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Agenda V.V. Oldeboorn
Wedstrijdverslagen
Eindstand P.P. v.d. Feerbokaal
Goalmaster clinic V.V. Oldeboorn
Overzicht dames
Overzicht 3e elftal
It Twadde
'98f99 Een afscheid in meerdere opzichten
De tweede helft van een memorabel seizoen
Diverse oproepen/vacatu res
Voorbereiding A/B selectie seizoen '99/'00
Trainingstijden V.V. Oldeboorn'99/'00
lndeling jeugdteams seizoen'99/'00
Eindstanden V.V. Oldeboorn
Uitwerking enquete 1 998

Aankondiging jaarvergadering.

De jaarvergadering van VV Oldeboorn zal plaatsvinden op
vrijdag 8 oktober om 20.30 uur in de kantine.Naast de jaar-
overzichten zijn er de volgende agendapunten:

zaken en voorzitter);

Noteer nu reeds deze datum!
Stukken zijn twee weken voorafgaande aan de vergadering
ter inzage in de kantine.

LEIDERS/TRAINERS V.V. OLDEBOORN.

Willen alle aftredende jeugdkaderleden in de maand juni alle
materialen (ballen/shirts/waterzakken/sleutels e.d.) bij mij
inleveren? Wij kunnen dan e.e.a. weer inventariseren en
eventueel nieuw materiaal aanschaffen. Voor alle jeugdlei-
ders/trainers geldt dat ook de administratie (boekje wedstrijd
administratie + div. spelersanalyses) moeten worden ingele-
verd.Graag bij mijthuis bezorgen! S. de Grootstr. 26.
Bij voorbaat dank. Piet Tijsma.
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AANSCHAF BROEK EN SOKKEN VV OLDEBOORN

Voor het aanschaffen van broek en/of sokken kun je het volgend seizoen terecht
bij Willemke Meester en Harm Oosterbaan. Willemke is donderdagavond's aan-
wezig en Harm is door de week elke dag aanwezig. Nieuwe leden betalen F25,-
voor het gehele tenue, anders kost een nieuwe broek F25,- en nieuwe sokken
F15,-. U kunt dit alleen krijgen als u contant betaalt. Op andere tijden kunt u dus
niet meer iets aanschaffen houdt daar rekening mee.

Het bestuur.

BOOTREIS JEUGDKADERLEDEN VRIJDAG 9 JULI A.S.

ln navolging van het "grote bestuur", heeft nu ook de jeugdcommissie besloten om
een jaarlijks uitstapje met elkaar te organiseren. De spits wordt op 9 juli aÍgebeten
met een boottochtje in de avonduren, en wel met de Redbad uit Terherne. Het hele
spul vertrekt om 18.30 u. vanaf de kantine richting Terherne, alwaar om 1g.00 u.
het ruime sop zal worden gekozen. Deze barre tocht zal ongeveer 3 uren duren.
Het koud buffet zal hierbij zeker niet ontbreken. Alle jeugdkaderleden hebben per-
soonlijk bericht gekregen. Bij geen afbericht, ga je uiteraard mee, en wie wil er nu
niet graag mee??? Het gehele evenement is georganiseerd door organisatieburo
Siete V. uit Aldeboarn. Succes verzekerd!

FOTO'S V.V. OLDEBOORN.

Er hangen momenteelvan alle jeugdteams van het seizoen 19gB/
1999 foto's in de kantine. Deze kunnen worden bijbesteld. Er hangt een inteken-
lijst bij. De foto's kosten 1,50/st. Wel graag z.s.m. invullen.

Piet.

GOALMASTER CLINIC V.V. OLDEBOORN.

ondanks de afwezigheid van de belooÍde speler van de s.c. Heerenveen, denken
we dat de Goalmaster clinic op zaterdag 29 mei j.l. zeer geslaagd genoemd mag
worden. We willen hierbijdan ook nogmaals alle vrijwilligers en spelers bedanken
voor hun getoonde inzet en medewerking. ln één woord Íantastisch!
Jullie hebben je van je beste kant laten zien! v.v. Oldeboorn waardig.

Namens de organisatie,
Jan, Bonne en Piet.

VRIJWILLIGSTER GEVRAAGD! !

we zijn op zoek naar een vrouw (mag uiteraard tegenwoordig ook een man zijn)
die tijdens het seizoen af en toe enkele overgooiers en/of shirts/broeken van een
nieuw naadje wil voorzien. lnlichtingen te verkrijgen bij Harm oosterbaan,



Zaterdag 19 iuni.
Voetbaltoernooite Burgum voor het
meisjesteam.

Zaterdag 26 iuni.
Overnachting jongste jeugd v.v.

Oldeboorn op camping Boarnshiem.

Dinsdag 29 iuni.
Eerste training A/B-selectie

Zaterdag 31 aug. Um zondag 15
aug.
A/B-selectie vakantie

Maandag 16 aug.
Hervatten trainingen A,/B-selectie

Donderdag 19 aug.
19.00 u. DWP 2 - Oldeboorn 2 (oefen)

Vriidag 20 aug.
19.00 u. St. Anna 1 - Oldeboorn 1

(oefen)

Zondag 22 aug.
Trainingsdag A/B-selectie op het sport-
complex Oldeboorn

Dinsdag 24 aug.
Oldeboorn 1 bekenruedstrijd

Zaterdag 2SlZondag 29 aug.
Oldeboorn 1 bekerwedstrijd

Maandag 30 aug.
Aanvang jeugdtrainingen

Dinsdag 31 aug.
Oldeboorn 1 bekerwedstrijd

Zondag 5 sept.
Aanvang competitie Oldeboorn 1

Zaterdag 11 sept.
Janvang jeugdcompetities/dames

Zondag Í2 sept.
Aanvang competitie Oldeboorn 2llm 5

GROU MCl - ALDEBOARN MCl

Het is maandagavond en we moeten uit naar Grou. Margje is met ons mee als
reserve. De opstelling is als volgt; Susan in de goal, Tsjitske laatste vrouw,
Karin rechts achter, Sandra links achter, Jitske mid-mid, Marrit rechts voor,

Chantal links voor.
Als de wedstrijd begint komen we na ongeveer 7 minuten achter met 1-0. Maar
snel daarna komen we weer gelijk met 1-1. Ongeveer 10 minuten voor de rust
scoort Grou weer...... Alleen in eigen doel! De stand is 1-2 voor de rust.

Na de pauze scoorde Grou weer,2-2.
Marrit en Chantal moesten de aÍtrap nemen, Marrit schoot naar Chantal en liep
hard naar voren. Chantal gaÍ de bal aan
Jitske, waarop die de bal naar voren schoot en Marrit scoorde.
De stand was 2-3. De scheidsrechter Íloot, de wedstrijd was afgelopen en de eind-
stand was 2-3.

Chantal Keekstra
Meisjes.
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LSC 1890. OLDEBOORN BÍ

we wilden vertrekken maar er miste nog één , namelijk Jelle-Jacob de Vries. Hij
kwam met een smoesje dat de brug open stond. Maar het bleek dat hij zich had
verslapen, omdat hij gisteren een beetje toedeledokie was.
We moesten om 12.30 voetballen in Sneek. We begonnen vrij zwak aan de wed-
strijd dus na een tijdje voetballen stonden we ook al achter (1-O). Later stonden we
te slapen in het veld ,dus viel er weer een goal in het voordeel van LSC (2-0). We
kwamen nu wat op dreef . Dus na een aanval van LSC gaÍ Jelmer v/d Berg een
poeier naar voren en daarop scoorde Robbert v/d rorre (2-1). Daarna was LSC
weer de betere ploeg. Dus even later scoorden de snekers weer (3-1). Toen het
rust was gaven de leiders ons een paar handige aanwijzingen. Die bleken later
niks te hebben geholpen. Dus eenmaal op het veld waren we weer aan het sla-
pen dus toen vielen er weer 5 doelpunten in het voordeel van LSC (8-1). Later
kwamen we weer wat op dreeÍ. Maar er mochten geen doelpunten meer vallen in
het voordeel en nadeel van oldeboorn. Dus zo bleef het 8-1 in het nadeel van
Oldeboorn.

Marten Huisman

OLDEBOORN 81 - VV DRACHTEN 83

Het is diep triest, nog geen punt gepakt en al zeker van degradatie. om toch de
eer nog te redden zouden wij vandaagfl 15 mei, de fel begeerde 3 punten moeten
behalen.
Na ons te hebben verkleed dachten wij warm te gaan lopen en in te trappen, niet
dus! Aangezien het enige grote rechthoekige stuk gras waar wij op dit moment
over beschikken al in gebruik was, moesten we buiten de omheining om inlopen.
En toen inschieten, dat dat niet erg wil als je constant om een greppel moet den-
ken is gebleken. Een kwartiertje voor aanvang van de wedstrijd konden we ein-
delijk het veld op, maar we misten iets. Nadat Siete even had nagedacht wist hij
te melden dat dat de tegenstander was. wij dachten dat we 3 punten binnen had-
den maar die droom werd snel ingeschopt omdat Drachten 10 minuten voor tijd de
weg in oldeboorn-city had weten te vinden en toch nog op ons sportpark aan-
kwam. Genoeg gelult nu, de wedstrijd:
we gingen ook nog sterk geloven dat we echt zouden gaan winnen omdat een
paar minuten later na een goeie steekpass uit de verdediging weer werd gescoord
3-2 (guess who).Toch kregen we voor rust nog een trefier tegen 3-3.
Tijdens het water (het was volgens ons te warm voor thee) werd ons gezegd wat
we alwisten: Doorgaan zo.
2e helft: hier kunnen we kort over zijn, in de rust knikten we allemaal instemmend
bij de woorden: doorgaan zo, er waren alleen weinigen die hun spelletje van voor
de rust oppakten. Resultaat?
- Nog 3 goals tegen - weer verloren - weer geen punten - weer balen.

Jelmer v/den Berg.



Zaterdag 22 mei was het dan zover.

