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DOUWE VENTMATOERNOOI

ZATERDAG 8 JANUARI zooo

Zaterdag 8 januari a.s. is het weer zoverl! Dan wordt eÍ vooÍ de rze maal gestreden om de
Douwe Venema-bokaal. Deelname geschiedt onder de volgende voorwaarden:
* teams bestaan uit minimaal 6 en maximaal 9 personen
* minimaal 5 peÍsonen per team wonen of hebben in Oldeboorn gewoond
- leeftijd minimaal r5 jaar
* zowel dames- als herenteams (niet gemengd)
* teams dienen in het bezit te zijn van de "Olympische gedach te"

Voldoe je hieraan geef ie dan voor rr december a.s. op bij:
lan v/d Woude,

HaÍm OosteÍbaan,

Johan Tijsma,

Waechstege , lel. 631772

Swettebuorren,' tel. 63r6o5

Swettebuorren t, lel. 632286

Na afloop v/h toernooi zal de prijsuitreiking dit jaar plaatsvinden bij Hotel Aldeboarn.
lnleggeld peÍ team bedraagt lzo,- en dient I januari aan HaÍm oosterbaan te worden
betaald. Belangrijk detail is dat er niet meer in de kleedboxen mag worden gerookt!
Na r december ontvangen de deelnemende teams het wedstrildpÍogÍamma.

De commisie
OFGAVE OFGAVE
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BERICHT VAN DË E.TPILIEN
Met I kinderen, zeven jongens en t meisje verdedigen wij het E-team van oldeboorn. Wij trai-
nen z keer in de week onder leiding van Johannes met veel plezier. Na een slecht seizoen,
begonnen we vol goede moed en al in de tweede wedstrijd tegen Vegelingsoord konden we
onze le overwinning boeken 6-o. Coede samenwerking en hard werkenl Dat onze trainer bijna
altijd meegaat is voor ons heel fiin net zoals ouders die na afloop trakteren op "grote mar-
sen". Helaas vooÍ ons zijn er een paaÍ teams voortijdig gestopt zodat we nu alleen nog uit-
wisselingen hebben met Sneek. Waterpoort aoys (brrr) en Black Boys (leuk). tvtaar wil-gaan
gewoon door want wii hebben een goede keeper Nawid, heel hard werkende verdedigers Dick
en Rene, prima middenveldspelers Arnold, Jesse en Pien en twee supeÍspitsen Klaas en lan
Hendrik. Wat wil je nog meer? (r overwinning op de Waterpoort Boys)

Halbe en lacquelien

ATDEBOARN CI - MI1DAI\i CI.

Om l:r5 moesten wij AldeboaÍn cr in de box wezen.
we gingen ons omkleden en gingen het veld op om even een balletje te trappen, en voor de
warming up. DaaÍna kregen we de opstelling van Wietse Huisman, en toen begon de wedstrijd
om r:45. we gingen het veld op en wij mochten beglnnen met de aftrap. we ontdekten dat
er een vrii harde wind stond en dat was wel lastig want wij hadden wind tegen. tn het begin
ging het wel goed en we waren wel aan elkaar gewaagd. Toen viel al gauw de eerste goal voor
Mildam en stonden we met r-o achler.
Maar daar lieten we het niet bij zitten en we gingen in de aanval en na wat mooi overspelen
kwam de bal bii Jorrit Zandberg en die schoot de bal mooi in de verre hoek met een beetje
hulp van de wind en zo stond het weer gelij(. Toen was het ook al gauw Íust en gingen we
naar de box om een bakje thee en een bespreking. We kregen te horen dat het wel airdig ging
maar kan altijd beter natuurlijk. Zo gingen we met volle moet weer het veld op, op a" noop
dat we gingen winnen natuurlijk, en zo begon het spel weer. Nu hadden we de wind mee en
dat was in ons voordeel tenminste dat dachten we want al gauw kwamen we na een beetje
slordig verdedigen'met z-t achter. DaaÍna hadden we wel kansen maaÍ we kwamen niet tot
scoren. Toen kregen we er ook nog eens bij dat de wind een stuk was gedraaid en dat was
balen voor ons. DaaÍna kwamen we niet echt meer tot scoÍen toe en Mildam wel die toen de
betere ploeg was en zo verloren we met en stand van l-4!!!ll!l!!!

Verslag van SandsÍ postma!



OTDEBOORN CI - AENGTYIRDEN CI

re helft
ate was ziek maar deed wel mee, Jorrit had last van de groei maar speelde ook z helften mee.
omdat we te weinig spelers hadden deden er ook een paar Ds mee: Anno, Jolle, Arjen, Jarno
en Erik.

Arjen en Jolle stonden in de voorroede.
ln de ze helft kwam Erik in plaats voor Jolle er in en Jarno kwam in plaats vooÍ ate omdat te
moe was vanwege zijn ziekte.

De wedstrijd begon met voetballen na een kwarlier spelen raakte we r-o achter.
Na de achterstand gingen we beter spelen lorrit probeerde een mooie goal te maken hoog in
de rechterhoek maar de bal kwam jammer genoeg tegen de lat.
Na een tijdje ging het beter met ons en daardoor schoorden we ook. lk weet niet wie de goal
maakte maar hij was wel mooi.
ze heltl
ln de ze helft kwamen we weeÍ op achterstand met z-0.
Daarna ging het wel goed we hadden een paaÍ kansen maar die misten we.
Na een tijd spelen bleven we maaÍ op achterstand.
Maar in de laatste minuut werd het ook nog 3-o achter.
Pech hebben dus, nou de volgende keer beter.

Verslag van felmer de fong Cr

Wij moesten thuis tegen 0udega Br.

De wedstrijd was begonnen om t3.30 uuÍ.
Wij kwamen al gauw in de eerste helft o-r
achter. Toen werd het al gauw o-2 vooÍ Oudega.
Na die goal moest er wat gebeuren eÍ moest geschoord worden. En we schoorden, Johannes
Watsema schoorde de t-2. Maar we gingen weer heel slecht voetballen. Het werd al gauw l-3
en l-4. en dat was tevens de ruststand. Toen in de tweede helft begonnen we weeÍ heel slecht.
De tweede helft was nog maay een paaÍ minuten bezig en het was al r-5 en vlak daar na r-6
en l-7. Nu moest eÍ echt iets gebeuren. lohannes schoorde voor de tweede maal in de wed-
strijd een goal en het stond z-7. Wij dachten dát het nu wel over was maaÍ dat was niet goed
gedacht, want het werd ook nog z-8. Dat was de eindstand.

