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Met ingang van het seizoen zooolzoot mag niet meer worden

getraind in de 16 meteÍ vooÍ de goals van beide voetbalvelden.

Wordt er getraind door een bepaald elftal dan mag men alleen met

de losse doelen trainen, die dan ook altijd moeten worden ver-
plaatst. Hopelijk blijven de goals dan beter bespeelbaar. Ook voor,

tijdens de pauze en na de wedstrijden mag er niet meer worden

gespeeld in de strafschopgebieden. We kunnen er ook weer sloten

opzetten, zodat de netten niet meeÍ naaÍ beneden kunnen, maar

dit kost weeÍ een hoop centen en we kunnen altiid wel op ons train-
ingsveld terecht. Willen we met ons allen twee knappe voet-
balvelden behouden, werk dan met ons mee en miidt de voet-
balvelden zo veel mogelijk. Bij voorbaat dank.

BestuuÍ.



Remco en Hilda Bangma met hun dochter lisa

Sible en Sjoukje de Roos met hun dochter Famke

B-iunioren met het behaalde kampioenschap in de ze klasse

Eerste elfial met de promotie naar de 4e klasse

ledere keer als ik de balpen las, dacht ik, daar ben ik weer goed voor weg gekomen. Maar
dit keer was het raak. Bedankt Harryl Even voorstellen: Wander Veenstra, geboren o8-rr-'48
te Tijnje. Ja tussen Aldeboarn en Tijnje, bij de " brêge ". Opgegroeid en op school gegaan op
de Uilesprong.
Tot mijn r9e gevoetbald bij de Tijnje. Door mijn werk bij Knol langzamerhand op Aldeboarn
georiënteerd en toen ik met Jikke verkering kreeg, heb ik maar besloten om bij Aldeboarn te
gaan voetballen. Eerst in het 5e. Via het 3e naaÍ het ze als veldspeler. Toen Sake Brander zijn
zoon op een zondagmoÍgen niet wakker wou worden moest ik maaÍ op keep. Akkrum uit. o-
z? Hendrik Nieuwland werd onderwijzer in Sneek. Wander werd gevraagd voor het re. lk heb
veel plezier beleefd aan het keepen. En iedere keer als er weer een betere keeper was ging
Wander weer in het ze keepen. 0p mijn 38 ste gestopt door een blessure. lnmiddels waren
Arjen en Siete geboren. Ook zij op voetbal natuurlijk. terst bij de kabouters o.l.v. Jikke, Jan
de Jong en Ynse Waringa. Een prachtige tijd gehad, zowel met voetbal als met de Sin-
terklaasmiddagen en vele andere eu.nereriien. Arjen was een goede voetballer, maar door
groeiproblemen moest hij op zijn rze al afhaken door knieproblemen. Hij was net gese-
lecteerd voor de Friese leugd. Jammer. Gelukkig kon tennissen wel en daar beleeft hij veel
plezier aan. Siete was gelukkiger en schopte het tot de Friese Jeugd. Zelfs mocht hil selecteren
voor het Nederlandse elftal onder de r5 jaar. Wij beleven nog steeds erg veel plezier aan de
sport in het algemeen en aan de jongens.
Na mijn blessure werd ik gevraagd door de spelers van het ze om elftalleider te worden. Nou
had ik als speler alleen maar degradaties meegemaakt. Toch maar proberen om hei als elf-
talleider beter te doen. Dit lukte. Na zfi jaar werden we kampioen in onze klasse. Met het
eerste ging het niet goed, met als dieptepunt een staking van de spelers. De details laat ik
maar in het midden. Omdat sommige spelers niet meer door één deur konden met trainer
Zijlstra, werden rc en 2e selectie aangepast en werd ik elftalleider bij het re. ln het begin was
het wennen, maar later prachtige jaren gehad. r jaar Zijlstra, 3 jaren met lan v.d. Berg. Toen
heeft Harm het overgenomen. LateÍ heeft Harm mij gevraagd teÍug te komen en hebben we
samen met Bonne de Vries en de spelersgroep 4e klasse gehaald. Prachtig, wat een reis vanaf
Terschelling. Dat we z jaar later weer degradeerden was een dieptepunt, maaÍ dat hebben

iullie binnen een jaar weer hersteld. Proficiat spelers, trainer en elftalleiders en de hele club
natuurlijk. Ja, nu doe ik nog wat scoutingswerk voor de jongens, wat tegenstanders analy-
seÍen.

Nou, dit was het dan. De balpen geef ik door aan Bonne de Vries

Wander.



SPORTTECHNISCHE ZAKEN

Na de bestuursvergadering in 1999 leek het allemaal best goed te komen, het eerste draaide

naar behoren, het tweede presteerde boven verwachting na de promotie. Het derde moest

met wat mindeÍ genoegen nemen, zo ook het vierde, maar hadden in elk geval veel plezier.

Het vijfde is al jaren gewend aan een plaatsje bij de eerste vijf en zo ook dit jaar. Maar plot-
seling sloeg het nootlot toe, het leek of ging er een blessuregolf door het dorp en dan kun je

dus flink in de problemen komen. Er werd in die dagen ook meer vergaderd dan normaal.

Achteraf was het ook wel aardig al was het alleen maar om de reden dat met hier en daar wat

kunst en vliegwerk, we het seizoen weeÍ tot een goed einde hebben gebracht. Al leek dat er

niet altijd op. Na de winterstop bleef het eerste punten moÍsen en verspeelde zo in enkele

weken het uitzicht op de titel. De redenen hiervoor kunnen talloos zijn maaÍ eÍ waren een aan-

tal dingen die opvielen. Zo was de trainingsopkomst in en kort na de winterstop niet naar

behoren. Alle geldige redenen daargelaten mag je van een ploeg met kampioensaspiraties

wel iets meer verwachten. We hebben bij de VVO niet voor niets een TRAINER. Dat woord zegt

eigenliik voldoende, ook bij het tweede en derde had de opkomst wel wat hoger kunnen zijn.

Ondanks dit puntje van kritiek nestelde het tweede zich knap in de top vierde en won het

derde zijn eerste wedstrijd. Dit gold ook voor het vierde wat zijn eerste punten in twee jaar

kon bijschrijven. Het vijfde bleef gestaag punten pakken. Tot slot bleek de serie prima wed-
strijden voor de winteÍstop toch voldoende om een periode over te nemen van Renado zodat

er ook dit seizoen nog een toetje in zit. ln twee wedstrijden tegen Niekerk die dankzij een 3-
r overwinning en een r-r gelijkspel werd de terugkeer naar de vierde klasse een feit. Hopelijk

dat hei eerste nu niet het Volendam van Friesland word.



INDELINC SEIZOEN 2ooo I 2oot SENIOREN

Zoals elk jaar te doen gebruikelijk, komen we dit jaar met een voorstel indeling. Zodat een

ieder kan zien wat we in overleg met de leiders en trainer ervan gemaakt hebben. Enige

uitleg is altijd welkom zo dat daar niet teveel vÍagen over komen. Ten eerste wordt Uilke

Nijholt toegevoegd als leider cq veÍzoÍger bij het eerste en tweede. Piet Tiisma wordt vaste

leider van het eerste, Willemke MeesteÍ wordt vaste leidster van het tweede. Dat houdt dan
in dat Wieger Huisman en Uilke Nilholt om de week meegaan met het eerste en tweede.

