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Standen V.V. Oldeboorn

23 Januari'Winterstopfeestavond'
Zoals elk jaar hebben we tijdens de winterstop weer een
gezellige Íeestavond, waar van de elftallen wordt verwacht
dat ze weer een spetterende act gaan neerzetten.
Hierkomt het aan op inspiratie en teamwork!! Wij zijn
benieuwd welk elftal nu met de leukste act zal komen. Dus
'elftallen' brainstormen maar want voordat je het weet is het
al 23 januari 1999.
Succes!!
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De Aktiviteitenkommissie.



TWEE SPEELSTERS V.V. OLDEBOORN GESELECTEERD VOOR KNVB
MEISJES SELECTIE.

De v.V. Oldeboorn heeft dit seizoen wederom enkele jeugdspelers die geselec-
teerd zijn voor een KNVB regioselectie team. Dit keer betreÍt het echter voor de
verandering eens geen jongens, maar zijn er twee meisjes geselecteerd voor de
regioselectie Heerenveen/Steenwijk. Vorig seizoen was het alleen nog Margje
de Vries die werd geselecteerd. Na een selectietraining die werd gehouden op
30 sept. j.l. in Lippenhuizen werd ook Tammy Vink uiteindelijk geselecteerd. Een
prima prestatie van beide meisjes. En uiteraard uitstekende promotie voor onze
vereniging. Meisjes, we hopen dat jullie een heel leuk seizoen tegemoet gaan,
en bovenal veel ervaring opdoen. Veel succes.

Ook onze jeugdspeler Anno Huisman speelde op 29 september in Heerenveen
een selectiewedstrijd. Na een prima gespeelde 2e helft (hij werd nl. pas de 2e
helft ingezet) wist hij uiteindelijk niet door te dringen tot de laatste zestien. Hij
heeÍt echter wel weer de nodige ervaring opgedaan, en wie weet wat je in de
toekomst nog te wachten staat. Anno, ook jij veel succes dit seizoen.

Jeugdcommissie v.v. Oldeboorn.

KNVB PUBLIEKSINFOLIJN O9OO.8O75

VOETBALINSTUIF V.V. OLDEBOORN.

Op 18 septembèr j.l. werd er opnieuw een voetbalinstuif georganiseerd voor de
jongste jeugd uit Aldeboarn. Uit de vorige instuiÍ in oktober 1996 zijn uiteindelijk 10
nieuwe jeugdleden gekomen die nu in competitieverband als F-pupillen iedere
week de sterren van de hemel spelen. Dit jaar kwamen op de eerste instuif maar
lieÍst 19 kinderen af, terwijl er 2 oktober maar liefst 20 jongens en meisjes geno-
ten van de voetbaltraining. Ook mochten we vele ouders begroeten op het sport-
complex ( en zelÍs enkele grootouders). Gezien de grote opkomst en het leeftijds-
verschil heeft Sierou v.d. Heide assistentie gekregen van August Faber. Zij geven
op een speelse manier voetbaltraining aan de jeugd, zodal deze jongens en meis-
jes wegwijs kunnen worden in de voetbalsport. Bij slecht weer zullen er andere
aktiviteiten worden georganiseerd in de kantine (voetbalspel, sjoelen, biljarten, uit-
leg over het voetbalspel etc. etc.). Vanaf november gaan onze jongste sterren trai-
nen in de gymzaal. Hopelijk kunnen we na de winterstop weer enkele teams toe-
voegen aan de competitie. Zijn er nog kinderen in ons dorp die het ook leuk lijkt
om deze instuif te bezoeken, dan zijn ze (zonder verdere verplichtingen) van harte
welkom op vrijdag 30 oktober van 17.00 tot 18.00 uur op het sportcomplex.

Jan Nijdam, jeugdvoorzitter.



