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KTUSSERS GEVP.AAGD...

Zoals jullie allemaal inmiddels weten, is Harm via St.Sportwerk
Fryslan bij de V.V.O. aan het werk. De start is vooÍ Harm, maar ook

voor de V.V.O. niet even gladjes verlopen, zoals communicatie tus-
sen Harm en V.V.O, die niet altijd oke was, het wennen aan nieuwe
werkomstandigheden en ook de nodige ervaring was er niet aan

beide kanten. lnmiddels is er nu tussen HaÍm, St.sportwerk Fryslan



en V.V.o. tx in de maand een weÍkoveÍleg, ok komen Hester (st.spoÍtweÍk) en Harm rx in de

maand bij elkaar om eventuele vÍagen of problemen door te nemen. Daarnaast heb ik zelf rx

in de wwek een gesprek met Harm, hoe de werkzaamheden ervooÍ staan. Wij zijn nu zover dat

Harm zich steeds beter in deze functie thuis gaat voelen, en ook de werkzaamheden gaan hem

nu veel beter af. Maaaaar, (ia die is er nog steeds), er is nog veel te doen op het gebied van

lE EICEN VERANTWooRDELIJKHEID NEMEN. Zoals de toiletten netjes achter laten, papier in de

prullebakken, bekertjes die niet op de grond in de box horen maar in de prullebakken, (er

staan eÍ genoeg), tassen in het tassenrek en ga zo maar door, lichten die HEEL VAAK s,nachts

nog branden. Het is niet de bedoeling dat wij dit als negatieve kritiek willen meegeven, maar
juist als positieve, want het is nog steeds zo, dat zonder jullie medewerking, Harm en de

V.V.0. het voetbalterrein niet netjes kunnen houden. Ook voor Harm zijn er best nog wel pun-
ten die beter kunnen, maar hij werkt er hard aan om deze (positieve) kritiek zo goed moge-

lijk op te lossen. VerdeÍ staat eÍ in mei en juni a.s. een heleboel te gebeuren voor het voet-
balterrein, zoals het schilderen van de kantine, boxen en het aanbregen van de verlichting.
DaaÍom alvast een opÍoep van HaÍm en mij, WIE WIL HELPEN OM DEZE KLUSSEN AAN TE PAKKEN,

meld je dan bij Harm of mij. Mochten er op/aanmerkingen zijn over Harm zijn werkzaamhe-

den, graag een telefoontje naar mij
Dlneke Troost Tel. 63lnr

HOE HE1P IK EEN VERENIGING OTI ZEEP?

Kom nooit naaY een vergadering.
Als u wel komt, kom dan te laat.
Neem nooit een bestuursfunctie aan, omdat het gemakkelijker is kritiek uit te
oefenen dan om wat te doen.

Als de voorzitteÍ U vÍaagt om Uw mening te geven oveÍ een of andere kwestie,

zeg hem dan, dat U eÍ geen mening over heeft. Vertel na de vergadering aan een

ieder hoe de zaken gedaan behoren te worden
Doe niet meer dan volstrekt noodzakelijk is, maar wanneeÍ anderen hun mouwen

opstropen en gwillig hun krachten geven om de zaak vooÍuit te helpen, roep dan
dat de vereniging door een kliekje bestuurd wordt.
Wacht zolang mogelijk met het betalen van de contributie.
Als U bedankt als lid, voor het jaar om is, en u heeft de contributie nog niet
voldaan, betaal dan helemaal niet.
Als U diensten geniet zonder lid te zijn, wordt dan ook geen lid.
Wanneer U een vergadering bijwoont, stem dan vóór iets, ga heen en doe exact

het tegenovergestelde.
Wees het eens met alles wat eÍ op een vergadering wordt gezegd en wees het er

niet mee eens buiten de vergadering.
Wanneer de voorzitter U in strikt veÍtÍouwen iets mededeeld, vertel hewt Uw beste

vrienden, naturlijk in vertrouwen.
Kom nooit naaÍ een verenigingsavond maar klaag er over dat er niets wordt
georganiseerd.



fzucDAcTrvrrHT
ln de krokusvakantie hadden we vooÍ de jeugd van V.V.O. weeÍ een activiteit gepland. Als

eerste hadden wij in gedachten om met zijn allen naar ïhialf te gaan en daar dan niet te gaan
schaatsen, Nee? Maar eens heel wat andeÍs, de Pelgrim Flyers te bezichtigen. Helaas kon dit
niet doorgaan omdat voor hen het seizoen alweer bijna was afgelopen. Dus moesten we wat
anders verzinnen en omdat het nog maar kort dag was besloten we maaÍ lekker om in onze
eigen kantine te blijven en eÍ een gezellige dag van te maken. Het weel was nou ook niet dat

ie zegl, kom we gaan naaÍ Scheveningen! 0m r4.oo uur kwamen de laatsten nog binnen en

we zijn direkt maar begonnen mat jawel de BINGOI Ondertussen even wat drinken en wat lek-
kers en we konden weer vol goede moed verder in de hoop dat le een volle kaart zou krijgen.
Verschillende kinderen hadden dan ook een leuk prijsje en zoals altijd zijn er ook een paar bij
die wat meer prilsles in de wacht sleepten. Na de bingo hadden we nog een leuke film name-
lijk de Boefles. De kinderen waren niet meeÍ te herkennen zo stil waren ze en dat kwam denk
ik omdat velen dachten dal ze zelf in de film mee speelden. ledereen zat te genieten van hun

drinken en snobberij en voordat we het wisten was het alweer 17.oo en dus tijd om naar huis
te gaan. Het was een eÍg gezellige en geslaagde middag wat we zeker nog eens weer doen.
Tot een volgende keerl De actlvlteltencommlssle
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S.VeenstÍa
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R.van Steinvoorn Eerste r
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L.ldsinga Tweede r

G.van Kalsbeek Derde r

S.de Roos Derde r

C.Wagenaar Derde r

le.Fokkema Vierde r

l.Poepjes Vierde r

l.de Boer Vijfde r

M.Kleefstra Vijfde r

B.Oosterbaan Vijfde r

S.v/d Heide Dames r

M.Hoekstra Dames r

l.v/d Krieke Dames r

M.Wobma Dames r



EERSTE ELFTAI

or Blauwhuis zo- 42
oz Robur 20-39
o3 Renado 20-37

o4 Oldeboom 2o-:l+
o5 Dronrijp 20-27

o6 Thor 20-27

o7 Aengwirden 20-26

o8 Mildam 20-24
09 DTD 20-24
ro St fakob zo-23
rr Terschelling 20-22
rz Dokkum 2o-7

TWEEDE ElFÍAt
or Tijnje 2 V-45
oz Akkrum 4 18-40

o3 Ofdeboom z tq.37
o4 LSC 4 t6'34
o5 Nicator 4 .9-32

o6 Thor z t9-31

o7 Oosterlittens 3 r8-24

VIERDE EIFTAI

or 0Sl 3

02 lÍnsum 4
o3 Frisia 9
o4 Tijnje 3

o5 FVC 6

o6 Warga 5

07 CAVC 5

o8 MKV 7

o9 Friesland 5

ro Akkrum 5

rr Oldeboom +

vtlFDE ELFÍAt

or Oorredijk 7

oz Harkema 4

og Oldeboorn S

o4 Heerenveen 9

o5 Read Swart 5

o6 lrnsum 5 -
o7 Joure I
o8 Nieuwesch. 6

o9 Jubbega 7
to Gersloot z

rr WZS 5

DA'YIESEIFTAI

or Leeuwarden I

oz Harlingen r

03 AÍum r

o4 Akkrum r

o5 Oldeboorn r

o6 Beetgum r'
o7 Mulier r

o8 Berlikum z

o9 OSI r

ro AVC 2

il GAVC r

tz Robur r

BJUNIOREN

or Oldeboom +-n
oz Warga 6-n
og HISC 6-g
or* IJVC 6-g
o5 Frisia 83 5-3
o6 Blauw Wit Bz 5-3