Lutsen ldsinga blijft leider/speler van het tweede. Harm Oosterbaan wordt de nieuwe leider
van het derde, Baukje Brugman blijft leidster van het vierde en Klaas Akkermans blijft lei-
der van het vijÍde. Bij de dames komen er ook twee nieuwe leidsters en wel Mariska van der
Meulen en Amarins van der Heide. De teamindeling van het vierde en vijfde staat zo goed
als vast. Voor de 3 overige teams is eÍ vÍeeÍ een A en B selectie gemaakt, in overleg met
Chris lansen. Hieruit ontstaan later drie elftallen na inzicht van de tÍaineÍ.

A.SELECTIE

or S.W. de Vries

oz J.Groetelaars
o3I.Tijsma
o4 W.Huisman Szn

o5 W.Huisman Wzn

o6 S.Oosterbaan

o7 R.van Warmerdam
o8 H.Veerman

o9 l.Visser
ro R.van Steinvoorn
rr J.de long
rz I.Klompmaker
r3 S.Veenstra

r4 D.H.Akkerman

rS l.Niidam
16 R.v/d Torre

17 M.Meester

r8 l.J.de Vries

19 P.Poepjes

zo l.vld Berg

zr S.Akkerman

B.SETECTIE

or L.ldzinga
oz B.Voolstra

03 H.Hartmans

or J.v/d Woude

o5 A.de Boer

o6 T.Huisman

oz l.Stulp
o8 S.de Roos

o9 E.Quarré

ro A.Nijholt
tt H.Hoekstra

rz T.Nijdam
13 H.Watzema

r4 A.Faber

r5 U.Dijkstra

16 R.Bangma

rT l.Hoekstra
r8 W.Vink
19 S.Bangma

zo S.v/d Velde

VIERDE ETFTAL

or l.Poepjes
oz R.de Vries

o3 S.Vink

o4 H.v/d Krieke

o5 E.v/d Krieke

o6 l.v/d Vlugt
o7 P.v/d Vlugt
o8 l.W. de Leeuw

o9 J.Wierda
ro fe. Fokkema

rr lo. Fokkema

rz J.Kooi
.3W.vldZee

r4 G.ter Hoor

r5 J.Teunissen
16 I.Meester
r7 P.Viera Dias

VUFDE ELFTAL

or K.Akkermans

oz M.Kleefstra

o3 l.de long
o4 H.Nieuwland
05 C.TÍoost

o6 B.Oosterbaan

o7 D.Westerhoven

o8 W.Zandberg
o9 O.Kloosterboer

ro I.de Boer

rrT.Voolstra
rz B.Haspels

13 W.van falsbeek
r4 H.Vink

r5 M.Hofstra
r6 A.Oving
r7 loh.de Jong

DAA,IES ELFTAL

or M.HiemstÍa
oz M.Huisman

o3 M.Hoekstra

o4 M.Wobma
o5 M.Nijdam
06 M.Duursma

o7 J.v/d Krieke

o8 S.v/d Heide

o9 A.de Visser

ro C.Keekstra
rr N.Akkerman

rz K.Rodenburg
r3 R.Rijskamp

14 S.van Roeden



Definitieve indelinq seizoen zooo-zoor (onder voorbehoud van af- en aanmeldinqen)

h-lunioren
A BeÍgsma

N Veld
C Wagenaar

J van der Werf

R Hiemstra

JWatzema
M van der Heide

G van der Heide

J Zandberg

J J de Leeuw

B P Kleefstra

M Huisman

A de long

Trainers:

Dinsdag met de B-selectie
(chvis .lansen)
Donderdag
Hèin Akkerman

Leiders:

Hein Akkerman / lan Visser

Trainingstijden:
Dinsdag r9.30-2o.45

Donderdag r9.3o-2o.30

Bz'lunioren
G Scheffer

J van der Bij

T Proot

J Meester

S Postma

M Boerhof

H de Jong
E Oosterbaan

H Brandinga
L van Amstel

R van Amstel

A Watzema

M de Vries

Trainer: Wietse Huisman

Leiders: Wietse Huisman /
Albert Nijholt

Train ingstijden:
Dinsdag r9.oo-2o.oo
Donderdag r9.3o-2o.30

C-lunioren

J van der Krieke

J Boerhof

E Westerhoven

J Troost

T Beimin

5 Hobma

D Breeuwsma

A Oosterbaan

I Nijholi
A Huisman

M Haspels

I H van der Wal

D Kalsbeek

Trainer: Johannes Nijdam
Leider: Johannes Nijdam /

vacatuÍe
Trainingstijden:
Dinsdag r8.30-r9.30
Donderdag r8.3o-r9.3o

E-pupillen
N Hashemi

R Land

P BÍeeuwsma

A Hobma

J Haspels

W I van der Heide

D Rodenburg
M van der Horst

K Hartmans

R Ypenga
R Spinder
M Hashemi

Trainer:

Douwe Hein Akkerman
Leiders: Jacquel ien Breeuwsma

/ Harke HaÍtmans

Ttainingstijden:
Maandag r8.oo-r9.oo
Woensdag r8.oo-r9.oo

F-pupillen:
R van Kalsbeek

R Faber

l van der Wal

5 Oosterbaan

i A Ypenga
T F Bles

R Poepjes

D FabeÍ

R van Roeden

T Tjoelker

Trainer: August Faber /
Sierou van der Heide

Leiders: Halbe van der Wal /
August Faber

Trainingstijden:
Maandag r8.oo-r9.oo
Woensdag r8.oo-r9.oo

Deze indelingen komen tot
stand op basis van de
bestaande regelgeving van de

K.N.V.B en ons eigen jeugd-
beleidsplan. Wii wensen

iedereen (spelers, speelsters,

leiders, trainers en natuurlijk
ook de ouders) een leuk en

sportief voetbalseizoen toe.

De Jeugdcommissie



Oldeboorn r heeft alleen nog een theoretische kans.

Paasmaandag j.l. greep Oldeboorn r ook naast de laatste kans om nog een (kleine) rol te spe-

len in de 3e en laatste periodetitelstrijd.
ln de derby in en tegen Aengwirden ging men ten onrechte met 3-t de bietenbak op. Olde-
boorn speelde een van z'n betere wedstrijden na de winteÍstop, maaÍ het ontbreekt de laat-
ste wedstrijden aan scherpte in de afwerking, en ook achterin worden nog wel eens kadoot-
jes weggegeven. Kadootjes werden er maandag niet zozeer weggegeven achterin, maar
kansen werden er niet of nauwelijks gecreëerd. Oldeboorn zoekt het de laatste wedstrijden
nogal eens in afstandschoten. Deze treffen echter weinig doel. Voor Oldeboorn stond leroen
Groetelaers deze wedstrijd op doel, aangezien keeper Siemen Willem de Vries in de vorige
wedstrijd vroegtijdig (terecht of niet terecht) de douches mocht opzoeken na het zien van de
rode kaart. leÍoen zou het deze middag verdienstelijk doen, en was zeker niet schuldig aan
de doelpunten. Alleen in de 8e min. moest hij handelend optreden, nadat hij de bal verkeerd
had gegooid richting centrum. Twee min. later kwam hij alweer oog in oog te staan met de
spits van Aengwirden, maar deze laatste gleed echteÍ ondeÍuit, zodat ook deze kans verloren
zou gaan. Na zo min. spelen bleek dat beide teams redelijk in evenwicht waÍen, en er ontston-
den weinig kansen meeÍ vooÍ beide doelen. De ruststand werd met o-o bereikt. ln het begin
van de ze helfl waren de betere kansen voor Aengwirden, maar Jeroen hield z'n doel schoon.
ln de 68e min. kwam Jurjen de long good oldAugust Faber vervangen. Vier min. later leek de
bal over de achterlijn te zijn, maar zowel de grensrechter als de scheidsrechter hadden dit niet
geconststeerd, waardoor Aengwirden alsnog de bal verrassend voor het doel bracht en keep-
er Groetelaers kansloos was, r-o. Binnen 5 minuten leek de wedstrijd beslist. Naar vermeend
buitenspel, mocht.Aengwirden toch doorspelen, en werd de stand op z-o bepaald. oldeboorn
kreeg daarna wel enige kleine mogelijkheden, maar Sybrand Oosterbaan en Henrico Veerman
werkten de bal net over hei doel. ln de 83e min. moest lurjen de long op de doellijn redding
brengen. Zeven minuten voor tijd kwam Oldeboorn toch nog terug in de wedstrijd. Na een
prima voorzet vanaf de linkerkant door Siete Veenstra, was het lohan Tijsma die de bal feil-
loos binnentikte. De hoop was echter van zeey korte duur. Twee minuten later mocht Aeng-
wirden weer door (wederom na vermeend buitenspel), en werd de eindstand op 3-r bepaald.
Oldeboorn speelt nu op zondag 7 mei a.s. de laatste wedstrijd thuis tegen Terschelling. Deze