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

KNVB-TNFOL|JN (D|VERSE |NFO VtA CASSETTE). 0513-618998

ZATERDAG 7 NOVEMBER
29262 OLDEBOORN DA1
44693 OLDEBOORN 81
46774 MULTER C1
62471 OLDEBOORN D1
57331 HEERENVEEN F1
61520 OLDEBOORN MP1

ZONDAG 8 NOVEMBER
30557 OLDEBOORN 1

40766 OLDEBOORN 2
40637 OLDEBOORN 3
40902 AKKRUM 5
41560 FRIESLAND V1

HEERENV. B. DA2
HEERENV. B. 83
OLDEBOORN C1
GORREDIJK D2
OLDEBOORN F1

VITESSE'63 MP2

ST.ANNAPAROCHIE 1

READ SWART 3
AENGWIRDEN 3
OLDEBOORN 4
9LDEBOORN 5

14.00
12.15
09.30
10.45
09.00
09.30

14.00
10.00
12.00
12.00
09.00

VITESSE'63 - ALDEBOARN MP1

Zalerdag 25 september moesten wijtegen Vitesse'63 spelen. we moesten naar
Koekange toe (dat ligt in Drenthe bij Meppel). Dat was een rit van 2 uur rijden.
Daar aangekomen vroeg 1 van de leiders van Koekange oÍ we er bezwaar tegen
hadden als er 2 jongens meespeelden. wij hadden geen bezwaar. Toen we Karin,
die op de goal stond, aan het inschoppen waren klapte haar hand dubbel en
moesten we een andere keeper hebben. Jitske wou wel. Toen we eindelijk zou-
den beginnen was er geen scheidsrechter! Dus even later toen er iets was gere-
gelt konden we beginnen. Marrit scoorde de eerste goal. Toen het pauze was
stonden we dik voor. we kregen wat ranja. En ongeveer 1o min. later begon het
spel weer. Toen de wedstrijd 1O minuten oud was stond er opeens een jongen op
goal. Wij dachten dit kan leuk worden. Maar toen we zagen hoe goed hij kon kee-
pen was de lol er gauw af. Hij vroeg aan de scheids oÍ hij de bal er zo in mocht
schoppen. Die zij doe maar. Toen hij schopte ging het mis en wij scoorden. Toen
de scheids voor het einde Íloot stonden wij met 11-3 voor, dat was dus ook de
eindstand. Tammy heeft 2 goals gemaakt. Marrit 3 goals. Karin en Chantal 5.
Koekange heeÍt dus ook 3x gescoord.

groetjes van Chantal Keekstra M.P.l
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OLDEBOORN MPl - ROODZWART

We moesten maandagavond voetballen tegen Rood zwart.
Rood zwart stond eerste en wij stonden tweede.
Rood zwart begon goed, en na een tijdje werd het 1-0 voor
Rood zwaft, en niet veel later 2-0.
Toen maakte Chantal de eerste goal voor ons.
Het stond 2-1 voor Rood zwart voor de pauze.
Toen de aftrap was genomen maakte Margje snel een goal.
Het stond 2-2.
Toen begon Rood zwart te tackellen en te schoppen.
Even later kreeg Rood zwart een corner en het werd een goal voor Rood zwart.
Na een lange tijd scoorde Margje weer.
Het werd 3-3.
Dat was de laatste goal en verder kwamen er
alleen nog maar acties.
Eindstand 3-3.

Van Tsjitske Beimin.



