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De scheidsrechtervereniging Heerenveen en omstreken
organiseert voor de voetbalverenigingen in haar regio de
jeugdspelregelwedstrijden.
Wij nodigen u uit hieraan deel te nemen met één oÍ meer
teams van uw vereniging. De regiowedstrijden zullen wor-
den gehouden op vrijdagavond 5 Íebruari 1999 om half acht
op een nog nader te bepalen lokatie in de regio
Heerenveen. Hier kan men zich kwaliÍiceren voor de
Provinciale Kampioenschappen op 12 februari te Drachten.

Hebben jeugdleden hier belangstelling voor geef je dan op
bij Piet Tijsma.
Tel: 631807



Meisjesteam:

Na de winterstop (in Íebr./maart) gaat ons meisjesteam spelen in de competitie
voor 12-15 jarigen. Het team bestaat momenteel uit 8 speelsters, en aangezien ze
in de competitie 7 tegen 7 spelen, kunnen er nog wel een paar meisjes bij. Dus
ben je tussen de 11 en 15 jaar, en lijkt voetballen jou het einde, neem dan z.s.m.
contact op met onze jeugdvoorzitter Jan Nijdam weaze 19 tel. 631936 oÍ de jeugd-
coórdinator Piet Tijsma s. de Grootstrjitte 26 tet. 631807. Zij kunnen je uiileggLn
hoe een en ander in z'n werk gaat. Je mag ook gerust eens komen kijken bi1àen
training of desnoods gewoon lekker meedoen. Dan moet je wel even contact opne-
men met één van de leidsters of de trainers, zijnde Maaike Nijdam, Durkje
Keekstra, Dries Kuperus of Andreas de Boer (dit i.v.m. de trainingstijden tijdens de
winterstop).

Voetbalschoenen.

Ben je nog in het bezit van voetbalschoenen die niet meer worden gebruikt, dan
kun je deze inleveren in de kantine van de v.v. oldeboorn. wij kunnen er waar-
schijnlijk wel weer iemand blij mee maken.

Leiders/l eidsters/trai ne rs.

wegens uitbreiding van het aantal jeugdteams, zijn wij voor na de winterstop en
het volgend seizoen op zoek naar enkele jeugdleiders oÍ leidsters en jeugdtrainers
of trainsters, die bereid zijn om wekelijks een paar uur een jeugdteam tó begelei-
den (meestal op'zaterdag) of te trainen (2keer 1 uur per week op een avond). Voor
na de winterstop (in februari) zoeken we een leider en/of leidster en een trainer oÍ
trainster voor de groep B-10 jarigen. Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar
een trainer en leider voor de 12-14 jarigen. We zijn ook op zoek naar 2 nieuwe lei-
ders voor de 1o-12 jarigen. ook zoeken we nog enkele (assistent)trainers, die
onze huidige jeugdtrainers tijdens de trainingen willen assisteren. Voor informatie
kan contact worden opgenomen met piet Tijsma (jeugdcoórdinator) tel. 631g07.

Afgelastingen.

Het komt dit seizoen nogal regelmatig voor dat er wedstrijden worden afgelast.
Onze huidige wedstrijdsecretaresse heeft dan inmiddels ook een "teleÍoon-oor',
van de vele afgelastingen. om haar nu een beetje te ontzien verzoeken we een
ieder die wil weten oÍ de wedstrijden in het weekend wel of niet doorgaan eerst te
bellen met de lnfolijn van de KNVB 0513-6"t8998 (cassette), of vrijdág's te kijken
naar Teletekst. Spelers en ouders dienen contact op te nemen met de betreffende
leiders/leidsters. Bij voorbaat dank.



WIL JE VRIENDJE OF VRIENDINNETJE OOK LID WORDEN VAN DE V.V.
OLDEBOORN? DAT KAN ALTIJD!!AANMELDEN KAN BIJ BINNE OOSTER.
BAAN DS. NIEUWOLDSTR. 12 IN ALDEBOARN TE1.631768.

ER LIGGEN OOK AANMELDINGSFORMULIEREN IN HET BURO IN DE
BESTUURSKAMER.

KOM GERUST EENS KIJKEN OP EEN TRAINING OF BIJ EEN WEDSTRIJD.

VERDERE INFORMATIE: JAN NIJDAM (JEUGDVOORZITTER) TEL. 631936.

UITSLAG SCHUTJASSEN
Yntze Blaauw
Kees Kalsbeek
Hein Akkerman
Harry Brandsma
Jikke Veenstra
Harm Oosterbaan
Tjitze Nijdam
Haaye van der Heide
Johan Fokkema
Eit Huitema
Jan de Jong
Wander Veenstra
Gerke van Kalsbeek
Jan Bethlehem
Jolle van Kalsbeek
Jan Nijdam

03-01 -1 999
12-01 -1 999
16-01-1999
24-01-1999
04-02-1 999
21 -02-1 999
21-02-1999

UITSLAG KLAVERJASSEN
48-32 Anke Riemersma 6560 punten
48-33 Watze Watzema 6300 ,,

45-31 Ria Broekmeulen 5950
45-35 Marjon Watzema 5940 ,t
43-40 Harm Watzema 5820
40-41 Hedde Hoekstra 5780
38-32 Arjen Watzema 5540
38-38 - Johannes Watzema 5340
38-38
38-42
38-42
38-45
37-47
36-48
35-41
32-48

