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De nije ferstjintwurdiger fan de activiteitenkommisje yn it betjur, de jimme allegear bekende
lan de Jong bellet my op in joun mei it fersyk om ut namme fan de activiteitenkommisje in
stikje te skriuwen foar it krystkrantsje fan us foutbalferieniging. Hoe giet dan sa'n petear: No

,ja no, nee. Stinne fansels. 0m my dochs mar oan te setten dit putsje op my te nimmen, allinne
maÍ om't der dan sels fanof is, stelt hy my gerest mei de meidieling dat sa'n stikje net per-

foast ergens oer hoegt te gean. Doe waard ik wat driest yn'e kop, want ik tocht "it hoegt ner-
gens oeÍ te gean" dat moat sels my slagje. Dat sadwaande sei ik Jan ta dat ik der wol wat fan
meitsje soe. No sit ik der dan foar en fernim dat Jan my goed by de poat hat. Want op dit stuit
fernim ik dat it net meifalt in stikje te skriuwen dat nergens oer giet. Verd....hie ik no dochs
de boat mar ofhalden en it him mar sels dwaan litten. Al mei al een goeie les: nooit te driest,
eerst neitinke en dan wat sizze. Libbenslessen binne dat. Aldergeloks wol ik fan alde en wize
minsken makkelijk oannimme en de meesten fan jimme witte dat Jan omtrint lyke ald is as de
jierren fan de krystman en sinterklaas optelt. len fan de ferskillen mei dizze burdmannen leit
der yn dat lan nog fuotbellet en die oare mannen neffens my net mear. Sjoen ;an syn leef-
tiid kin it al sa weze dat Jan dizze mannen nog fuotbaljend meimakke hat yn syn froeger jier-
ren. Soe der dat nog witte??? ln oar ferskil is dat de beide burdmannen tige wiis agte wurde;
at dat by Jan ek it gefal is....??????

Mar dit hoegt nergens oeÍ te gean.....dan moat it ek net in ferhaal oer lan wurde.
Wat moat der dan op it aljemint komme?
cepiel mei tellerij fan stemmen yn wralds foarbyld, it lan fan winsk en dreamen, it greate
Amerika?? lk soe sizze dream mar fierder en tel nog maÍ een setsje en gean oaÍs mar wer nei
de rjochter, mar ik skriuw der net oer. 0f mat it gean oer us gemeentebestjur. Ne, dat ik mar
net. DeÍ mat ek wat te skriuwen foar us doarpgenoat Eelke oerbliuwe.
As sille we it ha oer it 5e alvetal fan us ferieniging. lt skynt dat dit team as foarbyld tslinne
hat foar de op in soap lykjende serie All Stars die't by de Vara utstjoerd wurd en koartlyn in
priis woun hat. Der wurd sein dat der troch Omrop Fryslan belangstelling toant is om in fryske
serie te meitsjen fan it 5e dy't dan r keer wyks utstjoerd wurde sil. Der binne al spilers fan it
5e dwaande mei harren manageÍs om ta in fergelykte kommen oer de reclamerjochten....l!l
Passend yn'e tiid fan it iier kin dit ek gean oeÍ it wichtige barren fan omtrint zoor jier lyn. Mar
fan dit barren mei ferwachte wurde, sunder eltse snein nei it tsjerke te gean, dat eltsenien wit
wer it om draait.
We kinne ek in foarset dwaan om foar elke thuswedstriid fan us re alvetal it boarnster folks-
liet te sjongen mei mekoar. De tekst fan dit ljet kin troch in priisfraach feststelt wurde. Elts

soe dan in tekst betinke meie op de melody fan it lietsje Oele Boele. Wa dizze melody net kin
mei lan de Jong belje, hy sjongt it sa foar.
Tichter by hus sykjend en meeÍ hjoeddeisk ("aktueel" soe in butlanner sizze) soe besjutte
kinne dat dit dtikje gean kin oer us bestjur, de nije foarsitter, de klusjesman yn it bestjur oer
de ponghalder of de oare rotsen yn de ferienigingsbranding. (oat fan de "rots"is om een ald
tÍaineÍ te sitearjen en fansels net om hem de gek oan te slekken" Tusken skrapkes "Hat