CJUNIOREI{

or Donkerbroek 5-r3
02 RWF 5-to
og Oldeboom 5-lo
o4 Suawoude 5-l
o5 TFS 5-3
o6 Stanfries Cz 5-o

D.ruPItlEN
or Oerterp 5-15

oz SCS S-tz
03 WaÍga 4-3
o4 de Sweach 4-3
05 OldebooÍÍr +-o

E.ruHUÍN
or Tijnje 5-r5
oz Wispolia 6-l
o3 de Sweach S-7
o4 Udiros 6-6
05 Oldeboom 5-5
o6 Bakkeveen 5-l

F.PUPIIIIN
or Udiros

oz Oldeholtpade
o3 Warga

o+ Oldeboom
o5 Aengwirden
o6 Mildam

5- t3

5- lt

5-9
5-+
5-3

5-3

o8 GAVC 3

o9 OSI z

ro Warga 3

t7-21

r8-r9
'r8-r5

r Zwaagw.einde 3 16-6

rz Rood Geel 4 V-4

DERDE EFTAI
or WZS 3 t6- 43

02 Lemmer 3 É39
o3 Sneek 5 t7-3o
o+ Mildam 3 Ê-27
o5 Heerenveen 7 t5-24
o6 Read Swart 3 É-24
07 FFS 2 t7-23
o8 Wispolia z t8-23
o9 WZS 7 t7-tg
ro lÍnsum 3 V-19
rr Black Boys z r7-t6
12 Oldeboom 3 6-4

t5-45

t7- 42

t63z
t6-27

t6-24
t7-24

t5-22

t7-t7
t4- t3

t7-7

6-o

t6- 46
r8-4o
t63t
t5-29
t8-23
r6- r8

r6- r8

t7't7
t7-t4
t5-9
t4'2

t9-50
t6- 43
t6- 4t

t7-31

l7-31

18-26

r8-zr

r6-r4

t9-t4
t7-t3
r6-rr

t7- 4



Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:

Beste film:
Beste acteuÍ enlof actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw enlof man:
Favoriete club:
Favoriete club buiten land:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen: PSV

Welke clubs degraderen er dit seizoen:
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Onderschatte voetbal ler:
0verschatte voetbal ler:

Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijdschrift:
Slechtste krant/tijdschrift:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
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 altijd al kwijt wou:

Marrit Nijdam
ja
getrouwd
gg Adidas
Dames r

E,s, D,s en meisjes
ja/ja
hangt ervan af met wie

f an lans en de kinderen
Trainspotting
Tom Cruise

appelmoes
voetbal
Callan Mulvey
Feyenoord

Arsenal

Johannes
Piet

leuk

leme bedankt voor elke gulden

Cambuur/MVV
van Egmond

-Friends/Heartbreak h igh
Paul de Leeuw

Jan Douwe Kroeske

538
Edwin Everts

van alles
Vengaboys
Cocu

Seedorf

4x gescoord tegen Grou (4-o)
heb ik niet
Robbert inhalen
Fancy

. Donald Duck
naar school fietsen
Pake

Evert ten Napel
Vallan Mulvey
Mevr. Wóhrmam
myn omke

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v.OldebooÍn: niets
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FOI'TI A
r DeÍde

2 VieÍde
g VijÍde

POUU B

r Dames

z Tweede

3 B-lunioren

VETD I

19.oo-r9.20 Derde - Vierde
r9.30-r9.50 Vijfde - Vierde
20.oo-20.20 Derde - Vijfde

VB"D z

r9.oo-19.20 Dames - Tweede

r9.30-r9.50 B-Junioren - Tweede
zo.oo-zo.2o Dames - B-lunioren

FINAII
20.30-zo.50 Winnaar poule A - Winnaar
poule B

TïVEEDE: Wletse Sm en fan VlseÍ
DERDE: Slemen Willem en Henrlco
VIERDE: Sietse en Augrust
VUFDE: PlsteÍ en Robert
DAiiES: Douwe Heln, Sybrand en Slste
B-fUNIOREN: lohan, ttlebe \ifrn en Ronald

Als de zwart-witter bij ons in de bus valt, loopt Gerry altijd om het hardst. Nieuwsgierig als
ze is, wil ze altijd gÍaag weten wat er binnen de club is gebeurd. Leuk dat het blad altijd vol
geschreven wordt, zonder dat je daaraan zell een bijdrage behoeft te leveren. Maar dit keer
was het wel even anders, want als je op bladzijde 7 je naam tegenkomt, dan weet je wel hoe
laat het is. Deze keer wordt iets van ons verwacht. Nou buurtjes vriendelijk dank voor deze
bijzondere geste. Ër is een spreekwoord dat zegt: "Een goede buur is beter dan een verre
vriend." Maar ik weet niet of het na het lezen van dit stukje nog wel zo is. Nu moesten wij
natuurlijk weeÍ op de laatste dag, want zo gaat dat, ons in het zweet tikken. De redactie van
de zwart - witten had al zeer verontrust naar ons gebeld en gevraagd waar blijft jullie stuk-
je voor de balpen. Natuurlijk heb ik niet zo'n zwart - wit hart als Gerry, want die stond vroe-
ger altijd langs de lijn. Vooral met haar vriendin Fintsje Benedictus werden bilna alle wed-
strijden bezocht en gingen ze zells mee naaÍ de uitwedstrijden. Je kon toen nog vooÍ een gul-
den met de bus mee van Elgersma. Het voetbal interesseerde de "dames" niet zo zeeÍ, maaÍ
de mannen in de korte broek des te meeÍ. Als Gerry met Fintsje daarover begint, beginnen
de oogjes van beide dames weer le glinsteren. Hottie de Roos, Dictus Benedictus, lan de Vries,
Jan Kalsbeek en vele anderen passeÍen de revue. Van moeders kant (de Nieuwlandjes) heeft
Gerry het voetballen meegekregen. omke Henny heeft hel zelf tot het Friese elftal gebracht en
was vele jaren een vaste kracht in het eerste elftal van de club. Maar wisten jullie dat één van
de oprichters, Dirk Zwagerman, een oom van haar was. Zel,f heb ik (Hany) nooit in Boarn
gespeeld, maar als import Boarnster (voel ik mij nu niet meer) is dat natuurlijk ook niet zo
vreemd. Wel heb ik in een heel grijs verleden met de voetbalclub D.W.P., verschillende oefen-
wedstrijden tegen Aldeboarn r gespeeld. Na mijn actieve voetballoopbaan ben ik nog ver-
scheidene jaren voetbalscheidsrechter geweest. Door mijn werk zijn we bijna door heel



Nederland getrokken en in alle plaatsen waar wij gewoond hebben, hebben wij wel met de
plaatselijke voetbalclub te maken gehad. Bij de voetbalclub Dronrijp ben ik een aantal jaren

secretaris geweest en de laatste jaren voorzittet. Onze zoon voetbalt nu nog steeds. Naast de
bestuursfuncties ben ik ook jarenlang voetbalscheidsrechter en ÍappoÍteur geweest. Na de
actieve sportbeoefening doen Gerry en ik het nu wat rustiger aan, althans wat de sport
betreft. Laatst zei Pim van der Torre tegen ons dat wij wel wat meeÍ aan sport mochten gaan
doen, vandaar dat Gerry en ik nu fanatiek aan het bridgen zijn gegaan. Als Pake en Beppe
hopen wij straks met onze kleinkinderen, het zijn twee jongens (Harry en Boy) wat vaker langs
de lijn te staan. Bij het doorgeven van de balpen hebben wij vele namen de revue laten pas-
seren en uiteindelijk zijn wij tot een unanieme beslissing gekomen. Het is een man, die het iets
rustiger aan is gaan doen, maar nog steeds het clubhart op de goede plaats heeft. Hij is name-
lijk geen elftalleider meeÍ, maaÍ nog wel scout: WandeÍ VeenstÍa.

