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Met ingang van het nieuwe seizoen heeft VV Oldeboorn een
nieuwe trainer. Hij stelt zichzell aan u voor.

Als eerste een sportief en vooral gezond en super 1999.

Wie is Chris Jansen.
lk ben geboren in Doorn (Utrecht), waar ik voetbalde bij VV
D.E.V., 3e en 4e klas KNVB. lk was daar lid van mijn 8e tot
mijn 25e jaar. Toen verhuisden we naar Drachten waar ik
voetbalde bij VV Drachtster Boys. Eerst 6 jaar in het eerste
totdat ik begon te sukkelen en moest stoppen.
lk werd leider bij de jeugd die ik ook ging trainen. Na 1 sei-
zoen werd ik gevraagd als leider bii het tweede. Dit wilde ik
wel mits ik ze ook mocht trainen. Omdat Drachtster Boys
mijn cursus betaalde moest ik daar twee jaar blijven. De D-

cursus heb ik gedaan onder Atte Bouma en Leo
Beenhakker.
Gelijk daarna ben Ík doorgegaan voor het C-diploma onder
Foppe de Haan, toen trainer van Drachtster Boys. Van hem

heb ik veel geleerd.
Ondertussen ben ik zo'n 25 jaar bezig met het trainersvak.
De verenigingen waar ik trainer was, zijn VV Suameer, Be

Quick Dokkum, VV lrnsum, VV Grijpskerk, VV ONB,
Boornbergum, VV Oranje'S8 en nu het tweede seizoen
Jubbega.

Tot ziens Chris Jansen.
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VERLAiRENI,f @B\T@NDEN
Wie heeÍt zaterdagavond met het Douwe Venema toernooi mijn trainingsjack
(zwart met rood, wit en groen, met opschrift Hotel Goerres meegenomen?
Graag terug bij Wietse Huisman Wzn.
De achtergebleven kleding in de sporthal bij het DV toernooi is terug te halen uit
de voetbalkantine!

E]ALPEN

Feestavond voetbalclub, ik sta lekker aan de kant met een biertje in de hand,
wordt mij in deÍtig hollands gevraagd een stukje voor in de voetbalpen te schrij-
ven. Paniek alom. "Toen Durk nog een Durkje washij aardig om te zien" zie je 't
voor je. Op 7 - jarige leeftijd voor het eerst naar de voetbaltraining onder bezie-
lende leiding van bakker Rinze Mulder. twee keer de bal op de voeten 1 rolletje
drop verdiend. Na twee wedstrijdjes als linksbinnen naast de grote Jan Knut de
Jong (wat een talent) te hebben gespeeld en iedereen voor de voeten te hebben
gelopen, werd in een bestuursvergadering besloten Durk moest op goal. Begin
jaren 60 woensdag's '12.00 uur. De schoolbel gaat, eindelijk weer eens vrij! Gauw
naar Cafetaria D. en J. Bethlehem. Buiten aan de muur hing een glazen kastje met
de opstellingen erin van het 1e elftal. Grote namen, an de Vries, de Wuite's de
schriemer's, de Jeeninga's en de Huismannen maar ook de jeugdelÍtallen. Gauw
kijken wie allemaal meedoen de ene blij, de andere weer teleurgesteld want hij is
reserve. Vrijdagmiddag na schooltijd kijken hoe het veld erbij ligt, te nat wat nu?
Met zijn allen naar de heer de Wagt, consul van Oldeboorn. Jongens eerst moet
er zand op. Als jullie dat gedaan hebben dan kom ik te kontroleren. Goed gekeurd,
gelukkig. Onze toenmalige linksback die er toen net zo uitzag als ik nu dacht "laat
ik even kontroleqen oÍ de doellat mij wel houdt" Nee dus, Johan met lat en al op
de grond, niet gevoetbald, het eerste elftal ook niet. Het woord stress is toen uit-
gevonden. ln de B's haalde trainer Harm Wagenaar de teugels aan, hard trainen,
uitstekende sÍeer, als zaterdag's niet gespeeld werd dan met z'n allen in een busje
naar Appelscha, door het zand ploeteren, voor sommige onder ons een makkie,
voor mij een drama, soms zelÍs aan de zuurstof. Resultaat KAMPIOENI We wer-
den A's, onder Harm zijn leiding weer kampioen en Durk in de Íriese jeugdselec-
tie. Door een probleem met het bestuur moest hij eruit, jammer. deze man was niet
alleen een uitstekend trainer maar ook een vriend van ons. Durk ging varen. Een
tijdje niet gevoetbald. Wel reserve keeper bij de beslissingswedstrijd Akkrum -

Oldeboorn in Gorredijk. Na deze wedstrild kreeg ik een hekel aan Akkrummers.
Her duurde dan ook een tijdje voordat ik Jan Nijdam kon verdragen. Hierbij zal ik
het maar laten, rest mij nog te zeggen dat wij, Grietje en ik, iedereen rond de club
en zeker de jeugd willen bedanken voor de plezierige omgang met onze Syb wan-
neer hij op het voetbalveld is, dat maakt het voor ons allemaal wat makkelijker. De
volgende balpen wil ik graag doorgeven aan Klaas Akkermans.

