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Bekendmaking v.d. spectaculaire feestavond op t5-l-zooo in de

kantine van V.V. Oldeboorn.

Als het goed is heeft ieder elftal een speler of speelster

uitgekozen om mee te doen aan de voetballer (ster) van 1999.

Onder leiding van een cetemoniemeester en een prachtstuk zal een

jury, bestaande uit bekende Boarnsters, uit een van de genomi-

neerden een winnaar kiezen.

De activiteitencommisie heet u van harte welkom om zo.3ou. in de

kantine.
Prettige kerst en een goed zooo.
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wij zijn voor de tweede helft van het seizoen op zoek naar z energieke leiders voor de vol-
gende teams:

D-PUPIllff (leeftijd ro-rz jaar).

Bij dit elftal is momenteel Dick Westerhoven alleen leider op zaterdagmorgen. Hij zou nog

gÍaag een assistent erbij willen hebben. Het mag uiteraard ook een vrouw ziin (dlt team

beschikt nl. ook over 5 meisjes).

OI-DEBOORN g.

Dit elftal moet het iedere zondag doen met z spelers/leiders.Telf voetballen en daarnaast

ook nog leider zijn is niet ideaal. DaaÍom zoeken we ook voor dit team nog een leider. Ook

bij dit team is een viouw uiteraard welkom.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met:

lan Nijdam/Piet Tijsma (O-pup.)

Sietse Akkerman (oldeboorn 3)



De razende supporter.

Voetballen langs de lijn is heel makkelijk, je ziet het altijd veel beter dan de spelers in het
veld. Al denken zij het beter te weten, tot dat zijzell een keer aan de kant moeten staan, dan
hoor je ze ookzeggen hoe het anders kan.
Vtijdagavond werd er gebeld door Sjoukje met de vraag of ik een stukje wilde schrijven voor
'balpen', omdat de pen, die Harke aan cees had gegeven, leeg was geraakt. Dus heb ik zater-
dag maar even een paaÍ pennen gekocht bij Martie urff. Nou cees daar lagen nog meeï pen-
nen hoor!!l
V.V.Oldeboorn is een mooie en goede club met als hoogtepunten van de laatste jaren de pro-
motie naar de 4e klas KNVB op Terschelling, nacompetitie spelen en kampioen worden in
Gersloot.

Naast hoogtepunten heb je ook dieptepunten in het voetbal gebeuren. Een daarvan is het
degraderen van vorig jaar. Naar mijn mening lag dat niet aan het eerste elftal maar meeÍ aan
de velden en de beslissende wedstrijden in de nacompetitie verliezen. Al hoewel om r8.oo uur
zondag avond in het cafe hadden we al deze verloren wedstrijden weeÍ gewonnen.
Naast deze dieptepunten heb ik zelf ook een dieptepunt gehad. Al is het al jaren geleden dat
ik zwaar doov het enkel ben gegaan en niet meer kan en durf voetballen op het veld. DaaÍom
ben ik vorig iaar op tennis gegaan, maar mijn hart blijft toch bij het voetballen. Een keer per
jaar trap ik nog tegen de bal aan, maar dat is dan in de zaal.
op I januari is het weer zo ver. DV-toernooi, èlan gaan we weer de beker pakken.
Tot zo ver het stukje, de pen geef ik door aan Bea Ri|k.

Frank

- De dames op 6/rr een mistery-gast in de goal hadden staan?
- Dit na goed kijken AmaÍins bleek te zijn?
- Zii zich extra goed had ingepakt?
- Omdat het én erg vies weer was én zij ook half was?
- Zij in de derde helft het goede medicijn had
gevonden.... bier?

- Nynke in diezelfde wedstrijd ook half was (door de wodka)?
- Zil ondanks dit wel zes x scoorde?
- Monique weer voorstaat op Henk?
- Zij haar re e.d.-tje van het seizoen gescoord heeft?
- Henk hier dit seizoen nog niet aan toe gekomen is?



Nei jierren lieder west te hawwen fan Oldeboorn z waard it tiid foar wat oars. Net om de spi-
lers, mar....'verandering van spijs doet eten'.
Sneon zo novimber frij hàlde, wie Ís yn septimber al ferteld. Dan meie jim op kosten fan it
twadde team tegearre in j0n fuort. No hearlik, dat oerkomt je net altyd. Op 'e lun dat
SC Heerenveen tsjin Vitesse spylje moast mochten wy eaÍst yn 't Abe LenstÍa Stadion oansko-
we foar 't buffet. Wie wiene wat oan 'e lette kant, mar der stie in taffeltsje foar Ís klear en wy
ha hearlik iten.
Tsjin healwei achten ha we de tribune en us plakken opsocht. Nei it spyljen fan it Frysk

Folksliet, waard der earst in minuut stilte hàlden foar Bert lacobs, àld-trainer fan 0.o. Vitesse,
dy't de ofr0ne wike ferstoarn wie. En it wie mÍsstil, it makke djippe yndruk. Ek dat kin dus
yn in fuotbalstadion.
Dat Heerenveen de wedstryd tsjin Vitesse ferlear, die neat óf oan de moaie j0n dy't wy hàn
ha. We wolle alle spilers fan Oldeboorn z hjirfoar tige tank sizze.

Fierder winskje wy eltsenien in sOn en lokkich, mar foaral in sportief zooo ta.

fVieget en Sletie.

BERICI{T VAN DE F.PUPILTEN

We hebben tegen Oude Haske gespeeld en helben met 3-2 gewonnen. De eerste helft waren
we met 3-t vooÍ maar in de tweede helfi hebben hun één doelpunt gemaakt en dus stond het

3-2 toen was het afgelopen. Daarna hadden we nog penaltie geschoten. En na het douchen
mochten we zelfs nog iets lekkers uitzoeken.

Groetjes Nawid en Arnold

VAN PIEN

zondagmiddag 3r oktober was ik pupil van de week
ik ging eeÍst met de voetballers van het eerste intrainen toen gingen ze fotos maken van ons.
Toen mocht ik tossen en de aftrap doen de wedstrijd begon en ik mocht in de dug out zitten
tot de tweede helft toen mocht ik naar mijn moeder ik vond het hartstikke leuk de stand was

7-r voor oldeboorn.

MIIDAM Cr - ALDEBOARN Cr

We moesten op r3 november om 8.3o bij de kantine staan.
Toen vertrokken we richting Mildam waaÍ we ongeveeÍ na r5 minuten waren. We gingen eerst
omkleden. Wietse maakte de opstelling bekend en die was als volgt.

Doelman Hendrik de Jong
Achterste man Jeen



Voorstopper Jelmer
Linksback Erwin

Rechtsback Ate

Linksmidden Sander

Mid-mid Bauke Paul

Rechtsmidden Hendri k Brandinga
Linksvoor lacob van de Werf

Centrumspits Arjen

Rechtsvoor Gerrit

Toen gingen we nog wat trainen. 0m 9,30 begon de wedstrijd, De tegenpartij kwam al snel
met z-o voor. Al snel was het pauze. We gingen wisselen. Robin en Laurens kwamen erin voor
Hendrik Brandinga en Jelmer. Toen begon de tweede helft. Er werd door ons na ongeveeÍ een
kwartier z-r gescoord door Robin. Toen was het afgelopen. Eindstand 2-t voor tdildam.

Van Erwin Oosterbaan

READ'SWART 4-4 OTDEBOORN Cr.

Het was een spannende wedstrijd. De eeÍst helft ging niet zo goed. We hadden 5 D's mee en r

B speler,

De 5 D's wayen: Anno, Margje, Erik, Jolle en Jarno.
De B speler was Nico V.

We kwamen eeÍst met r-o achter te staan.
Even later scoorde Erik W. met een kopbal, voorgezet door Gerrit S. r-r, Vlak voor de rust scoor-
de Read-Swart, dus de rust stand was 2-t. Toen was het rust.........
Na de rust scoorde Genit 5, met een karate schop en toen was het z-2. Daarna scoorde Read-
Swart weer stand 3-2. Het duurde weeÍ een hele tijd voor dat we scoorden maar toch we scooÍ-
den.
Het was een goal van Sander P., het was de fout van de keeper de stand was toen 3-3 gelijk
(een mazzelgoal),
De tegen pafiij had een coyneÍ de bal kwam.tegen ,larno T. zijn hand aan in het strafschop
gebied, het was dus hands en dus er kwam een penalty zij scoorden de penalty de stand was

toen 4-3 we stonden dus weer achter snik,...snik,
Maar we gaven de moed niet op. Dus even later scoorde Ate de .|. (gelukkig) hij schoot de bal
tegen een speler van de tegen partij aan en zo rolde de bal in de goal,
Dit was het voor 2o-t-'gg.

Geschreven door: Hendrik Brandinga



OUDEGA Br - OI"DEBOORN Br

Zaterdag zo november gingen wij (de b's) onder leiding van Siete Veenstra en lan Visser naar
oudega, om revanche te nemen op de z-8 thuis (zware klus dus). Celukkig hadden we een
behoorlijke versterking mee (,elle-Jacob de Vries, Robbert van der ToÍye en Johannes
Nijdam). De wedstrijd: (we zouden eerst "de versterking" op de bank laten zitten, maar Chris
Wagenaar had last van zijn enkel dus ging Johannes Nijdam maar meteen van start). Meteen
na de aftrap ging het er hard aan loe en werd eÍ vooÍ elk duel gevochten. De Oudegasters
kregen (te) veel kansen, maar benutten die niet, dan moet er dus een goal aan de andere
kant vallen en dat gebeurde: lelmer Beimin kreeg een scherpe diepte pass van Johannes
Nijdam en knalde die netjes langs de keeper, o-r. Mooi, goed, oké, maaÍ we verzwakten wel
en dus to minuten later werd het r-r, waar MaÍten Huisman (keeper) niks aan kon doen. Nou
ja, geeft niet, maar we moesten nu wel omschakelen want de coach van Oudega (heethoofd)
is een collega van Siete, dus wil Siete goed voetbal enlof een overwinning zien. Maar we
schakelden niet om, integendeel we kregen vlak voor Íust na een gruwelijk slecht wegge-
werkte corner nog een goal tegen. Tijd voor een kopfe thee dus.
ln de box heerste een afgrijselifke stilte, die wel duidelijk maakte wat ey moest gebeuren
(strakkere passes, meer felheid, agressie, duels winnen, scoyen enzevoort). Dennis van
Marrum (linksachter) en Johannes Waizema (rechtsvoor) werden gewisseld voor telle-lacob
en Robbert.

Meteen na Yust stonden we na een coÍneÍ 3-r achter. Dit was niet echt de bedoeling en de
hoofdjes gingen al een beetje zakken vooral toen Robbert een penalty miste. Toen het 5

minuten later zelfs 4-r werd, werden we kwaad, we waÍen hier verdorie toch niet gekomen
om te verliezen of wel soms.... ertegenaan! En dat gebeurde, we gingen nu pas echt voet-
ballen, de hele tijd op de helft van de tegenstander en bijna geen balverlies, zo moet het.
Maar ie moet wel scoÍen, en dat bleek toch eigenlijk te lang uit. De tijd begon ook te drin-
gen. Robbert van der Torre begreep dit en scoorde dus vlot de 4-2. Dit ten koste van de coach
van Oudega, die rood aan de slapen van het veld stampte, nadat hij zijn hele team voor alles
wat maar slecht is had uitgemaakt. Dit was bij ons overigens een zetje in de rug. lohannes
Nijdam ging op avontuuÍ en kwam tot schieten van ongeveeÍ 18 meter! De keeper die verder
wel tedeliik was zag dit schot vlak achter hem in het net verdwijnen. 4-3 Klassel Zo doorgaan.
Alleen we hadden biina geen tijd meer. En de tegenstanders begonnen grof te worden door
veel na te trappen vooral bij Bauke-Paul Kleefstra (die dit niet echt op prijs stelde). De

scheidsrechter zei dan wel dat ze moesten ophouden, maar gaf ze geen 5 minuten (wij meen-
den zelfs dat dit al onredelijk was, en dat er grotere straffen moesten worden uitgedeeld).
De 4-4 en 4-5 haalden we niet meer (teleurstelling), maar Siete en Jan waÍen ievreden, dus
alleen jammer voor de plaats op de ranglijst. Na het douchen meenden de Oudegasters
ondanks hun overwinning dat ze ruzie moesten maken...onsportief??? Hier gingen wij niet
echt op in, dus bleef het bij schelden (door de Oudegaster). tk wil lelle-lacob, Robbert en

lohannes nog bedanken nèmens het team en jullie mogen zeker vaker mee!

