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INTERNFT (TN VOTTSA-LIEFHEBBERS) OPGELET!

Sinds enige tijd is er een site op internet die veel

informatie verschaft vooÍ een ieder die als

speler/lrainer/leider/bestuursl id etc. betrokken is

bij het voetbalgebeuren, nl. www.voetbaltrai-
neÍs.net. Eeir bezoekje zeker waard.

Piet

VV oldeboorn feliciteerd Henk en Marjan Vink met hun

dochter lulia.
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ook dit jaar worden eÍ weeÍ voetbaldagen (voorheen voetbalkampen) georganiseerd.
Deze voetbaldagen hebben een rijke historie en bewijzen daarmee dat zij zeker in een
behoefte van onze jonge voetballers/-sters voorzien. Vele van de deelnemers/-sters
komen dan ook jaarlijks terug.
Wat hebben we te bieden?
Enthousiast en gekwalificeerdkader
Een fantastisch (voetbal) pÍogÍamma
Geschikte accomodaties
Een fantastisch (voetbal) pÍogÍamma
De hele week staat vanzelfsprekend in het teken van voetbal.
's MoÍgens, 's middags en ook 's avonds zijn er tal van activiteiten:
- trainingen
- 4tegen4-toernooi
- StegenS-toernooi

- voetbalcircuit
- penaltybokaal
- shoot-out en nog veel andeÍs

Net als in het dagelijks leven is eÍ meeÍ dan alleen voetbal, dus tijdens de voetbaldagen
ontkomen we ook hier niet aan. Een (bos) spel, een videofilm of iets dergelijks zou best
een pÍogÍamma onderdeel kunnen zijn.
Geschikte accomodaties
Voetbaldaqen Gasselte-Kosten Fzoo,- per peÍsoon
z4-28 juli voor 8 t/m lz jarigen

Voetbaldaqen Havelte-Kosten F2oo,- peÍ peÍsoon
z4-z8 juli voor 6 t/m ro jarigen

3r juli - 4 augustus vooÍ l en rz jarigen

7-rr augustus vooÍn t3 t/m 16 jarigen
Voetbaldaqen Sondbl-Kosten Fzoo,-peÍ peÍsoon
z4-zB juli voor ':llm t4jarigen

3r juli - 4 augustus vooÍ I t/m rr jarigen

Voor meer informatie kunt u altijd piet Tijsma even bellen. Tel 6318o7



Dit is in fiijwat nuvere oanhef foar in stikje yn in fuotbalkÍantsie. Wat hawwe sokke saken no

mei mekoar te krijen? lt antwurd derop is eins net iens moeilijk. Dit soarte fan bezichheden

fan bisten en minsken wurde oangrypt om de jildpine fan ferienigings te ferlichten. Net dat
0s club no dalyks jildpine hat mar der binne altiid wol saken die't in bestjur fan een ferieni-
ging oanpakke wolle wer dan jild foar op it kleed komme moat. Yn it gefal W Oldeboorn is

de ferljochting fan ii haadfjild wichtig.Dat is in project wer al in pïotte oan wurke is en it oan-
lizzen fan soks kostet in hiel soad sinten. Ek wurdt der in soad omtinken oan de jeugdsaken,

want elts wit: wa't de jeugd hat.......ensfh.. De leste keer bestie de aksje 0t de ferkeap fan
skytkalinders. limme begrype wol dat der dan in h0skekalinder mei bedoeld wurdt. De alder-
wetske h0skes binne allinne nog maÍ bii (hiele) alde leden bekend derom foar de jongerein:

der is in wc kalender ferkocht. lt bysondere oan dizze kalinder is dat elke moanne in foto fan
een alvetal fan us ferieniging sjen lit. Sa'n ding hearre je yn h0s te hawwen. Der waard om 'e

nocht in rol papier by dien. Dizze rol is troch de SPAR beskikbar stelt. De organisaazje fan soks

hat nogal wat fuotten yn 'e ierde. DeÍ moat in gÍeat berop op frijwillegers dien wurde. Omdat
ik omtrint nij yn 'e activiteitenkommisje siet en soks nog net meimakke hie wie ik wol nijsg-
jirrich hoe soks ferinne soe. Op in sneontomoarn hie ik om justjes foar tsienen de kofje yn 'e
kantine klear. Aerdich sterk, want foaral freedtojouns wol der yn AldeboaÍn nog wol ris wat
te rádden wéze. Me is dan faaks ek toarstig en dan wol in dei letter sterke kofje wol ris Ítkomst
bringe. Minsken, it hat mei fernuvere. lk haw al it folk net telt mar meeÍ as zo frijwillegers
wiene der wis. Net allegearre op 'e tiid mar wol allegeare enthousiast. Soks docht je goed.

Allinne derfoar al, fansels mei ut namme fanit bestjur, een gÍeate pl0m en tige dank!!l! Dat

de fetkeap dan ek nog goed rint is foar de ponghalder meinommen. ïiidens de ferkeap wiene
der minsken net t0s. Dat kin gebeure. Fan de minsken die't net tOs wiene binne der wis in
mannich die't dizze skytkalinder yn 'e h0s ha wolle. Dizze minsken hawwe gelok want der
binne nog wat oerbliuwn. Meld jo yn 'e kantine en keapje gau sa'n skytkalinder foardat se op
binne.

It bestjur en de activ.comm.



Zoals vermeld stond in het vorige nummeÍ, gaan we het vandaag hebben over het toernooi
en de voeding en verzorging.

HET VOETBATTOERNOOI.

* Spreek af dat het team bij elkaar blijft (het hele toernooi)
* Laat spelers niet zonnen tussen wedstrijden door
'Maak afspraken over het niet-roken en het gebruik van alcohol
* Laat de spelers goed uitlopen en rekken na iedere wedstrijd
* Laat de spelers steeds weer een korte warming up doen voor iedere wedstrijd
' Zorg dat de spelers voldoende drinken en tijdig eten (licht verteerbaar)
* Controleer blessures en laat die behandelen
. Blijf spelers observeren i.v.m. vermoeidheid (eventueel spelers wedstrijd laten overslaan)
' Neem voldoende wisselspelers mee
* Spreek af dat er voldoende wedstrijdkleding meegenomen wordt en dat kleding op tijd-
verschoond/verwisseld wordt
'Geef het advies om de voetbalschoenen tussen de wedstrijden uit te doen en loopschoenen
aan te trekken
* Maak afspraken, afhankelijk van de weerssituatie. Bij zon: pet, zonnebrandolie, bij kou:
trainingspak/jack, en bij regen: nylonjack

VOEDING EN VERZORGING.