Gezien het resultaat uit de laatste 5 wedstrilden, nl. z punten, was het voor Oldeboorn I afge-
lopen zondag weer eens zaak om de volle winst te pakken. Daarnaast was ook getracht om
het besef te laten doordringen dat alleen nog de laatste periode redding kon brengen dit sei-
zoen om nog een mogelijkheid te behouden om promotie af te dwingen. De eerste wedstrijd
van deze laatste periode was de thuiswedstrijd tegen middenmoteÍ St. lacob. Oldeboorn
begon enigszins gehavend aan de wedstrijd aangezien Douwe Hein Akkerman en Pieter

Poepjes wegens een teveel aan gele kaarten waÍen geschoÍst. DaaÍ stond tegenover dat Siete

Veenstra weeÍ teÍug was van een schorsing, eï nii de positie in de spits weeÍ kon innemen.

Het eerste wapenfeit in de wedstrijd kwam van St. lacob. ln de 5e min. werd een vrije trap

net oveÍ het doel van Siemen Willem de Vries gewerkt. Oldeboorn stelde daar in de 7e min.
door Siete Veenstra iets tegenovey, maar ook zijn schot verdween over het doel. Duidelijk was

wel dat Oldeboorn beter van start ging dan vorige week. ln de r8e min. was het dan ook raak.
Na een scrimmage in het strafschopgebied van St. lacob, was het uiteindelijk lohan Tijsma

die de bal een beetje gelukkig deed belanden bij August Faber die de r-o liet aantekenen.

Oldeboorn kreeg daarna nog enkele kansjes. Met name in de zre min. Een voorzet van August
Faber belande perfect op het hoofd van Robert van Steinvoorn, maay helaas kopte hij de bal
over het doel. Twee minuten later deed St. Jacob dit nog eens dunnetjes oveÍ, maaÍ ook deze
kopbal ging net over. St. lacob werd vanaf dat moment af en toe wel gevaarlijker. ln dezelf-
de minuut verkeek de verdediging van Oldeboorn zich volledig op een vooÍzet van 5t. Jacob,

maar bij de tweede paal werd deze kans gigantisch om zeep geholpen. ln de 3ze min. kreeg

Oldeboorn een vrije trap . De positie was weer ideaal voor de "v.d. Berg variant". Deze werd
ook uitgevoerd, maar in de afwerking ging het helaas net mis. Drie minuten later ging de
keeper van St. Jacob ondeÍ een voorzet van August Faber door, maar Henrico Veerman schoot
de bal bij de tweede paal tegen de zich uitstekend herstellende keeper op. Laatste man

Sybrand Oosterbaan, die met een nekblessure aan de wedstrijd begon, kreeg in de 4ze min.
een gele kaart na een handsbal. op slag van Íust had Oldeboorn de stand naar 2-o kunnen
brengen, maar August Faber wist de bal bij de eerste paal niet binnen te werken. Na rust



begon St. iacob feller dan Oldeboorn. ln de 48e min. ontstond de eerste kans, maar via ver-
dediger Ronald van Warmerdam werd het een coÍner. De coÍneÍ werd door Siemen Willem de
Vries half met één hand verwerkt, waardoor een scrimmage voor het doel ontstond, maaÍ
waaÍuit voor 0ldebooÍn geen verdere gevolgen voortvloeide. Vanaf dat moment ontstonden
er aan beide kanten de nodige kansen. Met name St. Jacob kreeg enkele opgelegde moge-

lijkheden, maaÍ ze spÍongen hier zeer onzorgvuldig mee om. ln de 67e min. kreeg de rechts-
back van St. ,acob volledig terecht de gele kaart van scheidsrechter Bleeker na een aanslag
op August Faber. Twee minuten later volge eÍ weeÍ een gele kaart voor een speler van St.

lacob. Dit maal vanwege een volledig onnodige handsbal. De beste kans voor Oldeboorn ont-

stond in de 77e min. August Faber werd in het strafschopgebied getorpedeerd. Gevolg was
een strafschop, die jammerlijk door Siete Veenstra werd gemist. Hierdoor bleef St. lacob in de

wedstrijd, en af en toe ook zeer gevaarlijk. Zo ook in de 88e min. toen de beste speler speler
van St. lacob vanuit buitenspelpositie de bal oveÍ het doel van Siemen Willem de Vries
schoot. Deze laatste speler had inmiddels ook al een gele kaart opgelopen, na een volledig
onnodige charge op een doorgebroken speler, waarbij de scheidsrechter reeds had afgeflo-
ten voot een eerderc overtreding. ln de laatste minuut van wedstrijd wist Siete Veenstra de
paal nog te raken. Ondertussen was inmiddels lan Visser de geblesseerde Sybrand
Oosterbaan komen vervangen, en zou dit zeer verdienstelijk doen. De eindstand bleef uit-
eindelijk t-o, waardoor Oldeboorn weer drle punten dichter bil koploper Blauwhuis kwam,
maar de achterstand nog wel steeds acht punten bedraagt, en ook Robur en vooral Renado
goeie zaken deden. Het vertoonde spel geeft echter wel moed voor de resterende zes wed-
striiden. Komende zondag reist men af naaihekkesluiter Dokkum, waarbij van onderschat-
ting geen enkele sprake mag zijn. Ook deze ploeg heeft de punten broodnodig, en zal zich
zeker niet zomaaÍ naar de slachtbank laten leiden. Scherpte en concentÍatie is dus weer
geboden, en niet op de laatste plaats het supporterslegioen, dat de ploeg hopelijk weeÍ mas-
saal gaat ondersteunen.

Uitslagen 5e Klasse A.

DTD - Renado o-r
Oldeboorn - St. lacob r-o
Mildam - Dokkum 4-o

Oldeboorn I deed afgelopen zondag goeie zaken in de strijd om de laatste periodetitel. ln de
lastige uitwedstrijd tegen Dokkum werd toch enigszins moeizaam de verdiende 3 punten
behaald. Oldeboorn begon te slap aan de wedstrijd, hetgeen de leiding deed beslissen om
na enkele minuten een paaÍ positiewisselingen toe te passen. Dit had tot gevolg dat de orga-
nisatie beter werd en Oldeboorn vanaf dat moment de betere ploeg was. De eeÍste kans was
voor Siete Veenstta die alleen voor de keeper in de 6e min. De bal net iets te ver voor zich uit-
speelde en zo de kans om zeep hielp. ln de eerste helft was het met name Douwe Hein
Akkerman die enkele prachtige kansen niet wist te benutten. ook Dokkum kreeg een paar
kansen, maar keeper Siemen Willem de Vries stak deze middag in een uitstekende vorm. De

ruststand was derhalve o-o. Oldeboorn was zich ervan bewust dat hier geen puntveÍlies kon

Terschelling - Dronrijp z-5
Aengwirden - Blauwhuis z-r
Robur - Thor 3-o



woÍden geÍealiseeÍd, en men ging in de tweede helft met een prima insielling het veld in. De

eerste kans was wederom voor Douwe Hein Akkerman, maay via de keeper werd deze kans tot
coÍneÍ veÍwerkt. ln de 65e min. leek OldebooÍn op vooÍspÍong te komen. Helaas voor

