en het helpt. lk moet h

weten!!!)
Over de details van het tot stand komen van dit doelpunt kom ik NATUURLIJK nou
op terug en met heel veel plezier.
Voor Helga alias Durk te hopen dat zijn pen leeg raakt, maar helaas voor hem
vindt de Ía Knol dat dit geen probleem kan worden.
Het begin van de wedstrijd liep wat chaotisch, de meesten wisten niet waar zij

moesten staan (en dat met al die routine!!). Maar in de loop van de wedstrijd her-
stelden de heren zich. Vooral in de tweede helft door toedoen van een goede wis-
sel!!!!!!
De ruststand was 0-1 en nog een kanttekening dat Meintje dacht dat hij in de eer-
ste helÍt al "man oÍ the match" was. Na een overtreding van Oldeboorn zijde gooi-
de hij de bal sportieÍ terug naar de tegenstander, wat hem een groot applaus op
leverde. Toen hij dat later nog een keer deed en geen applaus kreeg wilde hij zelÍs
een publiekswissel. Maarja er was nooit een overtreding geweest. Baas Klaas
heeft hem toen maar in bescherming genomen en in de rust gewisseld, had ie
mooitijd om aan zijn stukje te werken voor het clubblad geef de "Pen door aan...".
Na een tijdje scoorde Oldeboorn O-2 en toen kwam het "gróBe" moment.
Het film materiaal van dit moment wordt w.s. volgende week door C.N.N. uitge-
zonden, zodat Clinton niets te vrezen heeft en Monica L. rustig de thee in de
pauze kan brengen tenzij er geen lul meer onder de douche hangt. Maar mister
Star zal daar wel niet staan te gluren want die stond onder de lat. Oké hier gaat
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hij dan voor die mensen die C.N.N. niet kunnen ontvangen.
Libero speelt op advies van de doelman (Helga) terug. Alleen de keeper, terwijl hij
de bal rustig op zich aan ziet komen, is al met de gedachte bezig hoe het spel na
deze actie zal hervatten. Typisch iets voor Barend en van Dorp, je moet nooit
vooruit denken, vooral niet als je de 40 gepasseerd bent en 's avonds voor bepaal-
de clinton's film's zit. Echt dat gaat niet meer, maar het ging, heel heel langzaam
over de doellijn. Geen enkele beweging om die bal maar te pakken fia uit het net)
en die blik over het veld. Eén minuut vooruit, terwijl de bal achter hem tegen het
net tikt verslikt baas Klaas zich in zijn sigaar en struikelt Gerard over zijn vlagge-
stokje (ha, ha cryptisch). Nadat wiepie de stand op 1-3 had gebracht gingen we
toch voldaan naar huis.

TEUTE SUENSKI
KNUT

OLDEBOORN 5 - HARLINGEN 5

oftewel Liz langs de lijn

Na jaren afwezigheid (Liz in de luiers)ben ik er dan weer.zo nu en dan zal ik
een poging wagen om een representatief verslag te maken van de wederwaar-
digheden van het (in alle eerbied) veteranenteam waartoe mijn echtgenoot
inmiddels ook naartoe is gepromoveerd.
Van wat ik vandaag heb gezien kan ik eigenlijk niet meer vertellen dan dat ik
een stuk miste; het middenveld.
was het het vroege tijdstip? Het natte veld oÍ de zwoele nacht die aan deze
wedstrijd vooraf ging?
Op zich speelden ze goed, kwamen zelfs met 1-0 voor (deze werd gemaakt
door Dick westerhoven) maar ocharme Jan de Boer kreeg de bal niet goed en
werd het 1-1.
ln de tweede helft kwamen er weer frisse spelers in het veld (wat een luxe, zo'n
volle reservebank!) die veel kansen
creëerden maar toch 1-2 voor de kiezen kregen. Gelukkig was er nog een wiep
Zandberg die de stand gelijk trok maar zelÍs de meervoudig winnaar van de top-
scorersbokaal kon niet voorkomen dat er twee punten bleven liggen. Al met al
bood de wedstrijd weer inspiratie voor mij maar dat wil niet zeggen, heren, dat
jullie er iedere Week zo makkelijk aÍ komen!

Liz.
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