laatste ploeg degradeerde, naast Dokkum, reeds op paasmaandag. De strijd is nu bovenin
volledig losgebrand. Renado, Robur en Blauwhuis hebben, met nog r wedstrijd te gaan, alle-
maal hetzelfde aantal punten. Daarnaast beschikken Blauwhuis en Robur reeds over een peri-
odetitel. Dus voor de rekenwonders onder u; als Renado dit.en Robur dat.en Blauwhuis
zo..dan pakt oldeboorn als 4e in de eindrangschikking alsnog een periodetitel. Dus nog een-
maal een opÍoep àan al onze suppoÍteÍs. Kom zondag 7 mei in ieder geval nog een keer naar
ons spoÍtcomplex om t4.oo u. en beleef samen met de spelersgroep na de wedstrijd de span-
nende ontknoping van deze competitie. Deze wedstrijd is tevens de laatste wedstrijd van twee
gouden krachten, te weten August Faber en lan v.d. Woude



Zondag 7 mei speelde Oldeboorn de laatste competitiewedstrijd thuis tegen het gede-

gradeerde Terschelling. Met een klinkende 7-r overwinning werd niet alleen de competitie

afgesloten, maar tevens afscheid genomen van twee spelers, te weten August Faber en lan
v.d. woude. Na afloop van de wedstrijd stond oldeboorn echter nog een prettige
(overwachte) verrassing te wachten. Men bleek uiteindelijk toch een periodetitel over te
nemen. Men moest echter tot afgelopen donderdag wachten om te weten wie de tegen-
stander in twee wedstrijden zou worden. Toen werd namelijk de kampioenswedstrijd
gespeeld tussen Renado en Robur, welke overtuigend door Renado met 4-t werd gewonnen,

waardoor voor 0ldeboorn 4e Klasser Niekerk uit de koker kwam als tegenstander. Zondag j.l.

was dan ook de eerste wedstrijd in Niekerk. Oldeboorn ging van staÍt met een volledig fitte
selectie. Oldeboorn leek gelijk in de re min. op vooÍspÍong te komen, maar August Faber

kopte de afgemeten voorzet van Douwe Hein Akkerman net over het doel. Oldeboorn bleek al

vrij snel het betere van het spel te hebben, hetgeen in kleine kansjes resulteerde vooÍ met

name Siete Veenstra en lohan Tijsma. Des te teleurstellender was het dan ook dat Niekerk in

de zre min. op een r-o vooÍspÍong kwam. De bal kon uit een corner vrij worden ingekopt. ln

de zze min. liet Siete Veenstra een geweldige pegel van z'n schoen vertrekken vanaf ca. 3o

meter, maar de doelman van Niekerk kon deze bal net tot corner verwerken. ln de 3te min.

kwam de terechte gelijkmaker op het scorebord. Het was weer eens good old August Faber die

in een beslissingswedstrijd een gouden doelpunt maakte van wonderschone kwaliteit, r-r.
Niekerk deelde nog wel enkele plaagstootjes uit, maaÍ Oldeboorn bleef gevaatlijket. Zo kte-
gen August Faber (doelpunt afgekeurd wefens buitenspel) en lohan Tijsma nog enkele

opgelegde kansen. De rust werd echter met een r-r stand bereikt. Na rust domineerde Olde-

boorn de wedstrijd volledig. ln de 55e min. kon August Faber alleen doorgaan, maar hij
wachtte iets te lang en werd aangetikt, waardoor de bal tot corner werd verwerkt, en hij zich

enkele minuten later met een enkelblessure moest laten vervangen door Pieter Poepjes. Ook

Niekerk voerde enkele wissels door en daardoor was de organisatie achterin volledig zoek. De

verdedigers bleven de ballen bij de spitsen van Oldeboorn inleveren, maar doelpunten

bleven uit. ln de 59e min. was het dan wel raak. Na een prima aanval over de linkerflank, wist

Douwe Hein Akkerman lohan Tijsma te vinden die prima binnenwerkte en de r-z aantekende.

Niekerk was rijp voor de slacht, maay Oldeboorn bleef kansen missen, waardoor Niekerk wel

in de wedstrijd bleef, maar zeker niet meer overtuigend speelde. ln de 8oe min. kwam lurjen
de long de moegestreden Douwe Hein Akkerman nog veÍvangen. ln de 94e min. kteeg Olde-

boorn nog een terechte strafschop toegewezen, nadat Henrico Veerman in het strafschopge-

bied was neergehaald. Uitblinker Siete Veenstra wist dit kansje wel te benutten en de eind-
stand op r-3 te brengen. Een overwinning die tot stand kwam door een sterk collectief van

Oldeboorn. Alle spelers wayen eÍ van overtuigd dat deze twee wedstrijden een unieke kans

zijn om toch weer te pÍomoveren naar de 4e Klasse. Zondag r4 mei a.s. om t4.3o u. zal men

het thuis af moeten maken voor een hopelijk grote supportersschare.