* Geef als tÍaineÍ regelmatig informatie over goede voeding en verzorging
* De laatste maaltijd moet minimaal 2 uuÍ voor de training en minimaal 3 uur vooÍ de wed-
strijd worden genuttigd
* Bespreek goed voedingsgedrag, d.w.z. drie hoofdmaaltijden per dag met veelzijdig voed-
sel zoals aardappelen, pasta's, bruin brood, fruit, vlees, eieren en melk
* Spreek over koolhydraatrijk voedsel tijdens de dagen voor de wedstrijd, zoals brood, rijst,
aardappelen, fruit, honing, gÍoenten, appelstroop, pasta's etc.
* Bij training en wedstrijden regelmatig drinken. Geen alcohol, geen koolzuurhoudende
drank, maar ook geen melk vlak voor de wedstrijd (i.v.m. slijmvorming in de mond). Geef jeugdspelers het advies om per dag 3/4 à r liter melk/melkprodukten te nuttigen

Dit waren enkele tips m.b.t. het voetbaltoernooi en de voeding en verzorging. De volgende
keer behandelen we de procedure als er toch een blessure mocht ontstaan.

Piet.



Dat was een verrassing onze namen in het voetbalclubblad. Sinds wij gestopt zijn met

adverteren is dat niet meeÍ vooÍ gekomen. Maar toch bedankt Bea! lk ga ey even voor zit-
ten. Dan wel niet met een balpen, tegenwoordig heeft een redakteur de artikelen liever

digitaal aangeleverd.
Hoe modern de voetbalvereniging Oldeboorn ook al is geworden.

Toen wij in r98r Hotel Goerres oveÍnamen ben ik als aktief lid van het bestuur gestopt. Ook

hield ik op,met het schrijven van artikeltjes in de Zwart-Witten,als voorzitter. Al was er best

wel eens een moment in de vereniging,dat er leuke stukjes voorhanden waÍen.

Zoals die keer dat het tweede kampioen werd. Tenminste dat werd algemeen aangenomen.
Het bestuur bestelde alvast een Friese koffietafel, als werd gewonnen in Lippenhuizen.
Het werd winst en zo zaten de spelers die zondagavond in de kleine zaal.

Toch waren er reeds opmerkingen van deskundigen die nog niei zo zeker van het kam-

pioenschap waÍen. Een dag later bleek het ook. lnformatie op maandag vertelde dat het

kampioenschap nog niet binnen was. Er moest nog een beslissingswedstriid worden

gespeeld.

MaaÍ een gezellig etentje was binnen en kon niet meer verloren gaan!

Of die keer dat we naar Terschelling moesten. We gingen lopen van de veerboot naar het

voetbal teÍÍein, dat net aan de andere kant van West lag. We waren al een flink stuk gevor-
derd, toen onze secretaris, lohannes Spoelstra, een raambiljet op een winkelruit zag han-

gen, met de aankondiging van de wedstrijd.Jn dat vertelde dat wij in Midsland moesten

zijn, 8 km. de andere kant op.

Terug naar de haven en het clubhuis in Midsland gebeld. De spelers van Terschelling, die al

in tenue op het veld waren kwamen ons te halen.

Die wedstrijd werd geen overwinning, ook al vanwege de harde wind dwars over het veld,

maar gezellig was'het wel op de terugreis.
Soms werd eÍ op een zondagavond nog een spelletje bedacht. Hoe later op de avond.......
En als het dan bijna maandag was en elk naar huis ging, maakte het niet veel uit, of op het

veld wel of niet gewonnen was.Het was toch een gezellige zondag geworden.

Dat gold ook voor Annie en mij. lk ging vaak op zondagavond op bezoek bij miln suster in

Nij Beets en de voetballers met aanhang hielden Annie dan gezelschap!

Als volgende in de serie van gast schrijvers voor de voetbalvereniging hadden wij gedacht

om

onze buren te aan te wijzen, zij, die net voorde tweede maal Beppe en Pake geworden zijn,

Gerrie en HarÍy Oenema.



Afgelopen zondag diende oldeboorn r de eerste stap te maken naar een goed vervolg in de
competitie. Wilde men nog mee doen in de strijd om de titel, diende er zeker gewonnen te
worden van middenmoteÍ DTD. Gezien de achterstand op koploper Blauwhuis (B punten) was
het zaak om in de resterende wedstrijden geen punten meeÍ te verliezen. De spelersgroep leek
zich hiervan vooraf dan ook wel bewust. Oldeboorn ging van start zonder de geschorste Siete
Veenstra (l gele kaarten). Pieter Poeples nam de plaats in de spits in, terwill Jurjen de Jong
als rechtsbuiten fungeerde. oldeboorn had reeds in de 3e min. op voorsprong kunnen komen.
Een pass van Douwe Hein Akkerman bereikte Pieter Poepjes, die de bal in één vloeiende bewe-
ging op de lat deed belanden. Ook de rebound werd niet binnengewerkt. Vanaf dat moment
ontwikkelde zich helaas een zee'( matte wedstrijd van beide kanten. Oldeboorn speelde com-
pleet futloos, en als gevolg daarvan werden bijna alle duels verloren, en werden ook vele pas-
ses bij de tegenstander bezorgd. op het toch wel gladde veld ging keeper Siemen Willem de

Vries in de 3ze min. ongelukkig onderuit, waaÍna spits Albert Faber voor DTD de t-o vooÍ-
spÍong op het scorebord kon brengen. Voor 0ldeboorn de zoveelste schlemielige tegentreffer
van de laatste wedstrijden. DTD kreeg daarna nog enkele kansen voor de Íust, maaÍ een eÍge-
re stand bleef oldeboorn bespaard. Wel ontving Douwe Hein Akkerman zijn 3e gele kaart van
het seizoen na het van achteren neerleggen van z'n tegenstander. ln de rust werd besloten
om in de voÍm van August Faber wat meeÍ vuuÍ in de ploeg te brengen. Hij nam de positie op
rechtsvoor in, waardoor Jurjen de Jong doorschoof naar de linksmidden positie. De tweede

helft bleef helaas al even gezapig als de eerste 45 minuten. tn de 6oe min. zowaar enige
opwinding. Uit een coÍner van August Faber schoot lohan Tijsma net over het doel van DTD.

