
Colofon.

4re laargang
nummer 2

oplage:

z7o exemplaren.

Redaktie:

Sjoukje de Roos

Harm 0osterbaan

Drukwerk:

Drukkerij de Jong

KOPY

INLEVEREN

VOOR

MAANDAGAVOND

zo.oo UUR

redaktieadres:

Sjoukje de Roos

Weaze 4r

Harm Oosterbaan

Swettebuorren z9

lnhoudsopgave
Van het bestuur
cezocht
Alg. Ledenvergadering vrijdag z7 okt. zr.oo uur
Van de activiteitencommissie
P.P. van der Feer bokaal
Balpen

Moppentrommel
B- junioren

C- junioren

Moppentrommel
E-pupillen
F-pupillen
Douwe Venema toernooi
Wedstrijdverslagen
Wedstrijdschema -
lnterfjoetje

I

I

2

2

2

3

4

4

5

7

7

8

9

9

to

23

24

r. DooÍ de week en in het weekend mag eÍ door de jeugd niet
op de voetbalvelden geoefend en gespeeld worden. Cebruik
hiervoor het trainingsveld.

2. Broekjes en sokken zijn te verkrijgen (tegen contante
betaling) bij Harm of Willemke in de kantine, deze mogen
niet zelf gepakt worden.

De prijzen zijn als volgt:
r. Nieuw lid, broek en sokken 3o gulden

Voor vervanging:
2. Broek z5 gulden

3. Sokken r5 gulden



Sinds kort is de voetbalclub in het bezit van een vitrinekast.Alhoewel de kast al aardig gevuld
is hebben we nog ruimte oor bepaalde souveniÍs. Wij zoeken bijvoorbeeld nog een zwart-
witte sjaal met de tekst V.V.Oldeboorn, een drinkglas van de voelbalclub met een voetballer
(niet met de varkenskop) en een trainingsjack van de allereerste sponsor namelijk Champino.
Heeft iemand dit nog in bezit en heeft geen bezwaar om dit aan ons le geven neem dan contact
op met Willemke MeesteÍ tel 621589. Natuurlijk zijn ook andere souvenirs van harte welkom.

r. Opening
2. lngekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 1999

4. faarverslag seizoen 'gg/'oo

5. Financieel jaarverslag'gg/'oo
6. Begroting seizoen 'oo/'or

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming nieuwe kascommissie

9. Jaarverslag leugd
ro. Bestuursverkiezing

Binne Oosterbaan, penn ingmeesteÍ
r. Aanvullingen / evaluatie beleidsplan
t2. Toelichting belangrijkste punten aanu,illingen / evaluatie beleidsplan
r3. Rondvraag
r4. Sluiting

De aanvullingen / evaluatie beleidsplan liggen voor de vergadering ter inzage in de kan-
tine. De financiële cijfers liggen een halfuur vooÍ aanvang van de vergadering ter inzage in
de kantine.Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen tot een halfuur voor de
vergadering worden ingediend bij het zittende bestuuÍ.

Zaterdag 4 novembeÍ organiseert de VV OldebooÍn weeÍ zijn traditionele kaartavond.
Zowel schutjassers als klaverjassers zijn welkom. De kaartavond begint om 20.oo uuÍ en we
hopen op veel kaarters.

Zaterdag 4 november snoepactie
Sint Maarten nadert, VV Oldeboorn Gaat u hier bij helpen. Zaterdag 4 novembeÍ komen we
bij U langs, zodat U de kinderen rr novembey lekker kunt veÍwennen.
7o ziet U maaÍ weeÍ het zijn de snoepkoeien van VV Oldeboorn.
Zaterdag zo januari gnote feestavond.
U gaat met uw elftal teÍug in de tijd en wel de 6oies en 7oies. Per elftal iets uitbeelden van
rond die tijd. De leiders van de elftallen krijgen nog een spe-cifieke uitnodiging . Maar in
ieder geval, houdt U die avond vrij. Ook het hoofdbestuuÍ mag deze avond niet toekijken,
maaÍ moet actief meedoen, zo ook de activiteiten commissie zelf.

secretaris

penningmeesteÍ
penningmeester

jeugdsecretaris

herkiesbaar



Afsluitingsfeestje

Na het voetbalseizoen was er dan nog het afsluitingsfeestje voor de jeugdspelers tot en met
de D's. Het feest werd gehouden op r7 juni en begon rond de klok van tien.
Het was de bedoeling dat ze een eigen bal gingen maken.
Dat moest dan gebeuren met een opgeblazen ballon, waar krantenpapier met stijfsel omheen
werd geplakt.
Het is te begrijpen dat het met dat stijfsel een gezellige rotzooi werd.
Toen iedereen wel klaar was, liep het al tegen twaalven en dus tijd om te €ten. Dat eten was

natuurlijk patat met een frikadel of kroket van snackbar Het Anker.

Na de maaltijd was eÍ nog een voetbalcircuit. Er waren een zestal spelletjes uitgezet. Zo

moesten de voetballers dribbelen om pilonnen, bal hooghouden, gericht op goal schieten,
ballen in een ton gooien en penalty schieten.
Toen iedereen klaar was, waren de zelfgemaakte ballen ook goed droog zodat die beschilderd
konden worden. Net als met het stijfsel werd het met de verf ook weeÍ een kliederboel.
lnmiddels was het al weer vilf uur geworden en was het feest alweer ten einde gekomen.

De jeugdactiviteitencommissie

NAAM

D.H.Akkerman

A.Faber

S.Veenstra

N.Akkerman

5.Vink
H.Vink

A.Nijholt

J.Stulp
T.Akkerman

W.van Kalsbeek

M.Nijdam
H. Hartmans

R.van der Torre

A.Oving
C.Reitsma

J.de jong
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Derde g

Eerste 7
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Vierde 4
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Derde 3

Derde 3

Vierde 3

vijfde 3
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Tweede z
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E.Quarré Derde

A.BeÍgsma Tweede

J.Hoekstra Tweede

,l.Klompmaker Tweede

M.Meester Tweede

P.Poeples Tweede

S.Bangma Vierde
V'l .v/d Lee Vierde

l.de Boer Vijfde
B. Haspels Vijf de

Joh.de long Vijfde
M.Kleefstra Vijfde
B.Oosterbaan Vijfde
W.Zandberg vijfde
M. Hoekstra Dames

C. Keekstra Dames

J.v/d Krieke Dames

M.Wobma Dames



L

En dan krijg je de balpen. Even iets waar ik al helemaal niet op zit te wachten' want ik kriig

al pijn in áá lop als ik alleen al aan de kommaas en punten denk. lk hó bii z clubs gevoet-

baidnamelilk D.E.V. in Doorn waar we op het moment dat ik wegging door verhuizing, werk

in Drachten, we meededen om promotie naaÍ de ze klas zondag. ln DÍachten heb ik 6 iaat

gespeeld in het eerste van DÍachtster Boys, waaÍ we met wiepie Fabriek als trainer pro-

Áoveerden naaÍ de ze klas zaterdag. Na miin actieve periode als voetballer werd ik leider bij

een B elftal bij de Boys. Na I seizoen werd ik gevraagd als leider bii het ze, dat wilde ik wel,

maaÍ dan wilde ik ze ook tÍainen. Dat kon, ik had inmiddels amateur spelleider gedaan op

kosten van Drachtster Boys en ik kon op kosten van de Boys de D cursus volgen maar dan

moest ik z jaar in dienst biiiven, dat is ook zo gebeurd, in het ze iaar kwam Foppe de Haan als

hoofdtrainer. Een persoon waar ik wel heel veel van geleerd heb. De D cuÍsus heb ik gedaan

bil ieo Beenhakker en Atte Bouma. Het C diploma heb ik gehaald met Foppe als docent, met

het c diploma mocht ik tot ze klas trainen. wat ik bii de VV Griipskerk biina bereikte door heel

lang boven in mee te draaien. MaaÍ aan het eind van het seizoen toen blessures en schorsin-

g.n-or de hoek kwamen, bleken we net te smal te ziin. Dat was een fijne groep wel vergeliik-

baar met de groep waar ik nu mee werk. wat ik verder allemaal gedaan heb is niet zo belan-

grijk. Hetgeei waar ik nu mee bezig ben is alleen belangriik. En ik vind dat ik met behulp van

á.n p.., leweldige leiders (Wiegei en piet) probeer het verenigingsplan zo goed mogelijk te

volgen. tvtaar dat kan volgens mii niet en ik ben etvan overtuigd dat ook Bonne dat niet

beJoeld. lk geef de volgende Balpen door aan Douwe Hein Akkerman'
Chris lansen

Een man komt te laat op zijn werk. sorry, baas zegt de man, maal ik,stond in de file.