Jeen de leeuw

. O1DEBOORN Bl - HISC BI



We moesten om half r in de box wezen en om r:15 uur voetballen. Haaye v/d Heide was onze

scheidsrechter.

Half r gingen we met z'n allen de box in en ons omkleden.
Toen gingen we indraven en inschoppen. 0m r:ro gingen we de box weer in en kregen we de

opstelling te horen. r:r5 begonnen we te spelen. We kregen in het begin veel kansen, maaÍ ze

wilden er niet in. Na ongeveeÍ een kwartier kreeg ik de bal en schoot ongeveeÍ van zo m in de

kruising, dus toen stond het r-o. 5 minuten later werd Nico er 5 min uitgestuurd.
Weer 5 min later werd het r-r door een slechte uitverdegende coÍner. Een kwartier voot tijd
maakte Ate nog z goals. Eén daar van was heel mooi, met een lopje over de keeper. Toen stond
het 3-r en wat het rust. Nico ging eruit en Jelmer kwam er voor hem in. We kregen nog wat

aanwijzingen en begonnen daarna met de tweede helft.

Al snel in de tweede helft maakten de anderen een goal. Het werd dus 3-2. Even later werd er

één van de anderen voor 5 min uitgestuurd.
Ongeveer op de helft van de tweede helft maakte gysbert en zijn tegenstander een sliding en

werd Gysbert erg geraakt en wilde hij eruit. We hadden geen wissels meeÍ, maaÍ nobbert

stond langs de kant en toen is hij ingevallen. Robbert heeft nog z goals gemaakt, één daar-
van een penalty. lohannes had in de eerste helft al een penalty gemist. Later werdt Jelmer er

nog 5 minuten uitgestuurd. De eindstand was s-2.

Bouke-Paul Kleefstra



ATDEBOARN DA r - AVC DA I

Zaterdag r6 oktober, voor iedereen buiten het damesteam r begeleiding en aanhangers een
gewone zonnige hefstdag. Voor het damesteam stond echter de zesde wedstrijd op het pro-
gYamma. De eerste viif wedstrijden waÍen allemaal knap gewonnen. Zouden ze de koplopers
positie kunnen behouden? Aan het spel te zien zou je verwachten dat de dames deze wed-
strijd ruim zouden winnen. De ene na de andere kans van Aldeboarn"werd echter net niet
benut. De dames van AVC kregen in de re helft wel 2 kansen welke zij helaas wel konden
benutten.
ln de tweede helft bepaalde Aldeboarn opnieuw de wedstrijd. Ze speelden namelijk met zr

dames op één helft. Amarins heeft de hele ze helft lopen twijfelen of ze alvast zou douchen of
dat ze vanuit het veld de wedstrijd zou kijken. Sportief als ze is, is ze toch maar gebleven!
Helaas bleef de eindstand o-2. De re nederlaag, jammer.

De Dames.

OTDEBOORN2-WARGA3

0p zondag to oktober moesten we vooÍ onze vierde wedstrijd van het seizoen aantreden
tegen het derde elftal van WaÍga. Een voor ons onbekende tegenstander, omdat we dit jaar
in een andere (hogere) klasse zijn ingedeeld. Desondanks zagen we de wedstrijd met ver-
trouwen tegemoet na t verliespartij en z gewonnen paÍtijen dit seizoen. Warga mocht aftrap-
pen en startte furieus, waardoor we de eerste vijftien minuten flink onder druk kwamen ie
staan. Dit leidde echter tot niets, waaÍna oldeboorn steeds meer grip op de wedstrijd begon
te krijgen met als resultaat dat er kansen ontstonden. Na een mooie aanval over de linkerkant
werd de bal door lacob prima vooÍgegeven op Robbert, die deze kans koel benutte, r-o.
Echter, van deze opsteker konden we niet lang genieten, want de laatste man van warga
bvacht beide ploegen weeÍ op gelijke hoogte met een bekeken afstandsschot, r-r. Toen de
bezoekers vijÍ minuten voor de rusi ook nog de leiding namen, door slecht ingrijpen van
ondergetekende, liepen we weeÍ achter de feiten aan. Maar omdat de gasten het ook nodig
achtten hun eigen keeper te moeten passeÍen, konden we toch nog met een 2-2 stand gaan
Íustten. De tweede helft, lohannes was inmiddels ingevallen voor Broer, gaf een geheel ander
beeld van de wedstrijd. Oldeboorn was nu de ploeg die bepaalde wat er in het veld gebeur-
de. Dit resulteerde in een paaÍ prima aanvallen en dito kansen. Vooral linkerspits Jelle-f acob
was niet gelukkig met zijn schoten op doel, toch kon de derde treffer niet lang meer uitblij-
ven. Een mooie aanval , deze keer vanaf de rechterkant, werd afgerond door spits Robbert, hij
stond wederom op de juiste plaats, op aangeven van rechtsbuiten Jacob, 3-2. Ondanks een
paar scherpe counteis van WaÍga kwam de stand niet meeÍ in gevaaÍ. Een goed resultaat, wat
leidt tot negen punten uit vier wedstrijden. Een prima start van de competitie derhalve.
Tevens wil ik scheidsrechter Wagenaar bedanken voor de goede leiding in deze wedstrijd. Tot
ziens allemaal.

fan Viss€Í.



OSI'z8z-AIDEBOARNz

Zondag 17 oktober moesten we voetballen tegen de club van het levenslied, de club waay het
bakvet oveÍuÍen maakt en waar minder getalenteerde scheidsrechters de mogelijkheid heb-
ben en krijgen om onder politiebegeleiding te vertrekken.
Tegen dit OSI wat ergens onderin de competitie stond zouden wij 3 punten pakken.

De eerste helft speelden we heel onrustig, er werd veel onnodig balverlies geleden en het lukte
ons niet om de bal lang in de ploeg te houden. Het lukte OSI niet om daar van te profiteren
omdat ook zijveel balverlies leden. Kortom,zowel O5l als Aldeboarn had in de eerste helft
geen echte uitgespeelde kansen en het bleef bij o-o.