De laatste wedstrijd van dit seizoen. Uit tegen Nijlàn. De spanning was te snijden,
want er moest gewonnen worden. Aan gelijk spel hadden we niet genoeg. W.Z.S.
uit Sneek zou er dan met de kampioenstitel vandoor gaan. Vol goede moed dus
op naar Nijlàn. De eerste helft. De heren zijn aan elkaar gewaagd, en 10 minuten
voor rust wordt het eerste doelpunt gemaakt. We staan voor, maar het kan nog
alle kanten op. ln de rust de puntjes nog even op de i gezet, want wilden we de
titel pakken, dan moest er nog wel het èèn en ander gebeuren. De tweede helft.
De peptalk in de rust heeft schijnbaar geholpen, want de heren staan binnen korte
tijd voor met 0-4. Gerke leeft al in een overwinningsroes, en belt met de voorzitter
van de jeugdcommissie. Als het eindsignaal klinkt is de stand 0-7.
ledereen is dolblij. We zijn kampioen. De verassing was compleet toen we in de
box kwamen. Tsjibbe en Willemke hadden champagne (alcoholvrij) meegenomen
om op het kampioenschap te kunnen klinken. Als volleerde kampioenen werden
met de kurken geknald en met champagne gespoten. Het feest was compleet. ln

Aldeboarn aangekomen werden de bloemen en toespraken van de voorzitter in

ontvangst genomen (medaille wordt nog aan gewerkt). Nu volgt er een rondrit met
tractor en wagen door het dorp. De heren zijn uitgelaten, maar dat hebben de
meeste onder ons wel gehoord. Na nog een gezamenlijk etentje in de kantine is
het Íeest gebeurd. Het spreekwoord zegt:"eind goed al goed". De meeste lezers
van dit krantje zullen zich misschien nog wel herinneren dat de leiders van dit elÊ
tal al eens eerder een stukje hebben geschreven. Toen indertijd bijna de wanhoop
nabij, en nu met hetzelÍde elftal in het feestgedruis. Waar een wil is, is een weg,
dat blijkt nu wel weer. Na met z'n allen de schouders er onder te hebben gezet,
ging het steeds beter. En het resultaat is verbluffend. Bij het topvoetbal is het ook
zo dat men op het hoogtpunt in z'n carrière aÍscheid neemt. Zo ook deze beide lei-
ders. Hierbij wil ik dan ook iedere speler en de ouders bedanken voor de inzet tij-
dens dit seizoen.
En volgend jaar wens ik jullie heel veel sportieÍ voetbalplezier en succes toe,

Honkie de Jong.

. i:. ::::t:
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Klussenbedrijf J. Voolstra
Als kwali(tijd) belangrijk is!

D.S. Nieuwoldstrjitte I I
8495 HV Oldeboorn
Telefoon/Fax: 0566-632011
Mobiel: 06-51389692
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VOOR HET Dl TEAM.
Langs deze weg willen wij het D1 team bedanken. lk heb nu tijd om in het mooie
boek te lezen wat ik van het team gekregen heb. En Henk zit nu vast al in zijn nieu-
we T shirt te pronken wat hij van het team heeft gekregen. Ook willen wij de ouders
bedanken voor de bloemen. "Onze jongen's en meisje" hebben in de laatste wed-
strijd van de competiiie ons nog even getrakteerd op een mooie overwinning op
Akkrum met 4-3. Voor in het nieuwe seizoen wensen Henk en ik jullie veel sukses
en ovenrvinningen als nieuw C team.

NAAM
J.Stulp
W.van Kalsbeek
N.Akkerman
U.Dijkstra
S.Veenstra
J.Klompmaker
J.Hoekstra
W.Jager
R.Jelsma
W.Vink
H.Hartmans
H.van der Meulen
M.Wobma
P.A.Kalsbeek
S.de Roos
D.Westerhoven
M.Hiemstra
E.Wagenaar
A.Faber
S.Akkerman
A.de Boer
E.Quarré
Pvan der Vlugt
B.Haspels
S.Oosterbaan
C.Reitsma
D.H.Akkerman
Ja.Visser
J.J.de Vries
L.Hamburg
P.Viera Dias
R.van der Torre
H.Ament

H.Oosterbaan
A.Oving
W.Zandberg
M.Schotanus
M.Zandberg
R.van Steinvoorn
H.Veerman
J.Tijsma
P.Poepjes
B.Voolstra
G.van Kalsbeek
J.Meester
J.W.de Leeuw
S.Vink
E.Poepjes
L.ldsinga
Ju.de Jong
T.Huisman
A.Cuperus
J.Nijdam
A.Nijholt
T.de Jong
B.Nijholt
Jo.de Jong
M.Kleefstra
S.Bergsma
B.Oosterbaan
H.Vink
M.Hoekstra
S.van der Heide
M.Nijdam
C.Keekstra
G.de Vries
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ELFT
Tweede
Vijfde
Dames
Derde
Eerste
Tweede
Tweede
Derde
Derde
Vierde
Tweede
Derde
Dames
Tweede
Derde
Vijfde
Dames
Dames
Eerste
Tweede
Tweede
Derde
Vierde
VijÍde
Eerste
Eerste
Eerste
Tweede
Derde
Derde
Vierde
Vierde
Vijfde

VijÍde
VijÍde
VijÍde
Dames
Dames
Eerste
Eerste
Eerste
Eerste
Tweede
Derde
Derde
Vierde
Vierde
Dames
Tweede
Tweede
Derde
Derde
Derde
Derde
Derde
VijÍde
VijÍde
Vijfde
VijÍde
VijÍde
Vijfde
Dames
Dames
Dames
Dames
Dames

DP
41

29
20
15
13
12
11

8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Groetjes van Cees en Henk.



KNVB District Noord
T.a.v. Dhr. G. Molenaar
Postbus 675
8440AR HEERENVEEN.

Aldeboarn, 03-06-1 999,

Betreft: Goalmaster Clinic v.v. Oldeboorn Zaterdag 29 mei 1999.

Geachte heer Molenaar,

Toen wij eind 1998 positief bericht ontvingen n.a.v. onze inschrijving voor een
Goalmaster Clinic, waren wij erg content. Wat een schrik toen Theo Los (namens
de KNVB) ons het draaiboek kwam overhandigen en bespreken. Wat een organi-
satie voor een kleine club als v.v. Oldeboorn. Maar ook, wat een uitdaging om ons
te kunnen presenteren naar onze jeugd, leden, buuficlubs, KNVB etc. Maar toch,
een arbeidsintensieve organisatie. Van de andere kant werd door de KNVB o.a.
ook geboden een "interactie met een speler/trainer van een BVO" (waarschijnlijk
bij ons Johan Hansma van de s.c, Heerenveen). Een taak voor ons was o.a. het
verzorgen van de PR, en dus werden o.a. de Leeuwarder Courant, Omrop Fryslàn
en enkele regionale en lokale bladen over de clinic geïnformeerd.
Vrijdagavond 28 meij.l. 19.30 u.:Theo Los informeerde ons teleÍonisch dat er de
volgende dag geen "Master" van de s.c. Heerenveen aanwezig zou zijn. Dit i.v.m.
het huwelijk van Boudewijn Pahlplatz, alwaar de gehele selectie heen zou moe-
ten. Kwam dit huwelijk uit de lucht vallen? Lijkt ons niet.
1) ln eerste instantie zou onze clinic 's ochtends worden gehouden, doch hebben
wij op verzoek van St. Jacob geruild, aangezien daar's middags kaatsen was.
Hier was 's ochtends wel een master aanwezig (Johan Hansma)!
2) Wij moesten alles perfect organiseren (en dat was het volgens ons ook).
3)Wij leveren 45 vrijwilligers (ca. 25o/ovàfi ons ledenbestand).
4) Er is door ons veel tijd en energie in gestoken om e.e.a. volgens
draaiboek/wens te kunnen verwezenlijken, en dan krijg je nog geen 24 uur vante-
voren deze reactie.
5) Wat te denken van de PR die we hadden verzorgd. Een aÍgang werd het.
6) En het allerbelangrijkste. De teleurstelling van ca. 90 kinderen in de leeftijd van
B-10 jaar die we enthousiast hadden gemaakt. Ze hadden ballen, schrijÍblocs,
sportshirls e.d. meegenomen voor een handtekening. Vele ouders hadden hun
fototoestel meegenomen.



Kortom, de KNVB maakt zijn aspiraties naar kleine clubs niet waar! Wij vinden dit
een onverkwikkelijke zaak en dienen derhalve hierbij dan ook een declaratie in.

Dit waren wij in eerste instantie niet van plan, maar volgens het draaiboek bestaat
deze mogelijkheid wel.
De declaratie is als volgt:
" Soep, broodjes, koffie, kaas, worst f . 250,--
* Bloemen en aandenken Theo Los/Rimmert Zelle - 50,--
* Correspondentie/porto - 30,--
* Foto's t.b.v. certificaten 90 st. - 135,--

Totaledeclaratie f .465,--

Wij verzoeken u ons rekeningnummer voor bovenstaand bedrag te crediteren.

Wel een compliment voor de opzet van de clinic en de projectmedewerkers. Zii

konden er uiteindelijk ook niets aan doen. Toch zet u op deze wijze ook uw eigen
vrijwilligers voor schut!!

Graag ontvangen wij binnenkort van u een reactie.

M.vr.gr.,

Namens de v.v. Oldeboorn,

Jan N ijdam (jeugdvoorzitter)

reparatiel

restauratie

onderhoudswerk

aan grafstenen

en andere

natuurstenen objecten
Wout Kuik
v. Sminiawei 3
8495 MT AldeboaÍn Tel. 0566-652204
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leilschaol Pean biedt een breed scala aan attraktieve kursussen:

Zeilen in Optimisten,
Lasers en Valken,
surfen en combiweken

Voar elke leeftijdsgroep
| ë€n etgen píogÍaÍrl*la
. leuke kampaktiviteiten

e

8494 NB Alkrum.Nrs
rel. {0566i 6i l3 92
fix 6l 16 07

Het is weer zover. Het voetbalseizoen 98/99 zit er op en dan wordt er van je ver-
wacht dat er een stukje voor het krantje wordt geschreven. Nu kun je gaan mek-
keren over velden die meer op een modderpoel dan op een voetbalveld leken,
maar ik denk dat daar het aÍgelopen seizoen al genoeg over is geschreven en
gepraat. Maar door deze omstandigheden moesten er na de winterstop nog wel
16 wedstrijden worden gespeeld. Van de 5 wedstrijden voor de winterstop waren
de laatste 2 gewonnen en zo wilden we graag doorgaan. Na nauwelijks getraind
te hebben moesten we op 23 januari de eerste wedstrijd thuis tegen Renado en
deze wonnen we met 6-3 zodat de eerste puntjes binnen waren. Op 6 februari
weer een thuiswedstrijd en wel tegen FFS DA 2. Volgens Nynke bestaat dit hele
team uit potten en deze zwaargewichten konden dan ook niet zo goed uit de voe-
ten in onze modderpoel zodat we ook deze wedstrijd met een 3-2 winst konden
afsluiten.