Zondag zr mei j.l. moest het dan maar gebeuren. Waar niet velen meer op hadden gerekend,

kon toch nog bewaarheid worden, nl. promoveren naar de 4e Klasse KNVB. De uitgangsposi-
tie was prima, maar gaf ook weer niet reden om maar reeds vroegdtijdig te juichen. Een week
eerder werd Niekerk nl. reeds in eigen huis verslagen met r-3. Oldeboorn had nu dus vol-
doende aan een gelijkspel, of zelfs een minimale nederlaag zou volstaan. Om r4.3o u. leidde
het arbitrale trio beide teams naaÍ het door eigen leden opgeknapte "b-veld". ook de cheer-
leaders ontbraken niet deze middag (nog bedankt meiden). De weergoden waren hen helaas

niet gunstig gestemd. ln de wedstrijd bleek al snel dat Niekerk zich niet bij voorbaat bij de

uitschakeling wenste neeÍ te leggen. Met een tomeloze inzet werd Oldeboorn bestreden en

ook enigszins verrast. Niekerk zorgde ervoor dat Oldeboorn niet in z'n spel kon komen door
vroegtijdig op de bal te jagen. Kansen leverde dit overigens niet direct op. Voor Oldeboorn
deed zich het eerste kleine kansje in de 6e min. voor, maar de doelman van Niekerk kwam

ongelukkig in botsing met August Faber, waardoor ook de kans verloren ging en er een

blessurebehandeling volgde voor de doelman. 0ldeboorn en Niekerk kregen beide nog een

kans in de re helft. Voor Oldeborn schoot Henrico Veerman de bal naast het doel, hetgeen ook
gold voor de spits van Niekerk, na een klein blundertje van verdediger Ronald van Warmer-
dam. De wedstrijd speelde zich de re helft voornamelijk op het middenveld af. Oldebooyn
ging duidelijk gebukt onder de zenuwen. Met name in balbezit was men veel te onrustig,
waardoor het balbezit te vaak van korte duur was. Vorige week wist men een prima ze helft
op de mat te leggen in Niekerk en ook deze zondag bleek dat men in de ze helft beter zou
spelen dan in de re helft. ln de 49e min. schiot August Faber net naast het doel. En 6 min.
later verdween de bal uit een scrimmage op de lat achter de doelman van Niekerk. Het wacht-
en was nu op een doelpunt voor Oldeboorn. Dit verlossende doelpunt viel in de 6ze min. Uit
een voorzet was het Douwe Hein Akkerman die de bal bij de ze paal nog net kon binnen
tikken, r-o. Oldeboorn leek nu de buit wel binnen te hebben, maar Niekerk zette nogmaals
aan vooÍ een slotoffensief om te trachten minimaal nog 3 keer te scoren. De druk werd door
Niekerk geleidelijk opgevoerd. lohan Tijsma moest in de 67e min. licht aan de noodrem
trekken hetgeen hem op een gele prent kwam te staan. Johan Tijsma verving overigens de
geblesseerde Sybrand Oosterbaan op de positie van libero. Twee minuten later viel dan wel
de terechte gelijkmaker voor Niekerk. Wedeyom scoorde men uit een coÍneÍ, evenals een week
geleden, r-r. ln de 7ze min. kwam jan Visser de moegestreden August Faber vervangen, en

hij had de wedstrijd definitief op slot kunnen gooien, maar hij schrok kennelijk zo van de
roo% kans dat de bal geheel verkeerd werd geraakt door zijn chocoladebeen. ln blessuretijd
ontving Siete Veenstra nog een gele kaart, maar dat deed niets meer af aan de eindstand, nl.
t-t. Het resultaat was dus uiteindelijk promotie naar de 4e Klasse KNVB na een jaar van
afwezigheid. De spelers en begeleiding werden in de bloemetjes gezet, en onder het genot
van live muziek in het clubgebouw werd de toon gezet vooy de rest van de avond en nacht.



Na de winterstop zijn we slecht begonnen met z verliesduels. Hierna werd er twee keer

gewonnen. Willen we meedoen bovenin, dan zou er vandaag gewonnen moeten worden. Al

vrij snel kwam Lsc met r-o voor. Hierna namen wij vrij snel de regie in handen, zonder dat dit
in veel kansen werd uitgedrukt. Gelukkig maakte El Zorro eÍ vooÍ de rust nog r-t van. onder-
getekende stond er in de eerste helft naast, maar mocht in de tweede helft invallen net als

Jelmer B. Deze laatste gaf dan ook een goede voorzet, zodat omdergetekende eindelijk weer

eens mocht scoren. Dit was dan ook meteen de laatste goede actie van de tweede helft. Het

veldspel mocht behoorlijk genoemd worden. Tevens werden eÍ enorm veel kansen gecreëerd,

maaÍ met name ondergetekende had het vizier niet echt op scherp staan. Gelukkig zijn er

meer bij ons die kunnen scoren. lorn brak op links door en wist met een fraai afstandslob de

keeper te verschalken. Na de wedstrijd werd er door Willemke het advies gegeven, dat onder-
getekende dan de volgende wedstrijd 4x moest scoren (zie wedstrijdverslag Warga 3 - Olde-

boorn z). We doen in ieder geval weer mee met een plaatsje bij de beste drie.
Yeshead Stulp

AKKRUM + - OTDEBOORN z (r'o) r-z
Op zondag 9 april was er de derby tegen Akkrum. We starten met de volgende opstelling.

Doel leroen Groetelaars, rechtsback Broer Voolstra, laatste man Jan van der Woude, vooÍstop-
per Lutsen tdsinga, linksback Jelmer van der Berg. Rechter middenvelder lohannes Nijdam,

Middelste middenvelder f an Visser, linkermiddenvelder lelle lacob de Vries. Rechtsvoor Mar-

tin MeesteÍ, spits Robbert van der Torre, linlsvooÍ JoÍn Klompmaker. Wissels waren Harke

Hartmans en lelmer Beimin. Dit was een wedstrijd tussen de nummeÍs z en 3 in de reserve 5

klasse l. Bij winst konden we aansluiting met de kolopers behouden. De eerste helft werd
gedomineerd door de scheidsrechter i.p.v. ons of de tegenstander. Een goal van ons werd

afgekeurd terwijl de grensrechter van Akkvum naar de middenstip wees floot de scheid-

srechter voor buitenspel.Vanaf de helft van de tegenstander kon de scheidsrechter zien dat
onze keeper hands maakte bij het uittrappen. ledereen van onze achterhoede was er zeker

van dat dit niet zo was. 0p het moment dat onze grensrechter terecht vlagde voor buitenspel

werd dit genegeerd waardoor zij konden scoÍen. Deze beslissingen zorgde ervoor dat onze

concentratie verslapte waardoor wij niet meeÍ on ons spel kwamen. Ballen kwamen niet aan,

de buitenste spelers knepen te veel naar binnen waardoor er minder afspeelmogelijkheden

ontstonden en kansen werden gemist. ln de rust konden we onze concentratie terugvinden
en met de zon en de wind in de rug konden we de tweede helft de druk op Akkrum opvoeÍen.

Akkrum kreeg nog een gÍote kans )binnenkant paal) maar uit de daaropvolgende tegenstoot

wisten wij te scoren. Een paaÍ goede combinaties aan de rechterkant zorgde ervoor dat we

nogmaals wisten te scoÍen. De vermoeidheid sloeg bij Akkrum toe en daardoor konden we de

wedstrijd rustig uitspelen. We gaven tevens de tegenstander geen gelegenheid om in het

strafschopgebied te komen omdat we in de re helft al genoeg vreemde beslissingen hadden

meegemaakt. De doelpunten werden gemaakt door lohannes Nijdam en Martin Meester.