De tweede helft zouden we onze tactiek wijzigen. We starten met z spitsen in de midden en
een taÍgetman achter de spitsen welke ons aanspeelpunt zou zijn. Maar voordat we goed en
wel begonnen waren hadden we al twee goals om de oren. Pas toen begonnen we meer inzei
te tonen en onder aanvoering van good old lan van deÍ Woude lukte het ons om meer druk
naaÍ voÍen te zetten. Desondanks lukte het niet om goeie uitgespeelde mogelijkheden te creë-
ren alleen uit enkele afstandschoten konden we enig gevaaÍ stichten. Uit een perfect vooÍge-
geven coÍneÍ van Martin Meester wist Lutsen ldsinga via een kopbal te scoren. We bleven aan-
vallen maar wisten niet meer te scoren en ook OSI wist niet gebruik te maken van hun kansen
dus we bleven na, let wel, 4o minuten gespeelde tijd in de tweede helft op een 2-t achters-
tand steken tegen deze Sjonnies.

Luben

AI"DEBOARN 2. ISC

Het tweede moest zondag z4 okt naar LSC om 9 uuÍ moesten we al weg dat was weer lekker
vroeg. We gingen et nog half slapent naar toe, en zo begon vooÍ ons dus ook de wedstrijd. ln
de eerste helft zat er niet veel voetbal in zodat LSC een paar kansen kreeg maar niet scoorden
zodat het de eerste helft bij o-o bleef. Naarwat gepraat en Ellert er in kwam voor Broer gin-
gen we wakker het veld weeÍ op.
We maakten er nu tenminste een betere wedstÍi,d van we kregen nu wat meer kansen na een
schot kreeg LSC een caunter ze gaven de bal voor en die kreeg Jan tegen zijn hand onopzet-
telijk. Lsc kreeg een penalty die schoten ze er in tweede instantie in r-o achter dus toen
begonnen wii meer te voetballen. We vielen veel aan waar door LSC ook meer kansen kregen
en daar ook hun z-o scoorden even later had leroen een grote bek en gaf de zee,r slecht lij-
dende scheids een vrije tÍap op de 5 meter we waÍen bezig om de muur te plaatsen en zon-
der dat de scheids had gef loten namen zij de vrije trap en die zat er ook in vlak daarna scoor-
de Martin de 3-t toen was het nog even voor het tijd was en scoorde LSC weer 4-r dus hebben
we weeÍ verloren en zijn we weer genaaid door de scheidsrechter.....



OTDEBOORN 5 - IRNSUIUI

Aangezien het stralend mooi weer was, dauw op het gras, zonnetje erbij, mocht ik weer mee
voetbal kijken. Onder de bezielende leiding van lelke Bethlehem, was ik getuige van een

mooie wedstrijd. Binnen 5 min. lag de eerste bal al achter de lrnsummer keeper. Oorzaak:
Willem van Kalsbeek. Voor rust had deze goalgetter z'n hatrick te pakken. Tegen de rust zakte
het spel wat in, wat resulteerde in een tegengoal, enigzins veroorzaakt door een speler van
ons (die wij niet bij naam zullen noemen) die hem per ongeluk het net in caromboleerde.
Maar de helft was nog niet over want Dick maakte een pracht van een 4-r, werkelijk een plaat-

ie! Het begin van de tweede moest erg op gang komen maar na Willem scoorde Bauke twee
keer. Waren die van Willem op wel zeer korte afstand gemaakt, Bauke is bij deze onze long-
distance expert. lammer dat er geen herhaling was. Ondanks flitsend middenveldspel van
Harmen (of dankzij) wevd het nog 7-2. Moest mij nog van het hart dat we wel in de dubbele
cijfers hadden kunnen komen, ware het niet dat eenzekerc W.v.K. de bal weer eens niet afgaf,
waardoor de ze hatrick van de wedstrijd aan Bauke zijn neus voorbij ging. Als goedmakertje
maakte hij er dan maar zelf 8-z van, maar ik heb wel weeÍ even m'n mond geroerd. Toch denk
ik dat ik volgende keer wel weeÍ mee mag (moet ik zeker weer schrijven?!).

Llz

OI"DEBOORN 3 - IVZS SNEEK Z
Vertrek uit Aldeboarn ongeveeÍ rr.3o richting Sneek. De ene helft spelers nam de snelweg, de
andere helft nam de toeristische route (Jirnsum), waaronder ik zelf. Daar aangekomen begon
het te regenen. Nadat we ons aangekleed hadden en de zeer veÍmoeiende warming-up ach-
ter de rug hadden was het wachten op de schgidsrechter. Na 15 minuten wachten kwam de
scheidsrechter op het veld. "lk heb me verslapen" het was inmiddels 12.45. Persoonlijk vind ik
het een hele prestatie om op dat tijdstip nog in je nest te liggen. Wat later bleek, de scheids-
rechter nam bij elke overtreding direkt als eerste een flinke slok uit de waterzak en die fles zo
goed als leeg dronk. Dit tot gÍoot ongenoegen van de thuisploeg. Na 9o minuten was de
stand r-o.

Leo



O1DEBOORN I HOUDT AANSTUITING.

Na de afgelaste wedstrijd vorige week uit tegen St. lacob, was het zondag ro okt. j.l. aan de
mannen van Chris lansen om in de thuiswedstrijd hekkesluiter Dokkum te bestrijden. Na 4
gespeelde wedstrijden beschikte Oldeboorn oveÍ 7 punten, terwijl Dokkum slechts r punt had
weten te veÍoveÍen. Voor Oldeboorn dus zaak om gelilk vanaf het begin druk te zetten op het
doel van Dokkum. Dit ging 0ldeboorn goed af in de eerste 5 minuten. Binnen een minuut reeds
verscheen August Faber alleen voor keeper Wobbema van Dokkum, maar helaas faalde hij. Na