Met vriendelijke groet
Durk en Grietje
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ZAALVOETBALTOERNOOI C's

Zalerdag 19 december gingen wij (Jorrit Zandberg, Jeen de Leeuw, Hendrik
Brandinga, Gerrit Scheffer, Jan Meester, Sander Postma, me en Gerke) naar
Langezwaag om daar een soort toernooitje te spelen. lk schrijÍ een soort toer-
nooitje want, het is een onderdeel van een groter toernooi.

Eerst even snel omkleden en dan naar de zaal, waar Douwe-Hein zijn team
coachte. En wij dus even konden wachten, of achter de banken bij de toestellen
rond diedelen konden.
De 1e partij
De 1e partij was tegen Aengwirden 1: Dat was beslist geen pretje, we stonden zó
achter. Gelukkig scoorde Jorrit er nog 1 zodat de eindstand 4-1 werd.
De 2e partij
De 2e partij tegen Aengwirden 2 was hardstikke spannend: eerst kwamen we met
2-0 voor door 2 goals van Gerrit. Daarna hadden we een beetje érg groot dipje
want we kwamen binnen 1 minuut met 3-2 achter!!! Even konden we ons weer ver-
zetten en zo scoorde Sander 3-3. Maar daarna ging het wéér Íout 5-3. Gelukkig
scoorden Sander en Jorrit nog net op tijd 5-4 en 5-5. Best wel veel goals eigenlijk.
De 3e partij
De 3e partijtegen Langezwaag was een beetje sloom toch gebeurde er iets waar-
van je denkt: Nou zeg!
Jeen zou de bal naar me (spreek uit:mie) gooien, maar gooide tegen het hooÍd
van een tegenstander op, waarna de bal heel lullig in het doel van ons stuiterde.
1-0. Toch wonnen we want Gerrit scoorde 1-1 en Sander net voor tijd 2-1 .

ln totaal werden lrrie 2e van de 4, niet slecht. We kregen drinken van Gerke (onze
coach), en we hadden een leuke middag. Oja het wisselen ging bar slecht, ik
hoop dat dat de volgende keer beter gaat.

GT v/d Heide.

ZAALVOETBALTOERNOOI AKKRU M
Voor de 2e keer moesten we naar Akkrum voor het HR betonboringen zaalvoet-
baltoernooi. Vorig jaar bij de pupillen en dit keer bij de junioren. De eerste wed-
strijd was erg makkelijk, we wonnen dan ook met 3-0 tegen GAVC uit Grou. De
tweede wedstrijd was tegen Read Swart dat was moeilijker. ln de competitie had-
den we verloren en een keer gelijkgespeeld tegen hun en op het vorige toernooi
weer gelijkgespeeld. Ze scoorden al vlug maar we kwamen gelukkig weer goed
terug tot 3-1. Hierna moesten we tegen Akkrum, waar een gelijkspel voldoende
was om dit toernooi te winnen. Akkrum speelde erg verdedigend zodat het 0-0
bleef, wat betekende dat we kampioen waren geworden. We kregen een grote
beker mee naar huis, die als wisselbeker geldt en die we volgend jaar zullen pro-
beren te verdedigen en het jaar erop weer, zodat we hem mogen houden.

Groetjes Marrit Nijdam meisjes iunioren
J



KERSTVOETBALTOERNOOI IN DRACHTEN
Het is halÍ 10 en de meiden van de c's staan klaar voor vertrek. Chantal en Sussan
waren er niet en Margje ging toen mee. Het was onze eerste wedstrijd in de c's
dus het was best wel spannend hoe we het zouden doen. We moesten 3 wed-
strijden tegen:
't Fean 58 mc1
Oldeboorn mc1 '

Oldeboorn mc1
2-2

- Oldeboorn mc1
- Drachtster boys mc2
- Read Swart mc1 0-0

't Fean 58 kwam niet opdagen dus die hadden we al gewonnen. De tweede wed-
strijd was heelspannend maar het bleeÍ bij2-2. De derde wedstrijd: als we die win-
nen dan zitten we in de finale. Bij een gelijk spel moesten penalty's de beslissing
brengen tussen Oldeboorn en Drachtster boys. Het bleeÍ 0-0 en we moesten
penalty's schieten. Wij wonnen dus we zaten in de finale. Geart die onze couch
even was was daar niet echt blij mee. We besloten maar om naar huis te gaan en
om kwart over 2 weer bij de kantine te staan. Het was de tweede keer dat we
drachten aan kwamen. We moesten tegen
Bergum - Oldeboorn
Heerenveense Boys - Oldeboorn
Oldeboorn - Kootstertille
We werden 3e en dat hadden we niet gedacht