Lutsen ldsinga



Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur enlof actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw enlof man:
Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Welke clubs degraderen er dit seizoen:
Slechtste scheidsrechter:
Beste scheidsrechteÍ:
Favorite tv-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:
0ndèrschatte voetbal ler:
0verschatte.voetbal I er:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijdschrift:
Slechtste krant/tijdschrift:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig le niet uit op je verjaardag:
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou eÍ moeten veranderen
binnen de v.v.Oldeboorn:
Voetbal is:

Wat je verder altijd al kwijt wou:

Johannes Nijdam
z-8-82
ongehuwd
44 Nike
Oldeboorn z

F,E,C,B,3,z,r en Surhuisterveen D,C
ja/ia
ja

Snelle lelle
Silence of the lambs
Richard Cere, Demi Moore
Bami
voetbal
Mem, weet ik niet
Feyenoord
AC Milan
Davids
Beenhakker
Feyenoord
Cambuur/den Bosch

van oneerlijken
eerlijken
Friends

MaÍt Smeets

Danny Rook
Radio 3
Edwin Evers

van alles
hardcore
Basketbal
Cruz

Machlas
debuut oldeboorn r

hoop ik niet mee te maken
basisspeler Oldeboorn r

VI

VT wonen
weinig
mensen
Davids
iedereen mag komen
schoonvader

weinig
leuk
niks



Na wekenlang vergaderd te hebben was het dan zover:

de uitwisseling Cito-Oss - V.V.0ldeboorn kon beginnen.
Zaterdaq eiuni: Cito-Oss was om half drie al in Oldeboorn aangekomen.
Eerst brachten ze een bezoekie aan de familie PÍoot. Om half vier kwamen ze naaÍ het sport-
complex van V.V.O. Toen ze aankwamen werd er eeÍst een drankje aangeboden en daarna
konden ze hun tassen naar hun slaapplaats brengen. lntussen waÍen van de spelers van V.V.0
ook aangekomen. lan Nijdam verwelkomt de gasten uit Oss en stelt de spelers van V.V.O aan

hun voor. En lacques van den Berg uit Oss stelt ook zijn ploeg voor. Nog even wat drinken en

dan kunnen ze zich omkleden voor de voetbalwedstrijd V.V.O tegen Cito- Oss.

Voor aanvang van de wedstrijd werd het Friese volkslied gespeeld.

V.V.0 kreeg een mooi tinnen bord met inscriptie en de spelers van V.V.O kregen een beeldje
van Cito- Oss. De wedstrijd verliep spectaculair met een eindstand
van 4-5 in het voordeel van de gasten ( Tom PÍoot zal hier nog een verslag over schrijven).
Na de wedstrijd werd er gedoucht en om ongeveeÍ 7 uuÍ kregen ze patat met een kroket of

frikadel en een ijsco na.

Na een pauze werd er om acht uur begonnen met het spelcircuit. De groepjes deden de vol-
gende spelletjes: yahtzee, darten, pictionary, een variant op "kopspijkers" en yoghurt lepe-
len. Vooral het yoghurt lepelen was komisch, twee mensen moesten elkaar geblinddoekt
voeren. Het was wel een kliederboel natuurliik, maaÍ iedeÍeen vond het leuk. Het spelcircuit
was eerder afgelopen dan verwacht, daarna hebben v/e nog even gevoetbald met zijn allen.
Hoogtepunt daarbij was dat Mari ( begeleider oss ) door de benen gespeeld werd door Hin-
dvik de Jong. Onder het spellencircuit gingen Nynke en Ria de vossenjacht uitzetten. Het

begon iets te Íegenen, maar dat mocht de pret niet drukken, zolang het maar niet begon te

onweÍen. 0m ongeveer ro uur moest iedereen zich verzamelen in de kantine. Nynke hield een

toespraak met een korte uitleg over de regels. De groepjes werden verdeeld in rood, blauw,
groen, geel en oÍanle.
Elk groepje had vijf spelers, deze groepjes bestonden uit drie spelers van Cito- Oss en twee

van V.V.o. Vier groepen werden met de auto naaÍ hun bestemming gebracht, daarna
moesten ze het pad zelf maar uitzoeken. Er werden hier en daar wat vÍagen vergeten, maar
ze vonden het allemaal reuze gezellig en daar gaat het tenslotte om. De eerste dag was suc-
cesvol verlopen.

De tweede dao: Zondaa r iuni.
0m half negen veÍzamelden Tjitze, Nynke en Ria zich in de kantine om het ontbijt klaar te
zetten. Het was een gezamenlijk ontbijt, het verliep rustig. Om elf uur was er fierljeppen, hier

weÍden de lachspieren even goed getraind. Siep Bangma deed voor hoe men met zo'n stok
oveÍ een slootje moest springen. Tom PÍoot spÍong zonder moeite over de sloot heen. En zoals

het spreekwoord luidt: als er één schaap over de dam is volgen eÍ meer. Peter Morsink van

Cito- Oss was één van de vier slachtoffers die het water in sprong. Toen volgde Tonnie v/d
Boogaart, Johan v/d wetering en MaÍvin Arts, allen spelers van Cito- Oss. Aan de kant van



V.V.O waren er drie slachtoffers die de overkant niet bereikten dat waren: Robin van Amstel,
Laurens van Amstel en Sander Postma. Daarna douchen en schone kleren aan. Ondertussen
had de leiding van Cito-Oss besloten dat ze ook wel wilden springen. De eeÍste drie kwamen
er zonder kleerscheuren overheen maay een van de begeleiders, geheten Mari viel in het water
omdat de polsstok in tweeën was gebroken. Hij zat van top tot teen onder de modder. De
toeschouwers lagen wel zes minuten in een deuk. Mari heeft de polsstok als souvenir
meegenomen, deze krijgt vermoedelijk een plaats in zijn tuin of in de voetbalkantine van
Cito- Oss.

Daarna douchen, eten en even pauze. Het spellencircuit was inmiddels uitgezet. Om één uur
begonnen we met het spellencircuit, er waren zeven stations: gericht schieten op doel, penal-
ty schieten, bal hooghouden, dribbelen en pass door poortje, zeepvoetbal à la van Hooijdon-
ck, de tachtig meteÍ spÍint en hindernisbaan. Aan het einde werden de oranje kaartjes, met
naam en punten ingnomen. Niet alle oranje kaartjes werden ingeleverd, maar toch is er een
winnaal uitgekomen namelijk: Bouke paul Kleefstra met l7 punten.
De verdere eindstand luidde:

Peter Morsink
Marcel van OÍsouw

Sander 0uwens
Sander Postma

Leo v/d putten
Kevin Rietman

Tom PÍoot

Gerrit Scheffer

Menno Boerhof

Laurens van Amstel

,an MeesteÍ

Hendrik Brandinga
Sander v/d Berg

lohan v/d Wetering
Robin van Amstel
Erwin 0osterbaan
Donnie Vossenberg

il5 punten

rr4 punten
il3 punten
ro3 punten
roo punten
o9o punten

d9o punten

o88 punten
o8z punten
o8o punten
o79 punten
077 punten

076 punten

o68 punten

o67 punten
053 punten
o53 punten

Cito-Oss

Cito-Oss

Cito-Oss

V.V.O

Cito-Oss

Cito-0ss
Cito-Oss/ V.V.0
V.V.O

V.V.O

V.V.O

V.V.O

V.V.O

Cito-0ss
Cito-Oss

V.V.O

V.V.O

Cito-0ss

Daarna was het nog even wat drinken en dan.nog een laatste woord van de jeugdvoorzitter
lan Niidam, hii bedankte Cito- Oss en V.V.0 voor het fantastisch weekend. Hij deelde vaant-
jes uit aan de c's van Oss en Oldeboorn.
De begeleiding kreeg een mooi groot vaantje van V.V.O als herinnering. Jacques van den Berg
hield ook nog een toespraak, ook hij vond dat het een geslaagd weekend was. Hij bedanktà
de activiteitencomniissie voor de goede organisatie en voor de goede zoÍgen. Nynke, Tjitze en
Ria kregen een mooie bos bloemen van hem. Hij zei ook nog, dat V.V.0 volgend jaar maar
naar Oss moest komen. DaaÍna werden er ten afscheid handen geschud, de tassen werden in
de auto geladen en al toeterend werd de terugreis richting Oss gestaÍt.
Namens de jeugdactiviteitencommissie ( tjitze, Nynke en Ria). Ria de Vries, 7-6-00.