Renado 1

DWP 1

BCV 2
Robur 1

DWP 2
Bakhuizen 2
Bakhuizen 1

Oldeboorn 1

Oldeboorn 1

Oldeboorn 1

Oldeboorn 1

Oldeboorn 2
Oldeboorn 2
Oldeboorn 1

14.00
19.30
14.00
14.00
19.30
12.00
14.00



V.V. Heerenveen 82 - V.V. Oldeboorn 81

zalerdag 14 November j.l. gingen wij met veel zelfvertrouwen naar het sportcom-
plex van de V.V. Heerenveen. Dit als gevolg van de thuiswedstrijd, die we zeer
scherp, Íel en geconcentreerd speelden. we wonnen deze wedstrijd dan ook met
7 - 3 (scheidsrechter B. Brander uit Akkrum die uitstekend floot!). Al vroeg in deze
wedstrijd bleek dat de scheidsrechter van vandaag het niveau van de beruchte
scheids "siebe Gehaktbal" bij lange na niet haalde, zodat we al vrij snel op een 2
- 0 achterstand kwamen. Een paar minuten hiervoor werd onze spits Robbert v/d
Torre twee maal teruggefloten wegens omstreden buitenspelgevallen. Maar goed,
het veldspel was in de eerste helft zeker niet minder dan dat van V.V. Heerenveen,
maar we creëerden weinig kansen. ln de rust werden Rene Hiemstra (blessure)
en Jelle Jacob de Vries gewisseld. Dennis van Marrum en Nico Veld kwamen de
gelederen versterken. De tweede helft leek 4O o/o vàtl de spelers de "avond van te
voren" wat in de benen te hebben. Dit resulteerde in een slap begin en ongecon-
sentreerd spel. Heerenveen strafte dit genadeloos aÍ: 6 - 0 in 25 minuten. we kon-
den ons niet goed staande houden op het gladde en natte veld, zodat we, net als
AJAX, ons uitstekende positiespel niet tot uitvoering konden brengen. Een kwar-
tier voor tijd werd Klaas "de Skaver" Voolstra het veld afgezonden wegens aan-
merkingen op de leiding. Voolstra begreep hier niets van. En terecht, bleek later.
Na de wedstrijd bekende Nico Veld dalhij iets geroepen had aan het adres van
de scheidsrechter. Namen Klaas: "Nico, bedankt". De einduitslag werd uiteindelijk
bepaald op B - 0, mede dankzij onze "man of the match"; vlaggenist Jan Visser.
De scheidsrechter en Jan konden elkaar "blindelings" vinden. Ondanks dit zware
(bloed)verlies, hebben we een uitermate vermakelijke wedstrijd beleeÍt, mede
dankzij de lachwekkende bijdrage van de enige echte dubbelganger van ,'siebe
Gehaktbal" Dennis van Marrum

reparatiel

restauratie

onderhoudswerk

aan grafstenen

en andere

natuurstenen objecten
Wout Kuik
v. Sminiawei 3
8495 MT AldeboaÍn Tcl. 0566-65220I



BLUE BOYS 2. OLDEBOORN 3

Na een paar vrije zondagen moesten we zondag 8 nov oeÍenen tegen Blue Boys.
ledereen was op tijd aanwezig zodat we mooi op tijd konden vertrekken en als
eersten aankwamen. Na een bakje gelijk de warming-up. Het veld was goed,
beter dan we gewent zijn. We begonnen gelijk goed met de wedstrijd. Na onge-
veer'10 minuten scoorde Udo 0-1. Na de aftrap gingen we gelijk weer verder op
de helÍt van Blue Boys. Met als resultaat een doelpunt van wiebe 0-2. Daarna
scoorde Gerke 0-3 en vlak voor rust, na een mooie pass van Gerke en een schot
op de paal, tikte Albert 0-4 binnen. ln de tweede helft gebeurde er niet veel meer.
Blue Boys had het al opgegeven. ln de 45 minuten die nog gespeeld moesten
worden werd er niet veel meer gevoetbalt. Er werd nog 4x gescoord; Roelof 2x,
Ellert 1x en Tjitte ook nog 1x. Na deze wedstrijd gingen we naar huis met een
B-0 ovenrvinning.

RoeloÍ

MILDAM. ALDEBOARN 3

Het is s'morgens 9 uur en wij vertrekken richting Mildam, onderweg is het vrij mis-
tig. Zo komen we aan in Mildam , eerst even de kantine in voor een bakje en dan
de box in. sible'vertelt de opstelling en daarna gaan we naar buiten voor de 'war-
ming up'. om 10 uur beginnen we met de wedstrijd. Halverwege de eerste helÍt
maakt Roelof met een lange pass een goal 1-0. Met deze stand gingen we de rust
in, even een bakje thee en we konden er weer tegenaan,er werden een paar
gewisseld.Het duurde maar even of Mildam kwam in actie, Mildam kwam op Harm
af , Harm kon er net niet bij dus 1-1. Even later kwam Mildam al weer de ver-
keerde kant op , ze deden een schot , deze kwam iets verkeerd bij Henk op de
kop en zo werd heï2-1. Maar toen kwamen wiebe en udo in actie , na een mooie
pass van wiebe kreeg Udo de bal op de kop 2-2. Maar helaas het was te mooi
om waar te zijn , in de laatste minuten kwam Mildam terug, het werd 3-2. En dat
was het einde van het derde.

JOHANNES POEPER



(1e helÍt seizoen 1998-1999)