5 minuten werd dezelfde speler gelanceerd, en nu was het wel raak, r-o. Drie minuten later
dook ook Douwe Hein Akkerman alleen op voor keeper Wobbema, maar hij faalde jammerlijk.
Oldeboorn verzonk hierna al snel in het "lange ballenspel" van Dokkum. Voetballend werd het
van beide kanten alras minder. Dokkum moest al vrij snel de linksbuiten wegens een blessure
laten vervangen. ln de r8e min. moest keeper Siemen Willem de Vries van Oldeboorn hande-
lend optreden, en zodoende een grote kans van Dokkum pareerde. De wedstlijd sluimerde
door, en het publiek kreeg af en toe een stijve nek vanwege het volgen van de lange ballen
aan beide kanten. ln de z7e min. eindelijk weeÍ een prima aanval van Oldeboorn-kant. Deze

leidde tot een vooÍzet van August Faber, welke door lurjen de long net naast werd gekopi.
PÍecies een minuut later schoot Robert van Steinvoorn in de handen van de goalie van
Dokkum. Oldeboorn zakte hierna weer terug, en men beging zelfs overtredingen op het speel-
veld waar de bal zich helemaal niet bevond. f,o ook een mopperende Robert van Steinvoorn,
die door de scheidsrechter met een vrije trap werd bestraft net buiten het r6-meter gebied. Uit
deze gevaarlijke vrije trap kopte de spits van Dokkum de bal rakelings naast het doel. Dat
oldeboorn hier kennelijk nog niet van had geleerd, bleek een minuut later toen scheidsrech-
ter Strampel wederom een overtreding zag waaÍ de bal in z'n geheel niet was. Nu werd op de
andere punt van het t6-meteygebied een vrije trap gegeven. Deze wije trap leidde tot een
kopbal van Dokkum-zijde, maar door Siemen Willem de Vries nog net tot corner verwerkt. Drie
minuten voor rust leek Siete Veenstra (wederom hard werkend) zich in het strafschopgebied
volledig vasi te lopen, aangezien alle medespelers vrolijk stonden toe te kijken. Uit frustratie
haalde hij uit voov een doelpoging, en tot ieders verbazing verdween de bal in het net, z-o.
Een prima opsteker voor oldeboorn vlak voor de rust. Na de rust werden et geen wijzigingen
aangebracht bii oldeboorn. Al vrij snel bleek dat men met name r speler bij Dokkum in de
gaten moest houden, nl. Remi Kondo. Deze fysiek sterke speler liep eerst in de 55e min. tegen
een terechte gele kaart op, maaÍ haalde een minuut later z'n gram door volledig in z'n eentje
de verdediging van oldeboorn de Bossingel in te sturen , en r2 aan te tekenen. Oldeboorn leek
zowaaÍ toch weer een moeilijk middagje tegemoet te gaan. ViiÍ minuten na dit doelpunt tor-
pedeerde August Faber echter het aluminium aan de kant van Dokkum. De gasten uit Dokkum
bleken niet echt bij machte om zich grote kansen te creêren, maar bleven wel voor iedere
meter knokken, en hier had Oldeboorn het af en toe moeilijk mee. Trainer Jansen besloot in de
65e min. pinchhitter Sietse Akkerman in te brengen voor de weeÍ van een schorsing terugge-
keerde Pieter Poepjes. Door deze wissel ontstond er gelijk meer druk van Oldeboorn-kant. ln
de 68e min. schoot Robert van SteinvooÍn recht in de handen van de keeper, en een minuut



later had Douwe Hein Akkerman de 3-r op de slof, maaÍ na een prima pass van Siete Veenstra
verdween de bal naast het doel. ln dezelfde minuut liep siete Veenstra tegen een schlemielige
gele kaart op door de bal ongeoorloofd weg te tÍappen na het fluitsigriaal van de scheids-
rechter. Sietse Akkerman kreeg in de 8oe min. loon naar werken. tta prima doorzetten van
laatstgenoemde belandde de bal bij August Faber, en hij wist er deze middag gelukkig wel
weer raad mee, en tekende de 3-r aan. Voor oldeboorn was het nu gelopen koers. rn aá gle
min. mocht sietse Akkerman zelfs nog de 4-r aan tekenen, na wedárom een pass van siete
Veenstra. Johannes Nijdam mocht daarna August Faber aflossen, en hij tekende bijna uit z'n
eerste balcontact de 5-l aan, maar helaas voor hem lukte dit net niet. Zo kon Oldeboorn na
een zeeí matige wedstrijd wel weer 3 punten bijschrijven, en doet men zeker nog mee om de
kopposities, dit ondanks het feit dat Blauwhuis wel ver uitloopt op de concurrentie. Zondag
volgt voor Oldeboorn de uitwedstrijd tegen Dronrijp. Aanvang r4.3o u.l
Uitslagen:
Oldeboorn
DTD

Mildam
Terschelling
Robur

Aengwirden

Dokkum 4-r
St. Jacob z-o
Dronrijp r-z
Blauwhuis r-4
Renado o-o
Thor 3-3

STERK SPEUND OIDEBooRN I TYINT.

oldeboorn lmoest zondag r7 okt. j.l. winnen om mee te blijven doen in de bovenste regio-
nen, en om ook eventueel een gaatje naar de middenmoot te slaan. Dronrijp was op
schatzenburg de gastheer. oldeboorn ging goed uit de startblokken, hetgeen in de beginfa-
se gelijk al kansen opleverde vooÍ o.a. de gebroeders Akkerman. Hun scioten waren echter
beide keren te hoog om keeper Tijsma (geen familie van..) in de problemen te brengen. Ook
Dronrijp liet in de t4e min. van zich horen. Keeper siemen willem de Vries van oldeboorn
moest een vrije trap loslaten, maar Dronrijp wist hier niet van te profiteren. ondertussen bleef
oldeboorn met name achterin enkele keren onnodige ou.rir"jing"n maken, waardoor
Dronrijp een paar keer vanuit een gevaarlijke positie (rand strafschopgebied) mocht vuren op
siemen willem de Vries. uit een van deze oveitredingen ontving RoÀert van Steinvoorn een
gele kaart wegens vasthouden van z'n tegenstander. De vrije trip werd door Dronrijp over-
geschoten. In de zoe min. kwam Douwe Hein Akkerman door op links, en in plaats van de bal
voor te geven op de vrijstaande August Faber, schoot hijzell, en wist de keeper de bal tot cor-
net te verwerken. Zeven minuten later beging oldeboorn wederom een overtreding in de
buurt van het strafschopgebied. De vrije trap werd door Siemen Willem de Vries prima tot
coÍner veÍweÍkt. Uit deze corner ontstond de grootste kans voor Dronrijp. De bal werd inge-
bracht, maar kwam via de kruising weeÍ in het veld. oldeboorn ontsnapte. Beide teams ble-
ven open spelen, en zo ontstonden er aan beide kanten kansen. Zo schoot Robert van
steinvoorn in de 35e min. naast. Een minuut later mocht oldeboorn een vrije trap nemen.