Oh, zegt de baas, was het soms een lange file.

Man: geen idee, ik stond helemaal vootaan.

Erwin Krol: Wegens een staking bii het KNMI is er morgen geen weeY'

Een olifant komt in een sauna binnen en gaat zitten. Dan valt hem een man op.

De olifant gaat luidkeels te lachen, te brullen en te gieren. Na tien minuten vraagt die

man, lichteliik geÏrriteerd, wat is er zo grappig?

Zegt de olifant, haha, dat jij daarmee moet eten'

Waarom maakt een dom blondie een pak melk open in de supermarkt?

omdat er op staai, hier oPenen!

Geef eengevoel van gemengde gevoelens. le schoonmoeder in een ravijn zien riiden

in je nieuwe auto.



oldeboom Bt - Heerenveense boys Br

We begonnen zeer sterk vooral over de flanken was het goed. Al heel vroeg in de wedstrijd
werd het r-o vooÍ Aldeboarn. Doelpuntenmaker was .lohannes Watzema. Even later kwamen
we weer voor de goal van Heerenveense boys toen nog wat dollen en lohannes Watzema
schoot de bal weer in de goal. WeeÍ wat verder in de wedstrijd scoorde lohannes weer. Een

hattrick.
Het spel van ons werd wat minder en we gaven een coyneÍ weg. De corner werd goed
genomen en ook goed ingekopt. 3-r.
We pakten het in de tweede helft weer goed op het was al snel 4-r. Daarna scoorden we
aan de lopende band. Door een paaÍ goeie acties van Ate Bergsma scoorde hij ook a

doelpunten. Ate de long scoorde ook nog want hij kreeg goed misschien ook wel per ongeluk
maar het was een goed doelpunt. Uiteindelijk werd het ro-r in het voordeel van Boarn.

MaÍten Huisman

Oldeboom Br - Boombergum Br

Woensdagavond 6 september moesten wij een oefenwedstrijd spelen tegen BoornbeÍgum.
We moesten om kwart over 6 in de box zijn. Na een warming-up begonnen we. We begonnen
meteen druk te zetten op hun. Dit resulteerde tot de eerste kans. Maarten gaf een pass diep
op Ate, Ate liep zijn man eruit en gaf een vooÍzet. lk legde met mijn hoofd de bal klaar voor
Bauke en hif schoot vanaf zo meter binnen- Boornbergum hoefde niet meer af te trappen,
want het onweerde en hagelde. Na een korte stop van ro minuten gingen we veÍdeÍ. Boorn-

bergum ging een beetje beter voetballen, maaÍ ze konden Ate zijn snelheid niet aan. Hii

kreeg goede kansen maaÍ ze mochten er niet in. Halverwege de eerste helft kwam eÍ weeÍ een

vooÍzet van Ate hij was te hoog voor mij, maar Ate de f ong stond er nog achter. Hij schoot
maar had pech, rlant de bal raakte de kruising, waaÍna hij corner werd gekopt. lk nam de
coÍneÍ en Ate de long kopte de bal binnen. Daarna gingen we goed door tot de rust. Bauke

stuurde Ate weer diep en hij zette vooÍ, waaÍna ik de bal inschoot. Een paaÍ minuten later
weeÍ een pass op Ate en hij liep alleen door op de keeper. Hij hield goed overzicht en zag dat
ik mee kwam. Hij lag hem breed en ik schoot de 4-o binnen. Dat was ook de ruststand. We

hadden 3 wissels. ln de eerste helft was leen eÍ al ingekomen voor René. En nu werden
MaaÍten en Jorrit gewisseld voor Gysbert en lacob van deÍ Bij. De tweede helft begonnen we
minder. We gaven kansen weg, maaÍ leen en Chris herstelden veel. We kregen in de tweede
helft veel kansen. Vooral Ate en ik, maar we faalden beide oog in oog met de keeper. En door
dat wij de kansen niet maakten rook Boornbergum hun kansen. En na geklungel achterin
rolde de bal heel lullig in de goal. Daarna werden hun sterker en begonnen te drukken. En

na een goede uitgespeelde knalden zijde 4-z binnen. Marten moest daaÍna nog een paaÍ
reddingen verrichten, maaÍ we hielden stand. ln de allerlaatste minuut een pass van .leen op
Ate en hij liep alleen door op de keeper maar zijn lobje mislukte enzo blee'fhet 4-z vooÍ ons.

En weten wij als we kampioen willen worden, moeten de kansen die we vanavond kregen

allemaal benutten in de competitie wedstrijden.
johannes Watzema



oudehaske Br - Oldeboom Br

Wij moesten z3 september voetballen tegen Oudehaske. We moesten om r uuÍ daar aanwezig
zijn. Toen we aankwamen hadden we eerst wel zo minuten moeten wachten omdat de boxen
bezet waren. EÍ waÍen twee boxen beschikbaar wegens verbouwingen. Eindelijk de wedstrijd
kon beginnen. We begonnen eeÍst niet zo goed en kwamen zelfs met r-o achter. Toen dat
gebeufde gingen we wel wat beter voetballen en na een tild scoorde Ate BeÍgsma de r-r, dat
was wel een opluchting. Na de rust gingen we vrij sterk van staÍt en dat resulteerde in een

tweede doelpunt en weer door Ate BeÍgsma. Toen gingen we wat gemakkelijker spelen en

kwamen hun op 2-2. Maar wij gingen weer aanzetten en scoorden weeÍ, die goal werd
gemaakt door een verdediger van Oudehaske 2-3. En op het laatst werd er vanaf het midden-
veld een mooie paas gegeven op Ate die zijn derde goal maakte. Dus hadden wij met 4-z
gewonnen. Waardoor wij nog steeds ongeslagen zijn.

facob van der Werf

Heetenveen Bz - Oldeboorn Br

We moesten om ro.30 bij de kantine zijn. 0m rr.3o begon de wedstrijd. Het ging al gauw goed.
We stonden in de rust al met 6-o voor. Na de rust moesten we eÍ even inkomen. We voetbalden
slecht. Dus Heerenveen maakte al weer redelijk gauw 2 doelpunten. Hierna begonnen we weeÍ
beter te spelen. We hebben uiteindelijk met r-z gewonnen. De doelpunten zijn gemaakt door:
f ohannes Watzema 5, Ate Bergsma 4 en loÍrit Tandberg z.

Jeen de Leeuw

Oldeboom 8z - R.W.F. Br

Zaterdag z3 september.
We moesten om half ro in de box zijn.Onze tegenstanders waÍen RWF. ln de re minuut was het
gelijk al o-r. Je kunt hieruit dus wel concluderen dat we slecht begonnen zijn.
We kwamen al gauw met 4-o achter te staan. Einde re helft.Na een hevige speech van Wietse
en Albert konden we weeÍ beginnen.Robin werd eruit gehaald en daarvoor in de plaats kwam
Erwin Oosterbaan.

De ze helft ging nog slechter als de re helft. We weÍden dus dik ingemaakt met 9-o.
Nou moet ik niet denken dat we een slecht team zijn maar wij zijn gewoon te hoog ingedeeld.
We hopen dat we de volgende wedstrijd meer lol hebben.

Robin van Amstel

Oldeboom 82 - ONT Br

De wedstrijd begon goed. Maar na een kwaÍtieÍ ging het mis en werd er gescoord door ONT

Bt. Net voor de rust werd er weer gescoord z-o. ln de tweede helft ging het helemaal mis, er
werd gelijk gescoord. We deden goed ons best maar het lukte steeds niet. Er werd weer
gescoord. En zo ging het verder met een penalty tegen nadat Robin een speler onderuit
haalde in het stÍaÍschopgebied. En toen er werd afgefloten stond het 7-o vooÍ ONT Br.

ledereen had hard gewerkt maaÍ ze waÍen gewoon beter.
LauÍens van Amstel



Donkerbroek Cr - Oldeboom Cr

We gingen op zaterdag 9 sept., voetballen tegen Donkerbroek. Toen we eÍ waren gingen

we ons divect omkleden. Daarna gingen we inschoppen ,lopen en rekken.

Toen kwam de scheids en blies op zijn fluitie BEGINNEN dus.

Toen de eerste helft was afgelopen stond het r-o VOOR Donkerbroek.