P.S. Margje bedankt dat je met ons mee wou.
OLDEBOORNS. WISPOLIA 3

We schrijven de datum 24 januari, een dag van na een lange en natte winterstop,
eindelijk weer eens een potje voetballen.Ondanks dat het de laatste maanden
veel heeÍt geregent en weinig heeÍt kunnen drogen lag het veld er redelijk vlak bij.
Na het eerste fluitsignaal gingen we voortvarend van start met gelijk in de begin-
Íase al een paar kansen voorons. Na ongeveer 10 minuten maakte Udo de 1-0.
Door het betere combinatiewerk van ons, viel de 2-0 al vrij rap na de 1-0 door
Roelof, die door de defensie solleerde en vervolgen uithaalde en scoorde. VanaÍ
dat moment werd Wispolia ook wakker en bezochten ze steeds vaker onze helft
en na een dekkingsfout van ons, resulteerde dit na ongeveer 20 min. in 2-1. Dit
lieten we natuurlijk niet op onze kop zitten en 3-1 liet daarom ook niet lang op zich
wachten. Een voorzet van Wiebe werd door Udo in de touwen gewerkt en de
marge was weer 2. Ondanks onze betere veldspel lijdde dit nog wel eens tot knul-
lig balverlies en dit resulteerde net voor de rust ook nog tot 3-2.1n de tweede helft
dachten we weer hoopvolvan start te gaan e te scoren, maar balverlies voorin en
een counter van Wispolia resulteerde dit in 3-3.
Dit was even slikken en weer doorgaan, want ontdanks 3-3, waren wij veel en
veel beter, dus deze wedstrijd moesten we gewoon winnen. Door een iets betere
conditie en beter veldspel werd na 10 min. te hebben gespeeld, de stand op 4-3
gebracht en 5 min. later 5-3 na een fabuleuze voorzet van Wiebe over de keeper
heen.Wispolia kreeg na alweer een counter de stand zowaar ook nog op 5-4,
maar door een klutsgoal van alweer Wiebe werd de stand op 6-4 gebracht en in
de laatste 5 min. werd de eindstand doorAlbert op7-4 gezet.

4
MUG.

1-1

0-0
0-3

Groetjes Jitske v/d Krieke



OLDEBOORN DAMES. FFS 2

Zaterdag 6 februari moesten we tegen FFS spelen. Toen we begonnen was het
mooi weer, de zon scheen en af en toe even een verfrissend buitje. We hadden
vandaag een aantal gastspeelsters, Betty, Marrit en Chantal. We begonnen matig.
Na ongeveer een kwartier scoorde Marije na een voorzet van Nynke. Vlak daarna
scoorde Nynke. Anneke W. kwam met een actie van achteren en gaf de bal af aan
Sierou, Sierou weer op Nynke en zij schepte de bal met links met een boogje over
de keeper heen 2-0. Vol Írisse moed gingen we weer door. En toen maakte Nynke
3-0. En toen was het rust. En toen begon de tweede helft met een Íikse hagelbui.
En toen scoorde FFS ook nog 2x. En toen was het 3-2. En toen begon de derde
helft.........En toen.

De Dames
P.S. Gastspeelsters bedankt!

OLDEBOORN2.JUBBEGA5

Na een Íeestavond met veel confetti moest er de volgende ochtend toch ook weer
gevoetbald worden. De één was wat fitter dan de ander, maar we waren er toch
allemaal maar weer. We gingen trouwens deze wedstrijd in Nij-Beets voetballen,
omdat het veld in Oldeboorn nog geen 4 wedstrijden op 1 dag aankon. Durk Valk
keepte vandaag i.p.v. de geblesseerde Jeroen, verder waren we compleet.
Jubbega geldt als één van de zwaardere tegenstanders in onze competitie, maar
hoeft normaal geen probleem voor ons te zijn. Ze hadden wel 2 goeie spelers die
al in de beginminuten dicht bij 0-1 waren. Gelukkig voor ons ging de bal er niet in.
Even later bleek dat Jubbega wel kon scoren, maar dan tot twee keer toe in eigen
goal. Bij de 1-0 werd Andreas weggestuurd. Na goed doorgaan van hem was het
de tegenstander die het laatste tikje gaÍ. De 2-0 werd hard en hoog ingeschoten
door een verdediger van Jubbega na een voorzet van Jorn. Gelukkig bleek dat we
zelÍ ook nog konden scoren en wie anders dan Jacob scoorde de 3-0 na goed
samenspel met Jorn. De tweede helft begon rustig en Jubbega leek al verslagen.
De strijd werd echter harder en als er één ploeg is die kan schoppen, dan is het
Jubbega wel. Ook wij werden er toen niet vriendelijker op en aan beide kanten
werden er aÍ en toe overtredingen gemaakt die eigenlijk niet door de beugel kon-
den. Jubbega kwam gevaarlijker opzettein en ze raakten ook de paal. Toen het 4-
0 werd door wederom Jacob was het afgelopen met Jubbega. 4-0 was tevens de
eindstand. Over de hele wedstrijd bekeken waren wij de betere ploeg, al kwam
Jubbega gevaarlijk uit. Een terechte uitslag met minder doelpunten dan confetti,
maar ik denk dat iedereen wel tevreden was met deze uitslag. Volgende week
moeten we vol aan de bak tegen medekampioenskandidaat Udiros, maar we lig-
gen goed op schema en kunnen ook zeker van hun winnen. Rest mij nog Durk
Valk te bedanken voor z'n goede keepen.