f obbegea al punten??") nim je inkle fan it bestjur dan moat je ek de oaÍen sa as de skriuwer
en westrijdsaken en alle oare minsken yn in bestjurfunskje stik foar stik by de kop nimme. Ek
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dat wol ik net. Sunder mis, sunder dizze minsken draait een ferieniging net. Hja stekke der
een bulte tiid yn. Mar hja sitte yn it bestjur om't hja der nocht oan hawwe. Hja binne der eins

foar de ferienigingsleden en fan dizze leden binne der een bulte díe sunder neamd te wurden
ek it ien en't oaÍe foar de ferieniging dogge. Sjoch no: samaÍ een underwerp wer't dit petear-
ke oer ginne kinnen hie. May ek dat doch ik net.

Hoe dan ek, foar lan de long, de nije president fan Amerika, foar Eelke, de mannen fan it 5e,
de minsken fan omrop Fryslan, foar de Vara, foar it kindeke, foar it bestjur fan us eigen

ferieniging, foar us ald trainer (en fansels ek foar de hjoeddeiske trainer) mar foaral foar us
leden en alle oaren: Noflike krystdagen en een sun 2oot.

Ut namme fan de activiteitenkommisje, Wieb Zandberg

Nadat we in de aanloop van dit seizoen weer de broodnodige vrijwilligers bijelkaar hadden
gezocht, gingen we aan de slag met het indelen van de jeugdelftallen. Na een stuks of vijf
conceptindelingen kwamen we uiteindelijk uit op de volgende teams: Br-junioren, Bz-
junioren, C-junioren, E-pupillen en F-pupillen. Hieronder even een kort overzicht van de re

seizoenshelft tggg- 2ooo.
De F-pupillen begonnen de competitie met negen mannetjes op papier. ln de loop van de
competitie zijn hier twee nieuwe leden bijgekomen in de personen van N. van Kalsbeek en F.

Kroes. Wij heten deze nieuwe leden van hrrie welkom bij onze voetbalclub. De competitie
begon voor de kaboutertjes niet zo goed, want men startte met een nederlaag tegen WWS Ft

(s-r). tater in de competitie werd dezelfde ploeg thuis met z-r verslagen. Grote klapper in
deze competitieronde was de overwinning tegen FFS Fr. Het werd maar liefst t4-t. Jongens, ga
zo door. Er werd met veel strijd gestreden onder de leiding van Sierou van der Heide, Halbe
van der Wal en August Faber. Misschien kan deze ploeg na de winteystop wel vooÍ een vey-
rassing zorgen.

Zeer ruim in de spelertjes zaten de E-pupillen. Met dertien spelertjes begon men aan de start
van de competitie. Natuurlijk was eÍ aan gedacht om deze op te splitsen, maar eÍ bleken bij
de start van de competitie toch te weinig spelertjes om dit op verantwoorde wijze te doen.
Ondanks de vele spelertjes ging men van start met een zogenaamd roulatiesysteem. Harke
Havtmans heeft dit opgezet omdat men anders veel te veel moet wisselen tijdens de wedstrij-
den. De E-tjes spelen namelijk, net als de F-jes, 7 legenT. Klaas Hartmans werd na een twee-
ial proeftrainingen geselecteerd voor de voetbalschool van de SC Heerenveen. Voorlopig
blif ft Klaas gewoon bij de VVo voetballen en trainen. Klaas traint meestal r x in de week bij de
voetbalschool en daar speelt hij ook een aantal wedstrijden. Dit is natuurlijk een geweldige
prestatie en wij wensen hem dan ook veel succes toe. De E-pupíllen begonnen de competitie
sterk door WWS Er en Warga Er met 3-r en 5-zle verslaan. DaaÍna werd er gelilk gespeeld tegen
Top'63 tr (s-s) en verloren tegen Oosterlittens Et (r-l). wren liet het er echter niet bij zitten en
pakte de draad snel weeÍ op. Er werd o.a. gewonnen van lrnsum (r-+), wwS (9-3) en Warga
(l-+). fortom, een geslaagde competitieronde.
De C-iunioren gingen onder leiding van Siemen Willem de Vries en lohannes Nifdam van start
met dertien spelers. Siemen Willem werd op het laatste moment bereid gevonden als leider op
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te treden van de C-junioren. ln de competitie werd er afwisselend gespeeld. Er werd onder