Dan op 20 Íebruari alweer tegen Renado en we wisten nog precies hoe we dit
appeltje moesten schillen en mede door 2 goals van Marise werd ook deze wed-
strijd met 1-5 gewonnen. Dan volgt op 27 lebruari de thuiswedstrijd tegen Balk.
Daar hadden we met 7-4 verloren en we wisten dus dat we ze niet moesten onder-
schatten. Maar na een matige wedstrijd moesten we toch toekijken dat Balk met
een 3-6 overwinning naar huis ging en zo stonden wij weer met beide beentjes op
de grond.

Op 6 maart de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Thuis hadden we met 1-12 verlo-
ren en we hebben deze wedstrijd dan ook maar beschouwd als een trainingspar-
tij. Ook nu kregen we weer 12 goals om de oren en zelf maakten we er 2, zodat
het toch ietsje beter was dan de thuiswedstrijd.

Op 13 maafi de lastige thuiswedstrijd tegen Aengwirden. Daar hadden we met 1-

3 gewonnen, dus was er wel een mogelijkheid op winst. Helaas hebben we dit niet
waar kunnen maken en we kregen'm met 1-2aan de kont. Op 20 maart de uit-
wedstrijd tegen Read Swart. Bij deze ploeg is vloeken verboden en dat valt voor
sommige van onze speelsters niet mee. Er werd dan ook meer aÍgefloten dan
gevoetbald en zo raak je compleet uit je spel wat dan ook resulteerde in een 4-1
verlies. Op 29 maart de streekderby uit tegen Akkrum en natuurlijk ben je verplicht
om zo'n wedstrijd te winnen. Dat hebben we dan ook met 1-2 gedaan. Dan op 3
april uit tegen Bolswardia, een zeer eNaren ploeg en we hadden dan ook totaal
geen kans en dus met 9-0 verloren. Op-7 april alweer tegen Read Swafi en nu
thuis. De vloekende dames konden hun gang gaan en dit resulteerde in een 2-0
winst. Daarna op 10 april de thuiswedstrijd tegen Top '63 en ook deze werd met
1-0 gewonnen. Dan volgen er op 13,17 en24 april drie verloren wedstrijden en wel
tegen Heerenv. Boys, WZS en nog een keer Heerenv. Boys. Op 1 meivolgt de uit-
wedstrijd tegen Top'63. Karin Veld maakt na een jaar van omzwervingen haar ren-
tree. Een zeer goede wedstrijd en dit werd dan ook aÍgesloten met een 1-6 winst.
Op 15 mei dan eindelijk de laatste wedstrijd uit tegen FFS (jawel, de potten). We
beginnen deze wedstrijd na overleg om 1 uur omdat er thuis om 4 uur konijnen
zullen wippen en wij daar natuurlijk getuige van willen zijn. ln een zeer matige
wedstrijd wordt met 2-1 verloren. Misschien waren de gedachten toch een beetje
teveel bij het wippen. Al met al een bewogen seizoen maar met 27 punten toch
een verdiende achtste plaats. Nynke staat met 20 goals op de derde plaats van
de PP van der Feer bokaal en geeft heel wat jongens het nakijken. Tevens willen
de dames, Harm en ik Marrit en Chantal bedanken, omdat zij steeds weer bereid
waren om met ons mee te doen, als we te weinig hadden. Harm heeÍt dit seizoen
besloten om als trainer te stoppen en we wensen hem veel succes bij het vierde.
Haiko zal de trainingen overnemen en heeft inmiddels een 3-jarig contract gete-
kend. Ook hem wens ik de komende jaren veel succes. lk wens een ieder een ple-
zierige en warme vakantie toe en ik hoop jullie allemaal in augustus weer te zien
voor de eerste trainingen' 

wiremke.
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Na een lange en natte winterstop mochten we op 24 ianuari eindelijk weer de wei

in om te proberen de goede serie van voor de winterstop voort te zetten. De eer-

ste wedstrijd thuis tegen Terwispel werd voor het publiek een spectaculaire doel-
puntrijke wedstrijd. ln de eerste helft kwamen we met 2-0 voor maar gingen we

met een benauwd 3-2 voorsprong de rust in. Deze voorsprong gaven we direkt in
het begin van de 2e helft uit handen maar door een sterk eindschot wisten we de

partij door o.a. 3 doelpunten van Udo en 2 van Wibe mel7-  te winnen. Een sterk

begin dus en daarom gingen we dan ook de week daarop vol vertrouwen naar het

sterke Heerenveen 8. Hier werden we even met de neus op de Íeiten gedrukt en

kregen we 5-1 aan de broek.
Door de slechte velden konden we 21 Íebruari weer voetballen tegen Thor. VanaÍ

deze wedstrijd moesten we Ellert en Leo verscheidene wedstrijden missen (Ellert

5 en Leo 6) omdat ze tijdens het trainen in de zaal geblesseerd raakten. Hierdoor

moesten we voor het eerst een beroep doen op de B junioren van Jan V. en Siete.

Johannes Nijdam maakte zijn aanwezigheid meteen duidelijk door te scoren en

een straÍschop te versieren (dikke schwalbe) en ook JJ de Vries speelde een
goede partij. De wedstrijd eindigde in 4-4 en verder weet ik hier weinig van te ver-

tellen omdat ik nog steeds wacht op een wedstrijd verslagje (Theo?). De week

hierop hadden we om de meest uiteenlopende redenen (.......) aÍzeggingen en

moesten we 5 gastspelers meenemen. Gelukkig was het vijÍde vrij en konden we

Willem v Kalsbeek, Jan Meester en Uilke Nijholt meekrijgen. Jelle Jacob en

Johannes Nijdam speelden ook weer mee. Ondanks al deze verschuivingen werd
het toch een vrij gemakkelijke 3-9 ovenryinning met vijf doelpunten van Willem,

Ondertrou&- &

Fax

12



drie van Udo en één van Jan Meester. Vanwege de moeizame overwinning eerder
thuis en de blessure van Roelof zagen we best wel op tegen de uitwedstrijd in

Jubbega. Gelukkig voor ons ging Jubbega alles op buitenspel spelen en hadden
ze dit niet echt onder de knie. Met twee snelle buitenspelers (Jan Meester en
Wibe) vanaf de middellijn startend wisten wij hier wel raad mee en gingen met een
'l-6 overuvinning naar huis.
Twee weken later speelden we onze vijfde uitwedstrijd op rij
(hoe zou dat toch kunnen) in Terwispel tegen koploper Tijnje. Dit was al andere
koek dan voorgaande wedstrijden maar een sterke tegenstander bracht ook het
beste in ons boven. De eerbte helft hadden we zelÍ het beste van het spel maar
wisten niet te scoren. De tweede helft kwamen we al vrij snel met 2-0 achter en
hierdoor gingen we wat meer naar voren spelen en dit leverde nog wel de 2-1 op
maar in de laatste tien minuten wist ïijnje de ruimte bij ons achterin knap te benut-
ten en verloren we een beetje geÍlatteerd met 4-1.
De zaterdag voor pinksteren mochten we het thuis tegen de nummer twee
Aengwirden proberen, volgens insiders de beste ploeg van onze competitie. Hier
was de eerste helft weinig van te merken want door een sterk begin van onze kant
hadden we Aengwirden kompleet vast op eigen helft. Jammer genoeg wisten we
niet tot scoren te komen en met 0-0 gingen we om thee. ln de tweede helft had
Aengwirden de zaken aardig beter voor elkaar en wist aÍ en toe gevaarlijk voor
onze goal te komen. Toch was Oldeboorn de ploeg die op voorsprong kwam door
een schitterde lob van Jelle Jacob. 10 minuten voor tijd wist het slim spelende
Aengwirden de stand toch nog gelijk te krijgen. Toen Wibe Jager later ook nog met
de brancard van het veld moest gingen we teleurgesteld de box weer in. Twee
dagen later konden we thuis tegen Tijnje weer vol aan de bak. Blijkbaar hadden
we de wedstrijd van zaterdag nog in de benen want deze wedstrijd verloren we
kansloos met 1-4. Een week later moesten thuis tegen Read Swart. We hadden al
van verschillende tegenstanders gehoord dat dit een harde en gemene ploeg was
en dat bleek ook waar te zijn. Blijkbaar waren we hier nogal van onder de indruk
want we kwamen vrijsnel met 0-2 achter. Toch wist Leo Hamburg zijn comeback
van een blessure, vrijsnel hierna met een doelpunt te bekronen 1-2. Hierna gooi-
den we er nog een schepje bovenop en dit leverde 10 minuten voor rust
2-2 op. Hierdoor werd de sfeer nog grimmiger dan die al was en toen het hele elf-
tal als een op hol geslagen kudde bisons achter Ellert aan ging vond de scheids-
rechter het nodig een aÍkoelingsperiode van tien minuten in te lassen. Na deze tien
minuten werd de wedstrijd hervat met een vrije trap voor Read Swart die achter
Harm in het doel verdween en gingen we met een 2-3 achterstand om thee. Na
rust kwamen we direct mel2-4 achter en de wedstrijd leek gespeeld. Toch wisten
in het laatste deel van de tweede helft nog terug te komen tot 4-4 door twee doel-
punten van RoeloÍ. Dit was eigenlijk de laatste wedstrijd waarin we goed speelden.
De enige wedstrijd die we nog wisten te winnen was tegen Udiros met hulp van
Jacob Stulp en Willem v Kalsbeek die vijÍ van de zes doelpunten voor hun reke-
ning namen. De resterende wedstrijden tegen Thor, Heerenveen, Aengwirden,
Mildam en Read Swart gingen allemaal verloren. Hierdoor zakten we een derde
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plaats van voor de winterstop na een zesde plaats op de ranglijst. Vergeleken met
vorig seizoen is dit een hele vooruitgang maar gezien het eerste deel van de com-
petitie toch wel een teleurstellende eindklassering. Hopelijk voetballen we volgend
seizoen wat constanter zodat we ook bij de eerste drie kunnen eindigen. Rest mij
nog Bonnie te bedanken voor de trainingen en aandacht voor het derde en vol-
gend seizoen veel succes toegewenst.

Sible.