Oldeboorn deed de grensrechter van Dokkum Oldeboorn wederom de das om door volledig

ten onrechte voor buitenspel te vlaggen. cerechtigheid kwam dan toch in de 68e min. Siete

Veenstrà pegelde de bal vanaf 16 meter in het doel, o-r. Binnen z minuten was de wedstriid
beslist. Uit een voorzet van Siete Veenstra schoot invaller Robert van Steinvoorn de bij de ze

paal uitstekend in, o-2. Oldeboorn speelde een gewonnen wedstrijd, en men bracht de stand

in de 78e min. door Henrico Veerman teÍecht op o-3. ln de 8re min. ontving Douwe Hein

Akkerman helaas nog een schlemielige gele kaart, nadat hij na een mislukte aktie een recla-

mebord volledig aan goÍt schoot. Dit betekent gelijk weer een wedstrijd schorsing voor

komende zondag. Dokkum wist in blessuretijd de eindstand nog op r-3 te bepalen vanuit een

vrije trap. Door deze uitslag staat Oldeboorn in de laatste periode op z overwinningen, waar-

door men nog volledig mee doet in deze strijd. Komende zondag staat de thuiswedstrijd
tegen de nummeÍ 5 op de ranglijst, Dronrijp, op het programma. Met dezeltde instelling als

afgelopen zondag mogen we hier veÍtÍouwen in hebben op een goede afloop.

Uitslagen 5e klasse A zondag t9 maart.
Dokkum - oldeboorn r-3

St. lacob - DTD z-z
Blauwhuis - Terschelling z-o

Thor - Aengwirden 4-t
Renado - Robur z-z
Dronrijp - Mildam r-z

Afgelopen zondag was Oldeboorn r gastheer voor Dronrijp. De mannen uit Aldeboarn wisten

wat de opdracht was. Simpelweg winnen, om in de strijd te blijven voor promotie. Dat kan

nog op 3 manieren. Kampioen worden, zo hoog mogelijk eindigen in eindstand, of de 3e

periodetitel pakken. KoÍtom, als men mee wil blijven doen, moest eÍ gewonnen worden van

de nummer 5 Dronrilp. ln de uitwedstrijd werd een mageÍe o-t overwinning behaald, na wel

een prima ze helft te hebben gespeeld. Dit resultaat leek er na 16 minuten spelen al niet meer

in te zitten. ln de 8e min. werd een vrije tÍap net buiten het zestienmetergebied door Dronrijp

binnen geschoten, o-r. Vijf minut€n later ging keeper Siemen Willem de Vries in de fout bij
een coÍner van Dronrijp, hetgeen reeds o-z betekende. Gelukkig was dit voor Oldeboorn het

sein dat er uit een ander vaatje moest worden getapt. De duels werden vaker gewonnen, en

bij vlagen kregen de toeschouweÍs weeÍ enkele flitsende aanvallen te zien. Zo ook in de zte

min. Siete Veenstra deed z'n vooyzet bij de ze paal belanden, alwaar August Faber voor t-z

zorgde. Binnen het half uur had Oldeboom de partijen weet in evenwicht gebracht wederom

door toedoen van August Faber, z-2. Een dikke uitslag leek er aan te komen. Oldeboorn kreeg

het betere van het-spel, maaÍ was niet bij machte de kansjes af te maken. Henrico Veerman

en lohan Tijsma kregen voor rust nog een paar kleine mogelijkheden. Cruciaal in de wedstrijd

was het vertrek van de spits van Dronrijp in de 38e min. Als gevolg van een blessure na een

duel met Ronald van Warmerdam, moest hij het veld met een enkelblessure verlaten. Voor

Dronrijp een bittere tegenslag. De ruststand werd met z-z bereikt. Oldeboorn ging de ze helfl



ongewijzigd van staÍt, en in de 5re min. ging een schot van Wietse Huisman Wzn. net naast.

ln de 6re min. was het Johan Tijsma die oldeboorn op €en 3-2 vooÍspÍong bracht, na een korte
combinatie met Siete Veenstra (Oldeboorn is overigens nog steeds op zoek naar de bal die na

dit verwoestend schot volledig uit het zicht is verdwenen). ln de 7oe min. leek Dronrijp op 3-
3 te komen. VooÍ een volledig leeg doel wist men de bal echter over te werken. Oldeboorn kon
niet echt een vuist maken, ondanks dat men nog wel kansen kreeg. Het bleef te onrustig, en

achterin was het soms "vÍouwen en kinderen eerst". zo ook weer in de 77e min. toen een schot
van Dronrijp op de lat kwam, en achter het doel verdween. Oldeboorn zwijmelde. Tien minu-
ten voot tiid kon Jurjen de Jong de wedstrijd op slot gooien, maar hij schoot jammerlijk naast.
Zo bleealde eindstand toch wel terecht 3-z en bleek oldeboorn prima zaken te hebben gedaan
zoals uit de overige uitslagen mag blijken. Komende zondag geniet de selectie van een ver-

diende rustdag, en kan men massaal het ze elftal steunen in de topper tegen Tijnje 2 om to.oo
u. op zondag 9 april volgt dan de onvervalste topper tegen de koploper Blauwhuis. Aanvang
r4.oo u. in Blauwhuis.

Uitslagen 5e Klasse A zondag z6 maart.
0ldeboorn - Dronrijp 3-z
DTD - Dokkum 4-r
Renado - St. Jacob z-z

Stand.

Robur - Aengwirden r-r

Terschelling - Thor 3-r
Mildam - Blauwhuis r-o

t.

2.

3.

4.

5.

6.

Blauwhuis 18-39

0ldeboorn r8-34
Renado r7-33
Robur r8-33

Dronrijp r7-23

Aengwirdén r7-zz

J.
8.

9.

to.

il.
t2.

St. lacob r8-zz
DTD r8-2t

Mildam r7-zo

Terschelling r8-r9

Thor r7-rB

Dokkum r7-6

Zondag 9 april was het voor Oldeboorn r de wedstrijd van de waarheid. ln een rechtstreeks
duel met koploper Blauwhuis kon men laten zien dat men nog mee wilde doen in de strijd om
het kampioenschap. Het verschil was vooÍ de wedstrijd 5 punten in het voordeel van
Blauwhuis. Dit gaatle diende tot 2 punten te worden teruggebracht. Dat dit wel even anders
zou lopen bleek reeds na 4 minuten spelen. Na veel te slap uitverdedigen aan Oldeboorn kant
werd reeds de t-o doov Blauwhuis binnen geschoten. Het was gelijk duidelijk dat Oldeboorn
deze middag niet met de juiste instelling in het veld stond. Men zou zich geen enkele uitge-
speelde kans weten te creëeren, hetgeen uitzonderlijk mag worden genoemd. Oldeboorn

mocht in de rre lninuut van geluk spreken dat de scheidsrechter het ze doelpunt van

Blauwhuis wegens hands afkeurde. ln de 3oe min. kwam de koploper wel verdiend op een 2-
o vooÍspÍong na vermeend buitenspel. Siete Veenstra had ondertussen een paar pogingen
ondernomen door middel van afstandschoten, maar hierbij ontbrak de juiste richting. ln de

4oe min. besloot trainer Chris lansen dat het tijd was om wat omzettingen te doen, en bracht



Pieter Poepjes voor Wietse Huisman Szn. Hierdoor zakte Siete VeenstÍa naar het centÍum van
het middenveld en nam lohan Tijsma de positie van rechtsback in. Het beoogde effect bleef

echter uit. Erger nog, in de 45e min. ging keeper Siemen Willem de Vries volledig onder een
corner door, waardoor Blauwhuis voor Oldeboorn de doodsteek toebracht, 3-o. Na rust werd
gelijk besloten om Sybrand Oosterbaan door te schuiven naar het middenveld. Dit zou resul-
teren in een optisch overwicht voor oldebooÍn, maaÍ ook nu was er niet de volle overtuiging
bii de Boarnsters aanwezig om nog een positief resultaat te behalen. lntegendeel zelfs. ln de

63e min. beging Robert van Steinvoorn een overtreding in het eigen strafschopgebied. Gevolg
was een strafschop, die werd benut, waardoor de eindstand werd bepaald op 4-o voor de
koploper, die zodoende komende zondag reeds kampioen kunnen worden. Oldeboorn is ver-

oordeeld tot het spelen voor de ze plaats of de 3e periodetitel. Men zal dan de resterende 3
wedstrijden wel uit een ander vaatje moeten tappen, anders grijpt men aan het eind van de
rit overal naast. Komende zondag de lastige thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat. Thor
uit Lippenhuizen. Aanvang t4.oo u.