andere verloren van Donkerbroek Cr (:-r) en Jubbega cr (z-z), maar daarentegen werd er dik
gewonnen van Oosterwolde C2 (8-o) en gelijkgespeeld tegen Gorredijk Cz (r-r). Deze le-
vendige groep kan nog heel veel geleerd worden, wat natuurlijk een leuke uitdaging is voor

een trainer/leider. Na de winterstop zal dit team alles uit de kast moelen halen om op sportief
gebied eens beloond te worden.
Albert Nijholt en Wietse Huisman Wzn nemen dit seizoen de Bz-junioren voor hun rekening.
Veel personele problemen en een hoge indeling teisterde dit team de re seizoenshelft. De

ploeg werd hoog ingedeeld, met ploegen als ONT Br, De Sweach Bt en RWF Br. Dit komt omdat

er bleek dat er weinig verenigingen in Friesland zijn die een Bz-team op de been kunnen

krijgen, en er zodoende geen volledige Bz-competitie gedraaid kan worden. Ondanks deze

moeilijkheden slaan ze hun er toch knap doorheen, mede door de goede samenwerking met

de andere teams. Zonder deze samenwerking kun je als kleine vereniging niet functioneren,
dat blijkt maaÍ weeÍ eens. Tot overmaat van Íamp raakte Hendrik de Jong ook nog eens zwaay

geblesseerd aan zijn voet. Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe. Hendrik Brandinga
gaat in de loop van volgend seizoen verhuizen naar Nij Beets. ln overleg met Blue Boys kon

Hendrik wel bij hun trainen en bij de V.V. Oldeboom blijven voetballen. Over de re hellt van

dit seizoen kan men kort en duidelijk zijn. Er werd in de competitieronde slechts r keer gewon-
nen. Een groot complement voor dit team is, dat men toch de moed erin houd. Ook de trai-
ningsopkomst was uitstekend. We hopen dat dit team na de winter een meeÍ geliikwaardige
competitie gaat draaien. Veel succes.

Onder leiding van Martin MeesteÍ, lelle Jacob de Vries, Jan Visser en Chris lansen glngen de

Br-junioren van start. Dinsdagavond trainden ze vooÍ het eerst met de B-selectie mee onder
leiding van de hoofdtrainer en donderdagavond trainde men onder leiding van Martin
MeesteÍ en lelle lacob de Vries. Dit team ging uitstekend van start met prima overwinningen
op o.a. HeeÍenveense Boys (ro-r), Oudehaske ar (+-z), HeeÍenveen Bz (rr-z). Toch werden er in

de cruciale wedstrijden punten verspeeld in de loop van de competitie (Aengwirden Br,

Heerenveen sz of Br). Elke wedstrijd zal men er tegenaan moeten om weer kampioen te woÍ-
den. Hopelijk zal men na de winter wat minder punten morsen, en laten de concurrerende
teams wat steekjes vallen. De V.V. Oldeboorn heeft het doel ook zoveel mogelijk jeugd-

trainers de mogelijkheid te bieden om een voetbalcursus te volgen. Voor de |VT-cuÍsus
(jeugdvoetbaltrainer) van de KNVB werden Wietse Huisman en lohannes Nijdam bereid
gevonden deze cursus te volgen. De V.V. Oldeboorn heefi van de KNVB de meeste cur-
susavonden toegewezen gekregen, wat natuurlijk voor deze jongens ideaal is. De cursus is
inmiddels al begonnen (4 september zooo) en zal eindigen op r9l februari zoor. We hopen

dat de V.V. 0ldeboorn er dan z gediplomeerde jeugdtrainers bij heeft. Veel succes. Ook in de

toekomst proberen we jeugdtrainers te motiveren om deze cursus te doen. ln de winterstop
wordt er door de jeugd in de zaal gespeeld en getraind. Ook dit jaar mogen we weey gebruik
maken van de zaal van 0BS De BoaÍne. Hiervoor alvast bedankt. Ook doet men weer mee met
met een aantal zaalvoetbaltoernooien. ln mei staat een veldvoetbaltoernooi in Akkrum op het
programma voor alle teams. Hierover volgt nog nader bericht.
lk wens iedereen namens de jeugdcommissie alvast prettige kerstdagen en

nieuwjaar, maar vooral veel gezondheid en een sportief zoor.

een gelukkig

Siete.