Een overzicht schrijven over de jeugdteams van de v.v. Oldeboorn betreffende de
1e helft van het seizoen 1998/1999 valt niet mee, oÍ toch wel? Gemiddeld speel-
den de jeugdteams slechts 5.4 COMPETITIEWEDSTRIJDEN!!!! Dus weinig stof
om over te schrijven zou je denken, dus ben ik misschien wel lekker snel klaar met
dit overzicht. De KNVB heeft uiteindelijk maar besloten om per 15 dec. a.s. een
streep onder de competitie te zetten (die op 28 nov. j.l. z'n einde had moeten krij-
gen), en in maart maar met Írisse moed opnieuw de wei in te gaan. De wei waar-
over in Aldeboarn bijna wekelijks wordt gesproken. ook onze jeugdteams hebben
veel last gehad van de erbarmelijke toestand waarin onze velden zich bevinden.
Daarover is inmiddels genoeg gezegd en geschreven. Feit is wel dat de motivatie
bij de spelers/leiders/trainers en de rest van het jeugdkader steeds verder in de
modderige grond wegzakte. Hopelijk weten we tijdens de winterstop de motivatie
met z'n allen weer te vinden om er in maart weer volop tegenaan te gaan op hope-
lijk 1 of 2 goed bespeelbare veld(en). Aan het begin van het seizoen gingen we
van start met 5 jeugdteams, te weten MP1, F1, D1, C1 en 81. Dus wederom geen
E-pup. en A-jun. Gezien de huidige ontwikkeling lijkt het erop dat we de komende
jaren ook geen A-jun. (leeftijd 16-18 jaar) meer krijgen. De huidige jeugd heeft
(helaas) meer belangstelling voor andere zaken. Bij de B-jun. (leeftijd 14-16 jaar)
begint men alte denken aan zakgeld en -stappen", dan moge het duidelijk zijn dat
een vereniging in de toekomst het "A-juniorenplaatje" gevoeglijk kan vergeten
(helaas, want dit is de ideale opstap naar de senioren). Gevolg is dan wel dat
jeugdspelers steeds eerder (15/16 jaar) worden overgeheveld naar de senioren.
Dit hoeft geen bezwaar le zijn, aangezien de huidige jeugd ook steeds eerder rijp
en vooral mondiger is, maar vanuit de vereniging vergt dit wel steeds meer bege-
leiding (niet iedere jeugdspeler is op die teeftijd klaar voor de senioren). ook bij
onze huidige C-junioren is helaas sprake van een terugloop in het ledental. Men
heeÍt er op deze leeftijd al geen zin meer in. Binnen deze groep met name is de
trainingsopkomst om te huilen. Af en toe verschijnen er soms maar 2 of 3 spelers,
hetgeen voor de trainer en de leiders vreselijk ontmoedigend werkt. Volgens mij
ligt hier ook heel duidelijk een taak bij de ouders. De ouders dienen ook eens te
beseffen dat er kaderleden bij een vereniging zijn die zich voor hun kinderen iede-
re week enkele uren inspannen.zij verwachten dan ook dat deze kinderen op de
trainingen/wedstrijden/andere aktiviteiten aanwezig zijn. Stimuleer uw kind om
naar een training e.d. te gaan!!! Na deze wat depressieve opening zijn er gelukkig
ook nog wel positieve zaken te melden, zoals daar bijvoorbeeld nog steeds het
meisjesteam is. Helaas vielen ook hier enkele meisjes bij weg, maar heeÍt men
momenteel 8 speelsters die na de winterstop in de meisjes juniorencompetitie (12-
15 jaar) gaan spelen (hetgeen weer een stap vooruit is, en misschien wel geen
makkelijke, maar een beetje weerstand in de competitie is niet verkeerd). Het
meisjesteam kan overigens nog wel een paar speelsters gebruiken, en is voor na



de winterstop ook op zoek naar een nieuwe trainer/trainster. Onze F-pupillen
beschikken inmiddels ook over maar liefst 13 spelers, hetgeen voor de zalerda-
gen teveel van het goeie is. Er is dan ook besloten om na de winterstop een E-
pupillen team te formeren in de leeftijd van 8-10 jaar. ook hiervoor zijn we nog
naarstig op zoek naar leiders en trainers. Onze D-pupillen beschikken momenteel
over een heel aardig team, waarin de samenwerking goed is. onder leiding van 2
nieuwe trainers, wietse en Pieter, en de nog steeds bezielende leiding van cees
en Henk presteert dit team deze competitie gewoon goed. Dit team beschikt dui-
delijk over een paar voetbaltalenten. Dit blijkt ook wel uit het feit dat Margje weder-
om is geselecteerd voor het KNVB districtsteam voor meisjes (evenals overigens
Tammy Vink), en Anno een selectiewedstrijd speelde voor het KNVB districtsteam
voor jongens, maar helaas niet door de selectie kwam. Helaas moeten we voor dit
team voor volgend seizoen ook op zoek naar 2 nieuwe leiders. Misschien iets voor
U????? Leider zijn van een team met toekomst dat moet iedere voetballiefhebber
wel lokken. Alle kandidaten kunnen zich ten alle tijde melden bij Jan Nijdam (tel.
631936), of PietTijsma (te|.631807). ln oktober j.t. werd ersedert2 jaarweereen
voetbalinstuif georganiseerd. Sierou v.d. Heide en August Faber werden bereid
gevonden om maar lieÍst 20 toekomstige voetbaltalenten in de leeftijd van 5/B jaar
op te leiden. ledere 2 weken werd er met hartstocht op vrijdagmiddag getraind op
een niet al te best trainingsveld. Sinds enkele weken spelen deze talenten zater-
dagmiddag in de zaal. waarschijnlijk gaan er na de winterstop enkele van deze
spelers in de competitie spelen bij de F-pup. Hopelijk beleven deze aanstormen-
de talentjes nog vele uren voetbalplezier bij onze vereniging. Dan nu over tot het
werkelijke overzicht per team. Laten we maar beginnen bij de MElsJEs. zijwaren
aan het begin van de competitie redelijk regionaal ingedeeld, maar helaas bleek
dit uiteindelijk niet de definitieve indeling. Men moest "wereldreizen" gaan maken

' naar Meppel, steenwijk en Koekange (deze laatste plaats moest eerst wel opge-
zocht worden op de kaart). op deze sportcomplexen komt zelÍs ons vlaggeschip
niet eens. De resultaten in slechts b gespeelde wedstrijden (van de 10) waren:
thuis gelijk tegen Read swart 3-3 (de koploper) en 5-3 winst op de eeuwige riva-
len uitAkkrum. Uit werd tegen Read Swart verloren met 5-2. Twee klinkende over-
winningen werden behaald in steenwijk en Koekange, resp. 2-14 en 3-11. ze zijn
geëindigd als 4e met 7 punten en een doelsaldo van 35-16. Een prima resultaat.
Voor hun zit de pupillen competitie erop. Na de winterstop gaan ze naar,'meiden-
competitie", oftewel de Meisjes juniorencompetitie (12-lsjaar). Hopelijk gaan jul-
lie op dezelfde voet verder, en houden jullie er nog steeds net zoveel plezier in.
Veel succes. De leiders van onze F-PUPILLEN dachten voor de competitie dat
ze waren ingedeeld in de champions Leaque, gezien de tegenstanders als
Heerenveen F1, Heerenveense Boys F1, wolvega F1, Dlo oosterwolde F1 en
Gorredijk F1. Uiteindelijk bleken alleen de eerste 3 tegenstanders te sterk voor
onze jonge sterren, maar werd Dlo oosterwolde tot 2 keer toe aan de zegekar
gebonden. Gorredijk was na de wedstrijd tegen oldeboorn (1-17) zo onder de
indruk van onze talenten, dat men zich meteen terugtrok uit de competitie en gelijk
in trainingskamp ging. Na B wedstrijden (de volledige competitie uitgespeetd!)