Toen begonnen we met de tweede helft Donkerbroek maakte nog z doelpunten [3-o].
Later schoot Arjen keihard op de keeper af de keeper liei de iial vallen en toen kon Arnold

de bal erin tikken ,3-r later kregen we mooie kansen maar het lukte niet DE EINDSTAND WAS

3-r VOOR D0NKERBROEK.

Amold Oosterbaan

oldeboom Cr - oostenrolde Cz

Dit was mijn eerste keer dat ik keeper was.De eerste helft ging het goed, na vilf minuten
Was het r-o vooÍ ons door Arnold, de aftrap werd genomen En daar ging Arnold weer met

de bal en scoorde weeÍ.Toen was het 2-o, en toen kwam Erik en die scoorde ook.

Het was nu 3-o, toen Erik nog een keer, het was nu 4-o.Toen was het rust.Tweede helft
Arnold deed het weeÍ meteen na de aftrap het was Nu 5-o en nog een keer, 6-o Erik nog
een,7-o en Arjen de laatste 8-o, ik heb maar twee ballen gehad in de hele wedsttijd.

Jamo Troost

Gonedijk cz ] oldeboom cr

Het was een spannende wedstrijd wij hebben wel kansen gehad maar die hebben we niet
goed benut eÍ was een klein jongentje bij die was eyg goed maar hij zat mij steeds uit te
schelden het werd op laatst é.ên êán het was heel spannend

Daan Breeuwsma

Oldeboorn Cr - ióbega Cz

Na vorige week gelijk gespeeld te hebben. Kregen we nu lubbega op bezoek. Dit bleek een

tegenstander waar wii wel kans konden hebben. Maar de eerste helft kwamen we met o-3
achter dus de ze helft moesten we er tegen aan.En we scoorden zowaaÍ z keer. Zodat het

nog spannend werd. Maar Hubbega deed er nog een schepje bovenop en scoorden nog 4
keer.

Dick Kalsbeek

Op het schoolrapport staat: Floortje pÍaat te veel tijdens de les. De vader ondertekent het

rapport en schrijft èrbij,
dan zou u haar moeder eens moeten horen.

MaaÍ mam, ik ben al vijftien, mag ik nu dan eindelijk een beha gaan dragen?
Nee Peter



wws (wiÍdum) Er - oldeboom Er

Zaterdag 8 september hadden we een wedstrijd eerst hadden de tegenstanders een goal
gemaakt toen dacht ik dat we zouden verliezen maaÍ toen hadcien Reitze, Wienand en
Klaas allemaal een goal gemaakt en zo hadden we gewonnen met 3-r

Nawid Hashemi

Oldeboom Et - WeÍga Et

Wij hebben maandag gevoetbald tegen werga als eerste hadden wij een doelpunt
toen kregen we eÍ nog één achteraan maaÍ toen maakten zij een doelpunt na de pauze
maakten zijweer één en daarna wij nog z zo werd het 5-z voor oldeboorn het was heel
spannend

René Land

Oldeboom Er - Top-twel Er 5-5
Zaterdag 3o september

Het was een hele spannende wedstrijd. Klaas kwam in de aanval en ik liep het gat in.
Daarna speelde Klaas naar mij en ik scoorde. LateÍ gingen de anderen in de aanval,
en ook zij scoorden.Zo ging het een poosje dooy tot 4-4. Winand had veel kansen en Nawid
schoot naast. Toen scoorden de anderen en dat was erg jammer.
Toen wii een corney kregen schoot Klaas de bal erin. tk heb drie keer gescoord en ik ben
erg blij met een gelijk spel. tk vond het erg leuk.

Pien Breeuwsma

Oldeboom Er - Oosterlittens Er

We hebben zaterdag z3 september gevoetbald.We gingen goed van start en hadden mooie
pases. Maar later brook Oosterlittens uit en gingen naaÍ ons doel en poorte ons kiep toen
was het o-r vooÍ oosterlittens. Daarna hadden wij een aftrap en we gingen naaÍ voÍen.
MaaÍ toen pakte een speler de bal af en liep naar ons doel en speelde naar de zijlijn en die
man scoorde, dus werd het o-2. Toen was het pauze.
De ze helft hadden hun aftrap Klaas pakte de bal van hen af, maar de jongen tekelde Klaas
toen was het vrije trap Klaas nam hem maar iemand voor het doel maakte hends en ik
mocht de penalty nemen en die zat toen was'het r-z toen hadden hun aftrap en gingen
naaÍ ons doel en speelden oveÍ en de laatste man die de bal kreeg scoorde toen was
het r-3.

Toen hadden wij aftrap en één van hun spelers had direct de bal in bezit en een paaÍ
minuten voor dat de wedstrijd afgelopen was scoorde oosterlittens en de stand was r-4.

Arnold Hobma



W.W.S. tr - Oldeboom tr

Zaterdag z3 september moesten wij voetballen tegen WWS fr (Wirdum).ttiels stond de re

helft op doel en heeft 3 doelpunten door gelaten.De zeheltl stond SteÍan op doel en heeft
er z door gelaten.Zelf heb ik één doelpunt gemaakt en we hebben verloren met 5-r.

René van Kalsbeek

Oldeboorn Fr - FFS Fr

Zaterdag 9 september hebben we gevoetbalt tegen FFS fr. Het was de eerste wedstrijd en we
moesten thuis spelen. Het ging heel goed. De eerste helft stonden we met 7-r vooÍ. Ronnie,

lan Arend, Niels, Stefan, Toman en ik hebben geskoort. Toen hadden we 5 minuten pauze.
Na de rust hebben we nog 7 keer gescoord: eindstand r4-r.
lk vond het een leuke wedstrijd!!!!

Johannes van der Wal

Zaterdag r3 januari a.s. kan eÍ weet lekker in de zaal gevoetbald worden. Lekker warm, maar
vooral droog in de sporthal in Akkrum. Er zal "gestreden"worden om de felbegeerde Douwe
Venema-bokaal. Hierbij Íoepen wij zowel heren- als damesploegen op om zich aan te melden
voor dit gezellige toernooi. Voorwaarden waaÍaan voldaan moet worden zijn dat een ploeg
minimaal uit 6 en maximaal uit 9 personen moet bestaan. Teams dienen minimaal 5 peÍso-
nen te bevatten die afkomstig zijn (of ooit waren) uit Oldeboorn. EÍ mogen geen gemengde
teams deelnemen. Minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar. Sportiviteit staat hoog in het
vaandel.

De inleg per team bedraagt Fz5,-

Opgave dient te geschieden voor vrijdag r december a.s. en kan door contact op te nemen

met één van de commissieleden. Hierbij moeten de naam van het team en de namen van de
spelers doorgegeven worden.

Geef je snel op!!!

De commissie,

Jan van der Woude, Weaze 39, tel. o566-631636

lan Bethlehem, Swettebuorren 38, tel. o566-63r88r

Johan Tijsma, Swettebuorren t, lel. o566-632286



Oerterp3-Oldeboomz
Oerterp, dat was de naam van onze tegenstander z4 september jl. Met z extra krachten uit de
B-junioren, Jorrit Zandberg en Ate BeÍgsma alias "de kunstenaar" gingen we met volle moed
op weg. We begonnen de eerste helft een beetje afwachtend waardoor zij een paar kansjes
kregen maar al snel namen wij het heft in handen, zodoende dat wij een paaÍ goede kansen
creëerden. Na een goede aanval waarbij ik tegen de keeper aanschoot en waaÍ vervolgens
Jacob Stulp van kon profiteren stonden we op een r-o vooÍsprong. Niet veel later na een
mooie actie van de "kunstenaar" kwamen we op een 2-o vooÍspÍong. De tweede helft gingen
we beter spelen en met als invaller lorrit Zandberg creëerden we evenals de eerste helft mooie
kansen maar leverde uiteindelijk niks op. En zodoende bleef het 2-o vooÍ Oldeboorn en kwa-
men we terug met de 3 punten die dan ook dik verdiend waren. Hierbij wou ik JoÍÍit en Ate
even bedanken voor de grote steunlll!

Robbert v/d Tone

Oldeboom2-waÍga2
Dit was een pot voor de dubbele punten want WaÍga had net als ons nog geen punten
gemorst. We begonnen vrij warrig, zeker defensief, omdat het spitsentrio alle kanten opÍen-
den en niet te volgen waren. Dit was vrij snel weer onder controle en we kregen grip op de
wedstrijd. Er werd menig kans gecreëerd (en hopeloos gemist) en toen vloog er aan de
andere kant r in o-t. Door dit tegendoelpunt zijn wij alleen maar sterker gaan voetballen
zodat we bij rust met z-t voor stonden door gËals van JoÍn Klompmaker en Robbert van der
ToÍÍe. De tweede helft kan ik kort over zijn. We hebben constant gedomineerd en veel kansen
laten liggen. Door een lullige terugspeelbal (zal verder geen naam noemen) die veel te zacht
was ktijgt een Warga speler een van de enige kansen van hen in de ze hel'fl z-2. Belangrijke
punten laten liggen.