Het seizoen 98/99 is voor het tweede niet zo gelopen zoals een ieder het graag
had gezien of zoals enkelen misschien hadden verwacht. Het tweede moest een
klasse omhoog om een betere aansluiting met het vlaggenschip van Aldeboarn te
krijgen. De verwachtingen waren hoog ook vanwege de resultaten van voorgaan-
de jaren. Het is helaas niet gelukt.
lndien de laatste wedstrijd uit tegen Gersloot wordt gewonnen eindigt het tweede
op één punt op de tweede plaats achter kampioen Udiros 3.
Wat is nu één punl? 22 wedstrijden gespeeld 1B gewonnen,2 gelijk,2 verloren,
totaal 56 punten en nog geen kampioen!
ln de meeste klassen ben je dat dan wel. ls het pech te noemen, ik weet het niet.
Bijna het hele jaar in de drek getraind. lk ken de statistieken niet, maar gevoels-
matig was de trainingsopkomst ondanks de zeer slechte weers- en veldomstan-
digheden goed te noemen. De sfeer was altijd goed en Wieger hield de moed er
ook altijd in, hoewel het soms leek dat hij ons meer moest afzeggen dan aanzeg-
gen voor de wedstrijden vanwege de slechte voetbalvelden.
De kompetitiestart was hoopgevend. Tot de winterstop werden alle wedstrijden
gewonnen. Maar omdat de meeste thuiswedstrijden werden afgelast werd halver-
wege het seizoen Nij-Beets onze thuisbasis voor het spelen van de thuiswedstrij-
den. Gelukkig werkte Blue-Boys hier aan mee. Vooral omdat onze thuiswedstrij-
den meestal samenvielen met het eerste en dat dan alleen de wedstrijd van het
eerste door kon gaan vanwege het slechte veld of na opening van het nieuwe veld
er slechts één wedstrijd op gespeeld mocht worden.
Na de winterstop hebben we een slechte periode gekend, waarin ondanks slecht
voetbaltoch steeds drie punten per wedstrijd werden gepakt. We hebben het kam-
pioenschap verspeeld in de uitwedstrijd tegen Heerenveen en in de thuiswedstrijd
tegen de Sweach. Tegen Heerenveen waren we gelijkwaardig, maar kwamen hal-
verwege de tweede helft toch op een 2-O voorsprong. Dit moesten we kunnen
vasthouden, maar dat deden we niet! Helaas kwam Heerenveen naast ons en
verspeelden we twee punten. VooraÍ hadden we hier blij mee geweest, maar na
de wedstrijd was het toch balen. Veel slechter was de wedstrijd tegen De Sweach.
Hierin stonden we binnen 10 minuten op een 3-0 achterstand. Hierna schrokken
we wakker, De Sweach heeft geen kans meer gehad, wij maakten er nog twee,
maar hebben wel 5 tot 8 doelrijpe kansen gehad! Maar wel drie onnodige verlies-
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punten. ln de returnwedstrijd werd dezelfde ploeg met 10-1 opgerold!
Ook de uitwedstrijd tegen Udiros begon vergelijkbaar. Binnen 10 minuten 2-0 ach-
ter. Maar in deze wedstrijd kwamen we sterk terug en wisten uiteindelijk met 3-2
te winnen.
Na al deze wedstrijden is het kampioenschap beslist in de thuiswedstrijd tegen
hetzelfde Udiros. We stonden 2 wedstrijdpunten voor en bij minimaal een gelijk
spel zouden we alles in eigen hand houden. Deze wedstrijd hadden we geen
schijn van kans. Met 4-0 werden we afgedroogd, nog voordat we gedouched had-
den.
Dit was teleurstellend en graag waren we kampioen geworden, vooral ook voor
Wieger Huisman. Wieger is jaren leider geweest van it twadde en een kampioen-
schap hadden we hem graag als aÍscheid meegegeven maar helaas. ln ieder
geval bedankt en als leider van het eerste zullen we je nog regelmatig tegenko-
men.
Ook Bonne de Vries heeft als trainer meegeholpen bij het halen van onze tweede
stek. Hij weet als geen ander de zwaktes en sterktes bloot te leggen en te advi-
seren hoe hier mee om te gaan. Bedankt hiervoor.
Ook hij gaat ons verlalen. Succes bij Jubbega! Hierbij wil ik ook graag onze vaste
scheidsrechter van it twadde bedanken. Dit is Harm Wagenaar uit Wirdum. Deze
oud Boarnster is oprecht en eerlijk en weet altijd de wedstrijden correct te leiden.
Dit voorkomt onnodige irritaties binnen de lijnen en stimuleert het spelplezier.
lnmiddels is het eind mei en over 5 weken beginnen de trainingen voor het nieu-
we seizoen alweer. Er gaat het nodige rleranderen, maar hoe is nog een vraagte-
ken. Zeker is dat Jelger Hoekstra een jaar naar Engeland gaat. Naar veruachting
zalhij daar gehard wegkomen. Dries gaat minder trainen en wedstrijden spelen,
maar zal samen met Lutzen het leiderschap van it twadde gaan verzorgen. De hui-
dige spelers van het twadde zullen de nodige concurrentie krijgen van spelers uit
het derde en van de vier jeugdspelers die overkomen uit de B-junioren.
Versterking vanuit het eerste is niet te verwachten. Maar met eventuele nieuwe
verse krachten en met de ervaring van het aÍgelopen seizoen kan it twadde hope-
lijk in mei 2000 de kampioensvlag hijsen of liever nog enkele maanden eerder!

Harke.

De tweede seizoenhelft was voor het eerste elftal eigenlijk een onvermijdelijk
gevolg van de eerste helft.
Ook in de maanden januari en Íebruari kon er een aantal keren niet en meestal
alleen een partijvorm in de water-en moddermassa aÍgewerkt worden.
Zo stond er voor de aftrap tegen Warga ,de openingswedstrijd na de winter, nog
steeds een elftal zonder genoeg konditioneel vermogen en zonder voldoende
wedstrijdritme.
Na een half uur moesten we als team fysiek al aÍhaken en de ruime nederlaag was
onvermijdelijk.
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ln de derby tegen Akkrum hielden we langer stand maar uiteindelijk moesten we
met 10 man toch buigen voor de kwalitatief en Íysiek sterkere buren.
ln Damwoude domineerden we veruolgens de wedstrijd maar werd het goede
veldspel en de tomeloze inzet niet beloond en had De Walden aan een paar kan-
sen genoeg voor de volle winst.
Na deze drie nederlagen werd de prestatiedwang alsmaar groter en dat uitte zich
vooral in het moeilijk kunnen benutten van kansen. Bovendien werd de noodzaak
om (te)aanvallend te spelen ook steeds groter waardoor de tegendoelpunten (te)
gemakkelijk vielen.
Zo sloot de vicieuze cirkel zich steeds nadrukkelijker als een web om ons heen:
slechte (gebroken)voorbereiding in de zomer, te weinig wedstrijdritme voor de
winter, weinig zelfuertrouwen door de nederlagen, niet oÍ gebrekkig kunnen trai-
nen op een schandalig slecht oefenveld en daardoor onvoldoende konditionele en
speltechnische voorbereiding op de tweede competitiehelft, slechte resultaten in
de eerste drie duels na de winter, steeds meer druk op de ketel om te moeten win-
nen, het moeten nemen van tactische risico's, frustraties door het uitblijven van
een beloning voor goed veldspel en een tomeloze inzet. Genoeg ingredienten
voor een rampseizoen en een degradatie.

Ondanks al deze negatieve factoren en de beroerde werkomstandigheden slaag-
de het eerste elftal er toch in om iedere week supergemotiveerd aan te treden en
na iedere achterstand de draad weer op te pakken.
De kombinatie van inzet en verzorgd velispel zorgde er voor dat iedereen binnen
het team en de begeleiding en ook de supporters gelooÍ en vertrouwen hielden in
een mogelijke ontsnapping.
De wedstrijden tegen MKV, LSC, Trynwalden, Sint Anna en Stiens leverden ons
zakkenvol met complimenten op maar helaas slechts 3 punten.
De degradatieduels met lrnsum en Dokkum bewezen het kwaliteitsverschil in
Boarnster voordeel maar het was tekenend dat we alleen na de feitelijke degra-
datie slechts van Dokkum konden winnen.
Neutraal bekeken was de degradatie eigenlijk een logisch uitvloeisel van een
zwakke start en schandalig slechte werk (lees: veld)omstandigheden. Niemand
kan ondanks goed gereedschap een goed product leveren in een werkplaats die
grotendeels onder water staat.

Zo staan we na twee jaar 4e klas weer met beide benen op de 5e klassegrond.
Er staat echter wel een ander team dan voorheen: een elftal dat tactisch de nodi-
ge ervaring heeft opgedaan en mentaal een stuk volwassener is geworden. Zo
zorgden voldoende zelfkritisch vermogen en een sportieve houding naar trainer
en leider er voor dat er in degradatiesfeer geen crisissituatie ontstond tussen spe-
lers en begeleiding.

KwalitatieÍ toonden oeÍenwedstrijden tegen 5e klassers (Robur, Renado en
Jubbega) in ieder geval aan dat Oldeboorn het S-klassenivo speltechnisch ont-
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stegen is.
Het is aan de selektie om dit gegeven in het nieuwe seizoen in daden om te zet
ten en te zorgen voor een snelle terugkeer naar het nivo waar men m.i. wel dege-
lijk thuis hoort.

Een Íikse tegenvaller was ook het gemiste kampioenschap van het 2e elftal dat in
de slotfase van de competitie mentaal de meerdere moest erkennen in de enige
concurrent Udiros. Onnodig en vooral een blokkerende ontwikkeling voor de aan-
sluiting tussen eerste en tweede elftal. Alhoewel een opkomstpercentage bij de
trainingen van 66% niet slecht genoemd mag worden is het te weinig voor spelers
die vooral van de trainingen nog veel moeten leren.
Het lijkt nodig om stap voor stap jongere betere spelers uit de jeugd in te passen

in het 2e team waardoor het kwaliteitsgat tussen 1e en 2e langzaam maar zeker
verkleind kan worden.

Het derde elftal slaagde er na de winter niet in om de goede startprestaties uit te
bouwen. Het voetballend vermogen in dit elÍtal is behoorlijk gegroeid en met een
betere trainingsopkomst dan de 50% van deze jaargang moet dit team volgend
seizoen ook hoger kunnen eindigen.

Terugkiikend op viif jaren Oldeboorn overheersen bij mij toch de positieve
gevoelens. De promotie met het eerste elftal, de goede prestatiereeks vorig sei-

zoen in de 4e klasB met als uitschieter de ovenrvinning bij de v.v.Heerenveen en
de verkiezing tot Boarnsterhim's sportploeg van 1997 waren de krenten in de pap.
Maar ook het gezamenlijk ontwerpen van een verenigingsbeleidsplan met het
dagelijks bestuur en de presentatie hiervan aan het FVB-bestuur zorgen voor een
goed gevoel. De vele (positieve) publiciteit in de LC zorgde er bovendien voor dat
onze club op de Friese voetbalatlas werd gezet.
Daarnaast werd het jeugdplan door de goede samenwerking met- en vakkundige
inzet van Jan Nijdam en Piet Tijsma meer dan een plan: vele ingevoerde organi-
satorische maatregelen zorgden er voor dat jeugdspelers en jeugdkader hun
hobby op een kwalitatief goede en plezierige manier kunnen uitoefenen.
Helaas beseffen vele jeugdspelers en ouders nog steeds niet dat hun medewer-
king ook van wezenlijk belang is.