12



We moesten om kwart over r voetballen. Vandaag konden we officieus kampioen worden. We
moisten tegen Blauw Wit. Die we verleden week met r4-r in maakten. Bij hun stond er vandaag
een nieuw team. we begonnen goed aan de wedstrijd. Door druk op hun verdediging kwa-
men we al vroeg met t-o voor door een goal van Jelmer. DaaÍna begonnen zij te voetballen.
Dit leidde tot goede kansen, maar wij hadden leen in de goal. Die ons de eerste helft in de
wedstrijd hield door kunst en vliegwerk. Toen wij hun door hadden gingen we op de counter
spelen. Door een goed uitgespeelde counter schoot .|elmer ook de z-o binnen. Meteen daar-
na kreeg ik een goede kans voor de goal, maar doordat de bal omhoog stuitte schoot hij over
miin voet heen. ln de laatste minuut van de eerste helft kregen zij een vrije trap. Die bal ging
via mijn schouder de andere hoek in. Maar Jeen was alert en hield hem eruit. ln de rust zei
Siete dat we gewoon zo moetsen doorspelen. En proberen de nul te houden. Gysbert ging
eruit voor MaaÍten. Hij had vandaag zijn rentree gemaakt na een lange tild blessureleed. Ook
zat Jorrit op de bank. We begonnen de tweede helft zwak. Daardoor werden we onder druk
gezel en kwam er geen bal meeï aan. Ook Ate had de tweede helft een andere man. Hij kwam
et bijna niet meer langs. Toen uit een counter van hen werd de z-r ingekopt. Een geslagen
verdediging, e minuten later weer, een vooÍzet en dezelfde man kopte de z-z in. De wedstri-
id werd daarna harder. Een overtreding van Jacob. De vrije trap van hun werd onhoudbaar
voor Jeen in de kruising gedraaid. Nu begonnen wij weer druk te zetten. De scheidsrechter
had het niet meer in de hand. Mayten werd nog gewisseld voor lorrit. lk kreeg nog een goede
kopkans uit een vrije trap, maar hij mocht er niet in. uiteindelijk werd het nog 3-3 door een
goal van Ate vlak voor tijd. De scheids kreeg iu alles te horen. Hij besloot aÍ te Íluiten. Wij
leden ons eerste punt verlies. Maar bij een overwinning op Warga over z weken zijn we kam-
pioen.

fohannes Watzema

ATDEBOAN BI . FRISIA BI

wij moesten thuis tegen Frisia Br. tn het begin ging het nog wel goed. De opstelling was
Marten kiep. Dennis rechts achter en Nico links achter. Rene was laatste man en leen
voorstoppeÍ. MaaÍten stond links midden en Bouke Paul mid mid, Chris rechts midden. De

voorhoede bestond uit rechts lohannes en links Ate. Spits was lelmer. Wij stonden al heel snel
met t-o voor. En even later was het al z-o. Dat was ook de ruststand. Deze twee had lte alle
bij gemaakt. Na de rust hadden wij twee gewisseld. Dennis ging er uit want hij moest weg.
Daar in de plaats was lorrit gekomen. De tweede wissel was Nico. Nico had kramp. op de
plaats van Nico was Jacob gekomen. We speelden in de tweede helft heel beroert. Maar het is
toch nog 6-o geworden. Ate had er nog een gemaakt, Johannes en lelmer. En chris had ook
nog een hele mooie gemaakt.

Jeen de leeuw



Zaterdag moesten we om kwart oveÍ negen/areÍdag moesten we om kwart oveÍ negen in de box zijn om een wedstijd te spelen tegen
RWF. We gingen om kwart oveÍ negen de box in en hoopten op een goede wedstrijd *"ni*.
hadden de vorige tenslotte ook al gewonnen met 3-2. Na het omkleden van ons gaf wietse de
opstelling door. Het kwam zo uit dat anno en jorrit op wissel moesten.
De opstelling was als volgt.
Hendrik de jong

Jan

Aate

Erwin

Sander

Tom

Bouke poul

Jeen

Menno

Hendrik brandinga
Gerrit

=Doelman

=Achterste man
=voorstoppeÍ
= Linkerverdediger

=linkermiddenvelder
=lingsbuiten
=MID MID

=Rechterverdediger

=Rechtermiddenvelder
=rechterspits

=spits

Na dat we de opstelling hadden gehoord gingen we met veel vertrouwen het veld op. Aate
moest even bij de scheids komen om te tossen wie de aftrap mocht nemen en tenslotte waren
wij het die met de aftrap mochten beginnen. De wedstrijd was begonnen met gelijk een
mooie actie van Bouke poul die maar net naàst ging. Dat was dus een mooi begin. want de
verdedigers hadden bijna niks te doen en dat is natuurlijk goed. Na ongeveeÍ een kwartier
had bouke poul weer een mooie actie waar een hoekschof uitkwam voor oldeboorn. Die
bouke poul er inkopte het was r-o. Tegen de rust deed bouke poul nog een mooie actie en
daar kwam de z-o uit. Toen was het rust. Na de rsut kwam jorrii er in vJor bouke poul. ln de
tweede helft werd de eindstand beslist op 3-r.

Erwin Oosterbaan

OLDEBOORN CI - DONKERBROEK CI

wij Aldeboarn Cl vertrokken om halftien bij de kantine. we moesten een stuk omrijden van-
wege weg werkzaamheden en daardoor kwamen we een beetje aan de late kant. Maar we
konden nog net op tijd het veld op vooÍ een warming up. Een paar minuten later begon de
wedstriid en al heel gauw kregen we een grote kans voor het doel maar ik schoot de bal via
onderkant lat het doel weer uit, jammer. zo'n 5-zo minuten later na een mooi potje voetbal
zonder grote kansen kwamen we door een doorgebroken speler met o-r achter. Daarna kwa-
men we niet meer aan scoÍen toe, en gingen we pauze houden en verwachten tijdens de thee
een preek van Wietse over de eerste helft. De tweede helft waren we niet veel beter dan de
eerste helft en kreg.en daardoor niet heel veel kansen hoewel Bauke-paul toch nog een of twee
leuke schoten op doel had gemaakt, klasse Bauke. Donkerbroek had meer de wàdstriyd in de
hand en dat bleek ook wel toen we na een poosje al met zo'n o-3 achterstonden. En later toen
donkerbroek weer probeerde te scoren werd er een speler onderuit gehaald in het zestien
meter gebied en kregen ze een penalty. Daarna in de laatste tien minutàn had ik nog een kan-
sje maar dat slaagde ook niet en verloren we nog met o tegen 5. Sander postma
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Veelbesproken en ongeëvenaard

Het EK voetbal staat voor de deur en Nederland kleurt langzaam maaÍ zeker oranie. Het muse-

um Willem van Haren in Heerenveen doet ook een duit in het zakje met de tentoonstelling Abe

in Oranje. Een prachtig overzicht van de veelbesproken en ongeëvenaarde interlandcarriè

van Abe Lenstra. Abe in Oranje is van 4 juni t/m 3 september in het Heerenveense museum te

zien.