Jurjen de Jong



EERSTE ELFTAL
01 MKV'29
02 DE WALDEN
03 GEEL WIT
04 ST.ANNAPAROCHIE
05 IRNSUM
06 STIENS
07 WARGA
08 LSC 1890
09 AKKRUM
1O TRYNWALDEN
11 DOKKUM
12 OLDEBOORN

DERDE ELFTAL
01 TIJNJE 3
02 AENGWIRDEN 3
03 OLDEBOORN 3
04 MILDAM 4
05 READ SWART 4
06 HEERENVEEN 8
07 THOR 3
08 UDIROS 4
09 GORREDIJK 6
1O NIËUWESCHOOT 6
11 JUBBEGA6
12 WISPOLIA 3

VIJFDE ELFTAL
01 DRONRIJP V1
02 NICATOR 9
03 ROOD GEEL 6
04 FRIESLAND V1

05 STIENS V1

06 HARLINGEN 5
07 OOSTERLITTENS V1

08 OLDEBOORN 5
09 FLAMINGO V1

1O BERGUM 5
11 IRNSUM 5

TTVEEDE ELFTAL
9-23 01 HEERENVEEN 7
11-22 02 UDIROS 3
11-18 03 oLDEBOORN 2
9-14 04 JUBBEGA 5
10-12 05 DE SWEACH 3
9-11 06 GORREDIJK 5
1O-11 07 READ SWART 3
6-10 08 WISPOLIA 2

1O-10 09 NIEUWESCHOOT 5
10-9 10 MILDAM 3
1O-9 11 GERSLOOT 1

7.2 12 BLUE BOYS 2

VIERDE ELFTAL
8-21 01 UDIROS 5
6-16 02 JUBBEGA 7
8.16 03 GORREDIJK 7
9-15 04 THOR 4
9-15 05 TIJNJE 4
6-12 -06 READ SWART 5
5-10 07 WlsPoLlA 4
7-7 08 LANGEZWAAG 4
9-7 09 AKKRUM 5
7-6 1O HEERENVEEN 9
1O-5 11 GERSLOOT 2
10-2 12 oLDEBOORN 4

DAMES
B-24 O1 HEERENVEEN 1

10-21 02 BOLSWARDIA 1

6.15 03 READ SWART 1

8-11 . 04 oLDEBOORN 1

B-10 05 FFS 2
9.10 06 AENGWIRDEN 1

7-7 07 WZS 2
5-6 08 TOP'63 1

8-6 09 BALK 2
7-5 1O HEERENVEENSE B.2
B-5 11 RENADO 1

12 AKKRUM 1

8-21
9-21
6-18
10-16
8-15
9-13
9-1 3
10-12
11-11

10-10
5-1
9-1

8-20
9-20
7-15
8-14
8-14
9-11
10-11
7-9
10-9
7-7
3-0
6-0

9-24
8-20
7-13
7-12
6-9
6-9
7-9
6-7
7-7
6-5
8-4
7-1



ik er ook was, ik Nouline ben?
Miriam "zwaar" ziek was?
Amarins aan swientjetick doet?
de uitleg hiervan bij Piet opgevraagd kan worden?
Piet T. toen bij de dames Íloot, zelf ook meevoetbalde?
dit tegen de regels is?
dit wel op prijs gesteld werd?
Amarins "bekeerd" is?
zij donderdag's na de training fijn in bad gaat i.p.v. na te zitten
zij zalerdag's tijdens de 3e helft wel in de kroeg zit maar Íijn cola drinkt?
Harm voor het kampioenschap gaat?
hij ook tevreden is met de tweede plaats?
de dames dan ook promoveren?
Willemke aan één oor dooÍ is?
dit komt doordat Harm de andere kant van het veld probeerde te
"beschreeuwen"?
dit ondanks veel geschreeuw niet gelukt is?
Monique niet eens één geraakt heeft? (speler)
Piet op zijn pik getrapt is?
zijn wens niet door is gegaan?
hij de hele nacht na het voetbalÍeest heeft liggen wachten op een stevig
potje s.....(ex)?

Voetbaldagen
Ook dit jaar worden er weer voetbaldagen (voorheen voetbalkampen) georgani-
seerd. Deze voetbaldagen hebben een rijke historie en bewijzen daarmee dat zij
zeker in een behoefte van onze jonge voetballers/-sters voorzien. Vele van de
deelnemers/-sters komen dan ook jaarlijks terug.
Wat hebben we te bieden?
Enthousiast en gekwalificeerd kader
Een Íantastisch (voetbal) programma
Geschikte accommodaties
Een Íantastisch (voetbal) programma
De hele week staat vanzelfsprekend in het teken van voetbal.
's morgens, 's middags en ook's avonds zijn er tal van activiteiten:
* trainingen
*4tegen4-toernooi
*8tegen8-toernooi
. voetbalcircuit
* penaltybokaal
* shoot-out en nog veel anders



Net als in het dagelijks leven is er meer dan alleen voetbal, dus tijdens de voet-
baldagen ontkomen we ook hier niet aan. Een (bos)spel, een videofilm of iets der-
gelijks zou best een programma onderdeel kunnen zijn.