Al met al is de v.v. Oldeboorn voor een hoofdtrainer een plezierige vereniging om
in en aan te werken.
Er is een senioren-en jeugdbeleid, loyale kadermedewerking, een trouw en posi-

tief publiek en eèn sociaal plezierig klimaat. Slechts de accommodatie is deze club
onwaardig.

Tenslotte wil ik bedanken voor de goede samenwerking: spelers van het eerste,
tweede en derde elÍtal, leiders Wander, Harm, Wieger en Sibbele, keepeftrainer
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Dirk valk, verzorgers uilke en Dick, de dagelijks- en algemeen bestuursleden, de
jeugdbestuurs- en technische kaderleden en last but not least de trouwe suppor-
ters van het eerste elftal. Moge het jullie en de club goed gaan.

lk wens mijn opvolger chris Jansen een even plezierige en langdurige periode toe
als ik heb gehad.

wie had er na het jubileumseizoen kunnen dromen dat het daaropvolgende sei-
zoen datgene zou brengen wat het ons uiteindelijk heeft gebracht, nl. "de drama-
tiek over de gesteldheid van de velden". Dit was nl. HET ondenruerp van gesprek
het afgelopen seizoen. Je zou bijna vergeten dat er ook nog wEL gevoetbald
werd. Helaas bleek wel dat het seizoen in de laatste 2 maanden door de diverse
teams niet meer goedgemaakt kon worden. Enkele teams zakten helaas tegen het
eind van het seizoen behoorlijk terug. Dit was dan waarschijnlijk toch een gevolg
van de slechte trainingsaccommodatie dit seizoen. Alle voetballieÍhebbers hopen
dan ook dat ons in de toekomst deze "ellende" blijft bespaard. Momenteel ziet dat
er goed uit, maar we mogen echter niet eerder dan vanaf 15 augustus weer
gebruik maken van ons eigen sportcomplex. Korlom, uitwijken dus maar (oÍ
gewoon de ouderwetse coopertests en boslopen maar weer invoeren...). De A-,
en B-selectie hebben in de maand juli gedeeltelijk onderdak gevonden op het
kaatsveld (oude voetbalveld) in Akkrumlost. Alle andere teams beginnen het sei-
zoen later, zodalzij hiervan geen hinder zullen ondervinden. VanaÍ 15 augustus
hopen we dan eindelijk weer normaal gebruik te kunnen maken van het trainings-
veld en een voetbalveld. Maar genoeg getreurd (hopelijk). Laten we alle teams
nog maar eens de revue laten passeren. De voetbalkenners zullen hieruit waar-
schijnlijk wel de nodige conclusies kunnen trekken, en met een haarscherpe ana-
lyse op de proppen komen. Laten we maar direct met de deur in de 5e Klasse val-
len. Ons vlaggeschip heeft waarschijnlijk nog wel de meeste hinder ondervonden
van het niet optimaal kunnen trainen/spelen dit seizoen (dit zal waarschijnlijk nog
wel breed uitgemeten worden in het overzicht van Bonne). Zes punten meer
waren misschien wel voldoende geweest? Het laatste verslag in de Leeuwarder
Courant was misschien wel het meest trefÍend. Hierin sprak ïrynwalden-trainer
.Dirk Bantema over "een leuk voetballende ploeg"
waarvan hij hel jammer vond dat ze degradeerden. Volgens hem (en ondergete-
kende is het daar volledig mee eens) zaten er heel wat mindere ploegen in deze
afdeling. Maar uiteindelijk bleef de hooÍdmacht steken op "slechts" 10 punten. En
als... ....AchteraÍ weten we allemaalwel hoe en waar het is mis gegaan. Als ieder-
een voor zichzelÍ een haarscherpe analyse maakt, dan staat er aan het begin van
het komend seizoen een gretige ploeg die weer snel op zoek gaat naar de 4e
Klasse. De ploeg nam aÍscheid van hooÍdtrainer Bonne de Vries (hij vertrekt naar
Jubbega, en blijft hier overigens wel wonen, dit volgens welingelichte bronnen).
Ook nam leider Wander Veenstra afscheid. Hij begint inmiddels de "andere kant
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van het leven" te zien, en is waarschijnlijk binnenkort wel te vinden in o.a. hel
Jopie Huisman Museum. Hopelijk neemt Jikke hem niet ieder weekend in beslag,
zodat we toch nog eens lekker kunnen bijpraten langs de zijlijn. Wie we zeker niót
in het Jopie Huisman Museum tegen zullen komen, maar wel in het dorp, en hope-
lijk ook op het voetbalveld, met of zonder kindenrvagen, is cees Reitsma. ook hij
nam afscheid, en gaat zich geheel op het gezin "storten". overigens nog een tip
voor de buurt; er staan langs de swette allerlei bordjes m.b.t. het deponeren van
uitwerpselen van het hondse ras. Deze kunnen allemaal worden verwijderd wan-
neer cees de kicksen in de bomen hangt. Er komt geheid geen hond meer in de
buurt van de swette (het alombekende Al Bundy effect werkt ook hier...). lk wil
aÍsluiten met deze 3 musketiers veel gezondheid en geluk toe te wensen in hun
verdere leven, en zoals Jelmer altijd zegt; "wy prate wol es even wer,' (sorry Jikke,
gjin geeÍ Frysk). over tot de orde van de dag. zo laag het vlaggeschip eindigde,
zo hoog leek het 2e elftal te eindigen. Je mag wel bijna zeggen; uiteraard. Lèek
men halverwege het seizoen rechtstreeks op het kampioenschap aÍ te stevenen,
was daar de wedstrijd tegen de sweach 3 op zomaar een zondagmorgen in
Nijbeets. ln notime op een 0-3 achterstand. Nog terugkomen naar 2-3,- maar
GEEN PUNTEN!!! Hoeveel punten kwamen ze uiteindelijk aan de finish te kort op
de latere kampioen Udiros 3??? 2 PUNTEN!!! Het seizoen weggegooid in maar i
wedstrijd. weer een tweede plaats, en weer geen promotie. Alleen de kampioen
promoveert. Frustaties uiteraard groot, maar helaas. Wieger heeft dan ook beslo-
ten om zichzelÍ maar te laten promoveren. Je mag overigens wel concluderen dat
het 2e verder een goed seizoen heeft dborgemaakt. Slechts 2 verlieswedstrijden,
en eveneens 2 gelijke spelen. Maar feit blijft dat af en toe de tegenstand ook niet
van het kaliber "Manchester United" was...Promotie voor dit elftal zal ook volgend
seizoen weer de doelstelling moeten zijn. Dit moet dan gebeuren met 2 Írisse
nieuwe leiders, te weten Luitsen ldsinga en Dries Kuperus. Hopelijk realiseren jul-
lie volgend seizoen datgene wat de afgelopen seizoenen steeds net niet is getukt.
Veel succes allemaal. Overigens mag de vaste scheidsrechter bij Oldeboorn 2,
Harm wagenaar, vanaf deze kant ook wel eens worden bedankt. Hij staat er in de
thuiswedstrijden dan toch maar weer. Klasse Harm, en hopelijk tot volgend sei-
zoen. Ons 3e elftal maakte onder de bezielende leiding van Sible en Johannes
een beetje een wisselvallig seizoen door. Men ging redelijk uit de startblokken. De
trainingsopkomst was in het begin ook goed te noemen, maar gaandeweg het sei-
zoen zakte de animo bij dit team toch een klein beetje leek mij. Dit leek mij dui-
delijk een geval van niet genoeg trainingsarbeid (conditie van het trainingsveld).
Men eindigde op een zesde plaats (niet onverdienstelijk overigens) met 28 punten
uit 22 wedstrijden. De veruvachting is dat dit team het komend seizoen minimaal
op hetzelÍde nivo, zoniet beter gaat presteren. De A-, en B-selectie lijken in de
breedte nl. wat bterker geworden. Hopelijk plukt ook het 3e elftal daarvan z'n
vruchten. Johannes z'n funktie wordt overgenomen door calime.....sorry Gerke.
Johannes nog bedankt voor het leiderschap, en de rest van het team veel succes
volgend seizoen. ons 4e elftal krijgt dit jaar de beker van verdienste. Reden: 20
wedstrijden gespeeld, 0 punten, 27 keer gescoord, 153 tegendoelpunten en toch



veel plezier gehad, met aan het eind van het seizoen zowaat enkele nieuwe
leden. Daar kunnen alle andere teams nog een duimpie aan zuigen. Alles verlie-
zen, maar toch leden aantrekken!! Helaas was bij Sipke inmiddels wel alle moed
in de schoenen gezonken, en hij besloot dan toch om nu dan maar eens leider aÍ
te worden, aangezien er wel een opvolgster klaar stond, nl. Baukje Brugman. Ja,
ook dat nog.... Een vrouwelijke leidster. Vraag mij niet hoe het 4e het allemaal
voor elkaar krijgt, maar ze doen het toch maar even. Als dat maar goed gaat.....en
hopelijk een paar punten oplevert (nieuwe leden mag uiteraard ook). Baukje veel
succes met de Four Tops volgend seizoen. P.S. Jan Bethlehem gaat bij het 4e elÍ-
tal stage lopen als grensrechter, zodat hij het seizoen erop klaargestoomd is voor
het grote werk bij de kanonnen van Chris Jansen. Onze ouweties lijken zolang-
zamerhand toch wel een beetje aan slijtage onderhevig. Hier en daar valt er nog
wel eens een speler uit, en moet er weer iemand "van de straat" worden geplukt.
Desondanks werd toch een keurige 5e plaats bereikt. Vraag is alleen of men wel
zo blij is met al die veteranenteams in hun competitie (5 stuks). Waren het niet
Stiens V1 en Flamingo V1 die in Aldeboarn voor de nodige opschudding zorgden?
Meestal houden onze ouwetjes het hoofd wel koel, zodat een wedstrijd niet vaak
uit de hand loopt. De uitwedstrijd tegen Harlingen die op een donderdagavond
moest worden gespeeld leverde een boete van de KNVB op, omdat onze ouwet-
jes op hun leeftijd nog wel werken en niet in Harns konden verschijnen (hoezo de
VUT-leeftijd moet naar beneden) . Gelukkig heeft de club inmiddels nog wel wat
te verrekenen met de KNVB. Ook zij schitteren wel eens door afwezigheid (vaker
zelfs). Misschien moeten de clubs e.e.a. óok allemaal maar eens in rekening bren-
gen...Maar we dwalen af. "Golden Oldies" veel succes volgend seizoen. We gaan
snel over naar onze damesafdeling. Een ploeg die ging voor alles oÍ niets.
Duidelijk geen team met D'66-stemmers. Er werd in geen enkele wedstrijd een
compromis gesloten, zodat er achteraf ook geen Correctief Referendum hoefde
plaats te vinden om uit te zoeken of e.e.a. wel volgens de juiste wetgeving was
gebeurd. Er werd dan ook oÍ gewonnen, of verloren. Gelijke spelen....bastal!l Kein
Gelul Fussballen (zoals Ernst Happel in de jaren zeventig al zei). Was hier de
hand van trainer Oosterbaan zichlbaar?? Hij draagt het roer overigens over aan
good old Haiko van Dijk, die er voor gaat zorgen dat de dames hoger gaan eindi-
gen dan de 8e plaats dit seizoen. Maar hopelijk blijft binnen dit team het plezier
de grootste drijfueer om te genieten van de edele voetbalsport. Haiko heeft in
ieder geval in Willemke een leidster die.inmiddels de klappen van de zweep wel
kent, en ook altijd aanwezig is (al was het alleen maar vanwege het feit dat we
over voortreffelijk "blikvoer" beschikken). Dames en heer, veel plezier vooral,
maar toch ook succes gewenst. Gaan we nu over naar onze ieugdafdeling. Vanuit
mijn huidige functie, mag ik hier iets kritischer naar kijken. We beschikten de 2e
helft van het seizoen over 6 jeugdteams. Tijdens de winterstop werd er een E-
pupillen team aan de competitie toegevoegd. Als we de resultaten van deze 6
teams bekijken op pure prestatie (eindstand), dan gebiedt de realiteit te zeggen
dat we hierover niet naar huis mogen schrijven. Drie ploegen eindigden "stijÍ"
onderaan, waaryan twee zelfs geen enkel punt behaalden. Twee ploegen eindig-