bezat men 6 punten en een doelsaldo van 9-45. De wedstrijden gingen als volgt:
Thuis gewonnen van DIO Oosterwolde met 5-2 en verloren tegen Heerenveense
Boys, Heerenveen en wolvega met resp. 0-7, 0-6 en o-9. Uit was er een prima
resultaat tegen Dlo oosterwolde, nl. 0-3 winst. verloren werd er van
Heerenveense Boys (9-0), wolvega (7-0) en Heerenveen (5-1). prima gespeeld
en ga zo door na de winterstop. Voor een groot gedeelte van het team zal dit in
de E-pup. zijn, en voor een gedeelte blijft het de F-pup. veel plezier verder. onze
D-pupillen blijken onwaarschijnlijk goed uit de voeten te kunnen op een groot
veld. Dit team speelde tot en met vorig seizoen nog altijd in een zevental op een
klein speelveld (met kleinere goals en geen buitenspelregel). Men manifesteeft
zich uitdrukkelijk bij de bovenste 3 in de competitie, die helaas niet uitgespeeld
wordt. van de 10 wedstrijden hebben zij ook helaas nog maar 5 gespeeld. Hierin
werd slechts 1 keer verloren (in de laatste minuten in de uitwedstrijd tegen de hui-
dige koploper oNT D1 1-0). Langezwaag D1 heeft 2 verliespunten minder dan
oldeboorn, en staat daardoor op de 2e plaats. Met 12 punten uit 5 wedstrijden en
een doelsaldo van 23-8, kunnen we gerust spreken van een prima resultaat. De
uitslagen waren verder als volgt; thuis werd alleen gespeeld en gewonnen tegen
Boornbergum D1 (6-2). Uit werd gewonnen van Thor D1 (3-6), Boornbergum D1
(2-4) en Gorredijk D2 (O-7). Na de winterstop wordt dit team misschien iets zwaar-
der ingedeeld, maar hopelijk weten ze de goed ingeslagen weg te vervolgen. Veel
succes. Dan nu over naar het "probleemteam", de c-junioren". Vier wedstrijden
gespeeld, vier keer verloren, geen punten, en een doelsaldo van 1-37. Geen vro-
lijk verhaal om mee thuis te komen. Het-excuus dat men zwaar is ingedeeld, is
gedeeltelijk waar, maar als men niet bereidt is om meer inzet en strijd te leveren,
dan worden er ook na de winterstop niet veel punten gehaald. De spelers zullen
moeten inzien dat je met een teamsport bezig bent, en alleen met de juiste team-
geest een positief resultaat kunt behalen. ook de trainingsopkomst is bij velen
dramatisch. Ook hier zal verandering in moeten komen. De resultaten waren als
volgt. Thuis werd met 0-7 verloren van Mulier c1. uit verloor men van Mulier c1
(14-0), wzs c1 (B-0) en RES c1 (B-1). Dit moet en kan na de winterstop veet
beter!!! Het woord is nu aan de spelers zelt. Onze B-junioren presteren uiterst
wisselvallig. Klinkende overwinningen worden net zo snel aÍgewisseld met den-
derende nederlagen. Dit team is dus te wisselvallig in de prestaties, en zal meer
constant moeten worden. Helaas bedankte hier voor de winterstop ook weer één
van de oudere spelers, zodat de balans in het team ook weer minder zal worden,
en ze het na de winterstop waarschijnlijk ook weer wat moeilijker gaan krijgen.
Aan het begin van het seizoen kreeg het team, en Jelmer v.d. Berg nog meer, te
maken met een grote tegenslag. Jelmer brak nl. in de uitwedstrijd tegen Read
swart zijn been op 2 plaatsen. Gelukkig traint Jelmer op dit moment weer aan-
gepast mee, en kan hij na de winterstop weer z'n rentree maken bij het team.
Onder leiding van Jan en Siete werden de volgende resultaten behaald. Thuis
werd alleen gespeeld en gewonnen tegen Heerenveen 82 (7-3). uit werden de
volgende resultaten geboekt. Verlies tegen Gorredijk 81 (12-2), verlies tegen
Heerenveen 82 (8-0), winst tegen Read Swarl 81 (2-5) en winst tegen



Heerenveense Boys 83 (3-8). Ook deze ploeg speelde maar de helft van de
geplande wedstrijden, nl.5 uit 10. Men eindigde uiteindelijk als 4e met I punten
en een doelsaldo van 22-28. Hopelijk zien we na de winterstop een meer constant
team dat langzaam, maar zeker naar een hoger nivo zal groeien, en zodoende
binnen aÍzienbare tijd enkele spelers zal aÍleveren voor onze seniorenaÍdeling (er
zitten nl. wel enkele potentiële kandidaten bij voor de hogere seniorenteams).
Hopelijk maken deze spelers dit de komende tijd waar. Veel succes. Dan sluit ik
maar weer eens af met de mededeling dat ik alle teams in de diverse
Kerstzaalvoetbaltoernooien veel succes wens, en tevens een ieder Prettige
Feestdagen en een SportieÍ en Gezond 1999 toewens. Hopelijk weer eens tot
ziens op ons Sportcomplex (gelegen aan de Sudkant, voor wie dit inmiddels ver-
geten is).

Piet Tijsma
Jeugdcoórdinator

DINSDAG 22 DECEMBER SURVENTOHAL SI.IRI-ITIISTERVEEN.

12.12 u.
13.48 u.
14.2O u.

9.18 u.
9.54 u.
10.30 u.
11.24 u.

12.58 u.
13.40 u.
15.04 u.

10.24 u.
10.48 u.
11 .36 u.

Rottevalle C1

Oldeboorn C1

ASC C1

Oldeboorn D1

ONT D1

't Fean'58 D1

Oldeboorn D1

Rottevalle 81
Oldeboorn B1

Oldeboorn B1

't Fean'58 MC1 -
Oldeboorn MC1 -

Oldeboorn MC1 -

Oldeboorn C1

RWF C1

Oldeboorn C1

Drogeham D1

Oldeboorn D1

Oldeboorn d1

RWF D1

Oldeboorn B1

ASC 81
ONT 81

Oldeboorn MC1 (meisjes)
Drachtster Boys MC2
Read Swart MC1

DINSDAG 22 DECEMBER DE SPLITTING DRACHTEN.