ln de 77e min. ontving Robert van Steinvoorn een gele kaart van scheidsrechter Holtrop, die
veelvuldig de wedstrijd dood floot, en ook mede daardoor het toch al zeer lage tempo nog
verder uit de wedsttijd haalde. ln de 78e min. mocht Siemen Willem de Vries een doeltrap
nemen. Hij deed de bal pardoes bij spits Albert Faber in de voeten belanden, en met een uit-
stekende lob werd keeper de Vries verschalkt, o-2. oldeboorn speelde een verloren wedstrijd.
Vijf minuten voor het einde gloorde er toch weer enige hoop aan de horizon, toen Douwe Hein
Akkerman in het strafschopgebied werd neergehaald door de doelman van DTD. Een straf-
schop en een gele kaart voor de doelman van DTD waren het gevolg. Pieter poepjes wist deze
strafschop prima binnen te werken, r-2. Een slotoffensief van de kant van Oldeboorn leverde
niet het gewenste doelpunt op, maaÍ wel twee gele kaarten voor pieter poepjes (dus rood),
waaÍvan de laatste werd gegeven na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Het gevolg
is dat Douwe Hein Akkerman en Pieter Poepjes de eerstvolgende wedstrijd waarschijnlijIvanal
de zijlijn zullen moeten volgen. Vanaf heden staan een viertal spelers met 3 of meer gele kaar:
ten op scherp. ledere volgende gele kaart resulteert onherroepelijk in een schorsing, hetgeen
niet het beoogde vertrouwen zal geven voor de rest van het seizoen. Feit is wel dat komende
zondag de eerste wedstrijd van de laatste periode van start gaat. Voor oldeboorn zal dit de
laatste strohalm zijn om nog een toetje uit het vuur te slepen aan het eind van het seizoen in
de vorm van nacompetitie. Na de overwinning van Blauwhuis op Robur is het kampioenschap
verkeken. Het gat tussen Blauwhuis en Oldeboorn is opgelopen tot l punten. Er mag verwacht
worden dat de spelersgroep is doordrongen van het feit dat de derde periode de laatste kans



is dit seizoen, en we verwachten komende zondag dan ook een uiterst scherpe selectie aan de

start in de thuiswedstrijd iegen St. lacob om r4.oo u.

Uitslagen zondag 5 maart 5e Klasse A.

Oldeboorn - DTD r-z

Terschelling - St. Jacob z-r

Robur - Blauwhuis r-3
Resterende wedstrijden af gelast

Zondag z7 februari j.l. stond de subtopper tussen Renado en Oldeboorn op het pÍogÍamma.
Renado stond voorafgaande aan deze wedstrijd op een tweede positie, terwijl Oldeboorn de

vierde plaats innam. Om aansluiting te willen houden met koploper Blauwhuis was het voor
beide teams zaak om te winnen, maaÍ zekeÍ niet te verliezen. De wedstrijd ging zeer gezapig
uit de stratblokken. Beide ploegen hadden minimaal r5 minuten nodig om elkaar af te tasten.

De eerste kans ontstond pas in de r6e min. toen vleugelverdediger Ronald van Warmerdam
werd uitgespeeld, maar de spits van Renado had de juiste richting echter nog net niet in de

benen. De bal ging over het doel. ln de zze min. werd er aan Oldeboorn-zijde veel te slap ver-
dedigd, waaÍvan aanvoerder Leenstra van Renado optimaal profiteerde en de r-o liet aante-
kenen. Oldeboorn had hiev even geen antwooÍd op. ttet spel aan Boarnsterzijde bleef onrus-
tig, en ook de juiste felheid ontbrak. Het combinatievoetbal wat Oldeboorn gÍaag wil spelen

kwam helaas op het knollenveld niet tot uitirig. Veel ballen spÍongen van de diverse voeten,

waardoor ook de spelvoortzetting vaak matig was. ln de z4e min. mocht vooÍstopper Bosma

van Renado op ca. 40 m'van het doel van Oldeboorn een vriie trap nemen. Hij wist op een
"Roberto Carlos"manier keeper Siemen Willem de Vries bijna te verschalken. Laatstgenoemde

kon ternauwernood de bal over de lat tikken. ook de volgende kans was voor Renado. ln de

3oe min. kon men alleen doorgaan op het doel van Oldeboorn, maar gelukkig verdween deze

bal ook naast. Oldeboorn plaatste hier slechts enkele plaagstootjes tegenoveÍ. Ver in bles-
suretijd in de eerste helft kreeg Oldeboorn een vrije trap te nemen net buiten het strafschop-
gebied. Vanaf de zijlijn werd al snel duidelijk dat de "v.d. Berg variant"uitgeprobeerd ging
worden. En ook deze keer was hij succesvol, en was het Douwe Hein Akkerman die als laatste

de bal beroerde en op een uiterst belangrijk moment de r-r maakte. De tweede liet ten opzich-
te van de eerste helft al niet veel beter voetbal zien, hetgeen ook bijna onmogelijk was. ln de

58e min. brak Douwe Hein Akkerman op links door en werd genadeloos neergehaald door
Bosma van Renado hetgeen hem een terechte gele kaart opleverde van de zeer zwak leiden-

de scheidsrechter Stortenbeek. De vrije trap leverde niks op. ln de 6re min. gebeurde waar de

spelers duidelijk veoÍ waÍen gewaarschuwd. Scherp blijven en rekening houden met het hob-
belige veld. Eerst stond er een verdediger van Oldeboorn niet op te letten waarna ook nog
eens de keeper over de bal heen maaide, en Renado de z-r kon binnenwerken. Een domper

aan Oldeboorn zijde. Uit puÍe frustatie liep Siete VeenstÍa in de 7oe min. tegen een terechte
gele kaart op, hetgeen een schorsing betekent. Hij mocht later nog van geluk spreken dat



scheidsrechteÍ stoÍtenbeek hem niet een tweede gele kaart gaf na een tikkie van achteÍen.
oldeboorn besloot tot een wissel. Jurjen de long kwam voor Pieter poepjes, en zorgde gelijk

vooÍ meeÍ dreiging vanaf de rechterkant. ln de 8oe min. verstuurde Wietse Huisman Wzn. een

uitstekende pass op Douwe Hein Akkerman die genadeloos de gelijkmaker binnenschoot. Nu
was de wedstrijd pas echt begonnen. Beide teams wilden plotseling voor de volle winst gaan
waarbij met name Oldeboorn nog enkele uitgespeelde kansen kreeg. Een voorzet van lurjen
de Jong werd door Douwe Hein Akkerman naast gekopt. Dezelfde speler kwam in de 9oe min.
nog een keer gevaarlijk door maar zijn schot werd tot corneÍ veÍwerkt. Voor het nemen van
deze corner ontstond de nodige commotie bij de eerste paal waar Henrico Veerman al sprin-
gend voor de keeper een gÍote lastpost bleek voor voorstopper Bosma die zich dan ook niet
kon beheersen en Henrico Veerman omver duwde, hetgeen hem zijn tweede gele kaart ople-
verde, waardoor hij kon gaan douchen. Uit de corner kopte Johan Tijsma de bal rakelings
naast. Dit was tevens het laatste wapenfeit in deze wedstrijd, waarin goed voetbal onmoge-
lijk was door het zeer slechte veld, en beide ploegen niet zijn opgeschoten. Komende zondag
ontvangt Oldeboorn DTD om t4.oo u. in Aldeboarn.