21



den als derde, maar......er werd ook een team kampioen!!! Toch denk ik dat het
plezier in het spelletje bij alle teams wel aanwezig was. Bij het ene team misschien
wat meer als bij het andere. Ook onze jeugdafdeling heeft dit seizoen "geleden"
onder de barre veldomstandigheden. Om dan de motivatie steeds weer op te
brengen is ook een zware opgave. Toch stond men er iedere week weer. Laten we
eens beginnen met ons meisiesteam. Onder leiding van Durkje en Maaike, en uit-
eindelijk met Amarins als trainster (zelfs de damestrainer, Harm, kwam er nog aan
te pas) werd uiteindelijk een keurige 3e plaats behaald. Even was er de "valse"
hoop dat men voor het kampioenschap kon gaan, maar de eindstand maakt dui-
delijk dat er tussen de nummer 1 en de nummeÍ 3 toch nog 9 punten verschil
bestaat, zodat de meisjes van Leeuwarden MC1, lijkt mij, terecht kampioen zijn
geworden. Ook werd er tijdens het seizoen regelmatig gevraagd naar deskundige
leiding langs de kant, maar ik denk dat beide leidsters (die overigens beide helaas
stoppen) het maximale dit seizoen uit dit team hebben gehaald. Ook hier is ple-
zier belangrijker dan presteren. Winnen is leuk, maar geen wet. Verliezen hoort er
ook bij. Je wint samen, en je verliest ook samen. Aangezien het meisjesteam ook
maar uit I speelsters bestaat, kun je ook niet gaan selecteren op prestatie/trai-
ningsopkomst etc. Kortom, gewoon roeien met de riemen die je hebt, en er telkens
weer een leuk seizoen van maken. Voor dit team zijn we nog wel op zoek naar
een leidster en leider voor het komend seizoen. Begrijp wel, zonder leiders kan dit
team de competitie niet in!!! Voor aanmeldingen/inlichtingen graag melden bij
ondergetekende. Overigens zijn ook meisjes in de leeftijd van 9 Vm 14 jaar wel-
kom bij dit team. Kom desnoods eens vrljblijvend een training meemaken. Meiden,
succes allemaal, en leidsters bedankt voor jullie inzet. Dan gaan we nu over naar
het team dat volgens de kenners voor de winierstop was ingedeeld in de
Champions Leaque, daarin prima presteerde, maar na de winterstop hiervan de
tol moest betalen. Het bleek dus maar weer eens duidelijk dat namen als
Heerenveen, Wolvega etc. niks zeggen. Na de winterstop bleken clubs als Udiros
en Read Swart (niet veel groter als de v.v. Oldeboorn) duidelijk over betere F-
pupillen te beschikken. Dit is uiteraard helemaal geen ramp. Onze F-pupillen
moesten nl. ook de oudste spelers na de winterstop aÍstaan aan het nieuwe team,
de E-pupillen. Clubs als Udiros en Read Swart beschikken plotseling over een
goede lichting voetballertjes. Ook in Aldeboarn lopen zeker talentjes rond, waar-
van we de komende jaren nog veel plezier zullen hebben. Het team blijft volgend
seizoen bijna geheel in tact, en de prestaties zullen zeker weer komen onder de
bezielende leiding van August Faber (waar vind je tegenwoordig nog zo'n goeie
linksbuiten?), Harke Hartmans en Douwe Hein Akkerman (trainer). Zoals al eerder
gememoreerd, startten we na de winterstop weer met een E-pupillen team.
Probleem is dan altijd weer; waar haal je het nieuwe kader nu weer eens van-
daan? Bijna iedereen heeft wel eens een Íunktie bij de v.v. Oldeboorn gehad, en
wil "even pauze". Gelukkig gaf het voor dit team geen grote problemen. Al snel
werden Jacquelien Breeuwsma en Halbe v.d. Wal bereid gevonden om de hon-
neurs bij dit team te gaan waarnemen. Voor beide een nieuwe stap richting funk-
tie van "topcoach" bij de v.v. Oldeboorn. Gezien het uiteindelijk behaalde aantal



punten, mogen ze voor wat betreft dit laatste nog even in de wachtkamer plaats-
nemen, maar het enthousiasme waarmee ze beide langs de kant staan tijdens de
wedstrijden verraadt dat ze nog lang niet aan hun top zitten. Dit enthousiasme
wordt volgend seizoen zeker door de spelers opgepakt, en de nieuwe trainer,
Johannes Nijdam, zal er voor gaan zorgen dat er iedere wedstrijd een scherpe
ploeg aan de start verschijnt, die nu wel eens punten willen gaan pakken. Hou er
vooral met z'n allen veel plezier in, dan komen de resultaten uiteindelijk vanzelf
wel. Jentje Kirkenier nam hier als trainer afscheid. Jentje nog bedankt voor alle
verrichte arbeid de aÍgelopen seizoenen, en tot ziens (als grensrechter bij
Oldeboorn 1 waarschijnlijk?). ln deze leeftijdsgroep (8-10 jaar) kunnen we overi-
gens ook nog wel enkele leden gebruiken. Dus vraag of je vriendje(s) ook niet
wil(len) voetballen bij de v.v. Oldeboorn. Gaan we over naar D-Day, oftewel onze
D-pupillen. Dit blijkt momenteel binnen onze vereniging het team dat beschikt
over het meeste talent en enthousiasme. ledere wedstrijd staat er weer een
enthousiaste groep onder leiding van 2 even enthousiaste leiders. Helaas hebben
deze laatste 2, Henk v.d. Krieke en Cees Troost, besloten om het wat rustiger aan
te gaan doen (het enthousiasme eist z'n lol?). Zij werden op een uitstekende wijze
in het zonnetje gezet na de laatste wedstrijd tegen Akkrum. Niet alleen wisten ze
Akkrum te verslaan (op zich al een prachtig aÍscheid), maar de spelers waren spe-
ciaal voor beide leiders de stad in geweest om een afscheidskado te kopen, en
ook van de kant van de ouders werden er bloemen aangeboden. Het was duide-
lijk aan beide leiders te zien dat de emotie hun wel een beetje teveel werd. Hier
werd toch maar even aangegeven op \r!'at voor manier je afscheid neemt van je
leider en/oÍ trainer. Grote klasse spelers en ouders! Dit team eindigde overigens
verdienstelijk 3e achter respectievelijk Heerenveen D2 en Nieuweschoot D1. Een
prima resultaat! Deze volledige groep gaat volgend seizoen over naar de C-junio-
ren. Voor sommigen misschien een hele grote stap, maar begrijp wel dat er ook
nog een paar oudere spelers bijblijven, zodat ik veruvacht dat jullie volgend sei-
zoen ook bij de C-junioren weer gewoon mee gaan draaien. Voetballend/technisch
kunnen jullie dit wel aan. Lichamelijk zal het voor sommigen even wennen zijn,
maar als je dit door middel van een goeie techniek, snelheid, instelling en inzicht
weet op te vangen, dan heb je helemaal geen probleem. Gewoon tijdens alle trai-
ningen goed opletten wat de trainers Wietse Huisman en Hein Akkerman) jullie
proberen te leren. En ook tijdens de wedstrijden goed luisteren naar de leiders
(pick Westerhoven, Wietse Huisman en Hein Akkerman), dan gaan jullie met
elkaar nog veel plezier beleven in het nieuwe seizoen. Henk en Cees, het ga jul-
lie goed, en nog bedankt. De nieuwe kaderleden alvast veel succes gewenst. Dan
nu het meest legendarische team dit seizoen. Wisten de C-iunioren voor de win-
terstop geen enkel punt te behalen, na de winterstop namen ze keihard revanche
op alles en iedeleen. Ze werden "gewoon even" KAMPIOEN! ln 10 wedstrijden
werd 7 keer gewonnen, 2 keer gelijkgespeeld, en slechts 1 keer verloren. Dit was
de enige manier om het seizoen nog te redden. Na enkele "pittige" geprekken tij-
dens de winterstop, hebben ze wel even laten zien dat ze wel degelijk kunnen
voetballen met elkaar. Klasse jongens! Daarnaast konden jullie de aftredende lei-



ders en trainer ook geen beter afscheid geven. Gerke, Honkie en Sybrand ook jul-

lie nog bedankt, en alsnog geÍeliciteerd met dit behaalde resultaat. Dit geldt uiter-
aard voor de gehele ploeg. Deze ploeg wordt het komend seizoen gedeeltelijk