WOENSDAG 23 DECEMBER SPORTLAAN DRACHTEN.

I

10

MAANDAG 21 DECEMBER HOUTMOUNE BUITENPOST.



Begin september werd er met de competitie begonnen, nu zitten we al in decem-
ber. Normaal speelje dan zo'n 10 tot 13 wedstrijden maar vanwege slecht weer
en een wel heel erg slecht veld, speelden we tot nu toe nog maar 5 wedstrijden.
De eerste 3 wedstrijden werden allemaal dik verloren maar toen begon de machi-
ne te lopen. Tegen Akkrum werd met 5-0 gewonnen en tegen Aengwirden met 3-
1. De wedstrijd tegen Akkrum was een thuiswedstrijd maar werd vanwege
.......(zie boven) verplaatst naar Akkrum. Van de 5 wedstrijden speelden we dus
nog maar 1 thuis. Het enige wat we nog konden doen was dus trainen, trainen en
maar weer trainen. Hoewel zelÍs dat werd weleens afgelast. De motivatie was dan
ook ver te zoeken maar kun je dat de dames nog kwalijk nemen. De ene keer
stond in tot je knieen in de stront, dan weer in het water en op het laatst in de
sneeuw. Ook voor de trainer en de leidster was het op het laatst geen pretje meer
om voor de nodige motivatie te zorgen. Ook de groep werd kleiner, Evelien, Olga

en Gea hielden er alle drie
mee op zodat we nu nog
maar 14 dames over heb-
ben. Dus dames in
Oldeboorn, kom er bij. Na
de winterstop gaan we
natuurlijk weer vrolijk ver-
der met het trainen en
hopen dan ook eens te
kunnen voetballen. We
hoeven nog maar 17 wed-
strijden dus laten we maar
hopen dat er geen strenge
winter komt. Zal je maar
gebeuren dat er tot maart
winter is. Moet je in 10
weekenden al die wedstrij-
den spelen. Gelukkig heb-
ben we een goede voet-
balbond, die zal dit kleine
probleem wel oplossen.
We kunnen altijd nog door-
gaan tot juli, gaan we
maar niet op vakantie
(geen probleem voor de
trainer overigens). Deze
trainer heeÍt overigens na
twee seizoenen zijn con-
tract niet meer verlengd.
Liefhebbers kunnen zich

Zeilschocl Pea* biedt een breed scala aan altrÀktlê.re kursussen:

Zeilen in Optimisten,
Lasers en Valken,
surfeh en comhiweken

Vaur elke feeft'ijdsgroep
, een eigan programfta
, leuke kampaktiviteiten
r gedegen cpgeleide
instruktiestaf , perfekte

ligging . prima verzorginq . comfortabele akkornmodaties

6494 NB Akkrum l.ies
rel. {0566} 6.1 }3 92
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daarom vanaÍ nu melden bij Haiko van Dijk (technisch directeur). Clubliefde
bestaat gelukkig nog steeds tenminste bij de dames want Anneke de Visser rijdt
minstens 1 keer in de week van Diever naar Oldeboorn om eventjes te trainen.
ook zaterdags voetbalt ze dan nog. Amarins, Martine, sjoukje, Monique, Miriam,
Anneke de V Anneke W, Mariska, Marise, Nynke, Elisabeth, Marije, Sierou,
Marieke en Willemke, ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en hopelijk tot 11
januari op de eerste training. Verder hoop ik dat we de winnende serie doorzetten
van de laatste wedstrijden en voor jullie ook dat we niet te vaak door de week
moeten.

B-junioren
(20 minuten)

1. Langezwaag
2. Aengwirden 1

3. Aengwirden 2
4. Udiros

E-pupillen
(15 minuten)

C-junioren
(20 minuten)

1. Langezwaag
2. Aengwirden 1

3. Aengwirden 2
4. Oldeboorn

F-pupillen
(15 minuten) -

1. Langezwaag 1. Langezwaag
2. Fochteloo 2. Fochteloo
3. Oldeboorn 3. Oldeboorn
4. VVI 4. Bakkeveen
Speeldata Tiidstip Categorie

19 december 12.00-14.00 uur E-pupillen.

9 januari 12.00-14.00 uur F-pupillen

16 januari 12.00-14.00 uur D-pupillen

23 januari 12.00-14.00 uur E-pupillen

30 januari 12.00-14.00 uur F-pupillen

6 februari 12.00-14.00 uur E-pupillen

13 februari '12.00-14.00 
uur F-pupitten

20 Íebruari 12.00-14.00 uur D-pupiilen

27 Íebruari 12.00-14.00 uur E-pupillen

D-pupillen
(15 minuten)

1. Langezwaag 1

2. Langezwaag 2
3. SCS
4. Oldeboorn

Tiidstip Categorie

14.00-16.00 uur C-junioren

14.00-16.00 uur B-junioren

14.00-16.00 uur C-junioren

14.00-16.00 uur B-junioren

14.00-16.00 uur D-pupillen

14.00-16.00 uur C-junioren

14.00-16.00 uur B-junioren

14.00-16.00 uur C-junioren

14.00-16.00 uur B-junioren

Jullie trainer.



ENKELE REGELS T.A.V. DEELNAME AAN DE ZAAL(OEFÊN)COMPET|TIE

- Teams dienen geen intrapballen mee te nemen.
- Schoenen met zwarte zolen en buitengedragen schoenen zijn verboden.
- Spelregels worden bekendgemaakt bij begin wedstrijden.
- Kosten zijn F1.60.00 voor 4x spelen!!!!

(Dit graag kontant betalen bij de 1e wedstrijd)
- SV Langezwaag is niet aansprakelijk voor vermissingen en letsel.
- Een ieder dient zich te houden aan de voorschriften van de sportzaal.
- Begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers in/rond
de zaal.
- Wedstrijdprogramma ligt elke week bij de tijdwaarneming.

Wij wensen iedereen een sportieve en leuke zaalcompetitie toe, onder het
motto: Laat de jeugd zoveel mogelijk voetballen!!!

Groeten van de jeugdcommissie voetbal SV Langezwaag.