Jelmer van der Berg

Blue Boys z - Oldeboom 3
Er werd al druk over deze wedstrijd gesproken (al weken overigens) zonder dat er ook maar
een bal was geraakt. ln Nij Beets was het namelijk feest dat weekend dus haden ze mij al
gevraagd om de wedstrijd te verplaatsen. Dit kwam ook ons wel goed uit vanwege vakanties
en blessures plus dat onze 5 elftallen nu eenmaal niet oveÍ de allergrootste selecties bezitten.
Maar helaas wat we ook hoorden, in ieder geval niets meeÍ uit Beets zodat onze wedstrijd-
secretaris maay eens een telefoontje pleegde. we hoorden dat de wedstrijd gewoon op
zondag zou worden gespeeld omdat de korfbalclub aldaar geen ruimte kon maken door de
week of er zou al iets van hun verplaatst moeten worden (dit kon natuuylilk niet). 0m te zien
of er wel spelers van Beets op het feest waren bleken eÍ meeÍ uit Boarn te zijn dan uit Beets.

Volgens ingewijden was de allerlaatste van het feest ook een Boarnster. Hij bleek dan ook nog
naar huis te zijn gelopen en ik (en lan Meester) kan u vertellen dat een stuk lopen uit een



nabuÍig dorp (fi|nje) een heel eind is. op zondag was het elftal van Beets dan ook fitter dan
dat van ons (op sommigen na). Met veel bekenden, Klaas Postma (oud eerste speler van
0ldeboorn) , Brand (uitsmijter van een bekende kroeg in Drachten) en vele andere. Klaas wist
het net zowaaÍ te vinden wat hem denk ik niet veel gelukt is in zijn carrière. De wedstrijd van
onze kant was niet best , wat uiteindelijk een nederlaag opleverde 8-4. Doelpuntmakers
waren Ellert zx, Albert rx en siep rx. we hadden vandaag ook nog enkele gastspelers, siep,
Gouke, Wibe, Erik en lan Kooi. Bedankt en we zullen jullie nog wel eens moeten gebruiken
denk ik. Volgende week treffen we Jubbega en hopelijk pakken we dan onze eerste punten.
Onze doelstelling is namelijk meer punten dan vorig jaar te behalen. we hadden toen 4 pun-
ten dus dat zou geen problemen moeten opleveren. Kom gerust eens bij ons kijken om te zien
of we onze doelstelling halen of om na de wedstrijd (derde helft) een bommetje met ons mee
te eten.

Harm Oosterbaan

oldeboom3-lubbegae
Het derde moest zondag 17 september hun tweede wedstrijd spelen. Na vorige week te
hebben verloren van Blue Boys z mochten we het nu proberen tegen Jubbega 6. Het was
maar goed dat Oldeboorn z vrij was, want nu konden wij de helft van hun spelers erbij krij-
gen. Het eerste kwartieÍ waÍen de beide ploegen even sterk, en de kansen waren eÍ aan
weerskanten. En zoals wij langzamerhand wel gewend zijn kwamen we dus ook o-r achter te
staan. Dus allemaal een schepje er bovenop en een beetje scherper. Dit resulteerde in de r-r
en z-t door August Faber en de 3-r door Albert Nijholt. Dit was de eerste helft. tn de tweede
helft ging ditzelfde tempo nog steeds door. tlet werd dan ook 7-t vooÍ ons. De doelpunten
kwamen van August zx, Albert rx en Harke rx. ln de derde helft werd het tempo nog meeÍ
opgeschroefd en ook dit wonnen we weeÍ dik. Dus we hebben onze eerste 3 punten behaald
in dit seizoen en dit verslagje is eindelijk af.

Harm Watzema

SCSz-Oldeboom3

Zondagmiddag z4 september traden wil aan tegen de heren van het bungalowpark
Maartenswoude. Het beloofde een wedstrijd te worden waarin alle elementen om het publiek
te vermaken aanwezig zouden zijn (theo Huisman). Ondanks de afwezigheid van Hedde
Hoekstra kwamen er nog flink wat mensen ons fraaie spel aanschouwen. Onze opstelling was
in de eerste helft een verassende, die ook vele supporteÍs van SCS deed slikken en kwijlen. De

wedstrijd begon en het tempo was vanwege de warme temperatuur erg laag, dit kwam som-
mige spelers goed uit (Theo Huisman). We creëerden enkele goede kansen die door motorisch
gestoorde spelers (Albert Nijholt) vakkundig om zeep werden geholpen. Maar geen nood
zolang wij de nul hielden, onder de bezielende leiding van August Faber als laatste man en
het vakkundig opruimen van Remco (zwager van Sible, weet zijn achternaam niet) werd dit
lange tijd goed volgehouden. Maar twee individuele acties van de sterkste speler van SCS

zorgde voor z goals in de verkeerde goal en met deze stand gingen wij de rust in.
ln de pauze gooide Harm Oosterbaan het roeÍ om en zette August Faber in de spits en Ellert

Quarré op laatste man, in de hoop zo voorin wat meer potten te kunnen breken. Deze tactis-



che omzetting zorgde in de tweede helft voor paniek bij de tegenstander waarvan wij
dankbaar gebruik maakten door twee keer te scoren (August Faber zx). z-2, na deze stand
bereikt te hebben herpakte de tegenstander zich weer en wist verdere aanvallen van ons goed
te onderbreken. SCS begon weer wat druk te zetten en onze opvallend goed in vorm zijnde
keeper (Harm Watzema) wist zelfs een penalty te keren, deze was vanzelfsprekend veroorza-
akt door Theo Huisman die hierna, onder het mom van publiekswissel, uit voorzorg door Harm

Oosterbaan werd gewisseld. Voor hem in de ploeg kwam lanco Voolstra die ook wel weer eens

een balletje wilde trappen. Maar zelfs zondeÍ Theo Huisman wisten we niet te winnen want sCS

scoorde door een halve omhaal van een elastieke KameÍoenees (Olympisch goud dus dat is

niet zo gek) de einduitslag was dus jammergenoeg 3-2 vooÍ SCS. Rest mij nog Maarten van
der Heide en Chyis Wagenaar te bedanken voor hun deelname aan deze wedstrijd.

Linkpoot.

FFS Da z - Oldeboom Dat

Eindelijk was het dan weer zover de dames mochten weeÍ aantreden voor de competitie. De

gondelvaart was weeÍ voorbij en de eerste herfstbuien waren al gevallen. Er was al een
bespreking geweest waaÍ een paar veranderingen in de formatie zijn gekomen. Namelijk
Nynke is aanvoerder geworden en Gera en Rianne zijn erbij gekomen. We hadden al een
oefenduel gespeeld tegen een oude bekende Arum. Helaas hebben we die met 6-z verloren,
maaÍ we hebben al een idee wat dit seizoen Jns zal brengen. Vandaag zaterdag 9 septem-
ber moesten we aantreden tegen Stobbegat oftewel FFs. Deze dames waren we al vaker
tegengekomen en we wisten dat we een fysiek sterke ploeg konden verwachten. Voordat we
weg gingen had Miriam al pech. De auto deed het niet (accu leeg) en zij stond toen nog in
Drachten. lnmiddels is iedereen maaÍ vast naar Vegelingsoord gegaan en moest Haiko zijn
eerste wijziging alweer toepassen. Het wedstrijdbeeld was dat zij eerst wat sterker waren in
duels maar weinig kansen kregen. Nynke stond laatste man dus kwamen we vooÍ net iets te
kort maar na een mooie actie van Chantal werd het o-r. Na de rust waren we eerst wat feller
en we kregen enkele kansen. Die niet gemaakt werden. Na een corner kregen we een goal
tegen die ontstond door weinig communicatie. Voor beide ploegen kwamen er toen nog wat
kleine kansen, maar niet gemaakt. Zodat r-r een goede uitslag was. Als we de rest van de
uitwedstrijden ook gelijkspelen en de thuiswedstrijden winen dan komt het wel goed aan het
einde van het seizoen. Na de wedstrijd hebben we nog een tijdje in de kroeg gezeten. Vol-
gende week ons eeÍste thuiswedstrijd tegen DWP. Dus Boarnsters kom kijken.