opgesplitst in B-junioren en C-junioren. Allemaal veel succes volgend seizoen.
Meestal bewaar je het lekkerste voor het laatst, maar dat is nu niet helemaal het
geval. Voor de winterstop konden de B-iunioren menigeen nog wel bekoren,
maar wat er na de winterstop op de mat is gelegd, was niet bepaald sprankelend
te noemen. ln 1O wedstrijden werden geen punten behaald, en het doelsaldo
bedroeg ook min 57. Het enthousiasme bij sommige spelers ontbrak hier duidelijk.
De goeie spelers overigens niks tekort te willen doen, maar er had meer in dit
team gezeten. Ondanks deze magere resultaten, gaan er toch 4 spelers over naar
de A-selectie, alwaar ze mogen trachten zich een plaatsje te verwerven in één van
de hogere teams. Hier kunnen ze rekenen op duidelijk meer weerstand, en zal er
van hun ook het nodige worden verwacht. Overigens verwacht ik persoonlijk geen

aanpassingsproblemen, aangezien jullie al een half jaar ervaring hebben op seni-
orennivo (3 spelers in ieder geval), en wens ik jullie veel sterkte komend seizoen.
Voor wat betreft de B-junioren, verwacht ik komend seizoen toch dat ze beter voor
de dag zullen komen, aangezien de selectie maar liefst uit 1B spelers zal bestaan.
Er zal dus moeten worden geknokt voor een plaats in de basis. Een goeie trai-
ningsopkomst is dan ook onvermijdelijk. Veel succes toegewenst.
De laatste jaren beschikten we ook over een jeugdkeeperstrainer, Siemen Willem
de Vries. Hij was iedere maandagavond bezig om onze jeugdkeepers naar een
beter nivo te brengen. Ook hij heeft uitStekend werk verricht, maar helaas aange-
geven om graag te willen stoppen. Gelukkig beschikken we binnen de vereniging
inmiddels weer over een gediplomeerd keeperstrainer, Jeroen Groelaers. Hij is
bereidt gevonden om de taken van Siemen Willem op maandagavond voort te zet-
ten, en de jeugdkeepers weer het e.e.a. zal bijbrengen. Siemen Willem nog

bedankt, en Jeroen veel succes gewenst. Voordat ik er maar weer eens een einde
aan brei, wil ik toch nog graag even een stukje KNVBtekst plaatsen met betrek-
king tot de indeling gehele jeugdvoetbal in reeksen (geldend voor o.a. de v.v.

Oldeboorn). "De verenigingen worden ingedeeld op grootte in 5 categorieën.
Categorie A zijn de grote verenigingen, Categorie E zijn de kleinere verenigingen.
De jeugd wordt in het najaar zo dus ingedeeld. ln het voorjaar zal er wel rekening
worden gehouden met de standen in de najaarsreeks, doch ook met de catego-
rieën. Het streven hierbij is om teams. uit dezelfde categorie zoveel mogelijk bij

elkaar in te delen, zodat de krachtsverschillen zo miniem mogelijk gehouden wor-
den. Er zal dus niet meer ingedeeld worden op zwak, middelmatig of sterke
teams". Tot zover dit KNVB bericht en tevens wil ik hierbij besluiten met alle
kaderleden en spelers te bedanken voor hun inzet, en tevens het nieuwe kader,

en uiteraard ook alle spelers/speelsters veel succes toe te wensen in het nieuwe
seizoen. Hopelijk gaan we eerst met z'n allen overdag genieten van zomers weer,

en 's nachls een klein buitje (is beter voor onze velden), zodat we er met z'n allen
straks weer met frisse moed tegenaan kunnen gaan. Au revoir, of zoiets. Op naar
het volgende millennium. Piet.



Oldeboorn 1 zoekt:

Een grensrechter die bereidt op wedstrijddagen de vlag te hanteren. Enige kennis

van de spelregels is wel vereist.

Oldeboorn 3 zoekt:

Een leider die zondag 's morgens leiding wil geven aan een enthousiast team met

wat jongere en oudóre spelers (een prima mix). ls een leuk voetballend team'

Momenteel wordt deze taak vervuld door 2 spelers. Dit is niet ideaal.

Meisiesteam Um 14 iaar zoekt:

Een leidster en een leider die dit leuke meisjesteam op wedstrijddagen (meestal

zaterdag's) willen begeleiden. Dit team bestaat uit 8 speelsters in de leeftijd van 9

Vm 13 jaar.
Meisjeó van 9 llm 14 iaar ziin ook heel welkom. We kunnen nog wel een paar

speeisters gebruiken. Je mag ook best een keer op de trainingen komen kijken'

Deze zijn op dinsdag- en donderdagavond.

E-pupillen zoeken:

Enthousiaste spelers (jongens of meisjes) in de leeftijd van 8 vm 10 jaar die bij ons

willen komen spelen. Wil ÀenOen een leuke (jonge) trainer, en 2 hele leuke leiders,

waar wij veel plezier mee hebben. Wij trainen op maandagavond en op woens-

dagavoÁd. We spelen meestal op zaterdagmorgen. Wij spelen meestal T legenT

(met 7 spelers). Het is gewoon heel leuk.

Voor de vakatures bij Oldeboorn 1 en Oldeboorn 3 kan men zich wenden tot Sietze

Akkerman tel. 632028, en voor de overige funkties tot Piet Tijsma tel' 631807'
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VV OLDEBOORN SEIZOEN 1999/2OOO.

Aangezien het trainings/voetbalveld niet eerder dan 15 augustus open gaat, zul-

len we tot deze datum een alternatieÍ moeten zoeken. Alle velden in onze
gemeente zijn deze zomer dicht. We hebben eventueel de beschikking over 2

vervangende lokaties, te weten; het oude voetbalveld in Terherne, oÍ de

Noordkant in Aldeboarn. Mochten we naar Terherne gaan, dan dienen er wel

voldoende auto'S aanwezig te zijn. Neem ook ten alle tijde je sportschoenen

mee.
Op de eerste training, dinsdag 29 juni, worden de A-, en B-selectie gelijktijdig

verwacht. Mocht de opkomst zodanig groot zijn, dan wordt er m.i.v. 1 juliweer in
2 groepen getraind.

Dinsdag 29 juni. Maandag 16 aug.

20.45 u. - 22.00 u. Training A/B selectie 19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie

Donderdag 1 juli. (trainingsveld wo)
19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie 20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie (traningsveld wo)
Dinsdag 6 juli. Woensdag 18 aug.

19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie _
Donderdag I juli.
19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Dinsdaq 13 juli.
19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
2O.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Donderdag 15 juli.
'19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
2O.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Dinsdag 20 juli.

19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Dinsdag 27 juli.
19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Donderdag 29 juli.

19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Vriidao 20 auo.
19.00 u. St. Anna 1 - Oldeboorn 1

(oeÍen)
19.00 u. DWP 2 - Oldeboorn 2 (oefen)
Zondao 22 auo.
Trainingsdag A/B-selectie op het sport-
complex Oldeboorn
10.30 u. Training
12.00 u. Lunch op het sPortcomPlex
13.30 u. Wedstrijd A-selectie - B-selec-

Woensdag 25 aug.
19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Zaterdag 28 aug./zondag 29 aug.

Oldeboorn 1 bekerwedstrijd
Maandag 30 aug.

19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie tie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie Dinsdag 24 aug.

Donderdag 22 juli. Oldeboorn 1 bekerwedstrijd

19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie 19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie

20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie Dinsdag 31 aug.

Vakantie Vm 15 augustus. Oldeboorn 1 bekerwedstrijd



Woensdag 1 sept.
19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Vriidao 3 seot.
19.30 u. -20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Zondag 5 sept.
Aanvang competitie

Trainer A/B-selectie:

Leiders Oldeboorn 1 :

Leiders Oldeboorn 2 :

Leiders Oldeboorn 3 :

Bestuurslid Sporttechn.zaken:

Contactpersoon Gemeente
Boarnsterhim inzake velden:

Dinsdag 7 sept.
19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie
Vrijdag 10 sept.
19.30 u. - 20.45 u. Training B-selectie
20.45 u. - 22.00 u. Training A-selectie

Chris Jansen
Butenwacht 47
9202 JR Drachten
Wieger Huisman
Piet Tijsma
Dries Kuperus
Luitsen ldsinga
Sible de Roos
Gerke van Kalsbeek
Sietze Akkerman

Joop Srlip

tel.0512-510548

te|.631657
te|.631807
te|.631601
tel. 632031
tel. 632065
te|.631897
tel. 632028
mobiel 0651209265

tel. 0653369020

MAANDAG.
18.00-19.00 u. F:pup.

D.H. Akkerman/A. Faber
18.00-19.00 u. E-pup.

Joh. Nijdam/ + ?
1 9.00-20.00 u. Jeugdkeepers

J. Groetelaers
2O.OO-21.00 u. Dames

H. van Dijk

DINSDAG.
18.00-19.00 u. Meisjes

A. v.d. Heide
18.30-19.30 u. C-jun.

W. Huisman/H. Akkerman
19.00-20.00 u. B-jun.

S. Veenstra
1 9.30-20.45 u. B-sel./3e

C. Jansen

20.45-22.00 u. A-sel.
C. Jansen

WOENSDAG.
18.00-19.00 u. F-pup

D.H. Akkerman/A. Faber
18.00-19.00 u. E-pup.

Joh. Nijdam/ + ?
20.00-21.00 u. 4el5e/6e

. Eigen beheer

DONDERDAG.
19.00-20.00 u. C-jun.

W. Huisman/H. Akkerman
18.45-19.45 u. Meisjes

A. v.d. Heide
20.00-21.00 u. B-jun.

S. Veenstra
20.00-21.00 u. Dames

H. van Dijk
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VRIJDAG.
17.00-18.00 u. lnstuiÍ

S. v.d. Heide/Joh. PoePjes

1 9.30-20.45 u. B-sel./3e
C. Jansen

20.45-22.00 u. A-sel.
C. Jansen

De trainingen vangen aan oP:

A/B-selectie: dinsdag 29 juni

Jeugd : maandag 30 augustus
Dames : niet bekend
Jeugdkeepers: maandag 30 augustus

1. A. Bergsma
2. J. Beimin
3. R. Hiemstra
4. D. van Marrum
5. N. Veld.
6. J. Watzema
7. C. Wagenaar
8. B.P. KleeÍstra
9. J. v.d. WerÍ
10. G. v.d. Heide
11. M. v.d. Heide
12. M. Huisman (k.)