GroetJes cfbert van deÍ Heide (Bt)



Haico en Ali aan bejaarde sex doen?

Amarins vandaag haar dag niet had?

Haar altijd gezegd wovdt voor de bal te gaan liggen?
Ze dat nu deed en dan alsnog uitgekapt werd?
Marise te laat was?

Wij dit niet snappen omdat ze zich aan Lutsen ergerde?
Hij zweette nogal onbehoorlijk?
Zij dan juist veel te vroeg er zou moeten zijn?
Aan Nynke haar kapsel te zien is dat zij zich verveeld?
Zij dan knotjes in haar haar draait?
Dit erg aanstekelijk werkt?
Elizabeth en Marrit hier ook mee beginnen?
Elizabeth hier zelt niet zo bedreven in is en Nynke haar (op z'n aapjes) gÍaag mee

helpt?

BOARN . ROBUR DA.

Op de eerste echte herfstachtige dag van het jaar met veel regen en harde wind moesten we

aantreden tegen de hekkensluiter van de competitie. Het verschil tussen de koploper (wijll)
en de hekkensluiter bleek al snel erg gÍoot te zijn. Binnen de korste keren stonden wij al snel

met 5-o voor. Vlak voor de rust werd het helaas nog 5-3. Tijdens de rust waÍen we net weeÍ
een beetje op temperatuur. Maar toen de ze heltl begon was het weer nog herfstachtiger
geworden. (Harde regen èn harde wind) Robur kreeg van ons (om warm te blijven) ook nog
een paÍ kansen zodat zij uiteindelijk 5 doelpunten hadden. Maar..... wij wilden ook warm blij-
ven dus uiteindelijk hadden wif rr doelpunten.
Uitslag r-5 met de koploperspositie gehandhaafd.
Doelpuntenmakers: Aldeboarn

r. Marrit 5. Nynke

z. Nynke 6. Nynke

3. Monique 7. Nynke

4. MarÍit 8. Jitske

9. Sierou

ro. Nynke

rr. Nynke

De Dames!

Robur
r. Robur

z. Robur

3. Monique

4. Robur

5. Robur



AIDEBOARN DAr - ARUM DAr

Nadat we vorige week onze koppositie verloren waÍen moesten we op zo november, op een

koude herfstdag aantreden tegen de nieuwe koploper Arum. Tja wal kunnen we over deze
ploeg zeggen erg sportief en goed voetballend, vorig jaar gedegradeerd en lerecht gewon-
nen. Ultslag r-5. (ttynke rx - Arum 5x)

Duo v/d Helde

P.S. Als troost kregen we van litske een Twix (omdat ze iarig geweest is!)

OTDEBOORN 3 - READSWART3 o-5

Eindelijk was ik weer eens aan de beurt om een verslagje te schrijven! De uitslag heb ik al
genoemd. Dus de rest van dit verslag gaat over de 3e helft! Niet omdat we zo slecht gespeeld
hebben maar Read Swart was gewoon een maatje te gÍoot vooÍ ons. Er werd best aardig
gevoetbald. Baffie heeft zelfs diverse keren oog in oog met de keeper gestaan. Maar ja.... als
je dan op de achtergrond een muziekje hoort van "het busje komt zo", is dat niet motiverend.
Teker een verzoekplaatje van Chris Pepeymunt. Die stond ook nog langs de lijn (kwam zeker
naaÍ onze talenten kijken). Nu weet ik niet wat die andere jongens willen... maar ik heb geen
ambities meeÍ om in het éérste te spelen. Ten eerste schieten ze daar te veel naast en over. Ten
tweede ben ik geen t8 meer. Kijk... als je met 7-r kunt winnen van de koploper, is dat natuur-
lijk "lekker". Die keeper van Blauwhuis hoeft niet met mij mee te kippen vangen want die laat
alles toch vliegen. De ruststand bij OldebooÍn 3 was o-2. Na de pauze moest het allemaal wat
beter gaan. Maar helaas... er kwamen nog 3 tegendoelpunten bij. Gewoon omdat ze sterker
waren (en ik niet in m'n ritme kon komen). lk had er 's avonds wel op getraind??? Er is dus
met o-5 verloren. ,lammeÍ, maar daar kan ik niemand de schuld van geven, omdat er gewoon
leuk is gespeeld. Het verschil tussen het éérste en het derde is... dat het derde wel kansen kan
creëren maaÍ ze niet kan verzilveren. Het eerste kan schitterende kansen creëren om ze ver-
volgens om zeep te helpen. Hoeveel ballen belanden niet in mijn tuin of bij Scheeper op het
dak??? Zolang ik voetbal is er tegen mij gezegd, dat dat balletfe in dat netje moet. Dat hoeft
niet keihard, dat hoeft niet mooi. Hij moet gewoon in dal netje, punt uit. Volgens mij heeft
Chris daar wat op gevonden hij heeft gewoon tegen de spitsen gezegd als... als jullie dat bal-
letje in dat netje krijgen, krijgen jullie van mij een pepermuntje. En... het is niet te geloven
maar het het heeft geholpen. Het vest me nog om Chris te feliciteren met die dikke overwin-
ning, en Johannes te bedanken voor het fluiten, en Jellllle voor het vlaggen. over l wedstrij-
den ben ik weer aan de beurt voor een verslagje. Tot dan.

Jantie M.



OI"DEBOORN g. HEERENVEEN z

Zondag 7 november moesten wij om rz uur voetballen tegen HeeÍenveen. Heerenveen stond
op dat moment vierde terwijl wij laatste staan. Onder prachtige omstandigheden "de dames
van het derde zaten lekker op het terrasje" gingen wij onder leiding van Johannes P. goed uit
de startblokken.
Al na ongeveer 5 minuten vond de eerste wissel plaats. lelle Wierda kon blijkbaar niet goed
met de spanning oveÍweg en kreeg in de warming up al last van de lies. 0f was het dat zijn
vÍouw, kinderen en zwageÍ aan de lijn stonden (zaten). Als vervanger kwam Jan Klaren in het
veld, die het overigens ook maar r helft uithield. Heerenveen was in de eerste helft iets ster-
ker maar kon niet tot scoren komen.

Dit was in de eerste plaats te danken aan onze keeper die liet zien duidelijk wel te kunnen
keepen. De kansen die wij kregen waÍen op een hand wel te tellen. De tweede helft was Sipke
Vink de veÍvangeÍ van Jan Klaren en hij wist het net wel te vinden. Helaas had Heerenveen
toen al 6 maal gescoord ondanks Harm Watzema.

Ook kwam Jente Akkerman nog in het veld.
Weer geen overwinning dus voor het derde aangezien het vierde ook nog geen overwinning
heeft zit ik dus wat dat betreft niet in de goede teams. Maar het gaat ook nog steeds om de
gezelligheid (derde helft) en dan zit ik bij beide teams op de juiste plaats.
MaaÍ met een overwinning smaakt het biertje wel wat lekkerder.

Harm

V.V.O.3 - V.V.O.z

Op zondag 7 november moesl het tweede elftal van de voetbalvereniging Oldeboorn
(V.V.0.2) in een uitwedstrijd aantreden tegen het derde elftal van voetbalvereniging
oosterlittens (v.v.O.:).
Het beloofde voor de boarnsters een zwaÍe wedstrijd te worden. Aangezien Oosterlittens een

behootlijk aantal overtuigende overwinningen had geboeki en dus ook een paar plaatsen
hoger dan ons op de ranglijst was terug te vinden. Hier was in de wedstrijd niet veel van te
zien.

Wij hadden het betere van het spel en de beste kansen. Dit resulteerde in een o-3 ruststand.
Gelijk na rust vielen we wat terug waardooÍ OosteÍlittens twee keer wist te scoren, z-3 het leek
nog spannend te worden.
Na deze tegendoelpunten waÍen we weeÍ wakker en gingen we weeÍ aan de bak. Eindstand
2-6, een verdiende overwinning.
De doelpunten werden gerealiseerd door:
Robbert 3x

Jan V. zx

Jacob rx

Rest ons nog Ellert Quarré te bedanken voor zijn verdienstelijke gastoptreden.



Oldeboorn 2 - Zwaagw*teinde I

0p zondag 14 november moest het tweede thuis aantreden tegen de Westeyein. Altijd een pit-
tige tegenstander deze mannen uit de wouden. Ze waÍen moeilijk het veld op te krijgen. De

laatsten waÍen pas vijf minuten voor de of'ficiële aanvangstijd van de wedstrijd op sportpark
Aldeboarn aanwezig en meenden eerst ook nog koffie te moeten drinken. Hiey was niets tegen
in te brengen.
Wij kregen tijdens het rekken en strekken de vraag van de tegenstander waaÍ we mee bezig
waren en dat wij misschien 's middags om half drie moesten voetballenl
Het twadde moest opnieuw enkele spelers beschikbaar stellen aan het eerste. lurjen lijkt
inmiddels een vaste plaats in het eerste te hebben veroverd maar is momenteel geblesseerd.

Omdat er meer blessures zijn gingen Jan VisseÍ en f ohannes Nijdam als "verse"spelers mee.

Opnieuw gingen wij deze week met twaalf spelers de box in. Ellert Quarre kregen wij van het
derde mee, hij speelde een goede wedstrijd. lelmer Beimin begon als B-junior op de links-
voor positie en ook hij speelde een goede wedstrijd. Halverwege de tweede helft werd hij ver-
vangen door onze leider.
De wedstrijd was de wedstrijd van de gemiste kansen aan de BoaÍnsteÍ kant. Het begin van de
wedstrijd was slap. Vele foute passes. Na hard werken en stoÍen kwam Boarn steeds in bal-
bezit, maar door ongeconcentreerd spelen werd de bal steeds opnieuw bij de zwakke tegen-
stander ingeleverd. Hierdoor werden toch enkele onnodige kansen weggegeven. Ook de
Boarnsters kregen de nodige kansen, alleen Robert van der Torre wist er een vooÍ de rust te
benutten.
ln de tweede helft wisten wij een steeds groter vËldoverwicht op te bouwen die uiteidelijk twee
doelpunten zou opleveren. lelmer Beimin en Robert van der Torre namen elk een doelpunt
voor hun rekening.
Het grote aantal kansen dat wij hierna kregen en niet wisten te benutten is niet te beschrij-
ven. Een aantal spelers hadden zichdeze moÍgen onsterfelijk kunnen maken, maar zoals zo

vaak viel het doelpunt aan de andere kant. Zwaagwesteinde wist in de allerlaatste minuut de
eer te redden en bepaalde zo de eindstand op 3 - r. Opnieuw niet de nul achter ,jammer voor

leroen die een prima wedstrijd keepte. Volgende week moeten wij de huidige
lijn voort zetten, zodat we nog enkele plaatsen kunnen stijgen. Een plaats bij de eerste drie
ligt zeker binnen onze mogelijkheden.