Op rrjuni r939 maakte Abe Lenstra zijn officieuze debuut in het Nederlands elftal. Achttien

jaar jong. Joegoslavië werd met 4-l verslagen en de jonge Abe gaf meteen zijn visitekaartje

af. Al na drie minuten scoorde hij de r-o. Ook in zijn laatste interland op r9 april 1959 tegen

de Rode Duivels joeg hij het leer in de touwen. ln de tussenliggende twintig iaar, speelde Abe

LenstÍa 47 maal in Oranje en scoorde hij maar lieÍst gl keer. De tentoonstelling Abe in Oran-

je geefl een compleet en gevarieerd beeld van Abe Lenstra's lange interlandcariëre. Met elf-

talfoto's van praktisch alle interlands en vele actiefoto's. Verder filmbeelden uit oude

bioscoopjournaals en radioverslagen van wedstrijden, waaronder het historische duel tegen

West-Duitsland en Nederland dat op r4 maart r956 in Diisseldorf gespeeld werd. Een heroïsche

strijd die dankzij twee goals van Abe LenstÍa met t-z door oranie gewonnen werd.

Abe Lenstra's optreden in Oranje maakte destijds vele tongen los. Als een echte vedette lag

hij regelmatig overhoop met de heren van de.l(euzecommissie (fC) van de KNVB, die destijds

de opstelling van het Nederlands Elftal bepaalden. Zij lieten hem op posities spelen die de

linksbinnen niet lagen of stelden hem wegens tegenvallend spel,-Abe zou last hebben van

een 'remcomplex'- helemaal niet op. Dit tot gÍote woede van het publiek, dat telkens om

zijn terugkeer schreeuwde. Mede onder druk van de publieke opinie maakte hij maar liefst elf

keer z'n rentree in het Nederlands Elftal, een absoluut record. Abe Lenstra was overigens de

eerste speler die bedankte voor Oranje. ln karikaturen, foto's en tiidschriftartikelen is ziin

strijd met de heren van de KC te volgen. Dat Abe populair was komt op de tentoonstelling

goed naar voren. Er werden gedichten over hem geschreven, liederen voor hem gecom-

poneerd en hij heeft zelfs eenmaal een plaatje opgenomen, dat in het museum te horen is.

Verder kom je Abe tegen op kauwgomplaatjes, in reclame-advertenties, in boekies en zelfs in

strips, zoals de veelgelezen avonturen van Kick Wilstra. Eén van de meest tot de verbeelding

sprekende vooÍweÍpen op de tenttonstelling is het Oranjeshirt dat hoort bij ziln uitverkiezing

tot speler in het '0ranje van de eeuw'. Dit shirt met nummeY g is het tastbeware bewijs dat

Abe Lenstra één van de grootste voetballers uit de historie van het Nederlands elftal is. Voor

wie alles in alle rust nog eens wil nalezen, heeft journalist AlbeÍt van Keimpema een zeet

onderhoudend en fraai geïllustreerd boek geschreven. Dit boek is voor fz5,- in het museum

te koop.

MUSEUM WILLEM VAN HAREN

MINCKELERSSTRAAT tt, HEERENVEEN

TEL o5r3-6234o8

Openingstijden: di t/m vrij rt.oo-t7.oo uuÍ za en zo 13.oo-17.oo uuÍ
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EERSTÊ ELFTAT

oTRENADO 4-48
02 ROBUR 4- 45
03 BLAUWHUIS 22-43
o+ oLDEBOoRN 22-37
o5 AENCWIRDEN 22-30

06 DRONRIIP 22-zg

07 DTD 22-28
o8 ST.IAKOB zz-27
09 MILDAM 22-27
ro THOR 22-27
rr TERSCHELLING zz-zz
rz DOKKUM 22-7

TWEEDE ELFTAL

or Tlf Nf E z 20-54
oz LSC r89o 4 20-43
03 OLDEBOORN 2 2o-4o
o4 AKKRUM 4 2036
o5 THOR 2 20-32
06 NICATOR 4 t9-28
o7 OSI z zo-23
o8 OOSTERLITTENS 3 20-22
o9 GAVC 3 20-21

ro WARGA 3 tg-tz
il R00D CEEL 4 2o-to

DERDE ELFTAL

or WZS 3 22-61

02 LEMMER 3 zz-46
03 SNEEK 5 22-45
o4 HEERENVEEN 7 22-40
o5 WISPOLIA 2 22-32

06 MILDAM 3 22-31

o7 FFS z 22-29
o8 READ SWART 3 22-25

09 WZS 7 22-23
ro BLACK BoYS z 22-23
rr IRNSUM 3 22-22
12 OLDEBOORN 3 22-4

VIERDE ELFTAL

or OSI 3

oz IRNSUM 4
03 FRISIA 9
o+ TllNlE g

o5 GAVC 5
O6 WARGA s

o7 FVC 6

o8 MKV 7

o9 FRIESLAND 5

ro AKKRUM 5

T OLDEBOORN +

20-57

20-5t
20-39
20-37

20-3t
20'27
20-27

20-20
20-t3
20-ll
20-3

VUFDE ELFTAL

oTGoRREDIJK 7 20-55
02 HARKEMA 4 zo-46
03 OTDEBOORN 5 20-45
o4 HEERENVEEN 9 20-33
o5 READ SWART S 20-29

06JoURE8 - 20-24
oZ IRNSUM 5 2o-zt
o8 CERSLOOT z zo-r9
09 NIEUWESCHOOT 6 zo-t7
rofUBBEGA7 t9-t5
rr WZS 5 t9-s

DAMESETFTAL

or LEEUWARDEN r 22-59

02 ARUM t 22-57

03 HARLINGEN t zz-56
04 AKKRUM t 22-43
o5 OIDEBOORN t 22-40
06 BEETGUM t' 22-32

o7 MULIER t 22-25
o8 BERLIKUM z zz-r8
og GAVC t 22-t7
ro OSI r 22-t4
rrAVC z 22-t3
12 RoBUR t 22-to

B.IUNIOREN

oI OLDEBOORN I

02 WARGA I

o3 HISC r

o4 FRlSlA 3

05 IJVC I

o6 BLAUW WIT z

C{UNIOREN

or DONK.BR./MAKK.2 to-28
02 OLDEBOORN r to-2o
03 RWF I to-t9
04 SUAWOUDE r ro-t2

05 TFS r to-7
o6 STANFRIES 2 to-o

E-PUPILLEN

or TUNIE r ro-28

oz WISPOLIA I to-2o
03 DE SWEACH I 10-16

04 UD|ROS r ro-r2
o5 OLDEBOORN I ro-8
06 BAKKEVEEN I 9-2

D-PUPILtEN

oI OERTERP I

oz SCS r

03 DE SWEACH r

o4 OLDEBOORN r

05 WARCA r

F-PUPILLEN

or UDIROS r

02 OLDEHOLTPADE I

03 WARCA r

o4 MILDAM r

oS OIDEBOORN r

06 AENCWIRDEN I

ro-28

ro- r5

ro- r3

ro-r3

to-t2
to-7

8-24
8-r8
8-ro
8-+
8-E

ro-28

to-23
ro-r8

to-9
to-7
to-3
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ot

o2

o3

o4

o5

o6

07

o8

o9

to

ll

t2

r3

r4

r5

t6

lan Nijdam
Gerke van Kalsbeek

Arjen Watzema

Sierou van der Heide

Cor Dijkstta
Amarins van der Heide

Yntze Blaauw

Watze Watzema

Kees Kalsbeek

Froukje Fokkema

lohan Fokkema

Gysbert van der Heide

lan Bethlehem

Haaije van der Heide

loukie Dijkstra

Gerrit van Marrum

7426 punten

7403,,
7262,,
TOro ,,
6847 ,,
6472 ,,
6307 ,,

59il ,,

587 4 ,,

5699 ,,

5649,,
5525,,
52r8,,
52r ,,

5179 ,,

4627,,

$ewtccséatíon àa &os
Texaco station/shop

A.P.K. PACK Keuringen

Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

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

stuurde testbank.