Siete Veenstra belastte zich hiermee. Deze keer werd de bal afgelegd op Pieter Poepjes, die

verwoestend uithaalde, maar keeper Tijsma verwerkte ook deze bal tot corner. Vier minuten

later moest Sietse Akkerman, die speelde voor de geblesseerde Wietse Huisman Wzn., met een

liesblessure het veld verlaten. Dit hield tevens de rentree in van Henrico VeeÍman (die ook

langdurig geblesseerd was geweest). Drie minuten voor rust werd een vrije trap door Siete

VeenstÍa bij de eerste paal neergelegd, maar Robert van Steinvoorn schoot de bal net naast.

Voor rust schoten ook Siete VeenstÍa en Pieter Poepjes beide nog een keer naast. De rust werd

bereikt met een brilstand, maar beide teams hadden het publiek wel weten te vermaken met

aanvallend voetbal. Na rust kwam er een herboren Oldeboorn de grasmat op. Via af en toe

schitterende aanvallen werd het doel van Dronrijp bestookt. Met name Douwe Hein Akkerman

was in de eeÍste ro min. na rust betrokken bij enkele van deze aanvallen. Hij wist echter in

geen van de situaties het net te vinden. Dat Oldeboovn moest gaan scoÍen was voor iedere

Boarnster wel duidelijk. Het wachten was alleen op het juiste moment. ln de 59e min. was dan

het moment aangebroken. 0p zo m' van het doel mocht Oldeboorn een vrije tÍap nemen.

Zoals vaak gebeurt, is Siete Veenstra hierbij betrokken. Zo ook nu weer. Zijn schot werd in eer-

ste instantie geblokt, maar uit de rebound haalde hij wederom verwoestend uit, en tekende

de o-r aan. Een verdiende vooÍsprong op dat moment. oldeboorn bleef doordrukken, maar

de uitvallen van Dronrijp bleven niet geheel zondeÍ gevaaÍ. Feit was echtey deze middag dat
de defensie van Oldeboorn van geen wijken wilde weten. ln de 65e min. werd August Faber

gelanceerd, maaÍ oog in oog met keeper Tijsma faalde hij jammerlijk. Enkele minuten later

kopte dezelfde speler uit een vooyzet van Douwe Hein Akkerman helaas net mis. Ondanks dat
Oldeboorn bij vlagen schitterend speelde, bleef Dronrijp bij een o-r stand nog steeds hoop

houden op een tegentreffer. Oldeboorn kree! hierdoor voorin wel steeds meer ruimte, en de

o-z zat dan ook steeds in de lucht, maaÍ schoten van Douwe Hein Akkerman en August Faber

misten de luiste richting. ln de slotfase moest het Boarnster publiek nog even alle billen bij-
elkaar knijpen toen Dronrijp uit een corner de bal net over het doel werkte. Scheidsrechter

Hiemstra floot na deze aktie gelijk voor het einde van de wedstrijd, en had Oldeboorn, zeker

op basis van een schitterende ze helft, teÍecht 3 punten in de wacht gesleept. Het gehele team

verdiende een pluim voor de fantastische inzet. Mede door de resterende uitslagen van deze

zondag komt 0ldeboorn nu steeds vasteÍ in de top 3 te staan. Voor komende zondag staat de

zware uitwedstrijd tegen de nummer 4, St. lacob, op het programma. Aanvang r4.oo u.

Uitslagen zondag r7 okt. 5e Klasse.

Dronrijp
Dokkum

St. Jacob

Aengwirden
Thor

Blauwhuis

Stand per r7 okt.
r. Blauwhuis

z. Renado

3. Oldeboorn

4. St. lacob

Oldeboorn
DTD

Renado

Robur

Terschelling
Mildam

o-t
t-l

.r4
2-2

3-l
2-l

6-9

7-9
6-8

t-8

12

5e Klasse A.

6-18 5. Dronrijp

7-t5 6. Robur

6-13 7. Aengwirden
6-9 8. Thor

9. DTD Z-8
ro. Mildam 7-5
rr. Terschelling 6- +
rz. Dokkum 7-2



OLDEBOORN ! VERSPEETT PUNïEN.

Na vorige week een prima ze helft te hebben gespeeld in Dronrijp, waren de verwachtingen

toch wel redelijk hoog gespannen voor de uitwedstrijd van afgelopen zondag in en tegen St.

lacob. Oldeboorn begon nl. in exact dezelfde opstelling als waarmee vorige week de ze helft
werd gespeeld. Dat een goede helft in Dronrijp niet de garantie geeft dat het een week later

ook goed gaat, bleek helaas tegen St. lacob. oldeboorn kon in de re helft niet een vuist
maken, tegen een ook al niet overtuigend spelend St. lacob. Ook bleek weer eens wanneeÍ

Oldeboorn niet voor de volle roo% geconcentreerd speelt, krijgt men het moeilijk tegen iede-

re tegenstander. Zo ook na 7 min. Uit een voorzet vanaf de linkerkant was de communicatie
tussen keeper Siemen Willem de Vries en Ronald van Warmerdam volledig zoek, waardoor de

spits van St. Jacob vrije doortocht kreeg, en de r-o kon binnen schieten. Na r min. liep Siete