13. A. de Jong
14. S. Postma
15. J. de Leeuw (k.
16. T. Proot
17. J. Zandberg
18. M. BoerhoÍ?

2-2-1983
21-5-1984
1-6-1984
25-9-1 983
16-2-1984
22-7-1984
9-3-1984
10-5-1985

30-1 0-1 984
1 5-1 0-1 984
9-9-198s
23-1 -1 985
22-1 0-1 985
2-3-1 985
1 5-9-1 985
1 8-1 -1 985
24-1 0-1 985

B-junioren 1-1-1983 - 31-12-1984. 9. A. Oosterbaan 5-1-1988
10. M. HasPels 26-8-1988
11. J. v.d. Krieke 24-3-1987
12. J. BoerhoÍ 27-5-1987
13. J. Troost 10-7-1987
14. E. Westerhoven 8-7-1987
15. J. de Jong 4-7-1986
16. E. Meetsma 25-8-1986

Trainers: W. Huisman/H. Akkerman
Leiders : D. WesterhovenAff.
Huisman/H. Akkerman

E-pupillen 1-1-1989 - 31-12-1990.
1. N. Hashemi
2. R. Land.
3. J.H. v.d. Wal
4. P. Breeuwsma
5. D. Kalsbeek
6. A. Hobma
7. J. Nijholt
(disp.)
8. D. Breeuwsma?

5-'t-1990
8-5-1 990
6-2-1989
8-6-1990
19-4-1989
9-1 1 -1 990
20-2-1 988

Trainer:
Leiders:

S. Veenstra
J. Visser
S. Veenstra

C-junioren 1-1-1985 - 31-12-1986.
Trainers: Joh. Nijdam/ + ?
Leiders :J. Breeuwsma/H. v'd. Wal

F-pupillen 1-1-1991 - 31-12-1992.1. H. de Jong (k.)

2. E. Oosterbaan
3. A. Watzema
4. M. de Vries
5. H. Brandinga
6. J. Meeste
7. G. Scheffer
8. A. Huisman

3-1 2-1 985
8-6-1986
1 7-1 1 -1 986
1 9-1 1 -1 986
25-6-1986
5-1 0-1 985
26-7-1985
20-5-1 988

1. K. Hartmans.
2. M. Hashemi
3. R. Spinder
4. J. Haspels
5. R. Faber

1 2-9-1 991
28-09-1 991
27-9-1991
10-2-'1991
12-11-1991

6. R. van Kalsbeek 5-11-1991

7. Joh. v.d. Wal 27-3-1992
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Trainer: D.H. Akkerman/A. Faber
Leiders : H. Hartmans/A. Faber
Meisjes Vm 14 jaar.
1. M. Nijdam
2. K. Rodenburg
3. C. Keekstra
4. J. v.d. Krieke
5. T. Vink
6. S. Hobma
7. T. Beimin
8. S. van Roeden

Trainer :4. v.d. Heide
Leidsters: vacature's! ! ! !

lnstuiÍ.
1. D. Faber 19-7-1994
2. R. Poepjes 25-9-1993
3. S. Oosterbaan
4. R. Ypenga
5. J.A. Ypenga
6. F. Fokkema
7. T.F. Bles 9-7-1993

Trainers: S. v.d. Heide/Joh. Poepjes (af
en toe)
Jeugdkeeperstrainer:
Jeroen Groetelaers

8. D. Rodenburg
9. W. v.d. Heide
10. M. v.d. Horst
11. J.J. Bles

23-6-1991
14-6-1991
29-7-1991
27-9-1991

12-7-1 985
16-5-1986
9-1 2-1 985
1 9-1 1 -1 985
1 3-1 0-1 988
28-10-1987
1 8-9-1 987
30-1 1 -1 986

Eerste elftal
01 GeelWit
02 MKV'29
03 St.Annaparochie
04 de Walden
05 Warga
06 Trynwalden
07 Akkrum
08 Stiens
09 LSC 1890
10 lrnsum
't1 Dokkum
12 Oldeboorn

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

12 Blue Boys 2

Derde elftal
22-49 01 Aengwirden 3
22-49 02 Tijnje 3
22-44 03 Heerenveen 8
22-3U 04 Mitdam 4
22-35 0s THOR 3
22-33 06 Otdeboorn 3
22-30 07 Read Swart 4
22-26 08 Udiros 4
22-25 09 Gorredijk 6
22-16 10 Wispotia 3
22-16 11 Jubbega 6
22-10 12 Nieuwechoot 6

Vierde elftal
22-57 01 THOR 4
22-56 02 Udiros 5
22-39 03 Gorredijk 7
22-36 04 Jubbega 7
22-35 05 Tijnje 4
22-30 06 Wispotia 4
22-30 07 Heerenveen 9
22-29 08 Read Swart 5
22-27 09 Akkrum 5
22-20 10 Gerstoot 2
22-18 11 Oldeboorn 4
22-4
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22-62
22-52
22-51
22-41
22-38
22-28
22-28
22-20
22-19
22-15
22-12
22-9

20-48
20-46
20-43
20-40
20-37
20-25
20-21
20-21
20-1 B
20-14
20-0



VijÍde elftal
01 Rood Geel 6

02 DronrijP V1

03 Nicator 9
04 Oosterlittens V1

05 Oldeboorn 5

06 Stiens V1

07 Harlingen 5

08 Flamingo V1

09 Friesland V1

10 Bergum V1

Dameselftal
01 Heerenveen 1

02 Bolswardia 1

03 Aengwirden 1

}4WZS 2
05 Read Swart 1

06 Heerenv.B. 2

07 FFS 2
08 Oldeboorn 1

09 TOP'63 1

10 Balk 2
11 Renado 1

12 Akkrum 1

B-Junioren
01 Heerenveen 2

02 oNT 1

03 Drachten 3

04 LSC 1890 2
05 Joure 2
06 Oldeboorn 1

C-Junioren
01 Oldeboorn 1

02\Nzs 2
03 Balk 2
04 Nijland 2

05 Bolswardia 2

06 de Walde 1

1B-51
18-51
18-31
18-24
18-24
18-20
17-15
18-14
18-13
17-9

22-63
22-59
22-41
22-37
22-31
22-31
22-31
22-27
22-1q
22-17
22-14
22-10

10-25
10-19
10-19
10-13
10-11
10-0

10-23
10-22
10-15
10-13
10-6
10-6

10-24
10-21
10-15
10-14
10-10
10-3

10-27
10-24
10-12
10-11
10-11
10-3

8-22
8-16
B-15
8-6
B-0

B-24
8-18
B-10
8-4
8-3

Meisjes c-iunioren
01 Leeuwarden 1

02 Read Swart 1

03 Oldeboorn 1

04 Frisia 1883 1

05 ÊBC 1

06 GAVC 1

D-PuPillen
01 Heerenveen 2

02 Nieuweschoot 1

03 Oldeboorn í
04 Wolvega 2
05 Akkrum 1

06 SPort Vereent 1

E-PuPillen
01 Sport Vereent 1

02 Udiros 1

03 Akkrum 1

04 Oudega 1

05 Oldeboorn 1

F-puPillen
01 Udiros 1

02 Read Sawrt
03 Oosterstreek 1

04 Langezwaag 1

05 Oldeboorn 1
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Van de ongeveer 250 st. uitgereikte enqueteformulieren werden helaas maar 39 st. inge-
leverd. Dat komt neer op een percentage van ca. 15,5%. Zeer representatief kan deze
enquete dan ook niet worden genoemd. De verdere onderverdeling is als volgt:
Spelend lid:
Niet spelend lid: 3 st.
Kader/bestuurslid:
Donateur:
Ouders:

Totaal:

20 st.

9 st.
1 st.
6 st.

Onderverdeelt in jeugd/senioren:
Jeugd: 15 st.
Senioren/volwassenen: 24st.

39 st. Uitkomsten:

- Wat vind je van het clubblad?
- doorgaans goed
- datum + jaargang vermelden in ieder clubblad
- hoeft niet vaker te verschijnen
- geen bereidheid om te helpen
- ouders verslag laten schrijven van jeugdwedstrijd
- wordt niet altijd ontvangen

- Favoriete rubriek?
- lnterfjoetje

- Balpen
- Wist u dat
- Verslagen
- Uit de oude doos

- 2 keer trainen jeugd voldoende of niet?
- prima
- niet te vroeg trainen 's avonds

- Kwal iteit trainers/leiders/bestuursleden
- niet tevreden over allemaal
- meer belangstelling voor geselecteerde spelers KNVB
- streven naar nog meer kwaliteitseisen
- kader moet langer blijven, continuiteit (JW-ers)
- betere begeleiding nieuw kader
- meer discipline bij uitvoering jeugdkader + toezicht
- geen ouder leider van team van zoonldochter zijn
- jeugdkader consequent en gemotiveerd bezig zijn met jeugd
- leiders vaker wisselen van team > motivatie

- Voorstel schoonmaak kantine
- vaste krachVbanenpooler/melkertbaner (vergoedin g)
- eventueel contributie maar omhoog
- verplicht corvee
- de gebruiker maakt schoon

- ls het beleidsplan bekend en duidelijk?
- lang niet bij iedereen
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- n iet iede ree J,y::Jï1,f"1ft: ::"ï"#e 
kred i ns I ii n ?

- warm bij mooi weer
- broekjes jeugd slechte kwaliteit

Wat vind ie van het materiaal?
- doorgaans slecht (ballen/hesjes)
- hesjes moeten schoon
- regelmatiger onderhoud
- verbandtrommel (waar?) (aanvullen?)

- Jeugdlid voldoende in te brengen bii de WO?
- jeugdledenraad invoeren

- Seniorenlid voldoende in te brengen bii de VVO?
- bij teamindelingen geen inspraak

- Moeten er voorzieningen komen voor (oudere) bezoekers?
- banken langs de aÍrastering (veel ingevuld)
- tribune (kleine)
- verharding rondom velden

- Moet er meer inÍo in de Mid Frieslander/Dorpskrant?
-ja
- ook af en toe standen

- eteslurepreventie
- niet bij iedereen bekend
- meer info in clubblad
- interne opleiding voor kader (EHBO)

- Bij welke persoon moet je je melden binnen de VVO?
- niet altijd bekend

- Huishoudelijk reglement
- niet altijd bekend
- boxen worden nog niet altijd schoongemaakt
- alle leden zijn mede verantwoordelijk

- Worden er voldoende aktiviteiten gebrganiseerd?
- doorgaans wel, voor de jeugd kan meer
- meer trainingsvervangende aktiviteiten organiseren, zoals

spelregels, bespreking, video etc.
- toernooi met div. ploegen met Íeesttent, buffet e.d.

- Verdere opmerkingen
- ieder seizoen jeugdtoernooi organiseren. Ene jaar junioren ander jaar pupillen
- donateurs meer bij WO betrekken
- winterstop kofier, niet teveel doordeweeks (jeugd/senioren)
- meer jeugdwedstrijden organiseren