Harke.



ln onze ÍubÍiek "lnterfjoetje" dezekeer een profielschets van

Naam:
Geboren:
Burgelijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur enlof actÍice:
Lievel ingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw:
Favoyiete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
Welke club.wordt dit seizoen landskampioen: p.S.V

Welke clubs degraderen dit seizoen:
Favoriete tv-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
FavoÍiete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetbal ler:
0verschatte voetbal ler:
Hoogtepunt;
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijdschrift:
Slechtste kÍant:
Een hekel aan:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Beste (oud) voetballer v.v.Oldeboorn:

Voetbal is:

Wat je verder altild al kwijt wou:

Remco Bangma
r6-oS-69
Cetvouwd

43 adidas
Oldeboorn 3

Nergens
Beide

la het moest verplicht woÍden
Apollo r3

The good the bad and the ugly
Clint Eastwood-Sharon Stone
Stampot andijvie
Muziek, auto's
Marjolein Keuning
P.5.V (en Heerenveen)
Barcelona
Luc Nilis
Foppe de Haan

Den Bosch

Jr'rienden van Amstel live en Discovery channel
PÍesentatÍice: Manueia Kemp
Emiel Ratelband
Radio 3

Edwin Evers

Rock

Smartlap
Schaatsen
Arthur Numan
Nicos Machlas
Lekker
Ceen

Ceen

Leeuwarder Courant
.Volkskrant
Kou

Henk Vos

0s Foppe

Een ieder is welkom
Ceen idee

Voor mij helemaal nieuw maar leuk om te doen
Een ze hands gaskachel

wat zou eÍ moeten veranderen binnen de v.v.Oldeboorn: Een setje nieuwe ballen was geen
overbodige luxe

/



(xalr-),mrvERst Ac Er PUPTTLEN.

Met de'oudgedienden' Pien, Nawid, Arnold, Jan Hendrik, Dick en René en als nieuwelingen
,esse en Klaas begonnen we aan de nieuwe competitie. De eerste wedstrijd in en tegen
Oudehaske op rr september ging weliswaar met 6-2 verloren, maar er werd goed gespeeld. De

week daarop gingen we naaÍ Vegelinsoord om met FFS de strijd aan te binden. Of het nu
scheelde dat trainer lohannes mee was, weet ik niet, maar na een o-o ruststand wonnen we
uiteindelijk met 6-ol
De eerste overwinning sinds tijden. lammeÍ voor ons dat FFS (en ook HJSC) zich later terug-
trokken uit de competitie, zodat deze uitslag niet meetelt in de eindstand. Maar bij dezen is
deze overwinning vastgelegd voor het nageslacht. Op 25 september waren de Black Boys uit
Sneek onze gasten. Deze ploeg stak met kop en schouders boven de andere ploegen uit en is

uiteindelijk met grote overmacht kampioen geworden. Maar het moet gezegd, onze jongens
gaven tot de rust goed tegenpartij en wisten de schade tot r-3 beperkt te houden. Na de rust
werd het echter binnen een kwartier r-9. ïoen moesten eÍ een paaÍ van onze spelers beslist
weg in verband met een feestje en zijn we in overleg met de leiders van Black Boys maar
gestopt. Toch vanaf deze plaats het dringende verzoek aan ouders: houdt u er bij het organi-
seren van feestjes alstublieft rekening mee dat we op zaterdagen 's moygens moeten voet-
ballen en dat we niet al te ruim in de spelers zittenl
HISC (Hommerts-Jutryp) was de volgende tegenstander. We hadden vooral in de eerste helft
het beste van het spel en kregen veel kansen. flet bleef echter bij een r-o voorspÍong bij rust.
Een ongeschreven voetbalwet zegt, dat als je de kansen niet benut, je zelf het deksel op de
neus ktijgt. En dat klopte hier precies, na rust werd er hard gewerkt, er ontstonden weer kan-
sen maaÍ HISC ging et uiteindelijk met de volle winst vandoor (z-r). Een schrale troost dat deze
wedstrijd uiteindelijk ook niet meetelde... De wedstrijd van 9 oktober in Sneek tegen Black
Boys werd afgelast èn is later ook niet meer ingehaald. Op 16 oktober speelden we in Sneek
tegen de Waterpoort Boys. Niet echt een fijne ploeg om tegen te voetballen. Met de rust ston-
den we met 8-l achter, maar het team toonde veerkracht en herstelde zich na rust goed, zodat
de uitslag 9-t werd. Twee weken later kwamen de Waterpoort Boys bij ons op bezoek. Wij had-
den wat personele problemen, maar gelukkig kon Daan een helft meespelen en wilde Minke
(nichtje van Pien) ook graag meespelen. Ook heeft Munir (van de F-jes) de tweede helft mee-
gedaan. De uitslag was een aangename verrassing: we wonnen met z-r, na een z-o ruststand.
Echt een goede prestatie! Op 6 november weer naaÍ Sneek om nu tegen de Black Boys te spe-
len. Toen we begonnen was het nog min of meer droog, maar al gauw begon het steeds har-
der te regenen en te waaien. Zoals gezegd was deze ploeg een maatje te gÍoot. Bij rust ston-
den ze dan ook al met ro-o voor. Het weer was intussen zodanig slecht dat we in overleg met
de leidevs van Black Boys en de scheidsrechter besloten om maaÍ te stoppen. Een week later
weer een uitwedstrijd, nu tegen Oudehaske. Het ging goed: met de rust stonden we met 3-r
vooÍ. Na de rust kregen we het moeilijker maar gelukkig trokken we aan het langste eind: 3-
z winst! 0p zo november kwamen de Waterpoort Boys weeÍ langs: deze keer waren zij duide-
lijk de sterksten. Wij verloren uiteindelijk met 5-r na een 4-r ruststand. De laatste wedstÍijd
van de competitie ging thuis tegen Oudehaske. We misten een paar spelers, maar gelukkig
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kon Daan meedoen. ln de eerste helft ging het nog min of meer gelijk op. Met de rust ston-

den we met 3-r voor. Na rust werd het een waar doelpuntenfestijn en eindigde de wedsttijd

uiteindelijk in n-r voor ons! Een mooie afsluiting van een seizoen waarin het team duideliik de

stijgende lijn te pakken heeft. Wij zijn derde geworden met 9 punten uit 8 wedstriiden met 2r

doelpunten vooy en 43 tegen. Hieronder nog een overzicht van de doelpuntenmakers met tus-

sen haakjes de doelpunten die gescooÍd zijn in de niet meetellende wedstrijden tegen FFS en

Hlsc.
Klaas

Daan

lan Hendrik : (z)

Pien

Arnold

J esse

Eigen doelpunt tegenstander t

Rest ons nog alle autorijdende, shirtjeswassende en aanmoedigende oudeÍs te bedanken voor

hun bijdrage en gyaag tot na de winterstop.

oveÍ de eerste seizoenhelft

Een nieuwe leider en een team waar diverse speïers(sters) ingepast moesten worden. EÍ waYen

er heel wat die voor het eerst op het grote veld moesten spelen en het daar best moeiliik mee

hadden. tnmiddels staat er wel degelijk een team er wordt leuk gevoetbald en de meeste kin-

deren hebben hun plaatsje wel gevonden. De moeilijkheid is natuurlijk dat je r5 spelers hebt

eÍ veel gewisseld moet worden en eÍ maay weinig spelers een hele wedstrijd kunnen spelen.

We begonnen de competitie met een gelijkspel tegen TOP '63 , een leuke wedstriid maar we

moeslen wel aan elkaar wennen, dat blilkt uit de uitwedstrijd tegen T0P'6E op t6-to-t999 toen

er een mooie t-4 overwinning werd behaald.

De ze wedstrijd was ons mooie tripje naar Terschelling waaÍ we niet alleen een klinkende

overwinning behaalden (o-ro) maar ook nog een heel gezellige dag beleefden. Thuis deden

we het nog even ovey op 3o oktober toen werd het 9-o'
Op z5 seplember moesten we uit spelen in en tegen Blaauwhuis, dit werd een zwaaÍ bevoch-

te overwinning (g-s).rhuis hebben we op 6 november, mede door het weer en ondanks het

betere spel, met o-3 verloren.

Op 3 oktober speelden we tegen Oosterlittens, deze jongens waren duideliik een maatie te

groot voor ons en Wonnen dan ook met z-9 van ons.

De beste wedstrijd qua voetbal heb ik gezien toen we uit moesten in Oosterlittens op 13

november. Wij kwamen snel vooÍ en konden druk zetten, er werd snel en goed gecombi-

neerd, schoten op de paal, de lat of net naast, hil wilde er niet in. Met de rust stond het r-2,

na de rust wisten we weer gelijk te maken. Uiteindelijk verloren we met 2-7 maaÍ we konden

wel met opgeheven hoofd het veld verlaten. 0p het laatst kwamen we gewoon wat kracht

g (+)

1+

z (r)

I

I

r3

lacuelien en Halbe.



tekort. De laatste wedstrijden in de poule zijn tegen H.l.s.c. (Hommerts-Jutrijp), beide wed-
sttiiden hebben we verloren maar het had net zo goed de andere kant op kunnen gaan, veel
kansen en doelpuntrijke wedstrijden.

wij zijn op de 4e plaats geëindigd en gaan met veel vertrouwen de tweede seizoenshelft in.

Wat ik nog wel even kwijt wil is het volgende: de trainingen worden niet altijd even trouw
bezocht en vaak wordt er dan ook niet afgezegd, eÍ staan 3 trainers op het veld die daar aan-
wezig ziin voor iullie. Dus als je niet kunt bel dan bij Amarins af voor de training. Als je op
zaterdag niet kunt voetbalen moet je dit tijdig bij mij melden.

Groetjes Dick.

ln augustus zijn we gestaÍt met een nieuwe groep F-pupillen oftewel een nieuwe samenstel-
ling hiervan. De oudsten gingen samen verder bij de E-pupillen en wij kregen versterking
van de instuif. Bii het begin van de kompetitie zijn we met de volgende tien spelers gestart.
Munir Hashemi, Rene spinder, Robin Faber, Rene van Kalsbeek, Johannes van der wal, Dennis
Rodenburg, Wijnand van der Heide, Marius van der Horst, lan Jacob Bles en lan Gerben
Fokkema. Een aantal wedstrijden zijn we versterkt met leÍoen Beeksma. Een keeper in spe, die
meegaat wann€€Í hij vrij is van ijshockey. Bovendien werden we wekelijks geestelijk en

fysiek ondersteunt door Dennis Faber.

De ïakomst trainde z keer in de week, weer ofgeen weeÍ en altijd met grote passie en inzet,
hoewel dit af en toe leidde tot kleine onenigheden op het trainingsveld. Maar de trainers
August Faber en Douwe Hein Akkerman wisten hier goed mee om te gaan.
Voor de kompetitie moeslen we I keer in het veld verschijnen. De resultaten waÍen zeeÍ veÍ-
schillend. De gÍootste nederlaag was de uitwedstrijd tegen Oudehaske Fr. Deze werd verloren
met l5 - t. De gÍootste overwinning werd behaald op 3o oktober thuis tegen de mannen van
Wirdum en wel tt - o. GÍote verschillen dus, maar dit was aan de sfeer niet te merken. Een

eigen doelpunt is toch to keer belangrijker dan een tegendoelpuntl Met deze jonge ploeg zijn
we netjes in de middenmoot geëindigd .

ln de herfstvakantie waren we uitgenodigd voor een toeÍnooi in Gorredijk. Een prachtige
ochtend met mooi weer en Jan Gerben wist hier de vierde plaats te behalen bij het penalty
schieten. Hii werd de trotse eigenaar van een mooie beker. Als ploeg werden we vijfde en
eigenaar van een mooie beker.
De eerste kompetitie van het seizoen 999/zoóo zit er op. De laatste veldtraining is geweest
en we gaan nu op zaterdagmíddag de zaal in. Het is mooi te zien hoe de meeste spelers het
laatste half jaar zich steeds meer meester maken van de bal. Ze schieten bewuster, weten de
bal beter te plaatsen en realiseren zich steeds meer dat voetbal een teamspoÍt is. Ze moeten
gezamenlijk een resultaat neer zetten, alleen lukt dat niet. DaaÍom denk ik dat we volgend
voorjaar weer een stap vooruit kunnen maken en opnieuw een mooie kompetitie kunnen spe-
len.