Uitslagen 5e Klasse A.: Dronrijp - Aengwirden l-z Dokkum - Terschelling r-z
Renado - Oldeboorn 2-2 St. lacob - Mildam 3-o DTD - Robur r-r Dronrijp - Aengwirden r-z

Zondag zo februari was oldeboorn r gastheer van Langezwaag. Deze laatste ploeg bivakeert

in de 6e Klasse KNVB. oldeboorn ging weer @ns furieus uit de startblokken, en binnen r

minuut lag de bal reeds op de stip na een overtreding op Douwe Hein Akkerman. Het was Siete
Veenstra die bal gedecideerd binnenschoot, r-o. AmpeÍ 3 minuten later zwijmelde Oldeboorn,
toen scheidsrechter Nutters een terugspeelbal op Siemen Willem de Vries terecht bestrafte met
een indirecte vrije trap vooÍ Langezwaag. Deze ging net over het doel. Het bleek in het ver-
dere verloop van de wedstrijd dat Oldeboorn duidelijk de meerdere was van Langezwaag. De

kansen stapelden zich op, maar de doelpuntenmachine stokte. Achtereenvolgens August
Fabev en Pieter Poepjes wisten niet de juiste richting te vinden. De rust werd bereikt met een
l-o vooÍspÍong. ln de tweede helft verschenen JeÍoen Groetelaers en lohannes Nijdam voor
resp. Siemen Willem de Vries en de geblesseerde August raber (die vooÍ een langere periode

is uitgeschakeld). Ook nu sloeg Oldeboorn gelijk in de 46e min. toe. Na een fantastische pass
van Siete VeenstÍa op Pieter Poepjes (die inmiddels rechterspits was gaan spelen) was het de
laatstgenoemde die de z-o aantekende. Er werd door Oldeboorn in het verdere verloop van
de wedstriid wel beter gespeeld dan in de eerste helft, maar doelpunten vielen er vooy
Oldeboorn niet meeÍ. ln de laatste 5 minuten was het zowaaÍ Langezwaag dat de wedstrijd

bijna op z=n kop wist te zetten. uit een van deze kansen werd het in de 89e min. z-r na een
missertie van de keeper van Oldeboorn. Net voor het eindsignaal beging Oldeboorn zowaar
nog een overtreding in het strafschopgebied, en kreeg Langezwaag nog een strafschop kado.
Jeroen maakte echter zijn kleine foutje van enkele minuten geleden volledig goed door deze
strafschop te stoppen. Al met al een wedstrijd met vele kansen voor Oldeboorn, maaÍ te wei-
nig doelpunten.0p dinsdag zzfebruari ging de Íeis naaÍ Boornbergum, waar het zondagteam

de tegenstandeÍ was. ook nu weer scoorde oldeboorn gelijk in de re minuut. op een schitte-



Íende pass van Douwe Hein Akkerman was het rechterspits Pieter Poepjes die gelijk al de o-l
aantekende. Drie minuten later schoot Douwe Hein Akkerman maar net oveÍ, maaÍ 5 minuten
later was het wel raak. Uit een voorzet van HenÍico VeeÍman, en een combinatie in het straf-
schopgebied was het Douwe Hein Akkerman die de z-o binnenschoot. Een prima begin voor
0ldeboorn. Ook Boornbergum kreeg de eerste helft nog enkele kleine kansjes, maar deze gin-
gen allemaal over het doel van Siemen Wilem de Vries. De tweede helft ging van start met lan

Visser in de plaats van de geblesseerde Pieter Poepjes. ln de 57e min. verstuurde Sybrand
Oosterbaan een uitstekende pass op JuÍjen de long, die op zijn beurt Douwe Hein Akkerman
wist te bereiken, en deze speler tekende zijn tweede doelpunt van de avond aan, o-3. ln de

6oe min. kwam Wietse Huisman Szn. Henrico Veerman veÍvangen. Hij zou verdienstelijk inval-
len op de positie die de laatste weken werd bekleed door Robert van Steinvoorn, die zodoen-
de een plekje doorschoof naar het middenveld. Oldeboorn bleef kansen krijgen, maar het
ontbreekt aan een echte afmaker op dit moment. Ook lurjen de Jong kreeg een opgelegde

kans in de 77e min., maar ook zijn inzet werd gestopt door de doelman van Boornbergum.
Drie minuten voor het einde omzeilde Boornbergum tot twee keer toe de niet goed functio-
nerende buitenspelval van Oldeboorn, en zo werd de eindstand bepaald op t-3, en was het
weer duidelijk dat Oldeboorn teveel kansen laat liggen, en zeker tot aan het eindsignaal
scherp moet blijven om geen punten te verspelen. Zondag 5 maart a.s. wacht de thuiswed-
strijd tegen DTD om t4.oo u.

De vrije zondag van r3 februari werd door Oldeboorn r benut met het spelen van een oefen-
wedstrijd tegen de ploeg van trainer Bonne de Vries (voormalig trainer en inwoner van
Aldeboarn). Voor Oldeboorn een uistekende voorbereiding voor het vervolg van de competi-
tie die komende zondag weer in alle hevigheid losbarst. Bij Oldeboorn was de rentree van
Wietse Huisman Wzn. en Jurjen de long, na een lange blessureperiode wel het meest opmey-
keliik. HiertegenoveÍ stond de afwezigheid van Siete Veenstra (rugblessure) en vaste doelman
Siemen Willem de Vries (vakantie). Deze laatste werd vervangen door JeÍoen CÍoetelaers De

plaats centraal op het middenveld werd ingenomen door Johan Tijsma. Het was het in de 4e
Klasse KNVB uitkomende Jubbega dat in het begin van de wedstrijd het initiatief nam. Toch
ontstonden er in de eevste zo min. geen echte uitgespeelde kansen voor beide teams. De eer-

ste grote kans in de wedstrild was vooÍ Oldeboorn. ln de z3e min. kwam Pieter Poepjes na een
pass van Douwe Hein Akkerman alleen voorde doelman van Jubbega, maar zijn inzet ver-
dween net naast het doel. Na een half uur spelen was het voor Oldeboorn wel raak. Deze keer
was volgorde net andersom. Pieter Poepjes verstuurde een prima pass op Douwe Hein
Akkerman, en tot ieders verbazing verdween zijn poeier in het dak van het doel, r-o. Twee