VeenstÍa tegen een terechte gele kaart op, na een harde charge op z'n tegenstander. Uit deze

aktie leek wel wat frustatie te spreken. Voor Wietse Huisman Szn. viel helaas het doek al na t9

min. spelen. Na een kopduel belandde hij verkeerd op z'n rechtervoet, en kon met de voet in

de vuilnisemmer met koud water. lan v.d. Woude kwam hem veÍvangen als rechtsback, en

zou dit zeeÍ naaÍ behoren doen. De re helft kabbelde vooÍt, en beide teams creërden weinig
tot geen kansen. Alleen Pieter Poepjes kwam in de 3oe min. nog oog in oog te staan met de

doelman van Sl. lacob, maar deze laatste wist de moeilijke kans te veredelen. Beide teams

gingen Íusten met een r-o stand voor de thuisclub. De hoop voor Oldeboorn was dus weder-

om gevestigd op de ze helft. Deze hoop zou niet helemaal voor niets blijken. Oldeboorn ging
met een veel betere instelling het veld op, en dit leverde al vrij snel enkele prima kansen op.
Helaas scoort 0ldeboorn momenteel weinig dlm.v. velddoelpunten. Vele kansen worden om

zeep geholpen, vaak doordat men te onrustig en te onzeker is. Ook hier ontbreekt af en toe
de overtuiging. Dat 0ldeboorn wel degelijk bij vlagen goed kan voetballen, bleek ook in deze

wedstrijd wel. Respectievelijk Douwe Hein Akkerman, Pieter Poepjes en Jurjen de Jong kregen

na goed uitgespeelde aanvallen uitstekende kansen op een treffer. Maar, of de ballen gingen
naast, of de doelman van St. Jacob lag in de weg. St. Jacob kwam af en toe ook dreigend rich-
ting het doel van oldeboorn, en in de 64e min. kwam oldeboorn goed weg toen de bal op de

paal belandde. Vijf minuten later kreeg Oldeboorn een vrije trap net buiten het strafschop-
gebied, en het wordt misschien eentonig, maar ook nu weeÍ belastte Siete Veenstra zich hier-
mee. Op een fabelachtige manier werd de bal in de kruising gejaagd, en de stand op r-r
gebracht. St. Jacob leek er door te zitten, en het wachten was bij oldeboorn op de bevrijden-
de treffer. ln de 75e min. mocht Siete Veenstra weeÍ aanleggen vooÍ e€n vrije trap.
Scheidsrechter Stelma meende dat de muuÍ op 5 meteÍ afstand wel voldoende was. Mede

hierdoor verdween deze bal rakelings over het doel. Deze zelfde scheidsrechter zou in de laat-
ste 15 min. nog een behoorlijke stempel op de wedstrijd drukken. Eerst werd in de 77e min.
een duel tussen Jan v.d. Woude en een tegenstander afgefloten in het voordeel van St. Jacob.

Uit de toegekende vrije trap werd de bal door een speler van 0ldeboorn van richting veÍan-
dert, zodat keeper'de Vries kansloos was, 2-r. Twee minuten later stond de scheidsrechter
wederom in de picture. Een schot van een Oldeboorn speler werd volgens de scheidsrechter

opzettelijk met de hand gespeeld door een speler van St. lacob in het strafschopgebied. Hij

meende Oldeboorn een strafschop te moeten geven. Siete Veenstra eistte ook deze bal op, en

werkte de strafschop feilloos binnen, 2-2. ln een hectische slotfase zou eÍ geen verandering
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meeÍ komen in deze stand, al kregen beide teams nog wel enkele kansen. Voor de neutrale
toeschouwer was deze uitslag voor beide teams terecht. 0ldeboorn liet echter wel de kansen
liggen om goede aansluiting te houden met de top, en een gÍoteÍ gat te slaan naar de rest.
ook waren gelijk de kansen verkeken op het behalen van de re periodetitel. Deze periodetitel
kan komende zondag in handen komen van Blauwhuis. Deze ploeg heeft alle wedstrijden nog
gewonn€n, en komt zondag a.s. op bezoek in Oldeboorn. Voor de mannen van Chris Jansen
dus de taak om Blauwhuis de eerste nederlaag toe te brengen, en het gat te verkleinen.
Uitslagen 5e Klasse l. (inhaal)
St. lacob - Oldeboorn z-z
Dronrijp - Terschelling r-r

Stand per z4 okt.
r. Blauwhuis 6-18
e. Renado 7-t5
3. Oldeboorn 7-t4
4.5t. lacob 7-rc
5. Dronrijp 7-to
6. Robur 7-9

7. Aengwirden 6-8
8. Thor t-8
9. DTD t-8
to. Mildam 7-1;.

rr. Terschelling 7-5
tz. Dokkum 7-z

TWEEDE 
-ZEVENKI.APPER' 