Bt-lunioren

A BeÍgsma C van der Heide
N Veld J Zandberg
C Wagenaar J J de Leeuw

J van der Werf B p Kleefstra
R Hiemstra M Huisman
J Watzema A de ,long
M van der Heide l. Beimin

Trainers: Dinsdag met de B-selectie (Chris Jansen)
Donderdag Jelle Jacob de Vries
ielle Jacob de Vries / Jan Visser

Trainingstijden: Dinsdag e.3o-20.45
Donderdag t9.30-2o.3o

E Oosterbaan

H Brandinga
L van Amstel

R van Amstel

A Watzema

M de Vries

Wietse Huisman
Wietse Huisman

/ Albert Nijholt
Trainingstijden: Dinsdag t9.oo-20.oo

Donderdag t9.oo-20.oo

Bz-lunioren

C Scheffer

J van der Bij

T Proot

J Meester

S Postma

M Boerhof

H de Jong

Trainer:

Leiders:

Et-pupillen

N Hashemi

R Land

P BÍeeuwsma

A Hobma

J Haspels

W J van der Heide

D Rodenburg
K Hartmans

Leiders:

C-lunioren

J van der Kyieke

J Boerhof

E Westerhoven

I Troost

T Beimin

S Hobma

D BÍeeuwsma

Trainer:

Leider:

A Oosterbaan

I Nijholt
A Huisman

M Haspels

J H van der Wal

D Kalsbeek

lohannes Nildam
Johannes Nijdam / Siemen

Willem de Vries
Trainingstijden: Dinsdag rB.3o-r9.3o

Donderdag t8.30-r9.3o

Trainer: Douwe Hein Akkerman/Martin
MeesteÍ

Leiders: lacquelien BÍeeuwsma / Harke
Hartmans

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

Opmerking: de Er- en Ez-pupillen
trainen samen in I gÍoep, maar spelen
wel in een andere competitie.

.>



M. van der Horst

R Ypenga
R. Siersma

R Spinder
M Hashemi

R van Kalsbeek

R Faber

l van der Wal

F-pupillen:

N. van Kalsbeek

S. Oosterbaan

J.A. Ypenga
T. F. Bles

R. Poepjes

D. Faber

F. KÍoes

R. van Roeden

Trainer: Douwe Hein Akkerman / Martin MeesteÍ

Leiders: Halbe van der Wal / Halbe van der Wal

Trainingstijden: Maandag t8.oo-t9.oo
Woensdag r8.oo-t9.oo

0pmerking:
de Er- en Ez-pupillen trainen samen in r groep,

maar spelen wel in een andere competitie.

Trainer: August Faber / Sierou van der Heide

Leiders: August Faber / vacatuÍe
Trainingstijden: Maandag r8.oo-r9.oo

Woensdag r8.oo-r9.oo

ledereen ontvangt van jullie leiders/trainers Weer tijdig een info-blaadje.

leugdcommissie V.V. Oldeboom.

Na het behaalde kampioenschap vorig jaar, waren de verwachtingen hoog gespannen. De

najaars competitie 2oool2oot begon met een aantal wijzigingen binnen de spelersgroep, en

ook binnen de begeleiding. Siete Veenstra vertrok als trainer, en werd opgevolgd door Mar-
tin Meester en Jelle-.lacob de Vries.

Sterspeler Dennis van MayÍum zag geen toekomst meey in het voetbal, en besloot te stoppen.

Jelmer Beimin vertrok na een proefwedstrijd te hebben gespeeld naar de V.V. Heerenveen. Ate

de long kwam over van de C-junioren. En met lorrit Schiffer - Zandberg (kwam ook over

vanuit de C-iunioren) hebben we een waar fotomodel in ons midden gekregen.