De Dames
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Read Swart Daz - Oldeboom Dar

Zaterdag 3o september. Om twee uuÍ waÍen we allemaal compleet om naaÍ de Knipe af te
reizen. We waren met tt speelsters Karin, Cera en Marise waren afwezig en Anneke kwam wat
later. 0m drie uur was de aftrap. We speelden bijna in de vaste opstelling alleen Rianne
speelde op linksvoor en Marrit op rechtsvoor, Chantal stond rechtsmidden. Read Swart begon
sterk met een paaÍ ballen op de paal en een bal die op de doellijn werd gekeerd door Mar-
tine. Maar na een kwartier kwam toch de r-o. Na wat kleine kansjes van ons werd het ook nog
z-o. Maar we gaven de moed niet op en kort op de z-o kon Marrit een mooi doelpunt de z-
t maken. Verder dan een paar mooie combinaties kwamen we niet en gingen we met z-r de
rust in. ln de ze helft ging Chantal eruit en kwam Anneke op rechtsachter en ging ik (litske)
naar rechtsmidden. We begonnen wel goed en kwam er ook een grote kans voor Rianne die
de bal niet over de doellijn kreeg. Maar na een snelle aanval van hun werd het 3-r. Na
ongeveeÍ een half uur kregen wij een corner die in eerste instantie werd weggewerkt door
Read Swart maar Monique zag kans om de bal richting het doel te schoppen hij wordt nog
aangeraakt door een speelster van Read Swart maar ging er wel in (vaker doen Monique).
Jammer genoeg werd de eindstand 3-2. Onze volgende wedstrijd is thuis tegen Akkrum en we
hopen dan natuurlijk op een beter resultaat.

Jitske van der Krieke

Oldeboom Dar - Akkrum Dar

Een sterk Akkrum toch afgetroefd door oldeboorn!! De spanning was vooraf groot aan beide
kanten.De twee vooÍgaande wedstrijden gaven de nodige spanningen mede hierdoor had de
scheidsrechter een makkie. Beide partijen hebben het voetballend opgelost. Voor beide een
compliment. Al vroeg in de eerste helft maakte Marrit het eerste doelpunt. Halverwege de re
helft kopte Jitske vanuit een corneÍ genomen door Nynke een prachtige goal. z-o. De eerste
helft werd beëindigd door een blessure van een dame van Akkrum. Tweede helft. Na een
voorzet van Chantal maakte Marrit 3-o, hiep hoi. Een wissel litske eruit Gera erin op
rechtsmidden. Deze goal hadden wezeker nodig, hierdoor gingen we het laatste halfuur goed
in. BoaÍn voetbalde wat degelijker. Akkrum wist onderling niet echt wie wat moest doen. tn
de 75e minuut werd Chantal gelanceerd op rechts. Zij rommelde zich op de haar bekende
wiize langs een paar tegenstandsters. Haar vooÍzet bereikte Nynke die gaf de bal af naar de
opkomende Marieke en die haalde uit van 30 meteÍ en raak 4-o. Dat Akkrum nog 4-z maak-
te was alleen nog belangrijk voor de statistieken.

De Dames
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OLDEBOORN I UIT BEKERTOERNOOI.

Na drie bekerwedstrijden is het toernooi voor Oldeboorn r reeds weer ten einde. Na een goeie
staÍt tegen VVI (z-+ winst), werden de resterende twee wedstrijden beide verloren. Op

zondag z7 aug. j.l. moest men aantreden in de thuiswedstrijd tegen Nieuweschoot. Deze laat-
ste ploeg had de eerste wedstrijd overtuigend met 7-r gewonnen van Scharnegoutum (na een

vooÍspÍong van 6-0 binnen zo minuten). Ook tegen Oldeboorn liet men eÍ geen gÍas oveÍ
groeien. Binnen 4 min. stond Oldeboorn reeds op een o-z achterstand (te wijten aan de
Gondelvaart?). Oldeboorn werd met name achterin volledig onder de voet gelopen. ln de r7e

min. wist 0ldeboorn nog wel op r-2 te komen door Douwe Hein Akkerman. Dit na een prima
pass binnendooÍ van Pieter Poepjes. Drie minuten later was het weer volledige chaos bij Olde-
boorn achterin en Nieuweschoot wist hiervan te profiteren, r-3. Weer drie minuten later was

de wedstrijd reeds volledig gelopen koers voor Nieuweschoot na de r-4. TÍaineÍ Chris Jansen
besloot maatregelen te nemen in de vorm van het inbrengen van verdediger Luitsen ldsinga
voor de nog lang niet fitte Sybrand Oosterbaan. Vanaf dat moment liep het verdedigend bij
Oldeboorn iets beter. Oldeboorn kreeg het laatste kwartier van de re helft nog enkele kansen.

Siete Veenstra miste helaas twee opgelegde kansen, maar Douwe Hein Akkerman wist in de

33e min. zijn doelpuntenproduktie in het bekertoernooi op 6 te brengen, z- +. Hij moest echter
helaas tijdens de rust worden vervangen door Jan Visser als gevolg van een dijbeenblessure.

lan Visser zou het overigens in de ze helft zeer verdienstelijk doen op het middenveld. 0lde-
boorn leek zowaaÍ in de 6ze min. terug te komen in de wedstrijd door een doelpunt van Siete

Veenstra, 3-4. Een minuut later leek Nieuwesetoot echter al weeÍ teÍug te slaan, nadat bij
oldeboorn de builenspelval niet goed open ging, maar de bal verdween op de paal. Robert
van Steinvoorn zag in de 68e min. zijn schot net naast het doel verdwijnen. ln de 7re min.
werd de wedstrijd dan eindelijk door Nieuweschoot beslist. Uit een corner kon men bij de ze

paal vtij inkoppen,.3-5.ViiÍ min. voor het einde bombardeerde men ook nog de lat boven
keeper Siemen Willem de Vries. ln de 88e min. bepaalde Pieter Poepjes de eindstand op 4-5.
Een doelpuntrijke wedstrijd vooÍ een talrijk opgekomen publiek (nadorst?). Helaas moest
Oldeboorn wel zijn meerdere erkennen in Nieuweschoot, maaÍ gezien de omstandigheden
had men wel de huid zo duur mogelijk verkocht. Zo anders zou het de daaropvolgende dins-
dag zijn in de 3e en laatste bekerwedstrijd in en tegen Scharnegoutum. Oldeboorn zou aan
een gelijkspel voldoende hebben om door te gaan in het bekertoernooi. Helaas zou de wed-
strijd een kopie worden van de westrijd van vorig jaar op dinsdagavond na de Gondelvaart
in Garijp. Het blijkt dat de alcohol die genuttigd is tijdens de Gondelvaart zeker nog enkele
dagen doorwerkt. Oldeboorn ging veel te slap van start en men keek dan in de 3e min. ook
al weer tegen een achterstand aan, r-o. Het eeÍste kwartier was Scharnegoutum heer en

meesteÍ, maaÍ zette men dit niet om in doelpunten. ln de r7e min. kwam Siete Veenstra alleen
door en werd in het beruchte gebied neergehaald. Cevolg een strafschop die hijzelf
vlekkeloos binnenwerkte, r-r. OldebooÍn kwam iets beter in de wedstrijd en kreeg in de vorm
van Siete Veenstya en Pieter Poep,jes enkele aardige kansen, maar deze werden niet benut.
Scharnegoutum wist in de 44e min. wel te profiteren van het veel te slappe verdedigen van
Oldeboorn kant, z-r. Evenals afgelopen zondag mocht lan Visser ook nu weeÍ zijn opwacht-
ing maken in de ze helft. Hij kwam nu voor de geblesseerde Martin Meester. ln de 46e min.
werd keeper Siemen Willem de Vries gelijk weeÍ op de proef gesteld, maar hij verwerkte het
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schot met de vingertoppen uitstekend tot een coÍner. ln de 53e min. was het Ronald van

Warmerdam die in het strafschopgebied een overtreding maakte met als gevolg een straf-

schop. Deze werd benut, 3-t. Het was vanaf dat moment met Oldeboorn volledig gedaan en

iedereen smeekte inwendig dat de scheidsrechter maar snel zou fluiten voor het einde van de

wedstrijd. Helaas voor Oldeboorn wist Scharnegoutum in de resterende tijd nog twee keer het

net te vinden, zodat men toch lichteliik werd afgedroogd met 5-r. Het gevolg was dat

Nieuweschoot en Scharnegoutum verder bekeren en Oldeboorn weeÍ een slechte "generale"

beleelde vlak voor de start van de competitie.