Geschikte accommodaties

Voetbaldagen Gasselte Kosten 200, - per persoon
. 26 - 30 juli voor I tlm 12 jarigen

Voetbaldagen Havelte Kosten 200, - per persoon
* 26 - 30 juli voor 6 Vm 1O jarigen
* 2 - 6 aug. voor 11 en 12jarigen
. 9 - 13 aug. voor 13 Vm 16 jarigen

Voetbaldagen Sondel Kosten 200, - per persoon
* 26 - 30 juli voor 12llm 16 jarigen
* 2 - 6 aug. voor S llm 12 jarigen

Voor meer informatie kunt u altijd Piet Tijsma even bellen. Hij weet hier alles van.
tel. 631807.

reparatie,

restauratie

onderhoudswerk

aan grafstenen

en andere

natuurstenen objecten
Wout Kuik
v. Sminiawei 3
8495 MT AldeboaÍn Tel. 0566-652204

q



Een toespraak op de feestavond van VV Oldeboorn.

Monique kan tevreden zijn. Eindelijk een echte toespraak op de feestavond' En

zoals het hoort van de voorzitter. De verleiding is groot om nu over rampspoed en

tegenslagen te spreken. Dat ben ik niet van plan. lk ben een optimist. Niet altijd

geweest. tvtaar geworden bij deze club. Dit is een club van echte clubmensen. Die

ólubmensen zulien het niet laten gebeuren dat het minder gaat. Dat blijkt nu en is

gebleken in het verleden.
Daarom kijk ik vooruit.
VV Oldeboorn in het seizoen 1999/2000.
We beschikken over twee prachtige, altijd bespeelbare velden'

Een oefenhoek die zo goed is dat op de ene avond dat we het zelf niet gebruiken

gebruikt wordt door anderen. Bij het B-veld staat verlichting die het mogelijk maakt

op avonden wedstrijden te sPelen.

Het tweede elftal voetbalt ondertussen een klasse hoger'

Wieger Huisman komt daarom in aanmerking vooÍ de beker van verdienste'Hij

heefi concurrentie van Henk en Sibbele vanwege hun verdienste voor de uitbrei-

ding van het prestatievoetbal en de promotie van het derde'

De nieuwe voorzitter merkt dat hij het uitvoerende werk prima aan de juiste per-

sonen kan overlaten.
De nieuwe trainer is een enthousiaste wolijke man die van het bestuur krijgt te

horen dat de beleving en Íanatisme van het eerste elÍtal wel binnen de perken

moet blijven.
Het eeréte elÍtal, hier hou ik even een slag om de arm, voetbalt gewoon in de vier-

de klas oÍ is kan zich met de winterstop al bijna kampioen noemen in de vijÍde

klas. ln de beker hadden ze overigens Akkrum uitgeschakeld. Piet heeft weer het

mes tussen de tanden en schrijÍt in het clubblad dat er over vier jaar zelÍs sprake

zal zijn van twee C-teams bij de junioren. Dankzij Durk staat er alweer een nieuw

keepór-talent. Hoewel het aantal trainers voor de jeugd aan de krappe kant is

wordt het een goed jaar, mede dankzij het adviseurschap van Bonne de Vries.

Haiko van Dijlibesluit voor het eerst in zijn loopbaan bij de club langer dan één

jaar hetzelÍde klusje te doen. Hij blijft trainer bij de dames.
-Onze 

wedstrijdsecretaris gaat ook kantinediensten doen. Door het gebrek aan

aÍgelastingen heeft ze tijd over.
Dó combinatie 'speler bij het eerste' en bestuurslid blijkt goed te kunnen'

lnmiddels hebben alle dames een betegelde badkamer.
De nieuwe voorzitter blijkt geen optimist te zijn. Dat hoeft ook niet. De rest van de

vereniging is het namelijk wel.

Je begrijpt dat dit verhaal bedoeld is om te zeggen: "Oldeboorn gaat nooit verlo-

ren", óoÍi al verliezen we wel eens. Het wordt tijd voor een nieuw, sentimenteel

clublied.
Daarom samen met het groot Bobo-koor het volgende lied:
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VV Oldeboorn

Oldeboorn, Oldeboorn V(é) V(é-é) Oldeboorn
do list meijanke, do list mei laitsje
VV Oldeboorn
Oldebóorn, Oldeboorn, W Oldeboorn
neat sil mei wer sa reitsje
as VV Oldeboorn.

lk sjoch 'm stean, de grutte man
hy stiet te wachtsjen op de pream
De pream my kampioenen
ik haw it noch foar eachen stean

Oldeboorn, Oldeboorn.....

Wy tinke net yn jonge/famke
mar wy tinke yn zwarVwit
derom sil' wy wer belibje
dat de pream de Boarn troch
giet

Oldeboorn, Oldeboorn.........

Zêlischool Pean biedr een lrreed scala aan aitraktie\aê kursussen:

Zellen in Optimisten,
Lasers en Valken,
surfsn en combiweken
VerdelÍag feefrijds"
graepen: 8^12, ,2-14,
l5-17 a,* l8-23 jaar
Kenmerkey:

Vonr elke ie efuijdsgroep
, Êen eiqen progí&nma
. leuke kampaktiviteiten

. . gedegen opgeleide
instruktiestaf r perfekte

ligging . primaverzorging . romfortabele akkommodaties
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Siete, inleiding:

Mede troch it feit der mei use ut en thuswedstriden net safolle alders
langs de kant steane en omdat we troch de waarsomstandigheden
net safolle wedtriden spile hawwe, wolle wij de spilers fan de B-juni-
oren even oan jim voorstelle. Dit doche wij yn de vorm fan in soort
spilerspresintaasje, werbij de jonges ien foar ien voorbij komme.
Dan woenen we mar begjinne mei de achterhoede, en wol mei us
keeper. Minsken, Marten Huisman!