minuten later ontving Robert van Steinvoorn een terechte gele kaart van de uitstekend leiden-
de scheidsrechter. De vrije trap verdween maaÍ net naast het doel. ln dezefase van de wed-

strijd kon een doelpunt van Jubbega bijna niet uit blijven. Het was dan ook in de 38e min. toen
doelman leroen Groetelaers de bal ietwat ongelukkig verwerkte en rechtstreeks in de voeten
van de spits van lubbega deed belanden, hetgeen r-r betekende. Vijf minuten na de rust was

het al geliik t-2, nadat verdediger Robert van Steinvoorn te kort terugspeelde op z=n eigen



doelman. oldeboorn leek even volledig de kluts kwijt. iubbega stapelde binnen 5 minuten
kans op kans, maar wist er geen een te benutten. Hierdoor bleef oldeboorn in de wedstrijd,

en het was Johan Tijsma die in de 6te min. na een uitstekende combinatie tussen Jan Visser en
Henrico Veerman (en een speler van lubbega) de terechte z-z binnenschoot. De wedstrijd
bleef zich in een vrij hoog tempo voltrekken, en beide ploegen wilden niet verliezen, maar

gingen voor de winst. ln de 75e waren het weeÍ pieteÍ poepjes (pass) en Douwe Hein
Akkerman die voor Oldeboorn succesvol waren, 3-2. Drie minuten voor tijd leek Henrico
Veerman z=n voormalige trainer nog te willen helpen door de bal bijna in eigen doel te wer-
ken, maar de bal ging centimeters naast het eigen doel. Oldeboorn kon op slag van tijd de
wedstriid volledig op slot gooien, maar de doorgebroken Douwe Hein Akkerman zag de vol-
ledig vrijstaande Jan Visser compleet over het hoofd, zodat de eindstand 3-2 zou blijven. Al
met al een verdienstelijke, en terechte overwinning voor OldebooÍn. DaaÍnaast een prima
generale voor komende zondag, wanneeÍ DTD op bezoek komt in Aldeboarn.

Zondag 3o januari mochten we in AldeboaÍn onze voormalige trainer Jan v.d. BeÍg met z'n

kornuiten uit Terwispel ontvangen vooÍ een oefen wedstrijd. Voor Oldeboorn de 3e wedstrijd
binnen een week, en tevens de voorlopige afsluiting van de voorbereidingsperiode vooy het

begin van de ze helft van de competitie. Het was voor oldeboorn weer een wedstrijd waarin
de nodige wisselspelers moesten worden ingepast. Maar liefst 6 spelers hadden reeds een

(gedeeltelijke) wedstrijd in de benen met het zA elftal, dat 's ochtends klop kreeg van koplo-
per Tijnje z. Aan het veldspel was dan ook al gauw te zien dat het deze middag geen hoog-
waardige wedstrijd zou worden. Het nivo zou veÍ beneden het peil blilven waarin Oldeboorn
een gedeelte van vooÍ de winterstop wel verbleef. Toch wist Oldeboorn de nodige kansen te

creëeren, en het was'Douwe Hein Akkerman die in de r7e min. de r-o op het scorebord wist te
brengen. ook siete Veenstra kwam nog oog in oog met de keeper van wispolia, maar deze
laatste bleek in dit duel de sterkste. De ruststand was dan ook "slechts"t-o vooÍ oldeboorn.
Na de rust kwamen resp. Wietse Huisman 52n., Jelle lacob de VÍies en Luitsen ldsinga als fris-
se krachten ten faveure van Íesp. Martin Meester, lan Visser en Johannes Nijdam. De eeÍste 5
min. leverde oldeboorn gelijk 3 doelrijpe kansen op, maaÍ siete Veenstra en sybrand
Oosterbaan wisten deze kansen niet te benutten. Keeper Siemen Willem de Vries meende de
tegenstander ook nog te moeten helpen door een teÍugspeelbal tegen een speler van Wispolia
aan te schieten, maar de bal ging rakelings naait. Wispolia kreeg daarna ook nog enkele kan-

sen. Uit een vrije trap werd de bal naast gekopt. ln de z9e min. mocht Siemen Willem de Vries
van geluk spreken dat scheidsrechter Johannes poepjes deze middag mild was. Na een veel
zware overtreding had hij ook het veld kunnen verlaten, maar scheidsrechter poepjes deed het
af met een forse reprimande. August Faber wist uiteindelijk de wedstrijd 5 min. voor het einde
op slot te gooien. Met een afstandschot verschalkte hij de doelman van Wispolia, en bepaal-
de de eindstand op z-o voor Oldeboorn. Wederom had het publiek niet kunnen genieten van
een gÍootse wedstrijd. Oefenwedstrijden blijken niet voor iedereen dezellde waarde te heb-
ben. Duidelijk werd wel dat er in competitie uit een ander vaatje zal moeten worden getapt.
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HERSTART SEIZOEN VOOR OLDEBOORN r MEI NEDERLAAG.

Wat toch een beetje werd gevreesd, werd dan ook in de eerste competitiewedstrijd na de win-
teÍstop op zondag 6 februari j.l. bewaarheid. oldeboorn r zou aan het kortste eind trekken in
de rechtstreekse topper tegen Robur uit Harlingen. Deze laatste ploeg was tevens de trotse

koploper in de ze periode, en reeds 9 wedstrijden op rij ongeslagen. Oldeboorn had nog goed
de uitwedstrijd in het geheugen (4-r verlies), en wilde wel degelijk revanche nemen. Toch was
het Robur dat met meer overtuiging aan de wedstrijd begon. Het bleek een prima zet van
Robur om de uitstekende voetballer Niels Outhuyse op het middenveld te posteren. Hierdoor
viel er voor Oldeboorn al een taktische tegenzet weg. Henrico Veerman zou nu met deze spe-
ler worden geconfronteerd, en moest na de wedstrijd dan ook volmondig toegeven dat hij

niet bij machte was geweest om deze speler uit de wedstrijd te spelen. Het was in de 7e min.
ook gelijk al Niels Outhuyse die op links goed doorging, en uit de daaropvolgende srimmage
werd de bal uiteindelijk door Johan Tijsma en Siemen Willem de Vries in het eigen doel