De teamindeling van de ze klasse AG Najaar was als volgrt:

Aengwirden Br

Oldeboom Br

Oudehaske Br

Delfstrahuizen Br

Heerenveense Boys 83

V.V. He€Íenveen 82

Oldeholtpade Br

Read Swart Br
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De spits werd afgebeten met z ruime, en veel belovende overwinningen op respectievelijk
Heerenveen ll-2 en HeeÍenveense Boys ro-r(Heerenveense Boys 83 zou zich later uit de com-
petitie terugtrekken). Daarna volgde de uitwedstrijd in en tegen oudehaske, deze vrij matige
wedstrijd van onze kant werd omgezet in een 4-z overwinning. Een week later moesten we
thuis aantreden tegen Read Swart uit de Knipe. Al snel na de aftrap werd al duidelijk dat Read
swart wel zeer weinig te bieden had, en we wonnen dan ook vrij simpel met 9-o. De volgende
thuiswedstriid zou de eerste nederlaag sinds een jaar betekenen, de verantwoordelijke hier-
vooÍ was de latere kampioen Aengwirden uit Tjalleberd. Nadat wij in het begin van de wed-
strijd op een t-o voorspÍong waren gekomen, gaven we het daarna volledig uit handen door
met onverzoÍgd voetbal en veel persoonlijke fouten, onnodige kansen en ook goals weg te
geven, zodat Aengwirden kon uitlopen tot een 4-r vooÍsprong in de eerste helft. De tweede
helft was van onze kant stukken beter dan de eerste, maay we konden niet voorkomen dat
Aengwirden al vrij snel op een riante 5-r vooÍsprong kwam, waarna wij nog slechts een klein
beetje terug konden doen door vlak voor tijd de eindstand op 5-z te bepalen.

Dat de ploeg weer met beide benen op de grond stond, bleek in de volgende wedstrijd, uit
tegen Oldeholtpade. Ondanks het vroege tijdstip (oit gold ook voor de leiders) waarop
gespeeld moest worden (namelijk 9 uur), was dit de beste wedstrijd van het seizoen die we
overtuigend en met goed voetbal, wonnen met 7-2.
De volgende thuiswedstriid tegen Delfstrahuizen zou het eerste gelijkspel van dit seizoen
betekenen. Na in de eerste helft nog met 3-r te hebben voorgestaan, gaven we het de tweede
helft volledig uit handen wat resulteerde in een 3-3 eindstand. De volgende z wedstrijden
werden beide thuis gespeeld, eeÍst tegen Heàrenveen die met een volledig ander team op het
veld kwamen, en we verloren dan ook kansloos met 3-t.
Daarna moesten we tegen 0udeshaske, van de enige tegenstand die ze ons de heenwedstrijd
boden was niets meer oveÍ en we wonnen dan ook gemakkelijk met 9-t. De eerstvolgende
uitwedstrijd was tegen Read swart, de ploeg die we in de thuiswedstrijd nog met 9-o naay
huis hadden gestuurd, kwam nu zowaaÍ op voorspÍong. celukkig wisten wil voor rust de
stand nog gelijk te trekken. Kort na de rust kwamen we op een 2-r vooÍspÍong, die we helaas
in de laatste minuut van de wedstrijd nog uit handen gaven wat resulteerde in een z-z eind-
stand.

De tot nu toe laatste wedstrijd, was uit tegen de kampioen Aengwirden. De eerste helft had
Aengwirden het betere van het spel, en ze kwamen dan ook op een t-o vooÍspÍong. Vlak voor
de rust kwamen wij, een beetie tegen de verhoudingen in, toch langszil door z snelle goals
wat resulteerde in een 2-t vooÍspÍong met de rust. ln het begin van de tweede helft waren wij
zeker niet minder, en we kwamen dan ook al snel op een 3-r vooÍspÍong. Desondanks gingen
we steeds slordiger voetballen waardoor we veel kansen en ook goals weggaven zodat Aeng-
wirden op gelijke hoogte kon komen en zelfs de wedstrijd wist te winnen. Wat ons derde ver-
lies in rr wedstrijden betekende.