Augusl en Harke.
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vERSrác cluNtoREN

Dit is mijn eerste verslag voor de V.V.0ldeboorn.
Na me een lange tijd niet bemoeid te hebben met het aktieve voetbal in Oldeboorn leek me
het trainen van de jeugd een uitdaging. Samen met Wietse de C's trainen was voor mij dus
helemaal nieuw. Begin september zijn we begonnen met de trainingen. De eerste traÍningen
zijn vooral gebaseerd op balgevoel. Het is natuurlijk voor mij even wennen, veel van deze"binken" ken ik niet bii naam. Soms wordt ik erop gewezen dat ik de namen doorelkaar haal
en wordt versleten als "ouwe". Een ding is zeker mi,jn woordenschat wordt danig uitgebreid.
ln elk geval makkelijke knaapjes zijn het niet. op de trainingen soms slecht te motiveren
onder de douche soms wat te uitbundig. Met een krappe selektie is het elke keer weer moei-
liik om genoeg spelers te krijgen. wanneeÍ de van Amstels en de proten er niet zijn hebben
we tien spelers. We moesten dan ook regelmatig een beroep doen op de D's en latey door
omstandigheden op de B's.

De eerste wedstrijd wordt gespeeld tegen Tijnje. Tijnje betrad de grasmat met tien spelers en
oldeboorn had alle kans om de wedstrijd te winnen maay vlak voor het einde scoorden de
Tijnsters 2-2. Een doelpunten festival werd het tegen Thor tI-3. Deze ploeg trok zich terug uit
de competitie. Read swaÍt zou die plaats innemen. Trainingen werden aangepast op het ver-
toonde spel. Vooral het meeverdedigen en het meeaanvallen kregen veel aandacht. Na een
rustperiode moesten we aantreden tegen Mildam. Crote kerels die vooral fysiek nogal aan de
weg timmerden. De "lytskes" van 0ldebooynwaÍen hier niet tegen opgewassen en we verlo-
ren met 4-r.
De volgende wedstrijd was tegen Aengwirden cr. De ploeg had alles nog gewonnen en dat
was ook te zien. Duideljk was te zien dat deze ploeg verder was dan onze longens. Dat de
schade beperkt bleef tot 3-r was een compliment vooÍ de jongens. Er werd ge[nokt. tegen
Ïijnje begonnen we heel goed. r-o voor. Helaas konden we d,ezevooÍspÍong niet vast houden.
we hielden uitzicht op een goed resultaat maav mede door het uitvalien van J.MeesteÍ moes-
ten we toch het onderspit delven 3-r.
Een week later de return tegen Aengwirden. De beste wedstrijd tot nu toe. De eerste helft kwa-
men de mannen met t-o voor. De tweede helft hebben we lang uitzicht gehad op z-o maar de
goal wou niet vallen. En zoals zo vaak vielen de doelpunten aan de andere kant. Aengwirden
had een prima spits en die viel door de Boarnster verdediging niet te stoppen. Het werd 4-r
geflatteerd maar oldeboorn had zich van z'n beste kant laten zien. De laatste twee wedstrij-
den stonden in het teken van de incidenten iildens en na de training. lk wil daar niet ovey
uitweiden, genoeg over gesproken. Met D's en B's werd tegen Mildam verloren en met onge-
veu dezelfde samenstelling tegen Read swaÍt gelijk gespeeld 4-4. Al met al had er wat meeÍ
ingezeten maar gezien de omstandigheden waarin wietse en ik gewerkt hebben niet helemaal
ontevreden. Na de winterstop starten we met een schone lei en hopen op een beter resultaat.
Vanaf deze plaats wil ik de ouders bedanken voor de steun aan ons en bestuur en hopen op
een goede voortzetting.

Wiete en Heln.
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Met een conceptindeling vooÍ de jeugdelftallen van de V.V.0. zouden de B-iunioren de eer-

ste helft van het seizoen p,gg-zooo met 18 spelers beginnen. Maar na een noodzakeliike het-

indeling gingen we van start met r4 spelers op papier. Wij, trainer en leider, geven in dit
overzicht een verkorte spelersanalyse. Alvorens daar mee te beginnen volgen eerst de uitsla-
gen van de gespeelde wedstrijden uit de re seizoenshelft.

r. Black-Boys - oldeboorn 3-z
z. Oldeboorn - Delfstrahuizen 4-3

3. Oldeboorn - Oudega

4. Oldeboorn - H.J.5.C.

z-8

5-2

S. V.V.l. - Oldeboorn 4-o
6. DelÍstÍahuizen - Oldeboorn 5-l
r. H.l.S.C. - oldeboorn 5-3
8. Oldeboorn - V.V.l. l-8
9. 0udega - oldeboorn 4-3
ro. oldeboovn - Black-Boys 3-2

We hadden dit seizoen enigszins een keepersprobleem met MaÍien en leen, maar hebben dit
na een goed gesprek opgelost. Marten hebben we ook als speler gebruikt, meestal op de

backpositie en soms op het middenveld om tevens conditie op te doen.

ook leen heeft gefungeerd als veldspeler en weTals voorstopper. Dit ging hem goed af, mede

door zifn sterke bouw en snelheid. Desondanks heeft hij nog wel veel wedstrijden gemist door

een vakantie en het "trommellen".

lacob moet het (nog) niet hebben van zijn snelheid, maar hij gaat wel steeds beter voetbal-

len, vooral door zijn goede inzet en spelinzicht. Hij probeert het in ieder geval bij de meeste

situaties voetballend op te lossen.

Dennis heeft altifd wel een sterk verhaal op de training of vooraf aan een wedstrijd. Maar

zodra de wedstrijd begint staat hij er ook. Na de training/wedstrijd even een shaggie met

Nico en alles is weer in kannen en kruiken. Daaynaast is zijn trainingsopkomst t.o.v. vorig sei-

zoen met roo% gestegenl

Nico (zie Dennis).

Chris is dit seizoen gebombardeerd tot aanvoerder, al geldt dit natuurlijk niet als een vyij-

brief om "tig" discussies met de scheidsrechter aan te gaan. Hij ziet wel hoe het spelletie

gespeeld moet worden, maar is soms nog wat te zelfzuchtig. Hij heeft echter een echte win-
naarsmentaliteit en is dan na een nederlaag ook dikwijls chagrijnig.

Rene is deze rc seizoenshelft met zijn carriere bezig. Veel studeren met als gevolg weinig trai-
nen. Daarnaast speelde een oude blessuye nogal eens op en dreigde de ziekte van Pfeiffer ook
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nog Íoet in het eten te gooien, maar gelukkig is dat er niet van gekomen. Hij heeft prima wed-
striiden gespeeld en wilde aanvankelijk op het middenveld staan, hebben we ook geprobeerd,
maar vonden toch dat hij als laatste man beter uit de verf kwam. Voor hem geldt ook dat hij
het graag voetballend wil oplossen al gaat dat ook weleens mis.

MaaÍten is onze stille kracht op het middenveld, probeert zoveel mogelijk op techniek te voet-
ballen wat soms aardig lukt. ln de duels kan het echter nog wat pittiger.

Gysbert traint rx per week en wel op donderdag, want dinsdag = damdag. Hij staat linksback
of links op het middenveld en komt fysiek nog wat tekort, maar dit komt later wel goed. Het
is een positieve jongen, ondanks dat hij in de lappenmand heeft gezeten na een trap tegen
zijn scheenbeen van een H.J.S.C. speler.

Bouke-Paul krijgt op het middenveld altijd de betere voetballer tegenover zich en komt dan
vaak wat fysieke kracht tekort. Dit compenseert hij echter met zijn prima techniek en spelin-
zicht. roo% trainingsopkomst, ondanks alle sporten die hem bezighouden!

Johannes pikt ziln goaltjes ook dit seizoen weeÍ mee en het meeveydedigen gaat steeds beter.
Het opzetten van een-tweetje en dan een goede vooÍzet afleveren gaat hem heel goed af.

Ate is de revelatie van het seizoen. Ondanks een knieblessure speelt hij toch. En hoe, fantasti-
sche schijnbewegingen, lopjes en harde schoten op doel. Speelt soms een beetje te egoistisch,
maar het is voor ons genieten langs de lijn.

Jelmer staat nu eindelijk waar hij graag wilde spelen. Van linksbuiten naaÍ de spitspositie. Dat
dit een hele omschakeling is blijkt zo nu en dan wel. Eerst langs de lijn diepgestuurd worden
en een vooÍzet geven is heel wat anders dan met een man in de rug te kaatsen of weg te draai-
en. Dit gaat wel steeds beter en hij scoort regelmatig, iets waay een spits toch op wordt beoor-
deeld.

Ondanks de tegenvallende resultaten is naar onze mening de sfeer en trainingsopkomst zeer
goed. Wij hopen na de winterstop wat meer succes te behalen in een nieuwe competitie. Langs
deze weg willen de leiders en spelers van de B-junioren de scheidsrechters en de te hulp
geschoten voetballers, Jelle-lacob, lohannes en Robbert, bedanken voor de verleende dien-
slen. We hopen weer op jullie te kunnen rekenen in de ze helft van dit seizoen. We wensen
iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en sportief zooo.

Siete €n fan.



la en dan is het weer zoveÍ. Zit je lekker rustig in de kantine je voor te bereiden op de
bestuursvergadering komt Harm bij je of le maar even een stukje wilt schrijven voor het kerst-
krantje. O' denk ik nog, dat is geen probleem, dat splits ik Haiko wel even door zijn maag.
Nou mooi niet dus want die man kan gigantisch lullen maar een stukje schrijven is toch wel
even wat anders. Wie had dat nou verwacht van zo'n pyaatgÍage tÍaineÍ. En dus ben ik zelf
weer het bokje (geitje). Onze competitie zou beginnen op rr septembeÍ, maaÍ eerst werden we
gebeld door FFS (jawel de potten) om een oefenwedstrijd te spelen. Dus de meiden gebeld en

grote schrik alom, want door blessures bleven eÍ maaÍ negen meiden over. Dus een spoed-
vergadering met lan en Piet om de problemen op te lossen. EÍ was maaÍ een mogelijkheid en

dat was het opdoeken van het meisjesteam. Ons damesteam werd dus versterkt met de jonge
veulens Marrit, Chantal, litske en Karin. De overige meisjes werden ondergebracht bij de D-
pupillen.
En dus konden we op 4 september aantreden tegen FFS. Het bleek geen goede start, want we
verloÍen met r-2. MaaÍ na zo'n oefenwedstrijd zie je wel gelijk wat er moet veranderen en dus
werd het een en ander aangepast voor de eerste competitie wedstrijd. Deze weyd thuis
gespeeld en wel tegen Berlikum da.z De aanpassingen bleken goed uit te pakken want deze
wedstrijd werd met r-o gewonnen. Op r8 september moesten we uit en wel tegen onze buren
CAVC. De wedstrijd werd gefloten door een oud boarnsteÍ te weten Wigle Schriemer (jawel

zoon van Hendrik). Marrit besloot in deze wedstrijd om mee te doen aan de P.v.d.V bokaal en

scoorde maar liefst drie keer. Mariska kreeg last van een oude blessure, zodat Karin voor het
eerst aan mocht treden wat zij zeer goed deaC. Er werd goed gespeeld en op een gegeven

moment kwamen er zelfs mensen met tv camera's aanlopen maar helaas die bleken er niet
vooÍ ons te zijn, maar vooÍ een belangrijke korfbalwedstrijd op een ander veld. De wedstrijd
werd overigens gewonnen met 4-o.
Op z5 september moesten we thuis tegen Leeuwarden. Deze werd gef loten door een speler van
het eerste, die zo nu en dan zijn eigen regeltjes hanteerde. Maar ik ben wel de laatste die over
scheidsrechters gaat lopen zeiken want ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om ze elke
keer op het veld te krijgen. Ook deze wedstrijd werd gewonnen en wel met 2-t. Dan op z okto-
ber uit tegen Beetgum. Voor ons op de a-sociale tijd van half elf. Sommigen nog niet echt
wakker anderen druk bezig om een kater weg te werken. Maar bij het betreden van het veld
was iedereen op slag bij de tijd, want eÍ stond een windkracht 6-7. Dit hield dan ook in dat
het een matige wedstrijd werd, want de bal vloog alle kanten op behalve de goeie. Ook deze
wedsttijd werd gewonnen met o-r. Op 9 oktober de thuiswedstrijd tegen OSI'78 en ook deze

wonnen we met 3-2. Dan kom je op het punt dat de kapsones bij de dames toeslaan. Er werd
een scorebord gemaakt, want we stonden bovenaan en dat moest natuurlijk iedereen weten.
Dit was de kat op het spek binden, want op 16 oktober kwam de thuiswedstrijd tegen AVC.