On&rtrouds'& VOF

Birstum 4
8494 MZ
ï
Fax
M
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Na de moeizame 2e seizoenhelft van 97\98 stonden we begin augustus weer met
vele beide benen op de grond.
De seizoenvoorbereiding kende echter zoveel vakantieonderbrekingen dat bijna
de helft van de selektie meer dan 2s"/"van de trainingen en wedstrijden miste.
Aangezien een goede voorbereiding een vereiste is voor een goed seizoenresul-
taat waren de voortekenen al niet gunstig.
De bekerwedstrijden tegen wispolia en Langezwaag werden plichtsgetrouw
gewonnen. De beslissende ontmoeting in de Knipe tegen Read swart voor plaat-
sing in de 2e ronde werd de beste wedstrijd van het huidige seizoen en tegelijk
de dikste nederlaag (5-0). Het klasseverschil in spitsen verklaarde de cijfers.

Het competitiedebuut in de 4e klas A thuis tegen Geel Wit bracht het eer-
ste puntje binnen (2-2).
Ons veÍdspel met bal en de inzet waren prima ,alleen de konditie liet ons de laat-
ste 20 minuten logischeruuijs in de steek. De Amelander counters, hun specialis-
me, leverden echter verontrustend veel scoringskansen op.
ln en tegen warga werkte de wet van Murphy uitstekend: alles wat er mis kon
gaan ging ook mis.
De 4-1 nederlaag was zeker niet geflatteerd en warga had haar naam als
Boarnster angstgegner weer eens waar gemaakt.

ln de derby in en tegen Akkrum bad oldeboorn de zaken weer prima op
de rails. Technisch, tactisch en mentaal een dikke voldoende en het trouwe
Boarnster publiek scoorde een vette acht.
Een echte 4e klassewedstrijd met veel spanning en een goed moreel resultaat
voor de underdog.
De Írustratie bij de toen nog kampioenskandidaat was duidelijk hoorbaar.

Gesterkt door dit resultaat begonnen we sterk in de thuiswedstrijd tegen
koploper De walden , maar na de 0-1 lieten we ons langzaam maar zeker geruis-
loos aÍslachten. De 2-6 was niet alleen het gevolg van de betere tegenstander
maar had ook te niaken met een gebrek aan strijdlust.
Na een diepgaand gesprek tussen trainer, leider en spelers wilde men in stiens
op een goed bespeelbaar bijveld zo graag iets laten zien dat het tegenoverge-
stelde werd bereikt. De ongrijpbare Hessel Meijer schakelde in zijn eentje de hele
zwart-witte deÍensie uit. Na de 3-0 ruststànd kwamen we als herboren de kleed-
kamer uit: een ouderwets vechtend en jagend oldeboorn probeerde, weer in 4-3-
3 Íormatie, na de aansluitende treffer te stunten maar vooral de scheidsrechter
gooide het nccige roet in het eten. Meijer soleerde nog eenmaal en het pleit was
beslecht. Het grote winstpunt was echter dat de letter F weer achter passieF was
weg gehaald ! De vele meegereisde supporters (ondanks het slechte weer) kon-
den weer eens trots op hun spelers zijn.
Lovende woorden van de tegenpartij inde LC waren helaas onze enige beloning.



Een maand later in de Bonifatiusstad waren we op bezoek bij een lotgenoot, te
weten Dokkum, nog niet zo lang geleden een trotse 2e klasser. Bij winst waren we
over deze concurrent heen gegaan en de winst hadden we verdiend. we werkten
hard speelden goed en beter dan de opponent maar konden aanvallend geen
vuist maken.
Verdedigend speelden we een bijzonder ongelukkige partij met een eigen doel-
punt en een rode kaart voor Siemen Willem. Uit de hierdoor veroorzaakte vrije trap
kregen we de genadeklap (3-1). Een enorme domper als je zo drie hele belangrij-
ke punten op een concurrent verliest.

Op een winters Ameland de return tegen Geel Wit, dat duidelijk sterker
was geworden na de seizoenopening in oldeboorn. Fysiek maar ook qua voetbal
toonde de subtopper zich vanaf het eerste fluitje oppermachtig en het wachten
was dan ook op de eerste tegentreffer. Jeroen weerde zich uitstekend en bespaar-
de ons een echte aÍgang.

7 wedstrijden: 2x gelijk en 5 nederlagen = 2 punten = 12e plaats. Harde
cijÍers. Hoe kan dat nou , vorig jaar voor de kerst de positieve verrassing van de

4e klas, een jaar later de negatieve surprise van de 4e klas?

De 4e klas A is een zwaardere competitie dan 48 met opvallend gemakkelijk sco-
rende teams die echter ook opvallend veel doelpunten tegen krijgen. Het grote
verschil is natuurlijk dat we zell moeizaam scoren en heel veel tegendoelpunten
incasseren.
Oorzaken genoeg die met elkaar een gïote vicieuze cirkel vormen:* een konditioneel slechte voorbereiding door onvoldoende trainings-

presentie;* slecht trainingsveld waardoor we onvoldoende aan normale trainingsop
bouw kunnen doen;

" slecht wedstrijdveld waardoor we onvoldoende wedstrijdritme
(=vertrouwen, vorm) krijgen;* langdurige blessures van Siete en Sietse;
het vetrek van een voor ons belangrijk soort speler: Pieter Ate;
toenemende onzekerheid en faalangst bij een aantal spelers,
irritaties door nederlagen en slechte werkomstandigheden

MAAR VOORAL- gebrekaandoorzettingsvermogen,wilskracht,incasseringsvermogenen
leiderschap binnen team.