We hebben nu nog z wedstrijden op het programma staan, thuis tegen Oldeholtpade en uit
tegen Delfstrahuizen.
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Tenslotte alle uitslagen nog even op een rijtje van de reeds gespeelde wedstrijden:

Heerenveen Bz

Oldeboorn Br

Oudehaske Br

Oldeboorn Br

Oldeboorn Br

Oldeholtpade Br

Oldeboorn Br

oldeboorn Br

oldeboorn Br

Read Swart Br

Aengwirden Br

Tevens wensen wij iedereen

lan Visser, Martin Meester,

0ldeboorn Br

H'veense Boys 83

Oldeboorn Br

Read Swart Br

Aengwirden Br

Oldeboorn Br

Delfstrahuizen Br

Heerenveen Bz

Oudehaske Br

0ldeboorn Br

Oldeboorn Br

2-|
to-l
2-4

9-o
2'5
2-7

3-3
r-3

9-l
2-2

4-3

prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Jelle-Jacob de Vries

oldeboorn Br - Aengwirden Br

Zaterdag 7 oktober werd een topper in de kompetitie van de B's gespeeld, want 0ldeboorn Br

had rz punten uit 4 wedstrijden en Aengwirden Br ook en had zelfs z goals meeÍ vooÍ en tegen.
.lammeÍ genoeg moesten we ,e€n de Leeuw missen. Omdat Nico een paar minuutjes te laat
was, moest MaaÍten van der Heide op linksachterbeginnen wat overigens niet zifn favoriete
plekje is. Ceconcentreerd begonnen we aan de wedstrijd, en dat gaf al gauw resultaat, de
lichtgeblesseerde Bauke-Paul Kleefstra maakte een prachtig doelpunt vanaf de r6 door de bal
mooi in de rechterbenedenhoek te leggen, r-o. MaaÍ niet te vroeg gejuicht, na een paar
minuten kwamen ze heel lullig terug door een onterechte penalty die Marten Huisman bijna
te pakken had, r-r geeft niks. Gewoon weer opnieuw proberen vooÍ te komen. Maar dat is

geen makkie, als je de hele tijd onder druk staat. De Aengerds leken alle duels te winnen en
wij begonnen een beetje te knoeien. Nu kwam sinds tijden weeÍ eens de drie punten in
gevaaÍ, want het werd al snel r-2. De moed begon ons nog niet in de schoenen te zinken, maar
desondanks werd het vlak voor rust nog eens r-3 enzelfs r-4. Rust: na eerst een dodelijke stilte
met een kopje thee, kwam Chris lansen (trainer o.a. re) binnen. "Mag ik wel even wat
zeggen?" "KoÍteÍe passes; beter een bal over ro meteÍ bij een medespeler dan een bal ovey 30
meter bij de tegenstander." "Natuurlijk willen we alles winnen, maar het gaat om het mooie,
leuke voetbal ." De ze helft ging het na deze hulpvolle speech (die overigens wel wat uitge-
breider was) dan ook stukken beter; we hadden veel meer balbezii, veel meer kansen, maar
jammer genoeg ook veel missers. Door het lekker vele jagen van mid-mid Robbert kwamen
we na balverlies toch weer snel aan de bal en konden dan weer opnieuw beginnen het defen-
sieblok van de Aengerds te omzeilen. Wat overigens wel goed ging met de links- en rechts-
buiten Ate Bergsma en Johannes Watzema, maar dan moeten die ballen er wel in, willen we
nog punten pakken.

8
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Door een klein foutje van ondergetekende wat onherstelbaar bleek kwamen we ook nog op
een 5-t achterstand (geen dank). Ondanks dat hielden we de moed erin en maakten dan ook
nog mooi voor het einde van deze "hoge" wedstrijd de z-5, wat tevens de eindstand werd. lk
hoop dat we ze uit in gaan maken en zo voor de 3e keer(l) achter elkaar kampioen worden.
Maar dit zal dan wel wat moeilijker worden dan de vorige seizoenen.