Jan: Marten is een echte rjochtspoat. Hij is bij de B's de feste keuze op'e goal.
Syn sterke punt leit yn de rechtstreekse duels mei de spitsen fan de tsjinstander.
Hij jout werkelijk nergens om, want at er de bal sjocht giet er dwars troch alles
hinne, en nimt der alles mei. Soms giet dit ten koste fan syn sportbril. At hij opmer-
kingen hjed fan it publiek, dan sjocht er de minsken oan en tinkt bij hemself: " Doge
io wol" Dit wie Marten Huisman!Aplaus graach.

Siete: Dan woene we no trochgean mei Ate Bergsma. Ate spilet Íaaks op de
back-positie of op it middenÍiild. Svn kwalileit leit foaral yn de bal fersthoare en een
mooie iepening sykje. Hij komt mei de treningen en wedstriden faaks op it leste
momint oansetten. Lesten wie er wer es te let dus ik Íreqe him: " Ate, wer komst
do sa let wei. Toen spruts er de legandarische wurden: "lk koe der neat oan
dwaan, want myn.mem hie zuurkoal klearmakke. Ate Bergsma.

Jan: We geane troch mei de folgjende en dat is Jelmer v/d Berg. Wat normaal
use leste man is, waard dizze helte fan it seizoen feste taskoger. Yn de eerste
bekerwedstriid tsjin de Knipe bruts er syn kuitbeen, en ek nog vlak Íoar de
GondelÍaart. Syn medespilers hienen it initsiatieÍ naam om een kado oan him te
jaan en dit wolle him no oanbiede. -------we jouwe him it shirt------. Syn namme soe
der achterop drukt wurde mar dit is troch omstandigheden misroen. We sille prob-
jerje dit alsnog te regeljen. Fierder winskje ik dy een goeie come-back ta yn de
twadde seizoenshelft. Jelmer v/d Berg

Siete: Dan komme we no ta oan Rene Hiemstra. Rene is use Íeste voorstopper,
dy't alles graag voetbaljend oplosse wol. En under motto: "Al is de spits nog zo
groot en snel, Rene achterhaald hem wel" docht er altyd goed syn wurk. Rene
Hiemstra.

12



Jan: De folgjende spiler is Chris Wagenaar. Chris stiet meastal rjochts-back. Hij
is altijd Íel en fantiek en hellet it maximale ut himself. Faaks is er it net mei de
skeidrjochter iens, wat er dan ek dudlik makket. Dat giet dan ten koste fan syn
voetbaljen. Chris Wagenaar.

Siete: 'Dan 
mei no Nico Veld wol komme. Nico is een jonge Íoar op it middenÍjild.

Hij probjerret de tsjinstander ut syn spul te heljen troch selÍ wat een slieperige
indruk te meitsjen. Mar at er dan de bal sjocht skrikt hij wekker, en troeft er syn
tsjinstander auw. Hij stiet der altijd netsjes op, mei it hier yn de kuif. Minsken,
applaus graach foar Nico Veld. Dan geane we troch mei Dennis van Marrum.

Jan: Oer Dennis kinne we boeken skriuwe, mar we hoare it koart. Hij is ien fan
de hurdere spilers achter yn. De leste twa jier hat hij sich goed ontwikkele en is
steeds better begongen te voetbaljen, en at er wat vaker kwaam te trainen wie er
noch Íolle better west. Hij voetballet altyd mei 100% ynset, mar at er balbesit hat
mat er der wat sunicher mei omspringe. Dennis van Marrum.

Siete: Dan komme we no bij use oanÍoerder Johannes Nijdam. Sa't jimme ale-
geare sjen kinne oan de bouw Ían dizze jonge is hij dudlik een soan fan de jeugd-
voorzitter. Johannes spilet it ljauwste op it middenfjild, wer hij dan de lijnen utset
mei "woorden en daden". Hij mei graach praate yn it fjild, en soms een bytsje
seure. Dudlik een soan fan de jeugdvoorzitter. Mar hij hald fan it spultsje, en is der
altyrl

Jan: Dan binne we no ta oan de Benjamin fan us ploech, Bauke Paul Kleefstra.
Bauke is een echte sportfanaat. Hij sit net allinnich op Íoetbal, mar ek op hurdri-
den en tennisjen. Hij is it talent Ían it team , wer't wij fan tinke dat er yn de takomst
een Íerste waarde yn it eerste wurd. Hij is noch mar 13 jier en is dudlik de spel-
bepaler yn us team.Een echte lieÍhebber foar it spultsje, ek sjoen nei de goeie tree-
ningsopkomst. Bauke Paul Kleeftsra, applaus graag. Us leste middenÍjilder is
Jelle Jacob de Vries.

Siete: Jelle Jacob is de reden werom wij nooit promoveare sille. Omdat hij de
ienichste dispensatie spiler is. lt is een echte balverliefde spiler, dy't graach akties
meitsje wol. We hoopje dat wij him behalde kinne foar de club, yn tsjinstelling tot
syn heit, dy't wij yn Jubbegea in protte sukses tawinskje. Jelle Jacob de Vries.