Want: hoe beroerd de velden en trainingsvelden er ook bij liggen: het mag en kan
geen hoofdoorzaak zijn van de slechte prestaties tot nog toe. Tegenslagen zijn er
namelijk om overwonnen te worden en dat kan alleen als iedereen dat wil. ln
slechte tijden leèrt men zijn vrienden kennen en dat geldt ook voor trainer en lei-
der in deze Íase: wie neemt het voortouw, wie vecht door in de trainingspartijtjes
op ijs, sneeuw en in water en wie laat het kopje snel hangen, wie durft met trainer
en leider zijn teamgenoten te corrigeren als sommigen proberen de kantjes er af
te lopen of frustraties op verkeerde momenten op verkeerde plaatsen worden los-
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gelaten op anderen dan hun zelf ????????.
Het is niet moeilijk te presteren in een goed draaiend team onder positieve
omstandigheden maar een goed team overleeÍt tegenslagen en manifesteefi zich
juist dan. Het kan nog altijd, we hebben nog'15 kansen om degradatie te onilo-
pen. Velen zijn ons voorgegaan in de jaarlijkse strijd en de "karakterploegen" won-
nen het daarbij altijd van de technische teams. Goede voetbalkwaliteiten zijn geen
garantie voor lijÍsbehoud, doorzettingsvermogen is dat meestal wel.
Boarnsters vecht voor je club !

Prettige feestdagen voor alle zwart-witten en een voorspoedig 1gg9.

Nadat we vorig seizoen weer net de promotie hebben gemist zijn we nu alweer
halverwege het seizoen 9B/99. Collega leider van het vorig seizoen August Faber
keerde op eigen verzoek terug naar de A-selektie, evenals Jan van der woude.
Hiervoor in de plaats kregen we een man met veel routine uit het vijfde, namelijk
Harke Hartmans en uit de B-junioren kwam het talent Martin Meester. Zo kwamen
we tot een spelersgroep van 13 personen, bestaande uit:
Jeroen: Keeper met veel talent, is dit siezoen goed bezig en viel ook al enkele
keren goed in bij het eerste elftal.
Broer: Rechtsback, technisch iets minder, maar heel fanatiek en altijd spelend
met 100% inzet.
Martin: Talent uit de B-junioren, moet Teren sneller te handelen als hij door de
tegenstander onder druk wordt gezet.
Lutsen: Goede mandekker, altijd een rots in de branding.
willem: Nu ook op links een keiharde back die zijn tegenstander geen meter
gunt, moet niet te vaak een training overslaan.
Dries: Een technische en veel pratende speler die op meerdere plaatsen inzet-
baar is.
Andreas: op het middenveld een goed storende speler die veel meters maakt,
opbouwend iets minder.
Jan v': Na een lange lijdensweg prima teruggekomen, helaas nu weer gebles-
seerd (sterkte).
Harke: Aanvoerder met veel routine, balvast (soms iets te balvast) en heeft ook
uitstekende keeperstalenten.
Jurjen: Traint met de A-selektie, is serieus bezig en gaat nog steeds vooruit.
Jelger: Traint"ook met de A-selektie, technisch prima, scoort regelmatig, maar
moet harder worden in de duels.
Jacob: Echte spits met een neusje voor de goal, helaas niet elke zondag beschik-
baar wegens werkzaamheden.
Jorn: Voetbalt goed op de linkerkant, scoorde 5 keer in 4 wedstrijden en kan nog
veel beter.
De voorbereiding verliep ietwat chaotisch. Doordat de voorbereiding vroeg begon
waren er nog spelers op vakantie, zodat we nooit met een volledig team uit kón-
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den komen. Toch werden met behulp van spelers uit de A-selektie en B-junioren
de oefenwedstrijden gewonnen. De start van de competitie was ook goed. Uit
tegen Mildam werd met knap voetbal gewonnen en ook Wispolia, Blue Boys en
Gorredijk werden het bos ingestuurd. Verder het bekende verhaal: slecht weer,
slechte velden, slechte trainingsomstandigheden en een leider die niets anders
doet dan teleÍoneren. Resultaat in de eerste helft van de competitie: 4 wedstrijden
gespeeld, 12 punten, met nog 2 wedstrijden op het programma voor de winterstop.
Als we na de winterstop deze lijn door trekken kunnen we weer lekker meedoen
om het kampioenschap.
Met de feestdagen voor de boeg wens ik iedereen prettige
kerstdagen en een gelukkig en sportief 1999 toe.