V.V.OLDEBOORN 81 . V.V.HEERENVEEN 82

Om halÍ twaalÍ moesten we in de box zijn. Nadat we ons hadden aangekleed, kre-
gen we de opstelling van Siete. De opstelling was als volgt; met in de goal Marten
H.; achterin speelden Nico V., Klaas V., René H. en Chris W.; in het midden speel-
den Jelle Jacob V., Bauke Paul K. en Johannes N.; voorin werd er gespeeld met
Jelmer 8., Robbert T. en Johannes W. en op de reservebank stond Dennis M.
Nadat we de opstelling hadden gekregen konden we naar het veld. Na wat rekken
en intrappen kon de wedstrijd beginnen. Al snel in de wedstrijd hadden we het
beste voetbal, maar de goals kwamen niet. Na een tijdje druk op Heerenveen te
zetten kregen we toch de eerste goal door een mooi afstandschot van Jelle Jacob.
Heerenveen raakte de kluts kwijt zodat Robbert nog in de eerste helft 3 goals kon
maken. Ruststand 4-0.
ln de rust kregen we een compliment van Siete en Jan, maar we hadden nog niet
gewonnen. De wisselwas Johannes N. eruit en Dennis v. M. erin. De tweede helft
begon met druk van Heerenveen. Na een paar gevaarlijke aanvallen bleeÍ het 4-
0. Toen de tweede helft 10 minuten oud was scoorde Robbert zijn vierde en de 5-
0. Maar de druk van Heerenveen bleef waaruit ze al snel de 5-1 maakten. Na een
overtreding van Klaas die er 5 minuten uit moest maakte Heerenveen nog 2 goals
dus werd het spannend. Gelukkig kregen we nog een penalty, waaruit Robbert de
6-3 aantekende. Heerenveen had geen hoop meer en kon Jelmer nog de 7-3 sco-
ren uit een mooie aanval. De eindstandwas 7-3 en dat tegen de koploper.

De dag voor dierendag was het zeer spannend voor Harm of de blQÍgangers wel
fit waren. Hij zorgde er persoonlijk voor dat iedereen op tijd naar huis ging (ahum).
volgens Monique gingen we op een slakkegangetje naar Tjalleberd. Hoe kon het
ook anders Haaye reed voorop. Het was zeer koud weer maar later kregen de
meesten van ons het wel warm (bij Roel). De wedstrijd: De opstelling was dras-
tisch verandert. Mirjam werd laatste vrouw, sjoukje voorstopper en Monique ging
rechtsmidden. ln de eerste helft kregen we een penalty tegen vanwege hands bij
één van ons (zalgeen namen noemen (hè Mirjam). Toen kwamen wij: Sjoukje pas-
ste naar Mariska, Mariska naar Evelien en die maakte de 1-1. Zo gingen we de
rust in. Anneke webers kwam er de 2e helÍt in voor Anneke de Visser. Dit om het
makkelijk te houden. over de 2e helft kunnen we kort zijn. Aengwirden werd vol-
ledig door ons uitgespeeld en het onmogelijke volgde:........
Monique (ja echt) maakte 1-2 en één minuut later maakte Gea het af: einduitslag
1-3. Eindelijk een welverdiende overwinning!! (Mede te danken aan BlQf, ik dacht
het niet!!)

De Dames.
6

Johannes Nijdam.

AENGWIRDEN DAl . ALDEBOARN DAl



It waar wint al wer Ían Boarn l.