Jan: Us folgjende spiler is Jelmer Beimin. Hij is Íaaks de links-buten. Syn taak
bestiet foaral ut akties meitsje, breed halde en assists jaan op de spits. Jelmer
makket ek noch Èolris in goaltsje. Syn swakke punt is it meiÍerdedigjen, mar der
kin yn de takomst noch oan sleutele wurde. Jelmer Beimin.Dan geane we no noch
mei Jehannes Watzema.
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Siete: Jehannes is een echte fuotballiefhebber. Hij spilet rjochter spits. Yn de
duels is hij noch in bytsje skuchter, mar hij hat een leuke passeerbeweging en kin
de bal goed foar krije. At ik spilers ofbelje foar een training, sjoch ik der bij
Johannes altyd wat tsjin oan. Hij reageart altyd sa teloargesteld as ik oÍbelje, mar
ja, it is dit jier net oars, sorry. Lichamelijk besjoen is Johannes noch wat oan de
lichte kant, mar at we nei syn heit sjogge, komt dit allegeare dik
Íoarmekoar.Johannes Watzema.

Jan: En last but not least, use spits, Robeft van der Torre. Dit is de ienigste con-
tractspiler yn de B's. Hij makket goals oan de lopende ban. 14 goals ut 5 wedstri-
den, een aardich gemiddelde. Mar sadra Robbert der gjin nocht oan hat, docht er
ek hielendal niks, en dat is jammer. Hij sil ÍanoÍ de twadde seizoen helft mei de B
seleksje meitreene op tiisdeis, tegearre mei Jelle Jacob de Vries en Johannes
Nijdam. Robbert v/d Torre.

Tot slot hoopje wij dizze ploech bijmekoar halde te kinnen, en een leuke twadde
seizoenhelte draaie mei in protte publiek langs de kant.
Danke wol.

Jan en Siete. (geeffrysk skriuwe kinne we net sagoed)

Volgorde opkomst:

1 Marten Huisman
1 Ate Bergsma
1 Jelmer v/d Berg
1 Rene Hiemstra
1 Chris Wagenaar
1 Nico Veld
1 Dennis van Marrum
1 Johannes Nijdam
1 B.P. Kleefstra
1 J.J. de Vries
1 Jelmer Beimin
1 Johannes Watzema
1 Robbert v/d Torre



Aan alle (jeugd)kaderleden,
bestuursleden en hoofdtrainer
van de v.v. Oldeboorn.

(naam)

Aldeboarn, februari 1999,

BetreÍt: Uitnodiging lnformatie avond v.v. Oldeboorn
Woensdag 17 maarl1999 20.00 u. in de kantine.

Spoftvrienden/vriendinnen,

Ook dit seizoen hebben wij voor ons sporttechnisch (jeugd)ka-
der weer een informatie avond weten te organiseren.
Nadat we vorig seizoen een zeer boeiende en leerzame avond hadden met als
gastspreker Leo Steegman (de huidigeTechnische direkteur van Sparta), heb-
ben we deze keer de heer Ab v.d. Velde weten vast te leggen. De heer v.d.
Velde is coórdinator voetbaltechnische zaken bij de KNVB District Noord.
Hij zal o.a. ingaan op de volgende onderwerpen:
- Trainingsopbouw (leeÍtijd)
- Wedstrijdbegeleiding
- lnterne scouting/analyses
- Overgang junioren naar senioren
- Nevenaktiviteiten

en wat verder ter taÍel komt.

Deze avond staat gepland voor woensdag 17 maaft a.s. en begint om 20.00 u.
in de kantine. We verwachten dat iedereen aanwezig is, en ook graag op tijd
komt.

Tot ziens op woensdag 17 maart a.s.

Namens de Jeugdcommissie van de v.v. Oldeboorn,
Jan Nijdam (jeugdvoorzitter) en
Piet Tijsma (jeugdcoórdinator).
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Zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld

B-junior:en (31-7-1982 en 1-8-1984).

N'ax. 3 disp. spelers geboren tussen 31-7-1981 en 1-8-1982)

1. Robbert v.d. Torre
2. Jelmer v.d. Berg
3. Jelle Jacob de Vries
4. Johannes Nijdam
5. Ate Bergsma
6. Jelmer Beimin
7. René Hiemstra
B. Dennis van Marrum
9. Nico Veld
10. Johannes Watzema
11. Chris Wagenaar
12. Bauke Paul Kleefstra
13. Marten Huisman
14. Jacob v.d. Wed

Leiders:
Trainers:

12-6-1983 (traint met B-selectie)
8-3-1 983
28-6-1982 (disP.X " )

2-8-1982 (traint met B-selectie)
2-2-1983
21-5-1984
1-6-1984
25-9-1 983
16-2-1984
22-7-1984
9-3-1 984
1 0-5-1 985
e-e-1985 (k.)

Jan Visser Siete Vëenstra
Siete Veenstra

Trainingstijden: Dinsdag 19.00-20.00u. Donderdag 20.00-21.00 u.

30-1 0-1 984
1 5-1 0-1 984
26-9-1 984
28-7-1985
23-1 -1 985
26-7-1985
22-1 0-1 985
2-3-1985 (k.)