Op t9 maart moesten wij om r4.oo uuÍ aantreden tegen lÍnsum. Na de overwinning vorige
week op WzS gingen we vol goede noed voor de volgende drie punten. ln de eerste helft
waÍen er kansen voor beide ploegen, maar lÍnsum was de enige die scoorde. Na de rust kwa-
men Jacob, Lutzen en Gerke in het veld voor Albert, Henk en Wilco. Er waÍen weeÍ kansen aan
beide kanten. lÍnsum kwam eerst op 2-o, evefi later bracht lacob ons op 2-t. Tegen het einde
maakte lÍnsum 3-t, wat ook de eindstand zou worden. ln de tweede helft werden Jan MeesteÍ
en de aanvoerder van lrnsum ook nog van hel veld gestuurd vanwege een opstoot. DaaÍ
heeÍt lan de meest pijnlijke gevolgen aan overgehouden, hij heeft zijn kaak gebroken en
moest enkele dagen in het ziekenhuis liggen.

TJlte Nljdanr

Zondag z7 februari reisden we af naar Lemmer om onze eerste punten van het seizoen bin-
nen te halen. Na het omkleden en de traditionele warming-up begonnen we aan de wed-
strijd. We creëerden in de eerste helft een aantal kansen die jammer genoeg niet aan ons
besteed waren. Zoals zo vaak dit seizoen wist de tegenstander wel te scoren. We gingen met
een r-o ruststand om een kaje thee. we begonnen de tweede helft met goede moed, de ach-
terstand was minimaal en we waÍen beslist niet minder. Ook nadat Lemmer op een 2-o vooÍ-
spÍong was gekomen, bleven we erin geloven. Onze inzet werd beloond, .f an MeesteÍ scoor-
de z-r. Lemmer bracht hetverschil al snel weer op z doelpunten, 3-r. we gaven het nog niet
op. Uit een coÍneÍ was het Harm Oosterbaan die de stand op 3-z bracht. Een gelijkspel moest
haalbaar zijn, alles werd dan ook op de aanval gezet. MaaÍ zoals zo vaak viel het doelpunt
aan de andere kant, 4-2. Gezien het spelbeeld was een gelijkspel verdiend geweest, maar ja
daar kopen we niks voor. Dus nog steeds geen punten maaÍ ze zitten er aan te komen.

lJdo



Bij winst tegen Thor konden we weeÍ op de 3e of 4e plaats komen waardooÍ we aansluiting
met de koplopers konden houden.Onze tegnstander beschikte maaÍ oveÍ 5 vaste basisspelers

aangevuld met spelers uit het derde van Thor (ook spelend 5e klasse) waardoor ons veÍ-
wachtings patÍoon om te winnen steeg. Bij een vrolijke "heldere" deun uit de geluidsinstal-
latie van Aldeboarn konden we onze warming up doen waaÍna we zowel geestelijk als licha-
melijk klaar waÍen vooÍ deze match. Nog steeds ondèr de indruk van dit "heldeÍe" akoesti-
sche geluid zette Thor ons de eerste ro minuten aardig onder druk mar gedurende de eerste
helft kregen wij steeds meer overwicht. Dit leverde ons een handvol kansen op waar Jorn
Klompmaker eÍ een van benutte. De tweede helft wisselden lan van der Woude en Harke
Hartmans van positie, kwam Robbert van der Torre in de spits waardoor we nog meer druk
op onze tegenstander probeerden te zetten. Ook in de tweede helft hadden we een veldover-
wicht maar wisten dit niet om te zetten in meer doelpunten. De oorzaak van het feit dat we
niet meer kansen creeerden lag o.a in het feit dat we te onrustig voetballen bij balbezit waar-
door we vaak onnodig balverlies leden. Positief an deze wedstrijd was dat we weeÍ eens de
nul hielden.

Iutsen

Eindelijk was het dan weer zo ver, de dames m-ochten de wei weer in. Nadat de sneeuw, wind
en Yegen ons regelmatig peplaagd hadden. Ook vandaag was het weer niet echt te genieten.
De wind waaide weeÍ eens krachtig over het veld. Celukkig viel het wel onze kant uit. Enkele
hadden van te voÍen al gedacht, het zou wel eens een "Nynke middag" kunnen worden. Eerst
hadden we een bespreking waar Haiko had gezegd dat de spits diep moest blijven staan. Dit
zou vandaag goed uitvallen. Opeens waÍen we Margriet kwijt maar daar zal ik het niet over
hebben. (sipke zijn de ruitjes al weer heel) Maar nu de wedstrijd. We hadden eerst schuin de
wind tegen. Beetgum is een fysieke steke ploeg, maar wij hielden de bal goed in de ploeg. Na
een kwartier spelen was er een mooie aanval over links waaruit Nynke koelbloedig kon sco-
ren. Even later was het weer raak, Nynke zette voor (op haar zelf) en scoorde (ala Talan,
HeeÍenveen - Feyenoord). Wij hadden toen wel een kopje thee verdiend. tn de rust liep
Monique de kleedkamer uit omdat er enkele dames iets hadden gesmeerd wat volgens haar

erg stonk. Haiko zei dat we zo moesten doorgaan. Maar in de ze helft kregen we eeÍst een
knullige goal tegen. Amarins vond dat Elizabeih wel een schop onder haar kont had verdiend.
Ze trapte een bal keihard tegen "Bessie" aan waarna de spits de bal erin trapte. Gelukkig voor
Amarins maakte Nynke z minuten later de winnende goal. Dit was een wereldgoal. Ze schop-
te hem er namelijk vanaf de achterlijn (ongeveer t5 meteÍ vanaf de goal) ineen keer erin.
(voorzet????) Zo hebben we de re 3 punten na de winterstop weer behaald. Het werd dus uit-
eindelijk ook een "ttynke middag" door haar 3 goals. Dit werd na de tijd uitbundig gevierd
bij lan en Jenny.
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lk denk dat de dames redelijk zenuwachtig waÍen, aangezien hen bij de thuiswedstrijd tegen
051 was belooft, dat ze daar geheid zouden verliezen. Marrit scoorde uit een wereldvoorzet
van Chantal in de eerste minuten. Een giga mooie goal. Nynke maakte niet veel later met een

zelfde lob ook een mooie goal. We waren ze in alle opzichten de baas, voor, achter ei in de

midden, overal. De 3e goal was in eerste instantie voor Nynke maar die raakte de lat. Marrit
maakte gebruik van de verwarring en maakt een mooie linkse hoek. le zult wel begriipen dat
de blijdschap groot was. Dat deze verdienste niet te danken was aan de scheids. Deze floot
meer tegen ons dan met ons. Vaak in ons nadeel. Dat was te wijten aan het feit dat hij ons

niet bij kon houden. Qnze 4e goal maakte Nynke. Dit was een verdienstelijke re helft. De ze

helft begon ook goed. Onze laatste man Miriam maakte voor Nynke haar 3e goal een mooie
voorzet. Dat was 5. Daarna werd er door ons niet meer echt goed gebalt. Zelf OSI kreeg een
paar kansen. Totdat Marrit het nog een keer probeerde en jammer genoeg de paal raakte. Het

laatste kwartieÍ was nog redelijk.