Oldeboorn - LSC afgelastl!!!!l

Dat de v.v. Oldeboorn it dreech krije kinne soe mei de fjilden dit jier dat wie ÍoaróÍ
wol bekind. Twa minne fjilden, der moast wat oan barre. Grou sei: lt haadfjild giet
it earst oer de kop. lt àlde fjild der moast it dit jier dus op fertsjinne wurde. wat
binne amtners yn Grou dochs dom. wij kinne fansels de polityk de skuld woljaan,
dat is net folle yn Ís gemeente maar de souÍleurs fan de polityk dat binne de dejin-
gen dy't it Íoar it sizzen ha. Net dat it haadfjild der net goed bij leit. Né, der is neat
mis mei. Dat sjocht der kreas Ét. Der kinne jo nei sa'n dikke buoi nei in heal oere
al wer op sokken oer! Mar Boarn hat wol seis seniorenteams en Íerskate jeugdal-
vetallen, en allegearre moatte sy Íuotbalje op dat iene strieminne Íjild. De froulju
en de jeugd op sneon en de manlju op snein. En dat fjild wie al sa min dat der de
lêste fiif jier hast gjin wedstriid mear op spile wurde koe as de R wer yn de moan-
ne wie. Jawis, de R van Reinwetter. En dat foel fan'e wike foar de feroaring mar
wer ris mei bakken Ít de loÍt. Dat Pluvius de Boarnsters it bloed sa 0nder de nei-
len weihelje soe der hie fansels gjin minske op rekkene. Ek dy slimme amtners yn
Grou net. Dit wykein dus wer gjin Íuotbaljen yn Aldeboarn. Dat koe op Íreed sels
troch in bline boer al besjoen wurde. De Íroulju Ían Boarn koene dus sneon net
thÍs tsjin Akkrom spylje. lt sit dus sjesa, as it noch twa nachten friest kin der op it
Boarnster fuotbalfjild wol hurdriden wurde (sneu foar oldelamer en de Ulesprong
mar Boarn wint it dit jier).lt wekkere Boarnster bestjoer hie it Íoar de measte alve-
tallen sa regele mei de tsjinstanners dat sy bij harren terjochte koene. Dan koe der
tenminsten balle wurde. lt twadde hat derom syn thÍs-wedstriid tsjin Nij Beets ek
mar op de Blauwe Kamp spile. Sy ha wOn ha'k heard en ek noch wol mei d0bele
sifers. Moai wurk mannen enne... op nei de titel! Mar sa'k al sei sneon Oldeboorn
da l- Akkrum da L Gelokkich ha se der yn Akkrom in jier as wat lyn doe't harren
earste alvetal yn de TWADDE klasse ferdwaald wie in tribune delsetten. Je binne
Akkrommmers oÍ jo binne it net! Mar mei sok min waar komt sa'n tribune mei in
dak der op wol Ían pas. ln gewoan minske lit mei sok waar syn hOn der net Ít, mar
yn Akkrom waard der fuotballe. lt wetter.die it fjild en de froulju neat. De skiedsr-
jochter, it jongste wie der wat óÍ, klaaid mei pet en reinjas befoel my wol. Hands
is hands ek bij froulju. Dat hat de Akkrommer froulju Íteinlings de das om dien. Yn
de earste helte skeat earst Miriam H. de bal yn de rjochting Ían de Akkrommer
doelÍrouwe. De bal waard fan rjochting feroare en dat betsjutte 1-0 oÍ 0-1. Efkes
letter helle Marieke W. fan sa'n tweintig meter Ít. len Ían dy Akkrommer ferdige-
ners hat doe't sy noch wat jonger wie fêst op ballet sitten want hja tikke mei de



tean boppe de holle tsjin de bal oan en ja doe wie 2-0 of 0-2. Thé Íoar de spilers
en kofje foar it publyk. Boarn stie Íoar mar freegje net hoe!
Yn de kantine moette ik Wim Eelsingh. Bliid dat hij der wer bij wie. Sterkte Wim!
De twadde helte. 0-3 oÍ 3-0 troch Marieke W.
De 4-0 of 0-4 der hie Marieke ek wer wat mei Ían dwaan.Sy skeat de bal yn de
rjochting boarsten fan in Akkromse en der kaam ta óÍwar Íansels in hàn tusken.
Konsekwint as hij wie lei de S. de bal op de stip. Elisabeth P. kaam stadich mar
wis fan har saak Ían eigen helte hobbeljen en ek wer sa werom.
Tuskentroch efkes in skoech tsjin de bal en de Íoarsprong wie fergrutte. Dat
Nynke A. der 5-0 oÍ 0-5 Ían makke wie allinne noch mar wichtich foar de statistyk.
Dat Akkrom no echt sa folle minder wie wol ik net sizze, mar it wie no net in wed-
striid om fan te sizzen dizze hie'k net misse wollen. Né dat net, mar yn en tsjin
Akkrom winne dat docht in Boarnster altyd goed!