gewerkt. Oldeboorn herstelde zich echter goed, en in de r9e min. leek de gelijkmakeÍ eÍ aan
te komen. Een prima voorzet van Henrico Veerman belandde op het kalende hoofd van Pieter
Poepies, maar deze laatste miste volledig de juiste richting. Uit de tegenaanval was het voor
Robur wel gelijk raak. Middenvelder Metz kon geheel in z'n eentje de vrije linkerkant inlopen,
en op z'n gemakkie de o-z achter Siemen Willem de Vries binnenwerken. Zeven minuten later
leek de wedstrijd te worden beslist. Een vooÍzet van Robur kon door Sybrand Oosterbaan ter-
nauwernood tot corner worden verwerkt. Een vrije trap 4 minuten later werd door Robur net
overgekopt. Oldeboorn leek een veÍoÍen wedítrijd te spelen. Het was echter spits Pieter
Poepjes van Oldeboorn die 5 min. voor de rust Oldeboorn weer volledig in de wedstrijd
bracht, z-t. Henrico Veerman had daarna de z-z op z'n schoen, maar hij kwam net iets te kort

en de bal verdween naast het doel. ln de ze helft zou zich een strijdbare wedstrijd ontwikke-

len waarin beide ploegen kansen zouden krijgen. ln de 53€ min. was de eerste kans voor
Oldeboorn. Een voorzet van Henrico Veerman werd door Siete Veenstra maar net gemist. ln de

56e min, dan wel de op dat moment terechte gelijkmaker. Een fantastische pass van Siete

Veenstra binnendoor bereikt Douwe Hein Akkerman, die zich niet bedenkt en de bal onder
keeper 0uthuyse doorschiet, z-2. Íwee min. later het meest cruciale moment in de wedstrijd.
Oldeboorn lijkt volledig teÍug te zijn in de wedstrijd, maar twijfelachtig verdedigen van
Oldeboorn-kant levert de z-3 op voor Robur. Met nog een half uur te spelen knakt er op dat
moment uiteraard iets in de ploeg van Oldeboorn. Johan Tijsma blijkt niet in staat om de wed-
strijd uit te kunnen spelen, en wordt veÍvangen door Wietse Huisman Szn. Ondanks enkele
kansen oveÍ en weer blijft deze stand op het (onbediende) scorebord staan. Helaas moest
August Faber vlak vooÍ het einde geblesseerd het veld verlaten (hamstring). Door dit resul-

taat staat Oldeboorn nu op de 4e plaats. Er is natuurlijk nog niks verloren. Met nog 9 wed-
strijden voor de boeg doet men nog volop mee. Daarnaast lijkt het erop dat de ploeg met
ingang van de thuiswedstrijd a.s. zondag tegen DTD bijna weer volledig (en fit) kan aantre-
den (waarschijnlijk echter zonder August raber). Met deze gedachte dat de selectie in de
breedte duidelijk weeÍ sterker is geworden, moet men deze thuiswedstrijd in een overwinning
kunnen omzetten, en het vervolg van de compeiitie met vertrouwen tegemoet zien.
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EFFE BRU[1E....

Een man komt langs een benzinepomp gereden en ziet daar een echt beeldschone dame
staan. Ze staat te liften in haar korte minirokje en strakke body met een laag uitgesneden
decolettee. De man vÍaagt waar ze naaÍ toe wil. "Eigenlijk neÍgens" antwoord de vrouw,
maaÍ neem je me mee? De man laat haar instappen en vÍaagt, "zullen we naaÍ het bos rij-
den?" ln het bos aangekomen wordt heftig de liefde bedreven. Na afloop zegt de vrouw; "ik
ben eigenlijk prostituee, dus je moet me 5o piek betalen". De man kijkt haar lachend aan en
zegt: "Okay, dan krijg ik nog maar 4o piek van je, ik ben namelijk taxichauffeur".

Weet u waaÍom de kleuren van de Nederlandse vlag horizontaal lopen ten opzichte van de
vlaggenstok?
Zo kunnen de gierige Hollanders hun vlag gebruiken tot ze tot aan de stok versleten is.
(aelgische humor).

Jan, de voetballer, ging naar de v.v. oldeboorn en wilde zijn fiets tegen de paal zetten.
waarop lohan, de onderhoudsman, zei; "halloïaar! Dat kan niet, hoor! Jan keek verbaasd
op. "Waarom kan dat niet?" "Er komt namelijk hoog bezoek! Premier Kok en Miníster
Netelenbos komen kijken!" Jan haalde zijn schouders op en sprak: "Maar ik zet hem toch op
slot..?"

Volgende keer meer (hopelijk...)
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VERVOERSCHEJIAA I EUGDTEAMS

B-JUNIOREN

rB maaÍt
25 maaÍt
r5 apÍil
6 mei

zo mei

CJUNIOREN

il maaÍt
25 maaÍt
r5 april
13 mei

zo mei

D-PUPILLEN

4 maaÍt
rg maaÍt
r april
8 april

E.PUPILLEN

4 maaÍt
il maaÍt
rapril
8 april
r3 mei

F-PUPILIEN

18 maaÍt
z5 maart
rjapril
6 mei

zo mei

UVC

Frisia

Blauw Wit
WaÍga
Hlsc

Suawoude

TFS

RWF

Donkerbroek
Stanfries

de Sweach

Warga

UÍeteÍp
scs

de Sweach

.Udiros
Tijn je

Bakkeveen

Wispolia

WaÍga
Aengwirden
Mildam

0ldeholtpade
Udiros

M.v/d Heide - I.Beimin
R.Hiemstra - D.van MaÍÍum
N.Veld - A.BeÍgsma

C.Wagenaar - B. P. Kleefstra

l.v/d WerÍ - G.v/d Heide

R.van Amstel,S. Postma,H.de long
G. Scheffer, H. Brandinga, E. oosterbaan

T. Proot,A.de Jong, l.Meester
l.van Amstel,H.de long,l.Zandberg
J.de long,6.Scheffer, H.Brandinga

A. 0osterbaan,M. Haspels,A.watzema

T.Vink,M.de Vries, J.v/d Krieke

l. Nijholt,T. Beimin,S.Hobma

- S.van Roeden, J.Troost,T.Vink

D.van Kalsbeek

A.Hobma

N.Hashemi

l. Haspels

R.Land

R.Spindet

R.van Kalsbeek

D.Rodenburg

J.Bles

W.v/d Heide

Bij verhindering dient men zelf vooÍ veÍvanging te zorgen.
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WIIZINGEN VOORBEHOUDEN