Een ploeg die meedraaide in de onderste regionen en daardoor zwaar werd onderschal.
Overigens stond hier een scheids te fluiten in zwarte kledij. Deze man stond het seizoen r998-
1999 nog als trainer van de A- en B selectie op het veld en was nu al vergeien dat Oldeboorn
in zwarte shirts speelt. (sorry Bonne maar dit moest ik even kwift). Bij deze wedstrijd kwamen
we eÍ ook achter dat niet allen ploegen AIAX en FEYENOORD oveÍ een F-side beschikken maar
ook het kleine dorpje Oldeboorn. Dit de heren Hein A. Gabe R. en Albert N. zijn. Deze heren



kregen het behoorlijk aan de stok met de keepster van AVc. De wedstrijd werd overigens ver-
loren met o-2, zodat we weer met beide benen in de friese klei stonden. Op 3o oktober de uit-
wedstrijd tegen Mulier. Daar onze keepster Amaríns een weekje in Engeland vertoefde stond
Susan van Roeden bij ons tussen de palen. Mede dankzij haar zeer goede keeperswerk konden
we deze wedstrijd met t-3 winnen. Dan op 6 november tegen Robur. Al na 18 minuten ston-
den we met 3-o vooÍ en zo gingen we ook de rust in. ledereen dacht dit word een makkie.
Groot was dan ook de schrik toen Robur met 4-3 terugkwam. ledeyeen besefte toen gelukkig
op tijd dat er wat moest gebeuren. Nynke scoorde in deze wedstrijd maar liefst O keei.
Eindstand werd dan ook tt-5. Dan op 13 november een echte derby. Jawel uit tegen Akkrum.
Over deze veldslag zou ik een boek kunnen schrifven, maar iedereen heeft hieral van alles
over gehoord en dus hou ik het maar bij de uitslag z-o.
Dan op zo november thuis tegen de koploper AÍum. Een hele goede ploeg die vorig jaar is
gedegradeerd. Ze waren dan ook een klasse beter en we verloren met r-5. op het moment dat
ik dit schrijf staan we op de vierde plaats met zr punten uit ro wedstrijden. Een voor ons zeeÍ
goede plek. Met nog twee wedstriiden te gaan voor de winterstop moeten we d,ezeplaats toch
kunnen handhaven. Mij rest nu allen nog om iedereen preltige kerstdagen en een gelukkig
2ooo toe te wensen.

Willemke Meester.
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BAUKJE'S BOYS

Men wil dat ik een stukle schrijf over het vierde, nou dat wordt nog wat. Dat dacht ik ook toen
ik dit seizoen als leidster bij het vierde begon. Eigenlijk begon het als een grapje met een

paar biertjes op, hé Baukje kan wel leidster worden. Ach, ik ga toch altijd mee dus kan ik ook
wel iets doen dacht ik toen. Als eerste hebben we duidelilke afspraken met elkaar gemaakt,
en ziin we met volle moed begonnen. De eerste helft van vrijwel elke wedstrijd is zo gek nog
niet er wordt zo langzamerhand dan best leuk gevoetbalt, maar ja die tweede helft!! Of het
nu ligt aan de vorige avond of aan de conditie (ik denk persoonlijk aan beide). Soms spreekt
de tegenpartif gewoon af wie de volgende goal gaat maken. Maar wij vechten door en dat is

ook te zien aan de uitslag van de laatste paar wedstrijden. 2-6 tegen M.K.V. is toch al wat
anders dan 0-16 tegen O.S.l. We zitten nu in ieder geval onder de tien, wie had dat ooit
gedacht (wij natuurlijk!). Een van de afspraken die we in het begin van dit seizoen gemaakt
hebben is het verplicht spelen van de derde helft. Dit gaat de boys prima af!!
Ze komen de afspraak zeker iedere keer na. ln deze helft wordt zo nu en dan ook nagepÍaat
oveÍ een aantal zaken. Hieronder volgen een aantal wist u datjes!
Wisl u dat.....
- Het vierde al z seizoenen de nul vast houdt?
- Ze dit begrip zo langzamerhand beginnen te snappen?
- Het vierde prestatie spelers zwaar betaald?
- Onze tegenstanders de bal goed in de ploeg kunnen houden?
- Gouke en Rinze hun sliks wel eens vergeten?-
- De Vlugten nog steeds vrijgezel zijn?
- Wiebe tijdens een wedstrijd de bal op een wel heel vreemde manier wilde stoppen?
- En dat hij daarna toverballen kreeg?
- De Vlugten wel uit elkaar te houden zijn?
- De een is rechtsdragend en de ander linksdragend?
- HaÍm soms iets later komt wegens wat horizontale gym in Noord-Bergum?
- Als Sipke zich verslaapt hij dan meteen met vrouw en hond komt opdagen?
- Rinze de spagaat bijna kan?
- Dat dat door zijn nieuwe voetbalschoenen komt?
- Johannes nu al weet dat hij volgende week nog dronken is?
- Jose niet vraagt: hebben jullie gewonnen maaÍ met hoeveel hebben jullie nu weer verloren?
- l.W. zich wel een verslaapt?
-.Hier er trouwens meer van zijn?
- Verslapen bijons betekend i.p.v.S,- een tientje in depot?
- Vlaggen ook best moeilijk kan zijn?
- Rinze in Tijnje bijna 32,50 moest betalen voor een pilsje?
- Dit was overigens inclusief de kosten van de stoel waaÍ hij door zakte?
- Gouke door onze leidster beloond wordt met een dubbeltje voor zijn pÍestaties op

zaterdagavond?
- (Die laatste komt natuurlijk niet van mijzelf)
Al met al hebben we het gezellig in het vierde en dat is toch het belangrijkste. ledereen doet
zijn best en ooit worden we nog v/el eens kampioen!!l

Groetfes Baukle.



OLDEBOORN I OP KOERS

Zo vlak voor de winterstop, exact halverwege de competitie (3o nov.). Er zijn rr wedstrijden

gespeeld, en ons vlaggeschip is de fiere koploper in de 5e Klasse A. Dat dit n iet altiid van een

ieien dakje ging, zal blijken uit biigaand overzicht. Dit seizoen gingen we reeds in iuni van

start met de eerste trainingen o.l.v. onze nieuwe hoofdtrainer Chris lansen.

Er moest af en toe geimproviseerd worden, aangezien de velden in Aldeboarn niet open

waÍen.
Gelukkig mochten we gebruik maken van het kaatsveld in Akkrum Oost. Hier ging de volle-

dige A- en B-selectie met een prima instelling uit de startblokken'

Dit ondanks enkele geluiden van mensen die zich afvroegen waar de v.v. Oldeboorn nu mee

bezig was, om zo snel na het vorige seizoen al weer van start te gaan. Gezien de grote

opkomst doorgaans tijdens deze trainingen, dachten de meesten er gelukkig anders over' De

voorbereiding werd onderbroken in de eerste z weken van augustus, toen men van een veÍ-

diende vakantie mocht genieten.

Op zondag zz augustus weyd eÍ door de gezamenlijke A- en B-selectie een trainingsdag geor-

ganiseerd, waaÍop 's moÍgens werd getraind, en 's middags werd besloten met een onder-

linge wedstriid.

Ondertussen had ook reeds de eerste oefenwedstrijd plaatsgevonden. Het te sterke St' Anna

wees 0ldebooÍn met 7-4 huiswaarts. Dit ondanlg het feit dat er bij vlagen prima gevoetbald

werd, en Oldeboorn in de slotfase zelfs nog zeeÍ steÍk terugkwam in de wedstriid. Oldeboorn

expeyimenteerde met een nieuwe libero, aangezien lohan Tijsma de beginfase zou moeten

missen i.v.m. vakantie.

Later zou ook nog blijken dat een veyvelende rugblessure hem terug zou weÍpen tot zekev na

de winterstop. Roberi van Steinvoorn weÍd in eerste instantie als ideale opvolger gezien. Hij

zou het deze wedstrijd ook goed doen. Met name het inschuiven naar het middenveld was

prima verzorgd. Als bankzitter diende lohannes Niidam zich voor het eerst (en zeker niet voor

het laatst) dii seizoen aan. tn hem ziet de leiding toch een talent voor de nabije toekomst,

maar wil hem nu nog niet te vaak in het diepe gooien.

Na de rust mocht hij overigens wel op een veÍdiensteliike manier invallen. Het leek eÍ vooÍ

0ldeboorn r aan het begin van het seizoen ook nog op dat men niet kon beschikken oveÍ een

vaste grensrechter. Ondanks enkele pogingen om iemand te strikken, was het nog steeds niet

geluki. MaaÍ wat bleek....Tjibbe Meester was ineens beschikbaar om wekelijks langs de liin

aan zijn conditie te werken.

Het eelste elftal was en is hem daarvoor nog steeds uiterst dankbaar. Op dinsdag 24 aug' was

ey weer een onvervalste derby in Aldeboarn.

Akkrum was in de re'ronde vooÍ de beker de tegenstander. ln een enerverend duel trok deze

laatste ploeg uiteindelijk met t-2 aan het langste eind. Oldeboorn had echter wel laten zien

op dit nivo zeker mee te kunnen. Een gelijkspel was meeÍ de verhouding geweest' Het doel-

punt werd gescoord uit een vrije trap, genomen door siete Veenstra. Zondag 29 aug. (inder-

daad de zondag na...) was de ze ronde vooÍ de beker gepland. De reis ging naar het warme



Oenlsjerk, waar Trynwalden de tegenstander was. Oldeboorn liet zien dat er ook karakter in

de ploeg zit. Ondanks de rode kaart voor Pieter Poeples na ro min. spelen, bleef men de gehe-
le wedstrijd de betere ploeg, maar moest men wel het onderspit delven met z-r. De bestrafte
Pieter Poepjes wist nog wel het doelpunt te scoÍen voor Oldeboorn.
Robert van Steinvoorn kwam niet geheel onbeschadigd uit de stÍiid, hetgeen hem z wedstrij-
den langs de kant zou opleveren, na €en onbesuisde charge die onbestraft zou blijven aan de
kant van Trynwalden. Twee dagen later (het leek wel Champions League) moest er al weer

worden aangetreden, en wel in Garijp tegen de 7e Klasser V. en V. '68. Het zou een blame-
rende wedstrijd worden. Na een 2-o achterstand wist men nog terug te komen naar z-z (beide

doelpunten wederom uit vrije trappen van Siete Veenstra).

De wedstrijd was een zeer slechte generale repetitie vooÍ de eerste competitiewedstrijd. Deze

wedstrijd was op zondag 5 sept. thuis tegen Mildam. Het zou een verdiende, maar moeizame
z-t overwinning worden. De gebroeders Akkerman zorgden voor de doelpunten. De kop was

eraf, en eÍ was gewonnen, dat was hoopgevend, maar het deksel viel reeds in de tweede wed-
strijd keihard op ieders neus. ln Harlingen trok Robur (oftewel spits Niels Outhuyse, die 3 keer
scoorde) met maaÍ liefst 4-r aan het langste eind. Oldeboorn was gelijk weer terug op af. ln
deze wedstrijd heeft Johan Tijsma voorlopig zijn laatste minuten gespeeld voor de winterstop.
Het doelpunt kwam van Douwe Hein Akkerman.
Op t9 sept. al weer een uitwedstrijd. DTD uit Cornjum/lelsum/Britsum was nu de tegenstan-

der. Na een vlakke re helft, gooide Oldeboorn in de ze helft alle Íemmen los, en werd er met
maar liefst 2-7 gewonnen. 0ldeboorn speelde bij vlagen uitstekend voetbal, en dat leidde tot
enkele prima doelpunten. Doelpuntenmakers waÍen Siete Veenstra (irx), Douwe Hein

Akkerman (zx) en Sietse Akkerman. ln deze wedstrijd werd Sybrand Oosterbaan voor het eerst
dit seizoen als libero geprobeerd.
Hij zou dit uitstekend doen, en staat dan momenteel ook nog steeds op deze positie, met
tevens de zware taak van het aanvoerder zijn. Ook de overige verdedigers lieten steeds beter
voetbal zien, en het vertrouwen in de ploeg steeg langzaam. De vierde competitiewedstrijd
was op papier gelijk een topper. De beide degradanten van vorig seizoen (Oldeboorn en

Renado) moesten elkaar in Aldeboarn bestrljden.
0ldeboorn was helaas niet bij machte om het fors uitgevallen centrale duo achterin bij Renado
te verschalken.