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

een aanhangwagens.

Camtec bv. SÍdkant 15 8495
KM Oldeboorn

Telefoon: 0566 - 632020

20



DE STEEKPASS.

Zorg dat je altijd oogcontact met elkaar hebt. Een steek pass geel je op gevoel, niet met
kracht, maar je moet de bal wel hard en zuiver plaatsen. Het is ook een kwestie van inzicht.
Een goede steekpass leidt altijd tot gevaar, want met een slimme bal kun je een aanvaller vri-
jspelen voor de keeper van de tegenpartij. Een steek pass is nauweliks te verdedigen als de
spitsen goed en tijdig bewegen. Veel succes eÍmee.

Volgende keer: de hoekschop.

Blijf altijd jezelf als voetballer. Laat le niet overdreven beïnvloeden.
Oefen thuis zoveel je kunt: denk daarbij bijvoorbeeld aan buikspieroefeningen. ledere avond
even vooÍ het slapen gaan.
Speel niet alleen met de bal, maar ook zonder. VooÍ een goede voetballer is lichaamsbe-
heersing belangrijk.
Zorg voor soepelheid en conditie, zodat je in een wedstrijd steeds kunt vrijlopen en om de bal
vÍagen.
Een pass geven is net zo belangrijk als scoren.

EVEN EEN MOPIE TUSSENDOOR.

Een locomotief nadert het huisje van de spoorwachter, verlaat dan plots de rails en rijdt
zigzaggend door het weiland. Een tijdje later komt hij terugrijden. De spoorwachter vraagt
aan de machinist: "Wat was er in vredesnaam gebeurd?" Machinist: Ër liep een Belg over de
rails". De spoorwachter: "Dat mag helemaal niet! lk had hem gewoon plat gereden". "Dat wou
ik ook", zegt de machinist, maar ik kreeg hem in het weiland pas te pakken".

Jantje komt thuis met een slecht Íapport. "Voor zo'n ÍappoÍt lijkt een flink pak slaag wel op
zijn plaats", zegt vader boos. Jantje antwoordt: "Dat lijkt me een goed idee, pa. lk weet wel
waar de meester woont".
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Cor: Pap, waar liggen de FilliPiinen?

Pap: Weet ik niet, zal je moeder wel weer hebben opgeruimd!

ober, er zit een vlieg in miin soeP!

Druk hem gauvr naar beneden, anders wil iedereen er straks een'

Wist je dat het eerste viagra-kind al geboren is?

Hil kon meteen staan!

Linda ging naar de dokter, en zei tegen hem: Dokter als ik op miin been druk heb ik piin, als

il op Ài;n arm druk heb ik pijn en als ik op miin buik druk heb ik ook pijn. O, zei de dokter,

ik zie het al, je hebt een gebroken vinger.

Piet heeft een nieuwe baan.

Piet: Wat verdien ik eigenliik?

De baas: 5 gulden peÍ uuÍ. Later wordt dat meer. Hee... waar ga ie heen?

Piet: lk kom later wel terug.

Hoe krijg je een olifant in een koelkast?

Deurtje open, olifant erin, deurtje dicht.

Hoe krijg je een giraf in een koelkast?

Deurtje open, olifant eruit, giraf erin, deurtje dicht!

Pieter staat op de brug te huilen.

Voorbijganger: W.aarom huil ie?
Pietey: longens hebben mijn broodje in het water gegooid.

Voorbijganger: Met oPzet?

Pieter: Nee met kaas!

ln de trein gooit een vrouw aanhoudend bananenschillen uit het raam'

Man: Waarom doet u dat?

Vrouw: Dan houd ik de leeuwen op afstand.

Man: Maar er ziin hier helemaal geen leeuwen'

Vrouw: Zie je wel dat het helPt.

ln een koffiebruin café zitten twee zakkenrollers een pintie te drinken'

Een van hen leest een modeblad.

Lees jil tegenwoovdig van die verwijfde tiidschriften merkt de ander verbaasd op.

Niks verwijfd, ik moet toch weten waar het volgende seizoen de zakken zitten!

Lientje gaat naar de slager.

Als ze terug komt vraagt haar moeder, heb ie ook gezien of de slager varkenspoten had?

Liesje: Nee, want hij had schoenen aan.
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lan komt op zijn werk met betraande ogen.
De baas vÍaagt wat er aan scheelt, en lan vertelt dat zijn vader zonet is overleden.
Terwijl zijn baas hem troost, krijgt fan telefoon.
Na het telefoontje begint hij nog harder te huilen, waarop zijn baas vyaagt wat eÍ nu weeÍ aan
de hand is.

Dat was mijn broer, die belde dat zijn vader ook is overleden.

Derde - Vierde
Vijfde - Vierde
Derde - Vijfde

Dames - Tweede

B-Junioren - Tweede

Dames - B-Junioren

FINALE

Tweede - Vijfde

t-o
2-O

r-4

t-2
r-3

o-o

EINDSTAND

r Tweede

z Vijfde

3 Derde

4 Dames

5 B-Junioren

6 Vierde

NAAIA

W.van Kalsbeek

N.Akkerman

R.v/d Torre

M.Nijdam
S.Vink

D.H.Akkerman

S.Veenstra

l.Stulp
B. Haspels

W.Zandberg
A.Faber

P. Poepjes

H.Oosterbaan

H.Vink

H.Ament

J.Klompmaker
H.v/d Meulen

S.Akkerman

J.Tijsma

EITAL
vijfde
Dames

Tweede

Dames

Vierde
Eerste

Eerste

Tweede

vijfde
vljfde
Eerste

EeÍste

Derde

vijfde
vijfde
Tweede

Derde

Eerste

Eerste
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r8

r6

r6
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9

8

8

I
8

7

6
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H.HaÍtmans

J.MeesteÍ
E,Quarré

A.Oving
o. Kloosterboer

loh.Nijdam
l.Visser
U.Dijkstra

H.v/d Krieke

loh.de long
D.Westerhoven

C. Keekstra

J.Beimin
M.Meester

l.J.de Vries

J.W.de Leeuw

P.Viera Dias

M.Hiemstra

S.0osterbaan

R.van SteinvooÍn
H.Veerman

L.ldsinga
G.van Kalsbeek

S.de Roos

C.WagenaaÍ

l.W.Bosma

Je.Fokkema

J.Poepjes

l.de Boer

M.Kleefstra

B.0osterbaan
D.valk
S.v/d Heide

M. Hoekstra

J.v/d Krieke

M.Wobma

Tweede

Derde

Derde

vijfde
vijfde
Tweede

Tweede

Derde

Vierde
vijfde
vijfde
Dames

Tweede

Tweede

Tweede

Vierde
Vierde
Dames

Eerste

EeÍste

Eerste

Tweede

derde
Derde

Derde

Vierde
Vierde
Vierde
vijfde
vijfde
vijfde
vijfde
Dames

Dames

Dames

Dames
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