haaije



WISPOLIA2. OLDEBOORN2

Zondagmorgen 27 september moesten we al om 9.00 uur vertrekken richting
Terwispel. Dit is voor sommigen wel erg vroeg (te vroeg dus). De helft heeft nog
een kater, een ander is nog in kennelijke staat, dus erg lekker ga je dan niet het
veld in. Jeroen was geblesseerd en daardoor zou "good old Harry" keepen. Deze
werd perfect ingespeeld door iemand van de F-pupillen (zoon Klaas). Voordat het
spel begon moest er eerst nog een hondedrol van de middenstip worden gehaald,
die hier vakkundig was neergelegd. We begonnen in de eerste helÍt toch lekker te
spelen, maar een eerste helÍt duurt lang als je de slaap en de kater nog niet hebt
verwerkt. Toch kwamen we met 0-1 voor. ln de pauze sprak Wieger een paar
woorden (man van weinig woorden) en na deze woorden gingen weer vol goede
moed het veld in. Na + 10 minuten werd Jacob onderuit gedrukt in het 16 meter-
gebied. Het gevolg was dus een penalty, P.A.K. ging achter de bal staan en scoor-
de 2-0. Daarna bleven we mooi rustig doorspelen en zodoende werd het 3-0. Dat
we geen tegen goals kregen hebben we te danken aan een uitstekende keepen-
de Harke; maar we konden met een gerust hart en 3 puntjes terug naar
Aldeboarn.

Tevens willen wij P.A.K. bedanken voor het invallen bij ons en hem veel succes
wensen met zijn baan in Amsterdam.

Martin Meester.

OLDEBOORN 2 . GORREDIJK5 04.10.'98

Deze ochtend moest het 2e elÍtal van de V.V.O. aantreden tegen Gorredijk 5.
Gezien de uitslagen van het voorgaande seizoen moest dit een haalbare kaart
zijn. Het bleek dat Gorredijks 4e team van vorig seizoen nu het 5e was geworden.
Dit team was veel beter dan dat van vorig jaar. Volgens terzake kundigen zaten er
veel oud 1e elÍtal spelers in. De 1e speelhelft waren wij beduidend sterker en
creéerden dan ook verscheidene kanzen, waarvan we er twee benutten.
Ruststand derhalve 2-0. De 2e helÍt liet het een ander speelbeeld zien. Gorredijk
drukte en wij moesten terug. Gorredijks dikke Jos wist op een gegeven moment
de bal op fraaie wijze achter Jeroen Groetelaars in het doel te deponeren. 2-1, dit
was tevens de uitslag waarbij opgemerkt moet worden dat we met de behaalde
drie punten niet slecht en onverdienstelijk weg kwamen. Zo werd een ongeschre-
ven voetbalwet weer bevestigd, wanneer je als team je eigen kanzen niet optimaal
benut dan loop je het risico dat de kanzen keren.

Een speler.



BLUE.BOYS 2 . OLDEBOORN 2

Op zondag 18 oktober j.l. moesten we aantreden tegen Blue-Boys uit Nij-beets.
We vertrokken om 9.15 uur en moesten om 10.00 uur de wei in. Vooraf was
bekend dat deze tegenstander geen hoogvlieger is in de competitie. Hierdoor kon-
den wij misschien weer wat aan het doelgemiddelde doen, want scoren is (nog)
niet het sterkste punt van onze ploeg. Dit leek op het prima bespeelbare veld (ze
zijn er nog) te lukken, want binnen twintig minuten stond het 0-4. Alle vier de doel-
punten werden gemaakt door Jacob, die na twee weken vakantie weer terug was,
dit schijnt zeker een goede voorbereiding te zijn!! Het spel speelde zich dan ook
voornamelijk op de helÍt van Blue-Boys aÍ, omdat zij met bijna alle spelers achter
de bal voetbalden (ze konden trouwens ook niet beter). PositieÍ was dat we ble-
ven voetballen zodat het geen chaos werd door met iedereen naar voren te gaan
rennen om een doelpunt te kunnen maken. Jorn en Jacob deden dat wel en zorg-
de zodoende voor de 0-6 ruststand. Na de rust, met Dries en Martin in de ploeg
gekomen voor Willem en Broer, volgde hetzelfde beeld als daarvoor, konstant op
hun helft voetballen met diverse daaruit voortvloeiende kansen. Vijf daarvan wer-
den benut door respectievelijk Jorn (2 keer), Harke en Jetger (2 keer). Toch bleek
Blue-Boys een keer over de middenlijn te kunnen komen, waardoor prompt werd
tegengescoord, hoe is het mogelijk?? Koï daarna Íloot de goed leidende scheids-
rechter (H. wagenaar) voor het einde van de wedstrijd, welke dus eindigde in 1-
11. Een prima overwinning voor ons, waardoor we goed op (titel) koers blijven.
Meer valt er over deze eenzijdige wedstrijd ook niet te melden. Volgende week
volgt de thuiswedstrijd tegen het lastige Gersloot. Verder wou ik de, overigens
altijd, meegekomen supporters bedanken voor hun steun. Tot ziens allemaal!