Het lukte Siete Veenstra een keer, en hij was het dan ook die voor Oldeboorn het enige doel-
punt aantekende. De eindstand werd een terechte r-t tussen twee van de betere ploegen in de

5e Klasse.

lrlmiddels had ook youngster Robbert v.d. Torre in deze wedstrijd als wisselspeler zijn
opwachting gemaakt. Een week later werd de uitwedstrijd tegen St. lacob op het laatste
moment afgelast. Op ro okt. stond de thuiswedstrijd tegen Dokkum op het programma. ln
deze wedstrijd maakte Jurjen de Jong als basisspeler zijn opwachting, aangezien Henrico
VeeÍman geblesseerd was geraakt in een voorgaande wedstrijd.
Het zou een makkelijke 4-r overwinning worden met doelpunten van August Faber (zx), Siete

Veenstra en Sietse Akkerman (deze laatste werd inmiddels gezien als de ideale rze man, maar
hii blijÍt helaas sukkelen met een slepende blessure). ln deze wedstrild maakte ook Pieter
Poepies weer zijn opwachting na een schorsing van 4 wedstÍijden te hebben uitgezeten.
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Oldeboorn reisde een week later naar Dronrijp. ln deze wedstrijd zou de basis worden gelegd
voor een goed vervolg in de competitie.
Met name na de rusl legde OldebooÍn een uitstekende partij op het veld. Schitterende aan-
vallen, scherp verdedigen, keihard werken voor elkaar. KoÍtom alles zat in deze wedstrijd (de

ze helft) om tot een goed resultaat te komen. De verdiende 3 punten gingen dan ook terecht
mee naaÍ Aldeboarn. Het winnende doelpunt kwam ook nu weey uit een vrije trap, die door

Siete Veenstva in ze instantie werd binnengewerkt. Op z4 okt. moest Oldeboorn dan de uit-
wedstrijd tegen St. lacob inhalen. Wietse Huisman Wzn. ging helaas ook in deze wedstrijd
alleen maar mee als geblesseerde speler. Hij had tijdens de training een vervelende enkel-
blessure opgelopen.
Tijnneef Wietse Huisman Szn. zou in deze wedstrifd hetzelfde overkomen. ln het begin van de
wedstrijd moest hii van het veld worden gedragen, en tot op heden is hij nog steeds gebles-
seerd. Ondertussen dacht Oldeboorn de juiste formatie te hebben gevonden met name in de

voorste linie.
Pieter Poepjes moest de diepsle centrale spits worden, en August Faber en Douwe Hein

Akkerman de snelle buitenspelers die voor de voorzetten moesten zoÍgen. Ondeytussen was

gelukkig HenÍico Veerman weer terug van een blessure, want na het wegvallen van Wietse
Huisman Wzn., Wietse Huisman Szn., Sietse Akkerman en Johan Tijsma werd de selectie wel erg
smal. Wel dient gezegd te worden dat de vervangers uitstekend weyk verrichtten. Ook al zou
dat in deze wedstrijd niet echt blijken. Het zou een van de mindere wedstrijden van de kant
van 0ldeboorn worden, en de uiteindeliike z-z eindstand moest voor 0ldebooyn bevredigend
zijn, maar was het toch niet echt.
Beide doelpunten werden gemaakl door Siete VeenstÍa, die deze wedstrijd te maken had met
een uitstekende directe tegenstander. Voor zondag 3r okt. stond de overvalste topper
Oldeboorn - Blauwhuis op het programma. Blauwhuis was de te kloppen ploeg, aangezien
men alle wedstrijden tot dan toe had gewonnen.
Het spionagewerk Van Wander Veenstra zou ook deze middag weeÍ z'n uitwerking hebben.
Met een uitstekende instelling betrad OldebooÍn het speelveld, en werd Blauwhuis volledig
weggespeeld. Voor het eerst bleek echt dat Oldeboorn oveÍ een prima voetballend elftal
beschikt, maar ook de verdedigers speelden beter als nooit tevoren.
De spitsen van Blauwhuis waÍen volstrekt kansloos. De uiteindelijke 7-r was niet eens geflat-

teerd te noemen. Oldeboorn had er tevens voor gezorgd dat de spanning in de 5e Klasse A

niet na 7 wedstrijden al weg was. ln deze wedstrijd zagen we de comeback van good old Jan
Visser. En na hevig aandringen van zijn vaste supporters kon trainer Chris Jansen niet meer
om hem heen. Wietse Huisman Wzn. was weer'wisselspeler, maar zou nog niet invallen. leroen
Groetelaers, die iedere wedstrijd als reservekeeper meegaat, mocht eindelijk wel zijn zeer

terechte invalbeurt maken.

De doelpunten werden geproduceerd door Pietey Poepies (zx), Douwe Hein Akkerman,
Sybrand Oosterbaan, Siete Veenslya, August Faber en een eigen doelpunt. Op 7 nov. was Thor
uit Lippenhuizen de gastheer. Oldeboorn kon huiswaarts keren met een r-3 overwinning, maar
eÍ was niet zo goed gespeeld als de week ervoor. Wederom was ey wel gedisciplineerd
gespeeld als team, en dat was het grote winstpunt.
Wietse Huisman Wzn. zou helaas iets te vroeg zijn rentree maken in deze wedstrljd. Na een

invalbeurt kreeg hij later toch weer een reaktie, en moest zich wederom onder doktersbehan-
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deling stellen. tn deze wedstrijd troffen Douwe Hein Akkerman (zx) en PieteÍ Poepjes doelvoor

Oldeboorn. Een week later maakte lan Visser ziin opwachting als basisspeler in de thuiswed-

stri jd tegen Aengwirden.

Deze wedstrijd zou helaas redelijk uit de hand lopen door toedoen van de tegenstander c.q.

trainer. De scheidsrechter moest tien minuten voor de pauze een afkoelingsperiode inlassen

om de gemoederen weeÍ wat te bedaren. Oldeboorn bleek met tt man veel te sterk voor

Aengwirden, en de 5-r uitslag sprak dan ook wel boekdelen. Doelpuntenmakers waren Douwe

Hein Akkerman (zx), Pieter Poepjes (zx) en Siete Veenstra. Bii deze wedstrijd was wederom een

nieuwe yougster bankzitter. Jelle lacob de Vries viel deze wedstrijd de eer te beurt. De laatste

wedstrijd in de re ronde was de uitwedstrijd tegen Terschelling. Met een bus van de Lang uit
Akkrum werd er met 43 man afgereisd. Na een enerverende wedstrijd, die toch wel spannend

was, zou het o-o blijven. Dit dankzij een onteverecht afgekeurd doelpunt van de kant van

Oldeboorn. De eeÍste wedstrijd van de kant van Oldeboorn waarin helemaal niet gescoord

werd. Na de wedstrijd kon de tussenbalans worden opgemaakt. Na tt wedstrijden is

Oldeboorn r koploper met 24 punten.

Blauwhuis heeft evenveel verliespunten met een wedstrijd minder. Kortom Oldeboorn gaat

zeke,r de ze hellt van de competitie in als kanshebber voor promotie, maar zal zeker bedacht-

zaam moeten zijn op de naaste concuÍÍenten. De competitie is nog lang niet beslist. Feit is

wel, dat als men met dezelfde instelling de ze helft van de competitie ingaat, is men zeker een

grote kanshebber. We verwachten dat deze groep zeker de mogelijkheden heeft om weer te

pÍomoveÍen naar de 4e Klasse.

Teker gezien ook de spelers die momenteel spelên t.o.v. vorig seizoen. De vervangers/inval-

lers laten iedere week zien dat zij ook een basisplaats waatd zijn. Dit is alleen maar een uiterst

positieve ontwikkel ing.

We hopen met z'n allen dat ook onze tÍouwe supportersschare het volste vertrouwen in deze

groep houdt, en dat men ze desnoods naar de promotie gaat schreeuwen. Tot slot wil ik alle

spelers die ons tot nu toe hebben geholpen uiteraard bedanken, en wens ik een ieder een fan-
tastische millenniumwisseling. 0ldeboorn r heeft inmiddels laten zien dat men "millennium-

proof"is. De "ballen".

Een van de twee nieuwe elftalbegeleiders.
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OLDEBOORN r KRUCT IETS TE WElNlG.

Zondag zr september j.l. was Terschelling de gastheer voor Oldeboorn r. Dit zijn altijd lasti-
ge uitwedstrijden. Er werd in totaal met 43 man afgereisd in een bus richting Harlingen, waar

de ovevsteek met de Koegelwieck werd gemaakt. Hierna volgende nog een stevige wandeling
op Terschelling. Oldeboorn begon in dezelfde formatie als de week eÍvooy. Hetgeen o.a. bete-
kende dat lan Visser wederom een basisplaats had. Vanaf de aftrap werd gelijk wel duidelijk
dat Oldeboorn een zwaaÍ middagje tegemoet zou gaan. Terschelling bleek niet alleen over

een prima inzet te beschikken, maar ook voetballend deed men zeker niet ondeÍ vooÍ de kop-

loper. Gevolg was dat er in de r€ hellt niet duidelijk een beteÍe ploeg was. Men was redelijk
aan elkaar gewaagd, met af en toe kansen aan beide kanten. Het duurde voor Oldeboorn tot

aan de r7e min. alvorens de eeyste kans ontstond. Het was Siete VeenstÍa die helaas voor

Oldeboorn net naast schoot. Het duurde vervolgens tol aan de 33e min. voordat Oldeboorn
de volgende kans kreeg. Dit keer was het Pieter Poepjes die naast schoot. De grootste kans

voor 0ldeboorn ontstond echter 5 minuten vooÍ Íust, toen Douwe Hein Akkerman alleen op de

doelman van Terschelling afkwam. Deze laatste kwam echter als winnaar uit dit duel, door de

bal tot coÍneÍ te verwerken. Deze corner zou niks opleveÍen. Terschelling kreeg op slag van

Íust nog een vrije tyap te nemen op 25 meteÍ van het doel van Oldeboorn. Zoals alle vrije trap-
pen, werd ook deze prima genomen door Sil Bakker. Zijn kanonskogel ging echter net naast,

zodat er een o-o ruststand werd bereikt. ln de 46e minuut leek Oldeboorn op voorsprong te

komen. Echter ook deze keer ging het schot van Douwe Hein Akkerman net naast. oldeboorn

kreeg hierna steeds meer grip op de wedstriid, en een doelpunt hing in de lucht. ln de 64e

min. zorgde een snelle spelhervatting van doelman Siemen Willem de Vries van Oldeboorn
ervoor dat Pieter Poepjes alleen op de doelman van Terschelling kon doorgaan, maar weder-
om werd de uitstekend gepareerd, en tot corner verwerkt. Tien minuten voor tijd leek dan

eindelijk voor Oldeboorn de beslissing te vallen. Robert van Steinvoorn, die een uitstekende
wedstrijd speelde, ging prima door over rechts. Zijn voorzet bereikie Siete Veenstra bij de eer-

ste paal, en werd door laatstgenoemde binnengewerkt. Scheidsrechter van Dijk uit Franeker

meende echteÍ een overtreding te hebben gezien, en keurde het doelpunt daardoor af. Het

laatste wapenfeit van de kant van 0ldeboorn kwam wederom van Douwe Hein Akkerman. Hij

was echter deze middag niet gelukkig in zijn akties, want ook deze keer verdween zijn schot

over het doel. zo bleef de eindstand dubbelblank, en kreeg Oldeboorn eigenlijk iets te wei-
nig. Feit was wel dat er goed strijd was geleverd door de gehele ploeg. Met name ging ieder-
een voor de volle winst. Dat dan het doelpunt niet valt, of zelfs onterecht wordt afgekeurd is

dan alleen maar jammer, maaÍ het geeft wel hoop vooÍ ÍesteÍende wedstrijden. Komend

weekend gaat de complete spelersgroep van een heerlijk weekendje rust genieten. De gebles-

seerde spelers krijgen nog een extra weekje rust, zodat we hopelijk op 4 decembeÍ met een

fitte selectie kunnen afueizen naar Mildam
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OTDEBOORN I KOPLOPER.