Een competitieoverzicht van het het 3e, voor 12 december inleveren zodat het nog
in het kerstkrantje kan. Tsja, ik zit nogal dichtbij het voetbalkrantje vuur dus het lijkt
me wel duidelijk dat hier niet onderuit te komen is. Wel lijkt het me verstandig om
hierbij met Johannes aÍ te spreken dat ik het "overzichtje" van voor de winterstop
en hij het OVERZICHT van na de winterstop schrijÍt. (6 wedstrijden gespeeld en
dus na de winterstop nog 16 te gaan, eerlijk toch?)
Na de meer dan 100 tegendoelpunten en de hierbij behaalde 7 punten van vorig
jaar is er besloten om van het 3e een wat meer prestatie gericht team te maken
waarbij ook 2x in de week getraind wordt Met een paar spelers uit het 4e (Gerke
en Wibe), 3 spelers uit de B-junioren (Harm, Hedde en Theo), Albert uit het 2e en
met Udo, Ellert, Henk, RoeloÍ, Leo, Johannes en Sible die al in het 3e zaten wordt
er dit seizoen geprobeert wat hoger op de ranglijst te eindigen. Na enkele weken
trainen speelden.we op 19 augustus onze eerste oefenwedstrijd tegen het 2e.
Omdat er verscheidene spelers nog op vakantie oÍ aan het hooien waren speel-
den Siete, August, Sietze en Pieter Ate elk een helÍt met ons mee maar dit kon niet
voorkomen dat we met 4-0 verloren en vooralde 2e helft aardig weggespeeld wer-
den. Een week later speelden we onze 2e oefenwedstrijd tegen het 5e. Dit ging al
aardig beter dan een week eerder en met een 6-3 overwinning konden we met
vertrouwen aan de competitie beginnen.
Deze begon voor ons op 6 september met de uitwedstrijd tegen Wispolia 3. Na
een sterke 1e helft gingen we met doelpunten van Ellert en Wibe met 0-2 de rust
in. De 2e helft begon weer sterk maar na + 5 min. raakte Hedde geblesseerd en
omdat we al2x hadden gewisseld moesten we met 10 man verder. Dit leverde nog
een spannende 2e helft op maar gelukkig konden we met 2-3 overwinning onze
eerste punten pakken. 2 weken later was Gorredijk 5 de tegenstander. Dit was een
matige wedstrijd met veel gemiste kansen en werd in de laatste minuut een 2-3
voorsprong uit handen gegeven. Op 27 september speelden we onze eerste thuis-
wedstrijd waarbij Nieuweschoot 6 de tegenstander was. VanaÍ de aftrap hadden
we Nieuweschoot vast op eigen helft en na enkele gemiste kansen maakte Leo de
1-0 en gingen we met 2-0 rusten. De 2e helft ging op dezelÍde voet verder en met
6-0 hadden we de eerste thuiszege in de knip. Dit was trouwens de eerste wed-
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strijd in het 3e van Tjitte de Jong die van het 2e overgekomen was. De week daar-
op speelden we weer thuis en nu tegen Jubbega. Jubbega bleek aardig sterker
dan Nieuweschoot maar toch lukte het ons aardig om Jubbega op eigen helft vast
te zetten. Jammer genoeg werden de vele kansen niet in doelpunten omgezet
zodat we met 0-0 de rust in gingen. Gelukkig werd dit de 2e helÍt, mede door 2
doelpunten van wibe recht gezet en hadden we met 3-1 alweer 3 punten in de
knip.
11 oktober mochten we gelukkig weer eens een keer om 9 uurweg en wel naar
Nieuwehorne. Hier bleek al snel dat het niet zo lekker ging als de 2 thuiswedstrij-
den maar gelukkig trok de van het 2e geleende Harke zich hier niets van aan, wist
drie keer te scoren. ook lukte het Leo nog een doelpuntje mee te pikken zodat we
met een comfortabele 0-4 om thee konden. Over de tweede helÍt valt weinig goeds
te melden en wist Udiros nog een keer te scoren. Na een periode van slecht weer
en dus ook slechte velden konden we pas op 8 november weer een wei in. Het
veld van Blue Boys was wel bespeelbaar en daarom speelden we daar een oeÍen-
wedstrijd tegen het 2e. Vorig seizoen was dit team nog 2x te sterk voor het 3e
maar de rollen waren nu wel erg duidelijk omgedraaid en met een o-B ovenruinning
waren we dan ook zeer tevreden. Minder tevreden waren we over de wedstrijd
tegen Mildam 4 waar we onze eerste wedstrijd van de competitie verloren. Wel
hadden we weer het beste spel maar toch konden we niet voorkomen dat Mildam
3x scoorden en wij maar 2x. ondanks dit puntverlies staan we toch nog 4e op de
ranglijst met maar 3 punten minder dan de koploper. Dus als iedereen blijft trainen
en de inzet blijft zoals die nu is zit een goede klassering er na de winterstop er vast
wel in.

* Speel iedere wedstrijd die je kan spelen.* Laat je ploeggenoten niet in de steek als het even regent of sneeuwt.* Voetbal is een teamspor.t, denk daar altijd aanl* Niets is erger als jouw elftal verliest omdat jij onnodig wegblijft.* om een goed team te hebben, moet je ook bevriend met elkaar zijn. Accepteer
dus als er een speler in je team loopt die iets minder sterk speelt.* Leer met 2 benen te schieten. zovroeg mogelijk. Dan heb je een groot voor-
deel boven anderen.
* Ga daarom beginnen met je verkeerde been bailen te schieten tegen een

muurtje; later ga je proberen de bal over een wat langere aÍstand màt je ver-
keerde been te schieten.
* Denk nooit dat voetbal zaligmakend is. Je school gaat voor. Er zíjn maar weini-
gen die goed geld met voetballen verdienen.
" Blijf altijd lachen, dat houd je, zelÍs na de grootste teleurstelling, overeind.* En nogmaals; haal geen proftrucjes uit, houd de scheidsrechter en je tegen-
speler in ere, dat komt je spel ten goede.

Volgende keer meer tips.
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Eerste elftal
01 de Walden
02 MKV'29
03 GeelWit
04 St Annaparochie
05 lrnsum
06 LSC 1890
07 Stiens
08 Warga
09 Akkrum
10 Dokkum
11 Trynwalden
12 Oldeboorn

Tweede elftal
01 Udiros 3
02 Heerenveen 7
03 Jubbega 5
04 de Sweach 3
05 Gorredijk 5
06 Oldeboorn 2
07 Wispolia 2
0B Mildam 3
09 Read Swart 3
10 Nieuweschoot 5
11 Gersloot 1

12 Blue Boys 2

Vijfde elftal
01 Dronrijp V1

02 Nicatot 9
03 Rood Geel 6
04 Stiens V1

05 Harlingen 5
06 Friesland V1
07 Oldeboorn 5
08 Flamingo V1
09 Bergum 5
10 Oosterlittens V1

11 lrnsum 5

Derde elftal
9-21 01 Aengwirden 3
8-20 02 Tijnje 3
10-15 03 Read Swart 4
8-14 04 Mildam 4
10-12 05 Oldeboorn 3
6-10 06 THOR 3
8-10 07 Heerenveen 8
9-10 08 Gorredijk 6
9-9 09 Jubbega 6
8-B 10 Udiros 4
8-5 11 Nieuweschoot 6
7-2 12 Wispolia 3

Vierde elftal
9-21 01 Udiros 5
7-18 02 Jubbega 7
9-16 03 Gorredijk 7
B-15 04 THOR 4
9-13 05 Tijnje 4
4-12 -06 Wispolia 4
10-12 07 Read Swart 5
9-10 OB Langezwaag 4
7-9 09 Akkrum 5
8-8 10 Heerenveen 9
4-1 11 Gersloot 2
8-0 12 Oldeboorn 4

Dames
7-21 01 Heerenveen 1

9-18 02 Bolswardia 1

6-15 03 Read Swart 1

7-10 '04 Aengwirden 1

B-10 05 FFS 2
6-8 06 WZS 2
5-6 07 TOP'63 1

7-6 08 Oldeboorn 1

5-4 09 Heerenv.B 2
6-4 10 Balk 2
6-1 11 Renado 1

12 Akkrum 1

6-1 6
6-15
8-15
9-15
6-13
5-1 0
5-9
9-7
8-5
6-4
5-3
9-2

7-17
8-17
6-15
7-13
7-11
8-11

9-11
6-9
9-6
5-3
3-0
5-0

8-21
7-19
6-12
5-9
5-9
7-9
6-7
5-6
6-5
6-4
7-4
6-1