Gorredijk 6 - Aldeboarn 3

Op zondag 20 september vertrokken we 9.00 vanuit de kantine zonder Udo
Dijkstra(verslapen) richting Gorredijk. Eenmaal aangekomen eerst maar even
kopje koffie nuttigen, waarna we ons gingen omkleden. Daarna werd de opstelling
door onze leider bekend gemaakt. Eenmaal aangekomen op het veld deden wij
onze verplichte warming-up. om 10.00 uur kon de wedstrijd beginnen, waarbij al
in het begin vele.kansen werden gecreëerd.
De grootste kans werd door Sible de Roos maar net naast geschoten. Na 15
minuten soleerde Henk v.d. Meulen door de verdediging en scoorde de 0 - 1 voor
Aldeboarn, zo doorgaan dus.
Maar halverwege de eerste helft kon een speler van Gorredijk van aÍstand vrij uit-
halen en de stand weer in evenwicht brengen 1 - 1. Dus probeerden we meer druk
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uit te oefenen om weer op voorsprong te komen, maar vlak voor rust kreeg
Gorredijk een vrije trap te nemen, die door onze keeper verkeerd werd beoordeeld
en zo werd het 2 - 1 voor Gorredijk. Toen floot de scheidsrechter voor de rust. Na
het bakje thee kwam Theo Huisman in het veld voor Albert Nijholt. Met veel moed
begonnen we aan de tweede helÍt waarbij veel kansen werden gecreëerd, maar
deze werden niet benut. Na 15 minuten kwam Udo Dijkstra voor Hedde Hoekstra
in het veld. Na ongeveer 20 minuten scoorde Sible de Roos na een Íraaie combi-
natie de gelijkmaker 2 - 2. Hierna kregen beide teams nog enkele opgelegen kan-
sen, maar vijf minuten voor tijd werd de bal in het strafschopgebied door Udo
Dijkstra licht beroerd waarna een speler van Gorredijk de bal in eigen goal schoot
2 - 3. Dus zou de winst wel in de knip zitten maar een gevaarlijke vrije trap van
Gorredijk werd door onze keeper verkeerd beoordeeld en hieruit werd de 3 - 3
gescoord dat tevens ook de eindstand was.

Gerke van Kalsbeek
P.s. Wat mag je nooit doen wanneer de tegenstander in de aanval is: Water drin-
ken langs de zijlijn.