5-1 0-1 985
15-9-1985
25-6-1986
1 8-1 -1 985

C-junioren (31-7-1984 en 1-8-1 986).
(m-oc 3 disp. spelers geboren tussen 31-7-1983 en 1-8-1984)

1. Gysbert v.d. Heide
2. Maarten v.d. Heide
3. Franke Smits
4. Jacob v.d. Bij
5. Ate de Jong
6. Gerrit Scheffer
7. Sander Postma
8. Jeen de Leeuw
9. Jan Meester
10. Tom Proot
11 . Hendrik Brandinga
12. Jorrit Zandberg

Leiders:
Trainer:
Trainingstijden: Dinsdag 18.30-19.30 u.
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Honkie de Jong Gerke van Kalsbeek

Sybrand Oosterbaan
Donderdag 19.00-20.00 u.



D-pupillen 11-tal (31-7-1986 en 1-8-1988).
(max. 3 disp. spelers geboren tussen 31-7-1985 en 1-8-1986)

1. Hindrik de Jong
2. Anno Huisman
3. Arnold Oosterbaan
4. Martijn Haspels
5. Erwin Oosterbaan
6. Jolle v.d. Krieke
7. Jasper Boerhof
8. Jarno Troost
9. Arjen Watzema
10. Erik Westerhoven
11. Egbert Meetsma
12. Jelmer de Jong
13. Margje de Vries

Leiders:
Trainer:
Trainingstijden:

1. Nawid Hashemi
2. René Land
3. Fokke v.d. Bi1

4. Jan Hendrik v.d. Wal
5. Pien Breeuwsma
6. Dick Kalsbeek
7. Arnold Hobma
8. Jacob Nijholt
9._

10.

3-12-1e85 (k.) (disp.)
20-5-1988
5-1 -1 988
26-8-1988
8-6-1986 (disp.)
24-3-1987
27-5-1987
1 0-7-1 987
'17-11-1986

8-7-1987
25-8-1986
4-7-1986 (disp.)
1 9-1 1 -1 986

Henk v.d. Krieke Cees Troost
Wietse Huisman/Pieter Poepjes
Dinsdag 18.00-19.00 u. Donderdag 18.45-19.45 u.

E-pupillen (31-7-1988 en 1-8-1990).
(max. 2 disp. spelers geboren tussen 3t-7-1987 en 1-8-1988)

5-1 -1 990
8-5-1990
18-5-1988 (disp.)
16-2-1989
8-6-1990
19-4-1989
9-11-'t990
20-2-1988 (disp.)

Leiders: Jacquelien Breeuwsma Halbe v.d. Wal
Trainer: Douwe Hein Akkerman/Jentje Kirkenier
Trainingstijden: Maandag 18.00-19.00 u. Woensdag 18.00-19.00 u.



F-pupillen (31 -7-1 990 en 1 -8-1992).
(max. 2 disp. spelers geboren tussen 31-7-1989 en 1-8-1990)

1. Klaas Hartmans
2. Roel Vermaning
3. Munir Hashemi
4. René Spinder
5. Jesse Haspels
6. Robin Faber
7. René van Kalsbeek
8. Johannes v.d. Wal
9. Dennis Rodenburg
10. Winand v.d. Heide

1. Marrit Nijdam
2. Karin Rodenburg
3. Chantal Keekstra
4. Jitske v.d. Krieke
5. Tammy Vink
6. Sandra Hobma
7. Tjitske Beimin
8. Suzanne van Roeden

12-7-1985
1 6-5-1 986
9-1 2-1 985
1 9-1 1 -1 985
1 3-1 0-1 988
28-1 0-1 987
18-9-1987
30-11-1e86 (k.)

12-9-1991
1 7-1 1 -1 990
28-12-1991
27-9-1991
10-2-199'1
12-11-1991
5-11-1991
27-3-1992
23-6-1 991
14-6-1991

Leiders: Douwe Hein Akkerman Harke Hartmans
Trainer: Douwe Hein Akkerman/Jentje Kirkenier
Trainingstijden: Maandag 18.00-19.00 u. Woensdag 18.00-19.00 u.

Meisjes junioren 12 Vm 14 jaar (31-7-1984 en 1-8-1988).
(max. 3 disp. spelers geboren tussen 31-7-1983 en 1-8-1984)

Trainingstijden: Dinsdag 18.00-19.00 u. (met D-pup.)
Donderdag 18.45-19.45 u. (met D-pup.)

Jeugdkeeperstrainer: Siemen Willem de .Vries
Trainingstijd: Maandag 1 9.00-20.00 u.

lnstuif .

Leiders:
Trainer:

1. Pieter Otter?
2. Dennis Faber
3. Aldert de Boer
4. Ronnie Poepjes
5. Niels van Kalsbeek
6. Stefan Oosterbaan

Maaike Nijdam
Andreas de Boer

Durkje Keekstra

7. Marius v.d. Horst
8. Reitsen Ypenga
9. Jan Arend Ypenga

'1 0. Fokko Fokkema
11. Jan Gerben Fokkema

25-7-1990 (nog geen lid)
19-7-1994 (nog geen lid)
7-2-1993 (nog geen lid)
25-9-1993 (rid)

6-1-1993 (nog geen lid)