Gysbert van der Heide

Oldeboorn Br- Delfstrahuizen Br

We moesten om r:t5 in de box zijn. Na wat inspelen en rekken konden we beginnen. We

begonnen goed te spelen. We zetten goed druk, daardoor kregen we een vrije trap op
ongeveer de middenlijn. Chris nam de vrije trap. lohannes ging het gat in, kreeg de bal en
scoorde. Na de goal gingen we wat slechter spelen, daardoor kreeg de tegenpartij kans om te
scoren, dat gebeurde ook. Toen stond het r-r. Na die goal gingen we weeÍ beter spelen en ik
stuurde lohannes diep en die ging zijn mannetje goed voorbij, maaÍ toen hij in het straf-
schopgebied kwam wist hil niet meer wat hij moest. Hij klungelde wat met de bal om en gaf
hem aan Ate en die klungelde ook wat met de bal om, maar de bal ging er toch in. Toen stond
het z-r. We speelden goed door en ik gaf Ate een dieptepass en hij maakte het goed aÍ. l-r.
Direct na die goal scoorden de naderen door een foutje in de achterhoede. De anderen gingen
wat beter spelen en kregen wat meer kansen. Door die druk van hun, duwde MaaÍten iemand
om in de 16 meteÍ, dus penalty. De keeper van die anderen nam de penalty, maar hij schoot
oveÍ. Toen was het rust. Jorrit had last van de rug, dus ging hij eruit en kwam Jan Meester (uit
de Bz) er in. Na een "peptalk" konden we weeÍ beginnen. We speelden in de tweede helft niet
zo goed als in de eerste helft. De anderen kregen meer kansen dan in de eerste helft. Wij let-
ten even niet op en daardoor konden de aideren van profiteren, dus scoor-den zij 3-3. Wij
probeerden nog wel wat druk te zetten, maar het hielp niet echt. Ate kon met zijn snelheid ook
niet goed om zijn man komen. Op het laatst kreeg ik de bal van Ate en wou ik een afstand-
schot doen, maar ik werd onderuit geveegd. Dus kregen we een vrije trap zo rond de l6 meter.
lk nam hem zelf maar ik schoot hem over. Kort daarna was het afgelopen. Dus werd het 3-3.

Bouke-Paul Kleefstra

De Sweach Br - Oldeboom Bz

We moesten uit naar de Sweach om r uuÍ weg we hebben wel goed gespeeld maar toen ey r

wou schieten verdraaide Hendrik ziin poot het was gebroken. We hebben met 6-t verloren en
Tom Proot heeft gescoort.

Menno Boerhof

Drachtster boys 85 - Oldeboom Bz

We moesten uit tegen Drachtster boys. We hadden s'ochtends direkt al een probleem, we
hadden te weinig rijders. De wedstrijd begon 13.r5 uur. Hindrik de long deed niet mee, dus

moest lan MeesteÍ op goal. We begonnen de eersle minuten goed, maar de re helft stonden

we met 5-o achter. Pauze. ln de ze helft hadden we een paar kansjes. Maar hun maakten er
nog 6 bif en de einstand was dus rr-o verloyen.

Hendrik Brandinga
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Eastermar Bl - Oldeboorn Bz

Om half negen zouden we vertrekken, maar Gerrit zijn vader had zich verslapen en die moest
rijden. Toen we bij hun aan de deur waren geweest konden we vertrekken, maar het was toen
al 5 min. oveÍ 9. We waÍen om g.z5 uur in Eastermar, dus snel omkleden en nog even een
warming-up. ln het begin ging het wel aardig goed, totdat er een penalty kwam. lammeÍ
genoeg had ik hem niet, dus kwamen we met r-o achter. ln de rust hebben we even goeg
gepraat, hoe we in de verdediging moesten spelen. Maar toen we begonnen ging het al weer
slecht. Zij scoorden toen alweer. Het was buitenspel, maar de scheids keurde hem wel goed.
LateÍ was het nog een keeÍ buitenspel, dus ik pakte de bal om een vrije trap te nemen, maay
de scheids had nog niet gefloten. Volgens hem hadden wij voordeel en dus maakte ik hands
en kreeg een vrije tÍap tegen. Zij namen hem snel en dus moest ik snel terug naar de goal,
maar ik heb hem wel tegengehouden. We hebben met 4-tverloren.