Eindeliik was het weeÍ eens zoveÍ, we moesten weeÍ eens thuis voetballen. Op een mooie len-
tedag moesten we aantreden tegen Mulier. We begonnen niet erg goed in tegenstelling tot
onze wedstrijd daar, die we overtuigend wonnen met t-4. Marrit in de kroeg ook weeÍ duide-
lijk aanwezig wou zijn terwijl ze ons al vroeg'tijdig (samen met haar vriend) verliet. lk ben
Marrit en ik heb gescoord (en Nynke ook). Wij begonnen met de aftrap. Miriam heeft geen
regel geschreven omdat ze maaÍ bijna een helft gespeeld heeft (heeft niks te maken met dat
Peter weer thuis is, ze zit gewoon vol). De tweede helft begonnen we met een 2-o achterstand.
Er werd wat gewissgld en ook werd er gescoord door Nynke, r-2. De tweede helft kwamen we
weer in ons ritme en ey waÍen veel oes en aas van de zijlijn. De uitslag was uiteindelijk z-2.

Er zit een man in de kroeg. Hij haalt zijn glazen oog eruit en gooit het tegen het raam.
Zijn oog stuitert via het Íaam op de grond en de man vangt hem weeÍ op en stopt zijn
oog terug. Een man naast hem vraagt: Wat doet U nu? tk keek even of mijn fiets nog
buiten stond.

Er komt een man bij een dumpzaak en vraagt, hebben jullie ook camouflage-pakken?
De man achter de balie zegt dat hij even moet kijken in het magazijn.
Na een paaÍ uur komt hij terug en zegt tegen de klant, ik kan het helaas niet vinden.

Een meisje zegt tegen een jongen, wat heb jij een mooie blauwe ogen. longen, ja maar ik heb
er wel voor moeten knokken.



Tja wat zullen we eens zeggen over deze dag. Het was allemaal een grote grap. Daarom ver-
melden wij de uitslag niet. De wedstrijd begon goed, maar hoe meer de zon begon te schij-
nen , hoe slechter het werd. We kwamen eeÍst nog voor door een mooie een-twee combina-
tie van Nynke en Marrit. Waarna Nynke goed kon afmaken. Al snel werd het alweer gelijk en

kregen we nog een tegen. WaaÍna Marrit nog eens scoorde. Daarna was het goed over.
Amarins moest helaas nog enkele malen naar het net duiken. Wil je de uitslag weten???
Vraag naar "de Keek".

Vandaag de dag was het tijd voor een wedstrijd in een plaats wat wel bij ons past. Tenminste

vooÍ een deel van ons. Nameliik Sex (wordt wel eens over gesproken) BieÍ (vloeit rijkelijk in
de derde helft) Rum (ook een lekker drankje). De vorige keer hadden we een beetje knullig
verloren. (9o minuten op hun helft spelen en niet scoren, zij twee kansen en z keer scoren).

Dus we wisten wat ons te doen stond.Helaas was deze keer onze F-side niet mee, zodat zij de
keeper niet op konden ruien. Na de nodige commoties met inhaalmanouvÍes (rechts! op de
snelweg), Haiko zou al uit de auto stappen en zou die vent wel even pakken. Maar toen
Willemke zei dat het een Harakiet was deden ze snel alle deuren op slot! Toen wij eindelijk
aangekomen waÍen moesten we ons snel omkleden en inspelen. We hadden niet echt veel tijd
over. Willemke had zelfs het wedstrijdformulier al ingevuld en wij waren nog niet op het veld.
Dan nu de wedstrijd. Wij speelden met ons i'ebruikelijke formatie. Alleen Monique moest
zonodig verhuizen! Dus nam listke (of ïjiske, Haiko) haar plaats over. Wij speelden in de eer-
ste helft wat rommelig en dat leidde al snel tot een goal voor hun (buitenspel). Nu werden
wij wakker en gingen de combinaties beter lopen. Dit leidde al vrij snel tot een corner. Nynke
nam deze en naaÍ een scrimmage voor de goal schoot eerst Marieke en later kon Chantal hem
binnen tikken (eindelijk of niet Chantal). De eerste helft verliep verder vrij rustig maar omdat
deze ploeg fysiek erg sterk was kregen wij nogal wat schoppen en werd er veel duw-en trek-
werk verricht. De scheids lostte dit helaas niet altijd even goed op. Gelukkig raakten wij hier
niet bij geblesserd. Ze blesseerden elkaar! ln de tweede helft liepen de irritaties steeds hoger
op. Sierou kreeg een waarschuwing en ging toen in de spits spelen en Nynke in het midden.
Nynke kreeg een pass teÍug en scoorde (met een losse scheenbeschermer). Hun keeper sloeg
ook nog met de kop tegen de paal. Even later verstuurde Nynke een steekpass op Marrit.
Zodat zij ook nog één kon bijtekenen. Tien hadden wij de wedstrijd in de knip. Even later
speelde nynke weer op midmid en Chantal in de spits. We kregen nog enkel kansjes maar die
werden niet meer benut. Zo hebben wij weer 3 punten binnen. Op naar Roel (en sommige
naar Nc oonalds).



Margriet op tijd voor de bespreking is en dan weer spoorloos verdwiint
ze dan om 13.45 uuÍ belt dat ze niet bij haar voetbalspullen kan

om 14.r5 verschijnt ze dan weer op het veld gedeeltelijk met spullen van Sipke

ze een Íaam thuis in heeft geslagen om bij de spullen te komen

de dames ondanks de scheids met 5-o van OSI hebben gewonnen

Haiko bij Monique een dag gaat verven zodat zij zaterdag kan voetballen

dit is afgesproken na Haiko zijn derde biertje
hij er dus niets meer van weet

wanneeÍ Roel paaseieren in de takken hangt je er kunt snoephappen
Marrit haar hond de voetbalsokken laat opeten zij dus een sponsoÍ nodig heeft

de dames eindelijk hun man hebben hebben gevonden (lohannes N.)

Karin haar eerste vuile overtreding heeft gemaakt

Amarins liever zelt in de goal ligt en de bal er net buiten houdt

Willemke tegenwoordig niet meer genoeg invloed heeft

zij Sipke (vink) niet genoeg gemotiveerd heeft
hij Margriet haar tas in zou pakken maar dit niet gedaan heeft
Margriet hierdoor weeÍ te laat was

Margriet hierdoor na de bespreking weer naar huis moest om haar tas te halen

Miriam weer happy is
dit komt omdat Peter weer thuis is
Miriam nu meteen weer ziek is -
dit misschien komt omdat Peter weer thuis is
Miriam en Elisabeth vandaag zeer verkouden waÍen
zij zelf niet genoeg zakdoeken bij zich hadden
zij daarom maar stapels seÍvetten en rollen wc papier gebruikten

Monique vaak de helpende hand van het team is

zij haar spullen altijd goed voor elkaar heeft

zij standaard z handdoeken, een extÍa paar sokken, z kammen, schuim voor het

haar, sporttape enz. voor de vest van het team bij haar heeft

maar dat zij na de verhuizing een probleem heeft met het wassen

dit vooral te maken heeft met het drogen van de shivts

wij dus vandaag in half-natte shirts moesten voetballen
wif misschien daarom vandaag voor.het eerst gelijk gespeeld hebben.
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Dit was vooÍ ons de eerste wedstrijd dit jaar en die pakte goed uit.sietse Akkerman was de
scheidsrechter. ln het begin, waren wij aardig sterk, alleen toen wij de eerste goal maakten
dachten we dat we hun al hadden, alleen dit was niet zo. Dus wij gingen heel simpel spelen.

ln de rust stond 2-2. tn het begin van de ze hellt gingen wij er weer lekker tegen aan, gelijk
in de eerste minuut kregen we een penalty mee, Jelmer Beimin wist deze le maken. We moes-
ten nu ook tegen de wind in en dat was mooi min, hun hadden ook nog zo'n keeper van gÍoot

formaat, dus die wist ze er ook wel uit te houden. Voor de rest verliep de ze helft rustig, er
werd nog r goal gemaakt door Wergea. En vooÍ ons werden eÍ nog 3 gemaakt (best genoch).
De eindstand was 5-3. En hierbil wou ik het maar laten.