VOCR OI.DEBOORN r

oldeboorn t scoorde zondag 3r okt. j.l. de tweede zevenklapper van het seizoen. ln een peÍ-
fecte wedstrijd werd de ongeslagen koploper Blauwhuis genadeloos met 7-r huiswaarts
gestuurd. oldeboorn begon aan de wedstrijd in de overtuiging dat het nu wel eens tijd was
om de koploper een nederlaag toe te brengen, en dan ook nog het liefst met dikke cijfers. Dat
dit uit zou komen, leek er in de eerste minuten zeker niet op. Reeds na 3 minuten keek
oldeboorn tegen eeh o-r achterstand aan, nadat keeper Siemen Willem de Vries de bal als
gevolg van de zon niet zag aankomen. oldeboom was echter in z'n geheel niet aangeslagen,
en trok furieus ten aanval. Dit resulteerde ook in enkele kansen. Zo schoot Siete Veenstra in
de 7e min. oveÍ na een vooÍzet van August Faber. ln de 9e min. was het dan wel raak. Uit een
prima voorzet van Douwe Hein Akkevman, speelde Pieter Poepjes de bal uitstekend vrij, en
met een laag schot verschalkte hii keeper de Wolf van Blauwhuis. ln de daaropvolgende z5
minuten gebeurde er in de wedstrijd weinig. Duidelijk was dat oldeboorn wilde en kon voet-
ballen, en Blauwhuis alleen de lange bal maar hanteerde. 0p momenten dat Blauwhuis ook
probeerde te voetballen ging het vaak mis. Dit ook grotendeels door het vroegtijdige storen
van de voorwaartsen en de middenvelders van Oldeboorn. oldeboorn cyeeërde daarnaast in
de persoon van Robert van Steinvoorn steeds een man meeÍ op het middenveld. En aange-
zien de mandekkers Jan v.d. Woude en Ronald van warmerdam steeds prima hun directe
tegenstander volgden, en uitschakelden, kwam Oldeboorn veelvuldig in balbezit. ln de 35e
min. besloot trainer ian Nijholt van Blauwhuis dan ook reeds tot een dubbele wissel. Voor een
van deze wissels zou het wel een pijnlijke wissel blijken. tn de 37e min. liet August Faber
namelijk vanaf de rechterkant een voorzet van z'n kicksen verdwijnen, en bij de tweede paal
werd deze bal door de invaller in eigen doel gewerkt, 2-r vooÍ oldeboorn. De thuisploeg bleef
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pÍima voetballen, alleen werd er voor de rust niet meeÍ gescoord, nadat respectievelijk Robert
van Steinvoorn, Douwe Hein Akkerman (z keer) en PieteÍ Poepies opgelegde kansen kregen.
Na de rust werd een gretig Blauwhuis verwacht. Dit bleek echter niet het geval. lntegendeel,
hei was Siete VeenstÍa die gelijk in de 46e min. de lat bombardeerde. Oldeboorn bleef veruit
de sterkste ploeg, en Blauwhuis wist zich weinig tot geen kansen te creeëren. ln de 58e min.
torpedeerde wederom Siete Veenstra de paal. Tobleel Blauwhuis wel in de wedstrijd. ln de 63e
min. viel dan voor Oldeboorn de verlossende, en dik verdiende fiefler. Uit een afgemeten
voorzet van Siete Veenstra scoorde Pieter Poepies zijn tweede doelpunt van de wedstrijd, en
dii keer ook nog met het hoofd. De doelpunten volgden elkaar nu in rap tempo op. Nadat eerst
Pieter Poepjes nog tegen een terechte gele kaart opliep in de 65e min. Was het dezelfde spe-
ler die in de 68e min. een prima voorzet afleverde op het hoofd van Douwe Hein Akkerman.
Deze laatste tekende dan ook de 4-r aan. Trainer Chris lansen vond het nu tijd worden voor
een publiekswissel voor Pieter Poepjes, mede ook gezien het feit dat de roep bij het publiek
om good old lan Visser steeds groter werd. ln de 75e min. was het August Faber die de 5-r op
het scorebord bracht na een uitstekend schot. Het verzet bij Blauwhuis was inmiddels uiter-
aard al lang volledig gebroken, en men bleef dan ook alleen maar de lange ballen hanteren,
die voor Oldeboorn vrij makkelif k te verdedigen waren. Twee minuten na de 5-r was het al 6-
r. 0p zo meteÍ van het doel kreeg OldebooÍn een vrije trap. Deze werd uitgevoerd door mid-
del van de "v.d. Berg variant". Siete Veenstra, Henrico VeeÍman en uiteindelijk de doelpun-
tenmaker Sybrand Oosterbaan voerden deze variant perfect uit. Drie minuten later werd de
eindstand van 7-r bereikt. Uit een voorzet van Douwe Hein Akkerman mocht ook Siete Veenstra
zijn prima wedstrijd met een doelpunt bekronen. Tien minuten voor het einde van de wed-
strijd besloot ook trainer Chris Jansen tot een dubbele wissel. De altijd als ÍeseÍve keeper aan-
wezige feroen Croetelaers mocht Siemen Willem de Vries komen vervangen. En youngster
lohannes Nijdam kwam de uitstekend spelende lurjen de Jong nog veÍvangen. Ook het slot-
offensief bleef duidelijk voor oldebooÍn, maaÍ Siete VeenstÍa en Douwe Hein Akkerman von-
den het kennelijk wel genoeg zo, en lieten de kansen onbenut. Na negentig minuten voetbal
was de conclusie dat Oldeboorn misschien wel de beste wedstrijd van de laatste jaren had
gespeeld, maar ook dat, ondanks de 7-r nederlaag, Blauwhuis wel de eerste periode pakte,
doordat Renado onverwacht gelijkspeelde tegen hekkesluiter Dokkum. Oldeboorn lijkt nu
inmiddels wel een van de kandidaten om mee te gaan doen om de bovenste plaatsen. Na deze
overwinning steeg men naav de ze plaats met 4 verliespunten meeÍ dan koploper Blauwhuis.
Voor zondag 7 nov. staat de uitwedstrijd tegen Thor op het programma, en zondag t4 nov.
ontvangt Oldeboorn de mannen van Eddie Bosman uit Aengwirden.
Uitslagen zondag 3r okt.
oldeboorn
Renado

DTD

Mildam
Terschelling :

Robur

Blauwhuis 7-l
Dokkum o-o
Dronrijp o-l
Thor 2-4
Aengwirden 2-2
St. lacob 4-l



tvtsÍ u DAT......

Haiko tijdens de trainingen het meeste zweel?

MaÍÍit dit zo lekker vind dat ze Haiko pÍecies beet pakte waar hij het meeste

zweette?

Elizabeth zaterdag l6 oktober haar sportbeha vergeten was?

Mem Poepjes deze kwam brengen?

Zij de bh rondzwaaide en vÍoeg: "ls het deze??"

Elizabeth dit erg leuk vond? (NOT !)

Marrit niet genoeg zakgeld krijgt?

Zij eerst aan Jenny vraagt wat ze moet betalen, ondertussen al haar kleingeld telt

en dan uiteindelijk net genoeg geld heeft om nog een tosti te bestellen?

Dit eÍg vriendelijk ging, zij namelijk riep:"jou my dàn noch mar in tosti"?

Er door Oldeboorn heen een briefje hangt waaÍop het op het re gezicht lijkt dat er

een dame is die een man zoekt?

Hier het telefoonnummer van Willemke onder staat?

Tjibbe dit nr. belde, maar steeds de ingesprektoon kreeg?

Dit eigenlijk gaat oveÍ het damesteam wat een vaste grensrechter zoekt?

le je hiervoor bij Willemke of Haiko kunt melden?

Je hiervoor zê& goed beloond zult worden?

De wedstrijd van de dames van 16 oktober door de ex-trainer van het 3e (heren)

werd gefloten?

Hij niet erg lang kon onthouden?

Hij namelijk in het ZWART door het veld liep te fluiten?

De re opmerking hierover lo minuten voor het eind van Siete kwam?

Hij zei tegen Haiko:"je moet de scheids eÍeven op attent maken dat hij in het

zwart is"?

Hij waarschijnlijk de scheids niet herkende als zijn ex-trainer?