OLDEBOORN I KOMT TEKORT.

Voor OldebooÍn I was er zondag 3 september j.l. weer een hernieuwde kennismaking met de

4e Klasse KNVB. Na een jaar van afwezigheid mocht men het in de thuiswedstrijd opnemen

tegen degradant (uit de 3e Klasse) RES uit Bolsward. Oldeboorn moest ook deze wedstrijd
weer enkele noodgrepen toepassen als gevolg van vakantie/blessures. Zo waÍen HenÍico

VeeÍman, lohan Tijsma en Wietse Huisman Szn. o.a. niet aanwezig. Daarnaast waYen o.a.

Robert van Steinvoorn en Douwe Hein Akkerman niet volledig fit, maar moesten zij toch in de

basisopstelling beginnen. Al snel bleek dat RES oveÍ een goed voetballende ploeg beschikte.

Gelijk in de re min. moest doelman Siemen Willem de Vries al handelend optreden.

Daartegenover stond in de 4e min. een kans vooy Oldeboorn die door Pieter Poepjes werd

gemist. RES bleek duidelijk oveÍ meeÍ voetbalcapaciteiten te beschikken dan Oldeboorn.

Oldeboorn had het met name moeilijk om de bal in bezit te houden waardoor men eigenlijk

constant achter de tegenstander aanliep. Er werden teveel duels verloren. ln de t9e min.

kreeg RES op de rechterkant een vrije trap teremen. De bal viel in het strafschopgebied van

Oldeboorn waar hij tegen het been van Luitsen ldsinga aanspatte en zodoende voor de voeten

kwam van MaÍco Bosma van RES en hij wist hier wel Íaad mee, o-t. Tien minuten later moest

lohannes Nijdam reddend optreden op de doellijn nadat een coÍney vrij kon worden

ingekopt. Oldeboorn kon nog steeds geen vuist maken. Veel ballen werden ingespeeld op de

inkomende Siete Veenstra, maar hij had vaak te weinig afspeelmogelijkheden. Daarnaast

kreeg ook RES steeds meer vat op de manier van spelen van Oldeboorn-kant. De ruststand

werd bereikt op o-t. Na de rust waÍen er geen wijzigingen bij beide ploegen. Oldeboorn leek

van plan om meeÍ druk te zetten op de achterhoede van RES. ln de 47e min. schoot Siete

Veenstra de bal loeihard op de lat. Helaas zou dit het laatste wapenfeit van de kant van 0lde-
boorn blijven. tn de ze helft was het alleen maaÍ RES dat doelrijpe kansen kreeg. Oldeboorn

pastte nog enkele wissels toe in de voÍm van Jorn Klompmaker en Jurjen de long vooÍ Íesp.

Pieter Poepjes en lohannes Nijdam, maar ook dit mocht niet helpen. ln de 8oe min. was het

Theo Ypma van RES die de stand bepaalde op o-2 vooÍ RES. Oldeboorn geloofde niet meer in

een wonder en men liet de koppies hangen. ln blessuretijd bepaalde Dennis Kiewid de eind-

stand op o-3. Oldeboorn had zich in deze wedstrijd bijna geen kans weten af te dwingen en

ook voetballend kwam men tekort tegen RES. Voor zondag a.s. staat de uitwedstrijd tegen

Warga op het programma. Het blijven derby's, zodat er ook weer van alles mogelijk is.

Uitslagen 4e Klasse A.

MKV - Warga r-z
lÍnsum - Rood Geel 3-z
GAVC - Trynwalden 3-z

Stiens - Robur z-z
raneker - Renado z-4
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OLDEBOORN I VERLIEST EERSTE DERBY.

Zondag ro sept. j.l. stond de eerste derby in de 4e Klasse A op het pÍogÍamma. Warga ontv-
ing de gasten uit Aldeboarn. Warga had de eerste wedstrijd winnend afgesloten, terwijl Olde-

boorn het onderspit thuis moest delven tegen RES. Het veÍtÍouwen moest dus wel aan de kant
van waÍga zijn. Dit zou tijdens de wedstrijd ook blijken. Warga was over de gehele wedstrijd
genomen de betere ploeg. Men wist vele kansen af te dwingen, maaÍ men kwam uiteindelijk
maar met de hakken over de sloot met 3 punten thuis. Oldeboorn had nl. na rB minuten spe-
len een o-2 vooyspÍong genomen door doelpunten van lurlen de Jong en Siete Veenstra.

Gezien het wedstrijdbeeld was dit dan ook niet terecht, maar als je de kansen niet benut, dan

weet je dat er vaak doelpunten aan de andere kant vallen. Warga kwam na z5 minuten spe-
len weer teÍug in de wedstrijd door een doelpunt van A. TeÍpstÍa. Tien minuten later was het

zelfs al weet 2-z nadat de bal door een Warga speler uit een duel op de achterlijn was

veroverd en werd vooÍgezet, alwaar de gevaatlijke speler Michel de Vries de bal perfect bin-
nenwerkte. Toch kwam Oldeboorn voor rust nog op vooÍspÍong. Uit een scrimmage voor het

doel van Warga was het Siete VeenstÍa die in ze instantie de bal over de lijn werkte en vooÍ
z-3 zorgde. Na rust zou Oldeboorn worden overlopen. Binnen r5 minuten kreeg Warga min-
stens vijf opgelegde kansen, maar deze werden even zo vaak uiterst knullig gemist, of er zal
nog e€n ledemaat van een van de spelers van oldeboorn tuss€n. Het leek inmiddels wel

duidelijk dat Oldeboorn dit offensief bilna niet kon overleven. Men hield met kunst en vlieg-
werk de z-3 stand vast tot drie minuten voor tijd. Toen ging verdediger Ronald van WarmeÍ-
dam in de fout tegenoveÍ z'n directe tegenstander. Gevolg was een strafschop die door Michel

de Vries werd benut, 3-3. Dooy het vertragende spel van Oldeboorn, vond de scheidsrechter

het (terecht) nodig om zeven minuten langer te laten spelen. Dit zou de ploeg uiteindelijk
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fataal worden. Ver in blessuretijd werd een voorzet vanaf de linkerkant vrij ingekopt door H.l.

Finnema, 4-3. Oldeboorn was volledig geslagen en verslagen. De resterende minuten werden

een martelgang. Men had gestreden voor wat men waaÍd was en toch in het zicht van de

haven stranden. De druiven waÍen na afloop zuur. Na twee wedstrijden heeft men nu reeds de

rode lantaarn in het bezit, maaÍ met dezelfde instelling als tegen Warga kan het niet zo zijn
dat men lang puntloos zal blijven. Voor zondag 17 sept. staat de thuiswedstrijd tegen Rood

Geel op hel programma, terwijl men zondag z4 sept. afreist naar Oenstjerk om daar Tyyn-

walden te bestrijden. Hopelijk wordt men vergezeld van een gÍote suppoÍteÍsschaÍe.

OLDEBOORN I VERIIEST KANSLOOS.

Oldeboorn r zit momenteel duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. De ene blessure volgt
de andere op met als gevolg dat men dit seizoen nog niet eenmaal op volle oorlogssterkte
heeft kunnen aanireden. Dat men dan ook na drie competitiewedstrijden nog steeds punt-
loos is mag dan ook geen veÍÍassing heten. Ook zondag r7 september j.l. kwam men veel te
kort in de thuiswedstrijd tegen Rood Geel uit Leeuwarden. ln een vrij tamme wedstrijd bleek

Oldeboorn niet bij machte om enige druk uit te oefenen op de tegenstander. Rood Geel kon

redelijk vrijuit voetballen, omdat Oldeboorn niet fel genoeg speelde en ook teveel ruimte
weggaf. ln de r9e min. was het P. lf sselmuiden van Rood Geel die na vermeend hands toch de

de o-r mocht aantekenen. Voor het publiek was er in de rest van de eerste helft weinig meer

te genieten. Na de rust bracht trainer Chris Jansen bij Oldeboorn twee wisselspelers in. Rob-

bert v.d. Torre en Cees Reitsma (na een seizoen van afwezigheid) mochten het voorin
proberen. Helaas konden ook zij de wedstriJd in de tweede helft niet doen laten kantelen.

lntegendeel, Rood Geel liep gemakkelijk uit naar o-4. ln de 53e min. kon C. Dekker vrij door-
lopen richting doel van Siemen Willem de Vries. Via zijn hand belandde de bal tergend
langzaam in de lange hoek, o-2. zes minuten later kreeg Oldeboorn weey een strafschop
tegen na een overtreding van Wietse Huisman 52n.. M. Hoekstra van Rood Ceel wist hier wel

raad mee, o-3. Ondertussen had lohan Tijsma bij 0ldeboorn reeds de gele kaart ontvangen,
hetgeen later ook Siete VeenstÍa en f ohannes Nijdam nog ten deel viel. Vijf minuten voor het

einde bracht invaller E. Feitsma de eindstand terecht op o-4. Gevolg is dat Oldeboorn nu als

enige ploeg nog geen punten heeft behaald, en dat de nood van een overwinning met de

week groter wordt. Komende zondag z4 september a.s. wacht de lastige uitwedstrijd tegen
Trynwalden uit Oentsjerk. Aanvang van de wedstrijd is t4.oo u.