Groetcn Nlo Veld

Zaterdag t8 maaÍt hebben wij gevoetbald tegen U.V.c. We moesten vroeg ons bed uit want
om half tien moest iedereen aanwezig zijn bij de kantine. We vertrokken met elf man dus had-
den wii geen YeseÍve spelers. Om kwart over tien kwamen wij in ljlst aan en na wat warmlo-
pen, maakten Jan en Siete de opstelling bekent. leen in de goal, Jacob rechtsbec, René laat-
ste man, chris voorstopper, Dennis linksbec,_Marten rechtsmid, Bouke midmid, MaaÍten
linksmid, Johannes rechtsvoor, lelmer spits en Ate linksvoor. De wedstrijd begon. Wij hadden
de aftrap en binnen een halve minuut nadat de scheids zijn teken had gegeven scoorde Ate
zijn eerste goal op de counter. We speelden het eerste kwartier goed. Ook Jelmer maakte een
doelpunt. Na deze goal ging het minder goedmet onze ploeg. Passes kwamen niet zo goed
meeÍ aanen we verloren de meeste duellen. Maar toch pakten we de draad later in de eerste
helft op, door een tweede goal van Ate. Ate liep op de keeper af en de keeper ging er hard
met gestrekt been op in, maar door deze actie raakte de keeper geblesseerd en kon Ate zijn
goal afmaken. Gelukkig werd de goal wel goedgekeurd, want Ate had geen overtreding
gemaakt. De keeper moest hierna het veld wel verlaten als gevolg van een blessure. Het bleef
de eerste drie tegen nul voor ons. Tijdens de pauze hadden vye even tijd om bij te komen en
dronken we een bakje thee. Ook gaven Siete en Jan ons een paaÍ aanwijzingen. Nu konden we

fris de tweede helft in. We begonnen de tweede helft aardig. De paaes kwamen beter aan en
w€ wonnen meer duellen. Toch kwamen we niet aan het scoren toe. Na een kwartiet spelen
kregen we echter wel een goal tegen, de tegenpartij had een corneÍ en na slecht uitverdedi-
gen werd de bal ingeschoten door een speler van de tegenpartij. Na deze goal kwamen we
meer onder druk te staan. Toch bleef de ploeg stanhouden en werd pas vrij aan het einde van
de wedstriid nog ee! tegengoal gemaakt, dit door een counteÍ gevolgd door een schot vanaf
de rand van het strafschopgebied. Hier bleef het bij. De scheids gaf het fluitsignaal dat de
wedstrijd was afgelopen. De eindstand was drie tegen twee vooÍ ons. Dus hadden we
opnieuw drie punten. René Hlemstra
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Een lange rij vrouwen stond geduldig voor een winkel te wachten. Een man probeerde voor

te dringen, maar het boze schreeuwen deed hem weer snel achter aan de rii aansluiten.

Na een tijdje probeerde hij het weer opnieuw, maaÍ weeÍ kreeg hii de woede van de vÍouwen

over zich heen. Bij zijn derde poging werkten de vrouwen hem eigenhandig naar achteren.

Hij gaf het op, trok zijn das recht, streek zijn verwarde haar glad en zei waardig. Prima dames,

als U zich zo blijft gedragen open ik de winkel niet.

Een man raast met zijn porsche over de snelweg. Plotseling wordt hij aangehouden door de

politie. De man vÍaagt spottend, wat is er aan de hand? Reed ik te snel? De agent schudt ziin

hoofd, nee u vloog te laag.

Sawtcastatlon àa Bos

Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

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

stuurde testbank.

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

een aanhangwagens.

Camtec bv. Sódkant 15 8495
KM Oldeboorn

Telefoon: 0566 - 632020

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen
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Zaterdagochtend tt maart zooo vertrekken we, op een enkele vakantieganger na, compleet
richting Suawoude. 0m de spelers wat op hun gemak te stellen (eerste competitiewedstrijd
na de winterstop) volgen we een toeristische route die ons gelukkig uiteindelijk bij de goede
voetbalclub brengt. De accommodatie van de tegenstander doet menig spelertje glimlachen,
en de overwinning is volgens sommigen al binnen, Ate de Jong (aanvoerder) verwoordde het
zo " Het lijken de poldervogels (nll stars) wel". Om een lang verhaal kort te maken, de tegen-
stander werd weer danig onderschat. Maar nu: 'De wedstÍlfd". Er stond een krachtige tot
stormachtige wind die de wedstrijd zeer ongunstig beïnvloedde, wij begonnen de wedstrijd
met de wind in onze Íug wat ons de gehele eerste helft een duidelijk overwicht bezorgde, ook
speelde we niet zo gek. De eerste grote kans kwam na ongeveeÍ een kwartier, toen Jorrit
Zandberg na een goede actie de bal bij Menno Boerhof inleverde en Menno de bal keurig ach-
ter de keepster wist te deponeren o-r. Jammer g€noeg werd Jorrit terwijl hij de beslissende
voorzet gaf neergeschopt waardoor hij de rest van de wedstrijd, met een blessure aan zijn
scheenbeen, van de kant moest aanschouwen. Gerrit Scheffer kwam er in voor Jorrit en het
aanvallende spel werd goed doorgezet. Een vrije trap vanaf de middellijn ongeveer werd
door Ate de Jong'keihard' ingeschoten en was onhoudbaar voor de keepster o-2.
Er werden in de eerste helft nog zat kansen gecreëerd, maar de teamspirit was zo goed dat ze

het liefst met zijn drieën tegelijk de bal op de goal schoten (hun idee van samenwerken) wat
resulteerde in weinig doelgerichte pogingen. De tweede helft zou een ander liedje worden
aangezien we nu tegen de wind in moesten, maar eigenlijk viel dat heel erg mee, ons oveÍ-
wicht in de eerste helft ging over in een gelijkwaardigheid, waarbij wij nog steeds wel kan-
sen hadden. Maar Suawoude begon wat feller (valser) te spelen en had door de wind de bete-
re kansen, En toen ze ook nog Tom PÍoot wisten te blesseren en wij met tien man verder moes-
ten werd het wel heel zwaar om de voorsprong te handhaven en scoorde de tegenstander de
aansluitende goal t-2. De scheidsrechter begon in deze fase van de wedstrijd zijn stempel iets
te veel op de wedstrijd te drukken, hij strafte de achterbakse overtredingen van de tegen-
stander niet af, en liet de wedstrijd twaalf minuten langer doorspelen, net zolang tot
Suawoude eindelijk de geliikmaker scoorde z-2. Daarna floot hij ook gelijk af. Bij normale
weersomstandigheden en een eerlilke scheidsrechter kunnen we deze ploeg eenvoudig heb-
ben, maar als we zelf iets feller waÍen geweest in de tweede helft hadden we zelfs met tien
man de vooÍspÍong makkelijk moeten kunnen handhaven. Voor het kampioenschap is nog
n.iets verloren, zolang we de rest maar winnen zijn we binnen.