4MAART
OLDEBOORN Br - BLAUW WIT Bz

OLDEBOORN Cr - RWF Cr

DE SWEACH Dr - OLDEBOORN Dr

DE SWEACH EI - OLDEBOORN EI

OLDEBOORN FI - MILDAM FI

SCS Dr - OLDEB0ORN Dr l.oo
BAKKEVEEN EI - OLDEBOORN EI o9.3o
OLDEBOORN Fr - AENGWIRDEN Fr ro.oo

15 APRIL

BLAUW WIT 82 - OLDEBOORN Br o9.oo
RWF Cr - OLDEBOORN Ct ro.t5

OLDEBOORN Dr - DE SWEACH Dr to.oo
OLDEBOORN Er - DE SWEACH Er ro.oo
MILDAM FI - OLDEBOORN FI II.oo

zz APRIL INHAAT

z+ APRIL INHAAL

zgAPRII ORAN,E SPEKTAKEL

6 MEI

WARGA Br - OLDEBOORN Br t2.oo
OLDEBOORN Cr - SUAWOUDE Cr ro.oo
OLDEBOORN Dr lS VRll

OLDEBOORN Er - UDIROS Er ro.oo
OLDEHOLTPADE Fr - oLDEBoORN Fr to.45

t3 MEI

OLDEBOORN Br - UVC Br rz.oo
DONKERB./MAKK. C2- OLDEBOORN Cr o9.oo
OLDEBOORN DI - WARCA DI |o.oo
WISPOLIA Er - oLDEBOoRN Et o9.oo
OLDEBOORN Fr - WARGA Fr ro.oo

zo MEI

H|SC Br - OLDEBOORN Br o9.3o
STANFRIES Cz - OLDEBOORN Cr ro.oo
bloeeoonN or - oERTERp Dr ro.oo
oLDEBOORN Er - TUNIE Er to.oo
UDIROS Fr - OLDEBOORN Fr o9.oo

r4.oo

ro.oo

ro. r5

o9.oo
ro.oo

II ilIMRT
OLDEBOORN Br - WARGA Br t2.oo
SUAWOUDE Ct - OLDEBOORN Cr u.oo
OLDEBOORN Dr lS VRll

UDIROS Er - OLDEBOORN Et to.oo
OLDEBOORN Fr - OLDEHOLTPADE Frro.oo

18 ilIAART

IJVC BI

OLDEBOORN Br

WARGA DI

OLDEBOORN EI

WARGA FI

z5I{AART
FRISIA BI
TFS CI

0LDEBO0RN Dr

OLDEBOORN Er

AENGWIRDEN FI

IAPRIL

8 APRIL

OLDEBOORN Br

OLDEB00RN Cr

- OLDEBOORN Br ro.45
- DONKERB.

/MAKKINGA Cz to.oo
- OLDEBOORN Dr ro.3o
-WISPOLIA Er ro.oo
- OLDEBOORN Fr o9.3o

- OLDEBOORN Br ro.3o
- oLDEBOoRN Cr to.oo
- SCS Dr to.oo
- BAKKEVEEN Er ro.oo
- OLDEBOORN Ft o9.oo

- FRISIA 83

- TFS Cr

r4.oo

to.oo

ro.oo

09.oo
ro.oo

t2.oo

ro.oo

OLDEBOORN BI -HJSC BI

OLDEBOORN CI . STANFRIES Cz

OERTERP DI - OLDEBOORN DI

TIINJE Et - OLDEBOORN Er

OLDEBOORN Fr - UD|ROS Fr



TIPS VAN RONALD KOEAAAN.

Tip r. De dieptepass.

* 
Een dieptepass is geslaagd als de bal over grote afstand bij de verste spits komt en hij de

bal, zonder eerst te stoppen, op volle snelheid kan meenemen. Als deze speler uit die actie
ook nog scoort geniet ik.

'Speel de bal bij een dieptepass niet in de voeten van je ploeggenoten, maar stuur de bal
in de ruimte dus vóór de man uit.
* 

De aanvallers moeten al bij hun verdedigers weglopen als de dieptepass wordt gespeeld.
* 

De verdediger moet dan de man en de bal in de gaten houden. Dat leidt tot betere kansen

voor de aanvaller.
* Kijk eeÍst naar wie je wil passen, voordat je de bal gaat spelen.
* Zoek voor de dieptepass altijd de verst vrijstaande speler op.

'Voor de dieptepass gebruik je meestal de wreeftrap. Een lekker strakke bal is minder lang
onderweg. De tegenpartij heeft dan minder tijd om te kijken waar de bal terecht komt.
* Wees niet bang dat een bal niet aankomt. Toon vooral durf!

Volgende keer: De indirecte vrije trap

SportgÍoeten van Ronald

9aruicastatíon àa &os

Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

Laat uw auto, caravan oÍ 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

TeleÍoon: 0566 - 632020

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

ot

o2

o3

o4

o5

o6

o7

o8

o9

to

il

t2

TWEEDE ELFTAL

Blauwhuis

Renado

Robur

0ldeboom
Dronrijp
Aengwirden
St.Jakob

DTD

Terschelling
Thor

Mildam
Dokkum

VIERDE ELFTAL

ot

o2

o3

o4

o5

o6

07

o8

o9

to

il

VUFDE ELFTAT

OSI 3 l-33
lÍnsum 4 tz-3o
Tijnje 3 n-23
Warga 5 B-2t
Frisia 9 E-2o

GAVC 5 l-t6
FVC 6 r-r4
MKV 7 t3-t3
Friesland 5 to-9
Akkrum 5 t3-7

oldeboom 4 E-o

ol

o2

o3

o4

o5

o6

07

oB

o9

to

il

t2

DERDE ELFTAL

Tijnje z

Akkrum 4
oldeboom z

LSC r89o +
Nicator 4
ïhor z

Oosterlittens 3

GAVC I
Warga 3
OSI z

Zwaagw.einde 3

Rood Geel 4

r6-36

| 5-31

r6-3r

t6-28
t5-23
r5-2r

t6-20
t6-t7
t6't6
t5- t5

t5-t4
t5-6

r3-36

t4-31

t5-30
t3'25
t4-25
t4-22

t4-2t
r3-r8

t3-12

t4-9
tz-6
r3-3

r3-34

t2-29

t3-23

t2-20
r3-20

t2-t8
t2-17

t2-t5
t3- t5

l3- t5

t3-12

t4-3

ol

o2

o3

o4

o5

o6
-07

o8

o9

to

lt

ot

o2

o3

04

o5

o6

07

o8

o9

to

il
t2

Gorredijk 7 t2-34
Harkema 4 t3-31

Oldóoorn 5 t3-31

Heerenveen g p-2o
Read Swart 5 13-16

lmsum 5 l-t4
Jubbega 7 tL-12

Joure 8 t2-l
Nieuweschoot 6 r3-rr

Gersloot 2 to-g
WZS S r-l

DA'IAESELFÍAL

ot

o2

o3

o4
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o6

o7

o8

o9

to

WZS g

Lemmer 3

Mildam E

Heerenveen 7

Wispolia z

Sneek 5
Read Swart 3

FFS 2

WZS z
lrnsum 3

Leeuwarden t t4-37
AÍum r t3-35
Harlingen I 13-34

Oldóoom t 'r'-2h
Akkrum I t3-2t

Beetgum r t4-t9
Mulier r 13-16

Berlikum 2 n-B
GAVC r t2-to
OSI r t4-to
AVC z B-7
Robur r n-3

rr Black Boys z

t2 Oldeboom I
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Naam:

Geboren:

Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:

Speelt in:
Gespeeld in:

Roken/alcohol:
Kan sex vooÍ de wedstrild:
Beste boek:

Beste film:
Beste acteuÍ enlof actrice:
Lievelingskost:

Hobby's:
Mooiste vrouw enlof man:
Favoriete club:
Favoriete cl ub buiten land:
Favoriete speler:

Favoriete trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Welke clubs degraderen er dit seizoen:

Beste scheidsrechteÍ:

Slechtste scheidsrechter:

Favoriete tv-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:

Slechtste muziek:

Favoriete andere sport:
Onderschatte voetbal ler:

Overschatte voetbal ler:

Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/ti jdschrift:
Slechtste krant/ti jdschrift:
Een hekel aan:

Bewondering voor:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Voetbal is:

Marise Scotanus

o5-r r-73

samenwonend

38 Umbro
Dames r

neÍgens
af en toe/ meer dan af en toe
ligt eraan hoe Íit je bent
De paardenfluisteraar

Braveheart/ Saving private Ryan

Keanu Reeves/Demi Moore

Biefstuk

Paardrijden, voetballen en lezen

Mel Gibson, Brad Pitt en Keanu Reeves

Heerenveen

Barcalona

Edgar Davids

Foppe de Haan

PSV

Cambuur/Fc den Bosch

- Hou ik me niet mee bezig
zie boven
Friends

Robert ten Brink
Barend en van Dorp

3FM
ochtendprogramma 3 FM

rock
R6B
paardrijden
Boudewijn Zenden

Gebr. de Boer

naar Canada/Amerika met Lutsen
' enkelblessure

gelukkig en gezond blijven
Phryso

HP de Tijd
mensen die altijd moeilijk doen
Mien mem

al die mooie mannen
Haider

Siete

inspanning en daarna ontspanning

22



Met ingang van de ze helft van het seizoen hebben we binnen het jeugdkader enkele wijzi-
gingen doorgevoerd. Ten eeÍste mochten we Albert Nijholt jr. verwelkomen als medeleider bij
de C-iunioren op zaterdag. Hij gaat Wietse Huisman tijdens de wedstrijden assisteren. Als
gevolg hiervan is besloten om Hein Akkerman door te schuiven als trainer/leider naar de D-
pupillen. Hij gaat zowel Amarins v.d. Heide (training) als Dick Westerhoven (leiding) assiste-
ren. We hopen dat we hierbij voor alle betrokkenen een goede oplossing hebben gevonden,
en wensen jullie allemaal veel succes de rest van het seizoen.

de jeugdcommissie.

* Wees altijd eerlijk tegenover jezell, weet wanneeï je goed of slecht gespeeld hebt.
- Kijk veel naar andere wedstrijden en onthoud bepaalde akties.
* Neem niet alles van gÍote vedettes over; bepeÍk je tot speltechnische dingen.
* Verzorg je voetbalspullen altijd goed.
* Neem ze mee in een voetbaltas naar het veld, kleed je daar om en douche na afloop.
* Hoe moeilijk het ook is, probeer iets van de spelregels te begrijpen.
t Houd de scheidsrechter in ere, al maakt hij fouten. Dat doe jij ook.
* Loop niet daar waar de bal is, probeer telkens een vrije positie op het veld op te zoeken.
Het maakt het spel veel interessanter.
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Zaterdag 4 dec. moest er worden aangetreden tegen de dames van Harlingen. Het zou een

wedstrijd worden zonder punten, maar met de nodige uitvallers (kwetsuren). Zo moesten

vooÍ Íust Marise en Mirjam het veld verlaten met, naar het zich liet aanzien, ernstige blessures.

Voor Marise moest dokter v.d. Torre zelfs van stal worden gehaald. Een bezoek aan het zie-

kenhuis bleek nodig. Er werd overigens ook nog gevoetbald. Harlingen bleek duidelijk de

meerdere van Oldeboorn. Dat de ruststand op o-o werd gehouden, was grotendeels te dan-

ken aan de uitstekend keepende AmaÍins. Helaas liep ook zij tegen een blessure aan, en kon

ze, al tandenbijtend, de zeheltl op halve kracht uitspelen. Maar ook zijwas in die ze helft niet

meer bij machte om de overmacht van Harlingen te stoppen. Deze ploeg wist in de ze helft de

eindstand op o-3 te brengen, waaÍna Oldeboorn na afloop de wonden kon gaan likken. Al

met al een wedstrijd met veel slachtoffers en weinig resultaat. De winterstop bleek een warm

welkom vooy onze meiden. Hopeliik gaan ze met z'n allen weer fris en fit van start in de ze

helft van de competitie. Veel succes gewenst.
De fluitist.

Komt een klant een fotozaak binnen en vÍaagt aan de verkoopster: Maakt u pasfoto's ?

De verkoopster antwoordt : Nee, mijnheer, dat doen we al jaren.

Deze schroothoop kun je toch geen auto noemen windt de politieman zich tiidens

de controle op. Antwoordt de eigenaar van het rijdende wrak: inderdaad niet, vandaar

dat ik ook geen rijbewijs heb!

Kees is erg blij: hi| had een kaartje gewonnen vooÍ een ontzettend belangriike voetbalwed-

strijd. Maar als hij in het stadion aankomt blijkt zijn kaartje te gelden vooÍ een stoel helemaal

achteraan. Terwijl hij zoekt naar een betere, lege plaats, ziet hij dat er helemaal vooÍaan nog

een stoel vrij is. Hij loopt er naaÍ toe en vraagt aan degene naast de lege stoel of die plek vrij

is. la hoor, is het antwoord.
Benieuwd naaÍ waaÍom zo een goede plek nog vrij is vraagt hij dat aan de man naast hem.

Ach weet U antwooÍdt hij, ik ging hier altijd naar toe met mijn vrouw totdat ze stierf. En nu is

die plaats dus vrij. Maar kunt U dan helemaal niemand anders vinden die met u mee

wilde? Vraagt Kees. Nee antwoordt de man, al mijn vyienden ziin naar de begrafenis toe.
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