OLDEBOORN PAKT EERSTE OVERW]NNING.

Zondag 24 sept. j.l. was het dan eindelijk zover. Oldeboorn r pakte de eerste overwinning van

het seizoen in en tegen Trynwalden. Na drie opeenvolgende nederlagen was het voor Olde-
boorn noodzaak om de aansluiting teÍug te krijgen. ln een overtuigende wedstrijd werd
uiteindelijk teÍecht met z-4 gewonnen. Op twee spelers na (Robert van Steinvoorn en Wietse

Huisman, die nog steeds geblesseerd zijn) was 0ldeboorn bijna weer volledig, hetgeen in de

wedstrijd wel weer deed blijken. Met een voorhoede bestaande uit Henrico Veerman (terug

van vakantie), Cees Reitsma (na een jaar stilstand) en Douwe Hein Akkerman (terug van een

blessure) kon Oldeboorn dan eindelijk weer een vuist maken. Reeds na 4 min. spelen was het

dan ook Douwe Hein Akkerman die na prima aangeven van Siete Veenstra de o-r op het
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scoÍeboÍd bracht. De volgende zo min. wayen eÍ voldoende kansen voor Trynwalden om de
score in hun voordeel op te voeren. Doelman Siemen Willem de Vries van Oldeboorn was

echter net als de voorgaande wedstrijden in uitstekende vorm en wist Oldeboorn op vooÍ-
spÍong te houden. De frustratie bij Trynwalden werd er alleen maaÍ gÍoteÍ op hetgeen zich in
de z4e min. uitte in geweldige charge van A. Arnold van Trynwalden op Douwe Hein Akker-
man. Hij werd slechts bestraft met geel, waar rood op z'n plaats was geweest. Douwe Hein kon
echter gelukkig voor 0ldeboorn verder spelen.ln de z6e min. ging HenricoVeerman op rechts
prima door. Hij omspeelde twee tegenstanders en zijn voorzet werd dooy Cees Reitsma in twee
keer dan toch binnengewerkt, o-2. Vier minuten later leek Oldeboorn de wedstrijd reeds te
beslissen. Na wederom een uitstekende pass van Siete Veenstra binnendoor was het weeÍ
Douwe Hein Akkerman die de bal bij de eerste paal binnenschoot, o-3. tn de 36e min. leek
Trynwalden teÍug te komen in de wedstrijd. Na een veÍmeende overtreding van Wietse Huis-
man Szn. in het strafschopgebied kreeg Trynwalden een strafschop. Routinier Herman lnia
schoot deze strafschop echter huizenhoog oveÍ, zodat OldebooÍn met een o-3 voorsprong kon
gaan rusten. ln de ze helft bracht Trynwalden spits W. Blauw in. Met zijn lengte voorin ging
Trynwalden opportunistisch met lange ballen spelen, hetgeen Oldeboorn af en toe in de
problemen bracht. 0ldeboorn bleef echter in de counter levensgevaarlijk, hetgeen in de 6oe
min. dan ook tot de o-4 leidde door wederom Douwe Hein Akkerman, die zijn voorzet in een
keer in het doel zag belanden. ln de 67e min. kwam Trynwalden terug door T. Hoekstra die
een voorzet van aanvoerdeÍ D. Geurtsen binnenwerkte. Dertien minuten later leek het ook nog
spannend te worden toen D. Geurtsen de bal prima in de kruising schoot en de z-4 aantek-
ende. Trynwalden bleef wel aandringen, maar wist zich niet echt veel uitgespeelde kansen
meer te creëeren, waardoor Oldeboorn met de terechte z-4 winst huiswaarts keerde. ln de
slotminuten mocht Jan Visser de moegestreden en licht geblesseerde Ronald van Warmerdam
nog veÍvangen. Komende zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Robur uit Harlingen. Aan-
vang r4.oo u.

OLDEBOORN I HAALT WEER EEN KWARTET.

Na vorige week een z-4 overwinning te hebben behaald op ïrynwalden wist Oldeboorn
afgelopen zondag ook in de thuiswedstrijd weer het kwartet vol te maken. Robur werd met
4-t huiswaarts gezonden. Het begint er een beetje op te lijken dat Oldeboorn een metamoÍ-
phose heeft ondergaan. De eerste drie wedstrijden kwam men eÍ niet aan te pas, maar de
laatste twee wedstriiden laat men weer zien hoe je inzet gecombineerd met goed veldspel
kunt omzetten in een overwinning. Toch moest men noodgedwongen weeÍ een omzetting
'doen ten opzichte van de vorige wedstrijd. spits Cees Reitsma bleek te veel last te hebben van
beide enkels, waardoor meespelen niet mogelijk bleek. Daar stond tegenover dat Robert van
Steinvoorn weeÍ teÍug was, maaÍ op de bank moest beginnen. Oldeboorn gaf gelijk in de
eeÍste minuut haar visitekaartje af. Siete Veenstra mocht een vrije trap op de rand van het
strafschopgebied nemen, maar schoot enkele centimeters naast het doel. Robur greep met
name in de eerste helft al vrij snel naar grove middelen om Oldeboorn af te stoppen, hetgeen
reeds in de 7e min. leidde tot de eerste gele kaart vooÍ K. Metz na een charge van achteren
op Johannes Nijdam. Oldeboorn bleef echter de aanval zoeken en met name Siete Veenstra en
Douwe Hein Akkerman kregen ultstekende mogelijkheden. Robur kon hier maar sporadisch
iets tegenover stellen. Men kreeg wel enkele kansen, maar dit waren zeker geen rco% kansen.
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De beste kans voor Oldeboorn ontstond in de zoe min. toen Siete Veenstra een vrije trap uit-
stekend inspeelde op Douwe Hein Akkerman. Laatstgenoemde liet een uitstekende voorzet
van z'n linkervoet vertrekken, maar Henrico Veerman wist de bal bijna op de doellijn nog oveÍ
te werken. lnmiddels had ook A. Alberda van RobuÍ de gele kaart gezien na wederom een

harde overtreding, dit keer tegenover Luitsen ldsinga. ln de z8e min. liep H. Mulder van
Robur ook al tegen een gele kaart op, nadat hij gestrekt in kwam op Sybrand Oosterbaan.
Deze kaart zou later nog gevolgen hebben. ln de 3oe min. moesten Siemen Willem de Vries en

Siete Veenstra beide handelend opireden op de doellijn uit een vrije trap van Niels Outhuijse.

Scheidsrechter Schonewille toonde Siete Veenstra in de 4oe min. ook de gele kaart na

opmerkingen op de leiding. ln de resterende minuten kreeg 0ldebooÍn nog twee opgelegde
kansen, maar Douwe Hein Akkerman en Johan Tijsma haalden hier geen rendement uit. De

ruststand werd met o-o bereikt. Na de rust kreeg het publiek een nog feller Oldeboorn te zien.
ln de 58e min. was het dan eindelijk Siete Veenstra die met een prima schot keeper Visser van
Robur bij de eerste paal verraste, r-o. ln de 65e min. viel voor Robur wel een heel belangrijke
speler, Niels Outhuijse, uit met een enkelblessuÍe. Deze frivole speler lijkt nu wel enige tijd uit
de roulatie te zijn. Robur kreeg het steeds moeilijker. Trainer Chris Jansen besloot Robert van
Steinvoorn in te zetten voor de uitstekend spelende lohannes Nijdam, die echter in het begin
van de wedstrijd tegen een "tlkkie" was opgelopen en het daardoor steeds moeilijker kreeg.
ln de 7ze min. leek lohan Tijsma een overtreding te begaan, maar scheidsrechter Schonewil-
le negeerde dit en liet doorspelen, waardoor Douwe Hein Akkerman een heel vrij veld voor zich
en dit presentje dankbaar in ontvangst nam en de z-o aantekende. Het verzet bij Robur leek

gebroken. Helemaal nadat in de 8oe min. H. Mulder van Robur Siete Veenstra in het straf-
schopgebied neerhaalde en Oldeboorn eenlerechte strafschop kreeg. Voor Mulder betekende
dit z'n tweede gele kaart en hij kon vertrekken. Tegen alle voetbalwetten in belastte Siete

Veenstra zichzell met de strafschop, maar hij schoot wel prima de 3-o binnen. Dat Robur in
de 84e min. nog 3-r scoorde was alleen nog maar een formaliteit. De wedstrijd was inmiddels
al lang gespeeld. Dit gold echter niet voor Douwe Hein Akkerman die vier minuten voor tijd
de eindstand bepaalde op 4-r. Komende zondag wacht de uitwedstrijd tegen koploper Rena-
do uit St. Nicolaasga om r4.oo u.