De leiders.



We moesten s,moÍgens om 9.oo uur al in de box zijn, want de wedstrijd begon om 9.30 uuÍ.

LateÍ toen we waÍen omgekleed ging iedereen het veld op, we konden toen nog wat intrai-
nen en de warming up doen. Vlak voor de wedstrijd kregen we onze posities te horen. Piet

Tijsma was onze arbiter. Donkerbroek mocht de aftrap doen. Na een paar minuten spelen

maakte Donkerbroek de eerste goal. Even later scoorde ik (Hendrik) de gelijkmaker uit een

voorzet van lorrit Zandberg. Na weeÍ wat heen en weer geloop scoorde Donkerbroek

opnieuw. Dus wij weer proberen om de gelijkmaker te maken en dat lukte al vlug genoeg.

Weer een voorzet van lorrit daar maakte ik de gelijkmaker uit. Toen was het pauze, de tus-

senstand was 2-2 gelijk. ln de pauze kregen we nog wat oppeptaal van Wiitze en Albert
(AlÍÍed fadokus Kwak) en even later gingen we het veld weeÍ op. lk maakte weeÍ een goal en

dus stonden we toen voor met 3-2. Niet veel later maakte Donkerbroek de gelijkmaker. Het

lukte ons steeds net niet om op vooÍspÍong te komen, maar dat lukte hun wel. Dus zii maak-

ten weeÍ een goal, 3-4 was toen de stand. Wij toch maar proberen en proberen maar het

lukte niet om weeÍ een gelijkmaker te maken. Vlak voor het einde maakte Donkerbroek weer

een goal dus 3-5, dat was ook direct de eindstand, dus veiloren (Jammer). H€ndÍik

Brandtnga

De indirecte vrije trap.

Bij de indirecte vrije trap draait het om de organisatie. Als de scheidsrechter op zijn fluit
blaast, moet je weten wat je gaat doen. Daar moet je vooraf dus op trainen. De indirecte vrije
tÍap mag niet in één keer op het doel worden geschoten. lk zet meestal twee ploeggenoten

min of meer in de baan van het schot. De doelman kan dan moeilijk zien waar de bal terecht

komt. Bij een standaard indirecte vrije trap wordt de bal meestal breed gelegd op de inko-
mende man. Een wippetje kun le ook geven, maaÍ is erg moeiliik. Dat kun ie pas doen als de

wedstrijd en de score zich ervoor lenen. Als de verdedigers te vroeg inlopen, dan ,oeten er

meeÍ teamgenoten vrij staan. Leg de bal desnoods tweemaal snel en kort breed, maar kom

tot een schotpoging. Vrije trappen ziin belangrijke momenten om te scoren. Wees attent en

besteed er aandaèht aan vooÍ of na de training.

Volgende keer: de steekpass.

Groetjes van Ronald.
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- Het is mogelijk dat jij de trainer niet zo'n leuke vent of meid vindt en de trainer jou niet
zo'n leuke longen of meisje. Niets aan te doen, jij moet naar hem toekomen, hij niet naar
jou. Tenslotte zit hij al iets langer in de voetballerij.

- Ga nooit af op wat anderen over de trainer zeggen. ledereen oordeelt verschillend over
de kwaliteiten van een trainer.
- Besef dat je alleen verder kunt komen door intensief te trainen. Als je de kantjes eraf loopt
kun je beter thuis blijven en tv kijken.
- Als je echt intensief traint ga je er ook nog plezier in krijgen ook.

Volgende keer meer tips.

Nu nog een klein mopje.
Op de afdeling EeÍste Hulp wordt een zwaaÍgewonde man binnen gebracht. "Naam", infor-
meert de verpleegster. "lan lansen", zegt de man. De zuster: "getrouwd?". Waarop de man
antwoord: "Nee, een ongeluk met de motor".
Vooruit, nog eentje dan.

Jantje zit bij Moeke de Bruin aan de bar. Jantjes vader zegt tegen lantje: "zie je die z lampen
daar hangen? Als je er 4 ziet, ben je zo dronken als een aap." Dan zegt lantje: "MaaÍ papa,
daar hangt maar r lampl"

tVat moet fe doen als er toch een blessure ontstàat?

Goede obsewatle van het spel.
Wat is er gebeurd?
Hoe sterk was het inwerkend geweld waardoor de speler niet meer verder kan spelen?

lnformatle van de gólcseeÍde speler.
Aard van de klachten?
Plaats van de klachten?
Mate van functiestoornis? De speler niet onmiddellijk helpen opstaan of wegdragen omdat
de wedstrijd moet doorgaan. Neem even de tijd voor een goede beoordeling. Aan de speler
kun je zelf zien of hij ëchte"pijn heeft.

EltBo.

Koelen.

Tijdelijk rust (niet belasten van het geblesseerde lichaamsdeel)

Kan de speler op de grond zlttend/llggemd hat geblesseeÍde llóaamsded weer nonnaÀl
zondeÍpl,n baregen?
Nee, dan onbelast (gedragen) uit het veld en naaÍ de kleedkamer brengen.

la, zie volgende vraag
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(an de gblesseede speler op een gólesseeÍd beeÍt staan?
Nee, dan onbelast (gedragen) uit het veld naar de kleedkamer brengen

Ja, zie volgende vraag

Kan de speler nonn.al wandelcn?
Nee, dan onbelast (gedragen) naar de kleedkamer brengen.

la, zie volgende vraag.

Kan de speler ln een tustlg tempo had lopen?
Nee, ondersteund naar de kleedkamer brengen

Ja, zie volgende vraag.

Kan de spela Fobleemloos sprlnten?
Nee, dan gaat hij wandelend naar de kleedkamer.

fa, zie volgende vraag.

Kan de spela weeÍ normaal vogtballem?
Nee, dan wandelend naar de kleedkamer.

Ja, doorspelen

Het is hierna noodzakelijk de speler even te blijven observeren als hij weer gaat voetballen.

Blijft een abnormaal bewegingspatroon aanwezig, dan de speler alsnog wisselen. De verde-

re EHBO in de kleedkamer bestaat uit: de lGïegel, te weten:
- lmmobilisatie, het gekwetste lichaamsdeel niet meer belasten of gebruiken.
- Compressie (drukverband aanleggen)
- Elevatie (hoog leggen en onbeweeglijk houden van het lichaamsdeelo

Koelen dient ca. to-t5 minuten te gebeuren met een cold pack o.i.d. (wel een doek eylussen

leggen), daarna compressie en hooghouden lichaamsdeel.

Hierna zijn er drie mogelijkheden:
- De piln verdwijnt. Lichaamsdeel kan weer normaal worden gebruikt. Wacht in
ieder geval een dag met sporten.
- Pijn en zwelling nemen toe. Huisarts raadplegen. Misschien verder onderzoek in
ziekenhuis. Meestal kan dit rustig wachten tot na het weekend.
- Na contact huisarts/ziekenhuis kan.men worden doorverwezen naaÍ een fysiothe-
rapeut of een SMA (Sport Medisch Adviescentrum)

Verder sporten betekent meestal een verhoogde kans op herhaald en/of ernstiger kwetsuur.
Hersteloefeningen doen (afhankelijk van de blessure). Volg goede adviezen op.

Basisconditie op peil houden. Algemene hersteloefeningen zijn er niet. ledereen is anders.

ledere blessure is anders. Voor de tÍaineÍ en leider geldt: hou contact met de speler die
geblesseerd is, en laat hem niet te vroeg beginnen met voetballen.

Piet