Siete wel het voorbeeld was van het nivo van het publiek op deze dag?



ln onze rubriek "tnterfjoetje" dezekeer een profielschets van:

Naam: Nico Veld
6eboren:
Burgerlijke staat:
Speelt in:
Op welke plaats in het elftal speel je:

Waar speel je het liefst:
Schoenmaat en merk:
Slaapt:
Mooiste TV programma:
Slechtste TV programma:
Mooiste muziek:
Slechtste muziek:
Mooiste film/video:
Wat eet je het liefst:
Wat eet je liever niet:
Leukste speelgoed:
Op welke school zit je:
Leukste vak op school:
Minst leuke vak op school:
Favoriete leraar/lerares:
Mooiste wedstrijd:
Beste voetballer:
Slechtste voetballer:
Beste voetbalclub:
Slechtste voetbalcl ub:
Welke andere sporten doe le:
Hobby's:
Van wie hou je het meest:
Op wie zou je verliefd kunnen worden:

Wie vind je de beste trainer:
Tip voor de trainer:

Wie is de beste speler van Oldeboorn:
Sterke punten:
Zwakke punten:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Waar heb je een hekel aan:
lk vind voetballen leuk omdat:

Ca je uit in het weekend: ja
Komen je vader en moeder vaak bij het voetballen: ?

Ja
Niederlánder
Br

wisselend
?

Fila, 4z
goed
SBS na rz

SBS voor rz

Miranda (vamos a la playa)
lantje Smit
Braveheart
kaasschotel
spruitjes
?

OSG Sevenwolde Akkrum
keten
geschiedenis

Jongsma/0eurds
Heerenveen - Feyenoord
van Vossen
Vonk
Feyenoord
Heerenveen
slapen
slapen

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Siete

meer keten

ik wit it net
heb ik niet
?

Shania Twain
achter mijn rug om praten
het leuk is

Wie mag er niet op je verjaardag komen: .lozef en Maria
Heb je huisdieren: ja zeker (Bonny = hond)
Wat is leuker zaalvoetbal of veldvoetbal: veld

Wat moet de v.v. Oldeboorn meeÍ vooÍ de jeugd doen: feestjes



DAÀiESteam voetbalveren i ging
Aldeboarn

ZOEKI IIIAN of vrouw die elke zaterdag actief tijdens
de thuis- en uitwedstrijden van dé dames langs de lijn wil staan als grensrechter.Zéér

goede beloning!! Wil je meer informatie bel dan met de leidster van de dames, Willemke
Meester.

TE|IÍOON 6gtS8g oÍ de trainer van de dames, Haiko van Dijk, telefoon 63827.

ARBEIDSOVEREENKOMST VOETBAwERENIGING OTDEBOORN (WO), inzake deze overeenkomst
techtsgeldig vertegenwooÍdigd door de trainer van de dames, Haiko van Dijk, hierna te
noemen tÍaineÍ en leidster van de dames, Willemke MeesteÍ, hierna te noemen leidster en

., hierna te noemen grensrechter, verklaren hierbij een oveyeen-
komst aan te gaan op de volgende voorwaarden:

Artlkel r

Grensrechter wordt met ingang van het seizoen 999lzooo aangesteld als grens
rechter van Dames r.

Artikel z
De enige beloning welke de scheidsrechleÍ mag veÍwachten is de waardering van
zowel speelsters, leidster en publiek voor het op de 'juiste' manier vlaggen, wat
zal lijden tot goede wedstrijdresuhaten. Deze waardering zal tot uiting komen in
het aanbieden van een versnapering in de derde helft door de sponsor enlof
spee I sters/ I e idster.

Artlkel g
De overeenkomst wordt aangegaan vooÍ een periode van r seizoen met mogelijk
heid tot verlenging.

Artikel+
Voor de overeenkomst geldt geen próeftijd, doch de overeenkomst is te aller tijd
opzegbaar door de trainer, in samenspraak met de leidster ,bij disfunctioneren
enlof onwil van de grensrechter.

Artlkel S

De overeenkomst kan door de grensrechter beëindigd worden met in achtneming
van een redelijke opzegtermijn, welke nader bepaald zal worden door de trainer
enlof leidsteÍ, wegens dringende reden(en), welke beoordeeld zullen worden
door trainer en leidster.



Artlkel 6
De grensrechter wordt aangesteld voor zowel uit- als thuiswedstrijden
(zaterdagmiddag om r4.oo). lndien hij wegens dringende reden(en) niet in staat
is te vlaggen dient hij zelf voor een vervang(st)er te zorgen. Tijdens de p en ze

helft wordt de grensrechter geacht langs de lijn zijn functie uit te oefenen. Echter

bij goed functioneren mag de grensrechter met de dames, trainer en leidster voor
de 3e helft mee naaÍ de kroeg.

Aldus overeengekomen te Aldeboarn de r4e oktober 1999.

De VVO,

De grensrechter,

Haiko van Dijk, trainer

Willemke MeesteÍ, leidster

$arui"astatíon àa Bos

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen

Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

Laat uw auto, caravan of cam-
per testen op de computerge-
stuurde testbank.

Voor verkoop en verhuur een
groot assortiment nieuwe en
gebruikte campers, caravans
een aanhangwagens.

Camtec bv. SÍdkant 15
8495 KM Oldeboorn
Telefoon: 0566 - 632020
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o6 Thor

oZ St. lakob
o8 Aengwirden
o9 DTD

ro Terschelling
rr Mildam
rz Dokkum

Tweede elÍtal
or Tijnje z
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o3 Akkrum 4
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o6 Thor z
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o8 Warga 3
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rz Rood Ceel 4

0erde elftal
or WZS 3
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VieÍde elftal
or 0Sl'78 3

02 lÍnsum 4
o3 Frisia 9
o4 GAVC 5

05 WaÍga 5

o6 MKV 7
07 Tijnje 3

08 FVC 6

o9 Akkrum 5

ro Friesland 5

rr Oldeboorn 4

ViiÍde elftal
or Harkema 4

oz Corredijk 7

o3 Oldeboorn 5

o4 Heerenveen 9

o5 Nieuweschoot 6
-o6 Gersloot z

o7 Joure 8

o8 Read Swart 5

o9 Jubbega 7
ro WZS 5

rr lrnsum 5

Dames elftal
or Arum r

oz Leeuwarden r

o3 0ldeboorn r

o4 Harlingen r

. o5 Beetgum r

o6 Akkrum r

o7 Mulier r

o8 AVC z

o9 Berlikum z

ro GAVC r

rr OSI'78 r

tz Robur r



BJunloren
or VVI

oz 0udega
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