Na de prima overwinning tegen koploper Blauwhuis, was het zondag 7 nov. j.l. weer de kei-
harde waarheid voor Oldeboorn. Thoy uit Lippenhuizen was de volgende tegenstander.
Oldeboorn wist gelijk het initiatief te nemen. Dit resulteerde in de ze min. gelijk in een o-l
vvorsp?ong. Uit een prima pass van Pieter Poepjes was het Douwe Hein Akkerman die beheerst
binnen schoot. oldeboorn kwam 5 min. later goed weg toen Thor uit een onoverzichtelijke
situatie de bal op de kruising deed belanden. Oldeboorn bleef de beter voetballende ploeg,
maar veel kansen werden er niet gecreëerd. Thor kon voetballend niet echt meekomen, en
greep daardoor vaak naaÍ ongeooÍloofde middelen, welke door scheisrechter Modderman
niet altiid even scherp werden beoordeeld. ln de z4e in. moest.lurjen de Jong helaas het veld
verlaten vanwege een hamstringblessure. Zijn vervanger was Wietse Huisman Wzn., die na
een blessure zijn rentree maakte. ln de eerste helft gebeurde niet veel meer. Thor wou niet, en
Oldeboorn kon niet. lnmiddels was wel duidelijk dat Oldeboorn niet de spirit van een week
geleden had. Voor de rust kwam OldebooÍn nog tot enkele plaagstoten d.m.v. schoten van
resp. Siete VeenstYa en Pieter Poepjes. Na rust was het wederom Oldeboorn dat het betere van
het spel had. ln de 5te min. verstuurde August Faber een uitstekende pass op Douwe Hein
Akkerman. ln schiinbaar kansloze situatie wist hij de bal over de keeper van Thor heen te til-
len. Al het aanwezige publiek (waarvan weer veel uit Aldeboarn.) dacht dal de bal over het
doel zou gaan, maaÍ de bal daalde sneller dan iedereen dacht, en verdween toch in het doel,
o-2. Deze zelfde speler scoorde 3 min. later uit een veymeend buitenspel situatie. De goal
werd afgekeurd. oldeboorn bleel de beter voetballende ploeg, maar Thor kon af en toe wel
degeliik een plaagstootje uitdelen. ln de 6oe fiin. was het August Faber die een voorzet deed
belanden op het hoofd van Pieter Poeples, die helaas niet in het doel verdween. ln dezelfde
minuut deed Douwe Hein Akkerman op de andere kant hetzelfde en nu was het wel raak door
een kopbal van Pieter Poepjes, o-3. Acht minuten later kwam lohannes Nijdam Jan v.d.
Woude vervangen. Thor vond het inmiddels nodiq om een extra man van achteruit in te laten
schuiven naar het middenlveld. 0ldeboorn had ai en toe moeite om dit op te vangen, en men
ging mee in het spel van Thor. Er werd te weinig gevoetbald, en men was te druk aan de bal.
ln de 75e min. was het dan voor Thor ook raak. Uit een vermeende buitenspelpositie, werd de
t-3 aangetekemnd. Thor bleek hier de nodige moed uit te putten , en ging achterin I op I spe-
len. Hierdoor kregen ze een meerderheid op het middenveld, waardoor oldeboorn af en toe
in de problemen kwam. Aan de stand zou niets meer veranderen, ondanks de kansen die
beide teams nog kregen. Komende zondag ontvangt Oldeboorn de ploeg uit Tjalleberd, nl.
Aengwirden. Oldeboorn zal hier de koppositie moeten waarmaken.
Uitslagen zondag 7 nov.
Dronrijp
Dokkum

ïerschelling
Aengwirden :
Thor

Blauwhuis

Renado

St. Jacob

Robur

Mildam
0ldeboorn
DTD

3-3
t-o
aÍs.
2-O

r-3

t-l
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V.V. OLDEBOORN I VERSTEVIGT KOPPOSITIE.

Zondag r4 nov. j.l. was eÍ zowaar een "kleine derby" te bewondeven op het sportcomplex in

Aldeboarn. Aengwirden uit Tjalleberd/Luinjeberd was de tegenstander deze middag.

Oldeboorn r diende de koppositie te handhaven, of liever nog, te verstevigen. Het striidplan
was vooraf duidelijk gemaakt. Trachten om zoveel mogelijk druk te zetten op de achterhoede

van Aengwirden, en vooral te blifven voetballen.

Binnen 3o seconden was het voor Oldeboorn reeds raak. Vanaf de aftrap werd August Faber

op rechts weggestuurd. Zijn voorzet bereikte Douwe Hein Akkerman die beheerst binnen kon

tikken, r-o. Een voortvarend begin aldus voor Oldeboorn. Helaas bleek men deze middag niet

bij machte om voetballend een overwicht te krilgen. lntegendeel, het was Aengwirden dat

voetballend zeker niet de mindere was. Ondanks het betere voetbal van Aengwirden, creëer-

de men zich toch weinig kansen. Zo was het toch weer Oldeboorn in de vorm van August Faber

die wederom een vooÍzet vanaf rechts liet vertyekken, waaÍna Douwe Hein Akkerman de bal

op een haar na vooÍ een lege goal mistte. Het veldspel van Oldeboorn werd er hierna niet

beter op. De voÍm van de laatste wedstrijden werd bii lange na niet gehaald.

Een uitval echter in de z4e min. resulteerde in een overtreding op August Faber in het beruch-

te zestienmetergebied. Scheidsrechter de Vries wees resoluut naar de stip. Ondanks dat er hier

en daar twijfels waren, werd er door Aengwirden niet overdadig geprotesteerd tegen deze

beslissing. Siete Veenstra wist de strafschop prima binnen te schieten, enzo 2-o aan te teke-

nen. Vanaf dat moment was scheidsrechter de Vries wel de gebeten hond voor Aengwirden.

Trainer Eddie Bosman meende de scheidsrechter er aan te moeten herinneren dat het nog

geen Sinterklaas was, en werd pÍompt geboeEt. Dit bleek helaas nog niet einde van de kant

van Aengwirden richting scheidsrechter met betrekking tot zijn beslissingen. Desondanks

kreeg AengwiÍden in de z9e min. wel een prima kans. De bal werd over de rechterkant inge-

bracht bij de eerste paal, maar helaas voor de bezoekers bleek het doel te klein, en verdween

de bal hoog oveÍ het doel. De frustratie over de gegeven strafschop werkte kenneliik te veel

en te lang door bij de gasten, hetgeen in de 3re min. R. Otter van Aengwirden terecht op een

gele kaart kwam te staan.

Deze beslissing van de scheidsrechter werkte nog eens extra als een rode lap op een stier,

want drie minuten later belandde M. Hylkema van Aengwirden na een duel ongelukkig tegen

de dug out van Oldeboorn, waaÍna hij ongenadig reageerde door zijn directe tegenstander

na te tyappen. Scheidsrechter de Vries was onverbiddelijk, en trok gedecideerd de rode kaart.

De vlam sloeg hierop gelijk in de pan aan de kant van Aengwirden. De scheidsrechter voelde

zich terecht bedreigd, en besloot het duel te.staken. Na een afkoelingspetiode van r5 minu-

ten, werd er besloten om de wedstrijd voort te zetten. Met nog ca. tz minuten te spelen voor

de rust moest Aengwirden verder met to man.

Celijk na deze hervatting kopte August Faber net naast. Vijf minuten later leek Aengwirden

teÍug te komen naar 2-t, maaÍ het doelpunt werd afgekeurd, nadat er buitenspel was gecon-

stateerd. August Faber verscheen in dezelfde minuut nog alleen voor keeper Brandinga, maar

zijn schot ging net naast. ScheidsÍechteÍ de Vries had inmiddels besloten om de rust in te kor-

ten naaÍ ca. 5 minuten. Deze korte rustpauze had Aengwirden kennelijk beter gedaan dan

Oldeboorn, want 4 min. na de rust werd de stand teruggebracht naar 2-r. Het antwoord van

Oldeboorn zou echter niet lang op zich laten wachten. Twee minuten later siifte August Fabet

30



de bal nog net naast, maar uit de volgende aanval was het wederom Douwe Hein Akkerman,

die na een schitterend passje van Pieter Poepjes binnendoov, de 3-t binnenwerkte. Toch leek

dit voor oldeboorn niet de bevrildende lrefler. Men bleef grote problemen houden om het

spel te maken tegen ro tegenspelers. ln de 7re min. leek Aengwirden de spanning weeÍ com-
pleet terug te brengen in de wedstrijd, toen HenÍico Veerman de bal ongelukkig tegen z'n
arm kreeg in het eigen strafschopgebied. Het gevolg was een strafschop voor Aengwirden.
Maar een aloude voetbalwet zegt ook nog steeds, als je niet in de wedstrijd zit, dan zit soms

ook alles tegen. Feit was dan ook dat keeper Siemen Willem de Vries de bal perfect uit de hoek

plukte, en zo Oldeboorn behoedde voor een tegentreffer.
Dit bleek uiteindelijk ook de genadeklap, want, nadat Ronald van Warmerdam van 0ldeboorn
inmiddels nog een terechte gele kaart had geincasseerd, was het in de 76e min. weer duide-
lijk dat Oldeboorn momenteel vaak scoort uit schittevende aanvallen. Linksback lan v.d.
Woude verstuurde een prima pass die door Siete Veenstra werd verlengd op Douwe Hein

Akkerman. Zijn voorzet bereikte PieteÍ Poepjes, en hij deelde de genadeklap uit vooÍ
Aengwirden, en tekende de 4-r aan. Dezelfde speler was uiteindelijk ook verantwoordelijk
voor de einduitslag. Wederom verwerkte hij een voorzet van Douwe Hein Akkerman prima, en

scoorde 5-r. Een smet vooÍ Oldeboorn was dat Douwe Hein Akkerman zich in de laatste minuut
nog even liet gaan, en in de tweede achtereenvolgende wedstrijd tegen een terechte gele

kaart opliep.
Ook deze aktie wekte wederom de nodige agressie op bij Aengwirden, zodat de scheidsrech-
ter besloot om maaÍ een einde aan de wedstrijd te maken. Helaas werd de scheidsrechter na

de wedstrijd nogmaals vocaal van alles toegewenst door de gasten. Uiteindelijk won
Oldeboorn met 5-r, en verstevigde daardoor drkoppositie, maar gezien de wedstrijd, en alles

er omheen, was eÍ geen tevreden gevoel na afloop. Oldeboorn reist komende zondag naar
Terschelling. Er is een bus geregeld. Een ieder die mee wil, kan zich opgeven bij Piet Tijsma.

Wel graag z.s.m. De bus vertrekt uiterlijk om ro.oo u. zondagmorgen vanaf ons sportcomplex.

Uitslagen 5e Klasse A.

Dokkum

St. lacob
Renado

DTD

oldeboorn
Mildam

Aengwirden 5-l
Terschelling r-5

Robur

Dronrilp
Blauwhuis

Thor

t-2

r-4

55
2-2
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OLDEIOORN I SIIKÍ TERECIM NEDERTAAC.

Zondag 5 dec. j.l, was het de wedstrijd van de onderste tegen de koploper op de ranglijst.
Oftewel Mildam was de gastheer. Na een rustweekend mochten beide teams laten zien wat de

bedoelingen zijn voor de ze helft van de competitie. Oldeboorn wil uiteraard gÍaag teÍug naar

de 4e Kiasse, en Mildam wil graag van die smadelijke laatste plek af.