OLDEBOORN3 - JUBBEGA6

Na drie wedstrijden te hebben gespeeld, staan we er vrij goed voor. We hebben
al zeven punten gehaald en we hebben een goed team met mooi voetbal.
Vandaag (zondag 4 oktober) hadden we onze tweede thuiswedstrijd. We hadden
12 man want Leo was afwezig en Henk $eblesseerd. De leiders hadden weer een
opstelling gemaakt die was als volgt: Keeper was ikzelÍ. Verdedigers: Hedde,
Ellert, Theo en Johannes. Middenvelders: Sible, Roelof en Gerke. Aanvallers:
Tjitte, Udo en Albert. We begonnen sterk aan de wedstrijd er werd goed gecombi-
neerd en we speelden steeds op hun helft. Daardoor kregen we veel goede kan-
sen. Albert een aÍstandsschot snoei hard op de binnen kant van de paal.
RoeloÍ een schot op de paal. En Jubbega werd geheel weggespeeld maar het
lukte niet om te scoren. Dit kwam mede door de goede keeper van hun. Dus met
rust stond het nog steeds 0-0. Bonne kwam ons even vertellen dat we zo door
moesten voetballen want dan kwamen de doelpunten vanzelf wel. Maar we moes-
ten allen even iemand vinden die ze er in kon schoppen dus werd Wiebe er in
gebracht voor Tjitte. De gouden wissel bracht al wonderen want Wiebe kreeg na
de aftrap een diepe bal op rechtsvoor. lgdereen dacht dat hij hem zou voorzetten
maar hij schoot hem langs de keeper. Het stond 1-0 (eindelijk). Na het doelpunt
ging iedereen er helemaal voor. Nadat wij weer in balbezit waren kreeg Wiebe
weer de bal, er stonden drie mannen vrij voor het doel. ledereen venryachtte een
voorzet maar hij schoot hem voor de tweede keer langs de keeper. Het stond nu
2-0 met de gevolgen dat even de concentratie wegviel en Jubbega een paar kan-
sen kreeg. Wij voetbalden op de verkeerde helft en een man draaide om Johannes
heen en schoot de bal langs mij heen en het stond 2-1. We moesten het nu niet
laten zitten we waren de betere ploeg en we moesten geen punten verliezen. Dus
er werd weer goed gestreden en we kregen veel kansen. Toen we een corner kre-

11



gen ging Ellert mee naar voren. Sible gaf hoog voor en Ellert kopte de 3-1 er in.
Na de aftrap van Jubbega hadden we weer een goede kans Udo schoot de bal
erin maar scheidsrechter Kirkenier keurde de treffer af omdat hij Ellert op de doel-
lijn zag staan. Vlak voor tijd kreeg Udo een vootzet, hij stond een meter bij de goal
vandaan en schoot hem hoog over. Zo bleef het 3-1 en hebben we er weer drie
punten bij.

Harm Watzema

ZONDAG 11 OKTOBER UDIROS4 - OLDEBOORN3

Na een regenachtige week was 't afvragen of het wekelijkse vermaak wel door
ging.
Nadat we niets hadden gehoord verzamelden we ons 's morgens om 9 uur bij de
kantine. Het tweede moest ook om 9 uur vertrekken maar dat werd op 't laatste
moment afgelast, waar wij natuurlijk een slaatje uit wilden slaan. Roelof J. was
geblesseerd dus konden we Harke H. wel gebruiken voor wat geweld op 't mid-
denveld.
Om + 10 over 9 konden we vertrekken omdat Albert N. wat later kwam dan afge-
sproken, het probleem was dat fril de jhirtjes had. Na een lekkere warming up
zouden we om tien uur beginnen. Maar toen wij ons aÍvroegen waarom er geen
hoekvlaggen op het veld stonden werd het spel nog even uitgesteld. De toss werd
door ons verloren waarna we konden beginnen met de aÍtrap. Na de aÍtrap bleek
al gauw dat we de overhand hadden maar de kansen werden niet benut. Pas na
een kwartierspelen werd er pas gescoord door Harke H.
Harke H. had de smaak te pakken en wist in de twintigste minuut nog één op zijn
naam te zetten. Udiros wist hierna toch nog druk op onze defensie uit te oefenen
zodat we er toch nog even aan moesten trekken. Hier werd snel een eind aan
gemaakt want Harke H. wist een Hattrick te behalen.
Udo D. (spits) wist weer eens een kans van 2 meter afstand over te schieten. Leo
H. wist toch (beter) met de bal om te gaan want die wist met een mislukte voor-
zet de keeper te verrassen en gingen we dus met 0-4 de rust in. Onder 't genot
van een bakje thee werd er besloten dat Leo H. en Ellert Q. op de bank moesten
zitten en plaats maken voor Sible de R. en Albert N.
Over de tweede helft valt niet veel bijzonders te zeggen, we hebben een paar kan-
sen gehad maar. deze werden niet benut. Hierdoor kreeg Udiros weer meer grip
op de wedstrijd en kwam Oldeboorn onder druk te staan. Dit resulteerde kansen
voor Udiros en erwerd in de 75e minuut 1-4 gemaakt uit een vrije trap. Gelukkig
is het hier bij gebleven en gingen we met 3 punten naar huis. Langs deze weg wil-
len we Harke H. nogmaals bedanken.