Uitslagen 4e Klasse A.

0ldeboorn
MKV'29
lÍnsum

Stand per r-ro-2ooo.

Robur 4-r CAVC

Renado z-r Rood Geel

Franeker 4-r WaÍga

- Stiens 4-o
- RES o-o
- Trynwalden afg.

t.

2.

3.

4.

5.

6.

5-9
t*-8

s-8
S-8

5-7

5-7

7.

8.

9.

to.

il.
t2.

5-7

+-6
S-6

S-6

5-4
5-3

Renado

Warga

Rood Geel

Stiens
RES

GAVC

lÍnsum
Trynwalden
0ldeboorn
Robuy

Franeker

MKV'29
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7

ZATERDAG 21 OKTOBER

OLDEBOORN DAr INHAAL

0LDEB00RN Br

EASTERMAR BI

- DELFSTRAHUIZEN Br r4.oo
- OLDEBoORN 82 o9.3o

ZONDAG 22 OKTOBER

INHAAL

HTERDAG 28 OKTOBER

OLDEBOORN DAI - HEERENV B. DA3 |4.oo
DELFSTRAHUIZEN Bt - OLDEBOORN Br rr.oo
OLDEBOORN Bz - EASTERMAR Br ro.oo
WARGA CI - OLDEBOORN CI II,oo
WARGA El - OLDEBOORN Et ro.3o
OLDEBOORN Ft - WWS Ft to.oo

ZONDAG 5 NOVEMBER

OLDEBOORN Cr - WARGA Cr

OLDEBOORN Er INHAAL

H,ISC tr

ZONDAG 29 OKTOBER

5ïIENS r

UDIROS 2

DRACHTEN 6

0LDEB00RN 4

-OLDEBOORN FI

ZATERDAG 4 NOVEMBER

to.oo

ro.oo

- OLDEBOORN I

- OLDEBOORN 2

- OLDEBOORN 3
-SCS3

r4.oo

ro.oo

ro.oo

[.oo

t 4.30
r4.oo

o9.oo
ro.oo

to.oo'
o9.oo

r4.oo

ro. r5

ro.oo

to.oo

RENADO DAr

OLDEBOORN BI

ONT Br

OLDEB00RN Cr

OLDEBOORN Br

RWF BI

OLDEBOORN CI

OLDEBOORN Er

AENCWIRDEN FI

- OLDEBOORN DAI

- HEERENVEEN 82

- OLDEBOORN Bz

- DONKERBROEK C2

- OUDEHASKE BI

- OLDEBOORN 82

- CoRREDUK C2

- IRNSUM Er

- OLDEBOORN FI

OLDEBOORN r

THOR 2

0LDEBOORN 3
WARCA 4

IRNSUM 5

ZONDAC 12 NOVE,VTBER

IRNSUM I

OLDEBOORN 2

0LDEBO0RN 4

FRISIA 8

- CAVC r t4.oo
- OLDEBooRN 2 t4.oo
- BOORNBERCUM 3 il.oo
- OLDEBooRN 4 to.oo
- oLDEBooRN 5 t2.oo

- OLDEBooRN I t4.oo
- AENCWIRDEN 2 to.oo
- IRNSUM 4 il.oo
- oLDEBooRN 5 o9.oo

OOSTERLITTENS Er - OLDÊBOORN Er

HISC FI - 0LDEBOORN Fr

ZATERDAG il NOVE1 BER

OLDEBOORN DAI . - CAVC DAI

HEERENVEENSE B. 83 - OLDEB0ORN Br

OLDEBOORN 82 - TUNIE Br

OLDEBOORN Er - TOP EI

ZATERDAG 18 NOVEMBER

OLDEBOORN DAI VRIJ

ZONDAG 19 NOVEMBER

OLDEBOoRNT -MKVr t4.oo
NIEUWESCHOOT3 -0LDEBOORN2 ro.oo
OLDEBOORN3 -OORREDUK5 l.oo
DESWEACH4 -oLDEBooRN4 ro.oo
OLDEBOORN5 -MKV8 ro.oo

r4.oo

ro.30'
to.oo

ro.oo

o9.oo
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ZATERDAG 25 NOVEMBER

INHAAL

ZATERDAG 2 DECEMBER

AENCWIRDEN DAr - OLDEBOORN DAr

READ SWART Br - OLDEBOORN Bt

OLDEBOORN 82 - DE SWEACH BI

IUBBEGA Cz - OLDEBOORN Cr

PUPILLEN WINTERSTOP

ZATERDAG 9 DECEMBER

OLDEBOORN DAr - FFS DA2

AENGWIRDEN Br - OLDEBOORN Br

OLDEBOORN Bz - DRACHTSTER B. 85

DÊ SWEACH C2 - OLDEBOORN Cr

ZATERDAG 16 DECEMBER

OLDEBOORN DAr INHAAL

0LDEBOORN Br - OLDEHOLTPADE Br

HARKEMA BI - OLDEBOORN 82

OLDEBOORN Cr - WWS Cr

ZONDAG 26 NOVEMBER

INHAAL

ZONDAG 3 DECEMBER

RESr -oLDEBooRNr t4.3o

B00RNBERCUM2 -OLDEBOORN2 ro.oo

ONB5 -OLDEBOORN3 ro.oo

OLDEBooRNI -GAVC+ il.oo
OLDEB0ORN5 -CAVC5 to.oo

ZONDAG Io DECEA/iBER

OLDEBOoRNT -WARCAT t4.oo
OLDEBOORN2 -AKKRUM3 ro.oo

oLDEBooRN3 -BLUE80YS2 [.oo
TUNIE+ -OLDEBOoRN4 to.oo
WZs6 -OLDEBooRN5 to.oo

ZONDAG 17 DECEMBER

INHAAL

r4.oo

r4.oo

ro.oo

lt.oo

r4.oo

ro.3o

ro.oo

to.45

r4.oo

ro.oo

ro.oo

Naam:

Geboren:

Burgerlilke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur enloÍ actÍice:
Lievel ingskost:
Hobby's:
Mooiste vÍouw enloÍ man:
Favoriete club:
FavoÍiete club buitenland:
Favoriete speler:

Favoriete trainer:
Welke club wordt dit seizoen

landskampioen:
Welke clubs degraderen
eÍ dit seizoen:

Slechtste scheidsrechter:
Beste scheidsrechter:
FavoÍite tv-pÍogÍamma:
FavoÍiete tv-pÍesentator:

Rianne Rijskamp
29-ot-82
ongehuwd

lg Nike

Dames r

beide
soms

lees niet
Nothing hill
Julia Roberts

macaroni
spoÍten
m'n vader
HeeÍenveen

Barcalona

Litmanen
Foppe

HeeÍenveen

RBC

Bennie Brander
Colina

All stars

van Gelder

Kwal van de tv:

Favoriete radiozender:
Favoriete disklockey:
Favoriete muziek:

Slechtste muziek:
FavoÍiete andere sport:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:

Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijdschrift:
Slechtste krant/tijdschrift:
Een hekel aan:
Bewondering voor:

Theo van Gogh

538

Edwin Evers

van alles

klassiek

volleybal
Seedorf

winnen van

nkkrum (l-z)
niet gehad

carrière
Yes

Spits

arrogantie
miln moeder

Wie zou je wel eens willen
ontmoeten: David Beckham

Wie nodig je niet uit op
je verjaardag: lohannes Nijdam

(nodigt zichzelf uit)
Wat zou eÍ moeten verandeten
binnen de v.v.Oldeboorn: verbetering van de

accomodatie
Voetbal is: leuk
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