Toch was het 0ldeboorn dat goed uit de startblokken ging. Er werd een redelijk veldoverwicht

opgebouwd, maaÍ eÍ werd wel snel duidelijk dat Mildam zich deze middag niet gemakkeliJk

gewonnen zou geven. Met name in de directe duels, zowel over de grond als in de luchi bleek

men heer en meesteÍ, Toch creëerde Oldeboorn zich de eeÍste kansen. ln de 8e min, was het

Oldeboorn dat een vrije trap mocht nemen op zo meter van het doel van Mildam. Siete

VeenstÍa, Henrico VeeÍman en Sybrand Oosterbaan belastten zich met deze vrije ttap, die de

bekende "lan v.d. Berg variant" zou worden. Helaas ontbrak aan het slot van de uitvoering
de juiste scherpte, zodat deze kans verloren ging. Vier minuten later mocht August Faber

namens Oldeboorn een coÍneÍ nemen, Deze coÍneÍ belandde direct op de re paal, en de

rebound was helaas voor 0ldeboorn niet weggelegd. Vijf minuten later kreeg Mildam volko'
men onterecht een vrije tÍap te nemen, na het zoveelste duel waarbij verdediger Jan v.d.
Woude werd afgefloten vooÍ vermeend duwen, De voorzet belandde uit een kopduel over de

achterlijn, maar scheidsrechter de long besliste tot het geven van een corneÍ,
Deze corner zou Oldeboorn fataal worden, Het was R. de long die uit een onoverzichtelijke

situatie de bal binnenkopte, en r-o aantekende voor Mildam, Op dat moment geheel tegen de

verhouding in, Oldeboorn leek niet aangeslagen. Twee minuten later werd Henrico Veerman

diep gestuurd, maar onreglementair afgestopt. Waar een rode kaart misschien op z'n plaats

was geweest, werd echter slechts een gele kaart getrokken vooÍ de verdediger van Mildam. De

toegekende vrije trap werd door Siete Veenstra perfect ingeschoten, maaÍ evenzo fraai dool
keeper Welles tegen de lat getikt. Drie minuten later liep Oldeboom tegen de volgende zeperd

op. Mildam kon vrij opkomen ovev de rechterkant, en uit de vooÍzet was het J. Wijngaard die
ongehinderd de bal kon binnenwerken. Oldeboorn leek vlak voor rust nog teÍug te komen

naaÍ 2-r, maar nadat August Faber alleen op keeper Welles afkwam, werd deze kans in eerste

instantie gemist, waarna Pieter Poepjes de rebound kon binnenschieten, maar een collectief

blok van Mildam voorkwam de lrelfer.
Zo werd een ruststand van 2-o bereikt, na een eeÍste helft waarin Oldeboorn achterin duide-
lijk problemen had, en waarin voorin niet de nodige stootkracht zat. Ondanks het feit dat trai-
ner Chris Jansen na z5 minuten spelen reeds besloot om achterin man op man te gaan spelen,

en Sybrand Oosterbaan doorschoof naar hgt middenveld, Dit had helaas niet direct het

beoogde effect. Vooral rechtsbuiten BÍoeÍsma was een constante plaag voot lan v,d. Woude,

Oldeboorn kreeg wel de kansen, maar Mildam profiteerde bijna optimaal van de geboden
gelegenheden door de defensie van 0ldeboorn.
Zeven minuten na Íust leek de wedsÍijd gespeeld, toen uitblinkeï BÍoeÍsma Mildam op een 3-
o vooyspÍong zettè. Oldeboorn plaatste daar echter z minuten later de aansluitingstreffer
reeds tegenover, zodat zich toch nog een spannende slotfase kon ontwikkelen. Het was Pieter

Poepies die alleen op keeper Welles afging, en 3-r aantekende. 0ldeboorn probeerde wel door

te drukken, maaÍ Mildam bleef gevaarlijk, en daarnaast uiterst scherp in de duels. Alle hoge

ballen waren dan ook voor de verdedigers van Mildam. ln de 65e min. schoot Sybrand
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oosterbaan in de handen van de keeper. Twee minuten later was het wel raak. op het randje
van buitenspel mochl Douwe Hein Akkerman doorgaan, en hij maakte dit kansje beheerst af,
3-2. Het duurde voor Oldeboorn tot ro min. voor tild voordat zich weer een echte kans voord-
eed. Uit een voorzet van August Fabev was het Pieter coepfes die de bal volledig verkeerd
raakte met het hoofd. Deze zellde speler werd 5 minuten voor tijd ook nog getrakteerd op een
gele prent, na continue "babbelen" tegen alles en iedereen. Vijf minuten in de extra tijd deed
Mildam voor oldeboorn de deur helemaal op slot. Het was Darwinkel die alleen op keeper
siemen willem de Vries kon doorlopen en de genadeklap toebracht, 4-z.zo was weeÍ eens
duideliik geworden dat de bovenste net zo makkelijk van de onderste kan verliezen, en staat
Oldeboorn weeÍ met beide benen op de grond. Komende zondag wacht in Aldeboarn de
onvervalste topper tegen Robur. Na de resultaten van afgelopen zondag staan Oldeboorn en
Robur in punten gelijk. Niet alleen Oldeboorn en Robur hebben z4 punten, ook Blauwhuis
(met een wedstrijd minder) en Renado hebben 24 punten behaald. Kortom de spanning is na
dit weekend in de top alleen maar toegenomen, zodat we komende zondag een zeer span-
nende wedstrijd tegemoet kunnen zien. Dit is tevens de laatste wedstrijd voor 0ldebooÍn vooÍ
de winterstop.

De start van de competitie begon met een thuiswedstrijd tegen Mildam 3 deze werd nipt met
z-t verloren. De volgende wedsirijd was uit tegen Sneek 5 deze werd met maar liefst rr-5 ver-
loren waarbii viel te noteren dat R. Jelsma uitviel met een enkelblessure en waarschijnlijk
stopt met voetballen en wayen er ook enkele gastspelers aanwezig te weten B. Oosterbaan en
W. van Kalsbeek. De derde wedstrijd was thuis tegen LemmeÍ Bentex 3 hier werd met t-4 van
verloren ook hier weer enkele gastspelers te weten C. Wagenaar en l. Beimin. De volgende
wedstrijd was uit tegen W.2.5. 7, hier werd in hondeweer nipt met r-o verloren. ln deze wed-
strijd deden enkele gastspelers mee te weten J. Visser, D. Kuperus, l. Beimin en w. procee.

De volgende wedstrijd was thuis tegen Jirnsum 3 en hier werd wederom verloren en wel met
3-9, gastspelers waren hier E. v.d. Krieke, s. Vink, H. oosterbaan en A. Nijholt. Daarna stond
er een uitwedstrijd tegen Black Boys z op het pÍogÍamma hier werd nipt met 3-r van verlo-
ren. De volgende wedstrijd was thuis tegen Read Swart 3 er weyd hier met o-5 van verloren
en trad J. Wierda op als gastspeler. De volgende wedstrijd wederom thuis en wel tegen
HeeÍenveen 7 ook deze wedstrijd werd wederom verloren en wel met r-6. Daarna kwam W.Z.S.

3 aan de beurt, hier werd met maar liefst 9-r van verloren. Waarbij een nieuw lid viel te note-
ren en wel W. Vink en H. Oosterbaan als gastspeler fungeerde. De volgende wedstrijd was
thuis tegen F.F.S. z hier werd met 3-5 van verloren, ook hier waren enkele gastspelers aanwe-
zig te weten H. de long en S. Akkerman. De volgende wedstrijd wederom thuis tegen Wispolia
z hier werd met maar liefst 4-rz van verloren, er vielen hier een paar opvallende gastspelers
te noteren te weten l. Teunissen en l. Fokkema.
P.s. Hietbij willen wij alle gastspelers bedanken voor het steunen van het 3e elftal. Bij het
schrijven van dit verslag weet ik te vermelden dat ook J. Wierda weer lid is geworden en
hopen dat eÍ na hem velen zullen volgen.
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ZONDAC 19 DECEMBER

WARGAT - OLDEBOORNT r4.oo

ZATERDAG 8 JANUARI

DOUWE VENEMA TOERNOOI

ZATERDAC rS .IANUARI

SPETTERENDE FEESTAVON D

ZONDAG z3|ANUAR|

OLDEBOORN I -

OLDEBOORN z -

ZONDAG 3o IANUARI
OLDEBOORN r -

OLDEBOORN z -

ZONDAC 6 FEBRUARI

IRNSUM I -

ZONDAG r3 FEBRUARI

OLDEBOORN I -

OLDEBOORN z -
OLDEBOORN 3 -

ZANDHUIZEN I

OLDEBOORN 3

ST.ANNA r

AKKRUM z

0LDEBOORN r

JUBBEGA I

BLUE BOYS r

OLDEBOORN 4

r4.oo

il. oo

r4.oo

ro.30

r4.oo

r4.oo

ro.oo

r2.oo



EERSTE ELFTAT

or 0ldebqoÍn
02 Blauwhuis

03 Renado

04 RobuÍ

05 DÍonÍiip
06 AengwiÍden
07 ThoÍ

o8 St.lakob
o9 Terschelling
ro DTD

rr Dokkum

rz Mildam

TWEEDE ELFTAL

or Tijnje z

02 LSC r89o 4
o3 Thor z

o4 Oldeboorn z

o5 Akkrum 4

o6 Nicator 4

o7 Oosterlittens 3

o8 CAVC 3

o9 Warga 3

ro Zwaagwesteinde 3

rr 0Sl'78 z

rz Rood Geel 4

DERDE ELFTAL

or WZS 3

oz Lemmer 3

o3 Read Swart 3

o4 Wispolia z

o5 Heerenveen 7

o6 Mildam 3

o7 Sneek 5
08 FFS 2

o9 lrnsum 3

ro Black Boys z

rr WZS 7

rz Oldeboorn 3

n-24
to-2t
|-2t
il-2t
|-20
ro- r5

il-t2
il-il
il- to
il- to
rr-6

il-5

to-27

to-22

lo-2t
to-2t

ro-r9

ro- r8

9- t5

9-9
to-9
to-7

ro-6
to-o

ro- 25

9-20
ro-r7

ro-r6

ro-r6

ro- r6

ro-r5

ro- r4

lo-t2
ro- l2

9-9
ro-o

ro-3o

9-2t

9-t6
8-r3
8-r3

9-t2
9-il
8't
5-5

9-4
8-o

8-24

9-2t
8-r9

9-t9
8- ro

9- to

9-9
9-8
8-7
8-6

9-l

to-26
ro-25

ro- 25

lo-21

ro-r8

ro- r5

ro-r3

9'7
to-7
to-7
g-6

8-o

VIERDE ELFTAL

or OSI'78 3

02 lÍnsum 4

o3 CAVC 5

o4 Frisia 9
o5 Tijnje 3

o6 MKV'29 7

07 WaÍga 5

o8 FVC 6

o9 Friesland 5

ro Akkrum 5

rr Oldeboorn 4

VI'FDE ELFTAL

or Gorredijk 7

oz Harkema 4

o3 Oldeboorn 5

o4 Heerenveen 9
o5 Nieuweschoot 6

o6 Read Swart 5

o7 Cersloot z

oB loure 8

09 lÍnsum 5

to Jubbega 7
rr WZS 5

DAMES

or Arum r

oz Harlingen r

o3 Leeuwarden r

o4 Oldeboorn r

o5 Beetgum r

o6 Akkrum r

o7 Mulier r

o8 AVC z

o9 Berlikum z

ro 051'78 r

il GAVC r

tz Robur r
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B.IUNIOREN

OI VVI

02 oudega
o3 Delfstrahuizen

o4 Black Boys

os oldeboorn
o6 HISC

C-IUNIOREN

or Aengwirden
oz Mildam
o3 Tijnje
o4 oldeboorn
o5 Read Swart

D-PUPILLEN

or Oosterlittens

oz Blauwhuis

ol HISC

o4 0ldeboorn
o5 TOP'63
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