Baffie
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Eerste elftal
0'l de Walden
02 MKV'29
03 LSC 1890
04 GeelWit
05 lrnsum
06 Akkrum
07 Warga
08 St.Annaparochie
09 Stiens
10 Dokkum
11 Trynwalden
12 Oldeboorn

Derde elftal
01 Aengwirden 3
02 Tijnje 3
03 Oldeboorn 3
04 Read Swart 4
05 Heerenveen 8
06 Mildam 4
07 Gorredijk 6
08 Thor 3
09 Udiros 4
10 Nieuweschoot 6
11 Jubbega 6
12 Wispolia 3

VijÍde elftal
01 Dronrijp V1

02 Nicator 9
03 Rood Geel 6
04 Stiens V1

05 Harlingen 5
06 Flamingo V1
07 Oldeboorn 5.
08 Friesland V1

09 Bergum 5
10 Oosterlittens V1
11 lrnsum 5

Tweede elftal
01 Udiros 3
02 Heerenveen 7
03 Oldeboorn 2
04 de Sweach 3
05 Wispolia 2
06 Nieuweschoot 5
07 Gorredijk 5
08 Jubbega 5
09 Read Swart 3
10 Mildam 3
11 Gersloot 1

12 Blue Boys 2

Vierde elftal
01 Udiros 5
02 Gorredijk 7
03 Thor 4
04 Jubbega 7
05 Wispolia 4
06 Tijnje 4
07 Langezwaag 4
08 Read Swart 5
09 Heerenveen 9
10 Akkrum 5
11 Gersloot 2
12 Oldeboorn 4

Dames
01 Bolswardia 1

02 Heerenveen 1

03 Read Swart 1

04 Aengwirden 1

05 FFS 2
06 WZS 2
07 TOP'63 1

08 Oldeboorn 1

09 Heerenveense B. 2
10 Balk 2
11 Renado 1

12 Akkrum 1

6-14
5-13
5-1 0
7-10
7-10
7-9
6-B
6-8
6-7
6-5
6-3
5-2

7-21
5-1 5
4-12
7-12
7-9
5-7
6-7
6-7
6-6
7-6
4-1
6-0

6-16
5-1 5
5-13
7-12
5-9
6-6
6-6
3-4
6-4
4-3
6-2
7-1

5-15
6-12
4-9
5-7
5-7
6-6
4-5
4-4
4-4
5-4
4-1

6-16
5-12
5-10
5-10
6-1 0
5-9
5-9
7-7
4-3
7-3
3-0
4-0

7-19
6-15
6-12
5-9
5-9
6-9
6-7
5-6
6-5
6-4
6-4
6-1



B-Junioren
01 Gorredijk 81
02 Thor 81
03 Oldeboorn Bl
04 Heerenveen 82
05 Read Swart 81
OO Heerenveense B. 83

D-Pupillen
01 ONT D1

02 Langezwaag D1

03 Oldeboorn Dl
04 Thor D1

05 Boornbergum D1

06 Gorredijk D2

Meisjes
01 Read Swart 1

02 Oldeboorn 1

03 MSC 1

04 Akkrum 1

05 Steenwijk 1

06 Vitesse'63 2

C-Junioren
6-12 01 SDS C1
3-9 02 WZS C1
4-9 03 Mulier C1

5-9 04 RES C1
5-3 05 Oldeboorn Cl
5-0

F-Pupillen
6-16 01 Heerenveense B. F1
5-13 02 Heerenveen F1

4-9 03 Wolvega F1

5-4 04 Oldeboorn F1

6-4 05 Dio Oosteruvolde F1

6-0

3-9
4-9
4-6
4-3
3-0

4-12
4-9
4-6
5-6
5-0

5-13
4-10
4-9
6-9
5-3
6-0

16