Jan MeesteÍ

ONT Br - Oldeboom Bz

wij Oldeboorn gingen om 09:15 weg bij de kantine op weg naar ONT. Toen we daar waren
aangekomen dankzij de vader van Jacob, gingen we ons omkleden en begonnen we met de
warming up. 0m ongeveeÍ ro:r5 gingen we het veld op en de wedstrijd begon. Begin eerste
helft begonnen we wat gelijkmatig, maar daar kwam algauw verandering in toen we wat
vaker op hun helft kwamen. op een gegeven momenl kreeg ik op hun helft de bal voor de
voeten en schoot de bal over de keeper heen, goal!! DaaÍna ging het nog even goed en we
kregen twee vrije trappen net buiien hun strafschopgebied maar helaas gingen die er niet in.
Doordat wij de kansen niet benutten ging ONfin de aanval en zij scoorden even vooÍ tijd r-r.
Daarna was het algauw rust en gingen we de kleedkamer in om een bakje thee te drinken waaÍ
bovendien geen suiker in zat dus het was niet te zuipen. We kregen een preek van Wietse E

Albert over de goede en slechte dingen maar dit viel gelukkig wel wat mee. we gingen al
spoedig weer het vgld op om alsnog de ovevwinning te pakken maar dat moesten we eeÍst
nog maaÍ afwachten. Toen de aftrap werd genomen kwamen ze geliik in de aanval en zo ging
dat een paar keer door. We kwamen erachter dat ze wat sterker waren geworden en ze had-
den er wat andere spelers in gestopt. We kwamen toen algauw met r-z achter. Daarop volgde
ook snel de r-3 wij dachten dit gaat niet goed maar het bleek wel dat we er niet zo veel meer
aan konden doen want zij bleven de wedstrijd domineren. Maar loch lukte het ons de stand
een tiidie zo te houden, maaÍ waay we op het laatst in faalden en zij weer scoorden. Eindstand
t-4. Was dat even balen maar we dachten dit was eerst nog niet zo'n slechte wedstrijd want
we zijn te hoog ingedeeld. De rijders waren Wietse, vaderjacob en Arie.

Sander Postma
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Verslag najaaÍscompetitie
Met rr D-pupillen en z E-pupillen van een jaar eerder konden er dit jaar C-junioren gemaakt
worden. Door de jonge ploeg zou het op het fysieke gebied dit seizoen erg moeilijk worden.

Dit seizoen moesten we het moeten uitvechten met: DonkerbÍoek/Makkinga, DIO Oosterwolde,
Gonedijk, Jubbega, WWS, Warga, de Sweach.
Dl0 Oosterwolde en de Sweach zouden er later tussen wegvallen door de te dikke nederlagen
(zz-o, t8-t, rg-z) die ze leden.
ln de eerste wedstrijd moesten we aantreden tegen Donkerbroek/Makkinga. Deze wedstrijd is

met 3-r verloren. Een week later kregen we DIO Oosterwolde op bezoek. Er werd met 8-o
gewonnen. Dit overigens geen 3 punten opleverde omdat ze uit de competitie gehaald wer-
den.

Gorrediik was de volgende ploeg waar we vooÍ de punten moesten strijden. Dit is bij r punt
gebleven door het r-r gelijke spel. Tegen Jubbega konden we geen vuist maken en verloren de
wedstrijd mel 2-7. WWS was een goed voetballende ploeg waar we niks tegen in konden
brengen (7-o verlies). De enige ploeg waar we nog niet tegen gespeeld hadden was koplo-
per Warga. Dat zij koplopeÍ wayen hebben we gemerkt er werd met o-rz verloren. De eerst vol-
gende wedstrijd was wederom tegen WaÍga. De Br hoefde niet te voetballen dus konden er
3 B-junloren mee om te proberen van Warga te winnen. Dit lukte ook met deze jongens niet
( g-g). tegen Donkerbroek/Makkinnga dachten we een kans te hebben toch werd eÍ met o-7
verloren. Dan moest het tegen Gorredijk ge6euren. Deze wedstrijd werd heel sneu met 2- 4ver
loren. De wedstrijden tegen lubbega (e-z) en de laatste tegen WWS (3-8)werden ook niet in
winst omgezet. Dit betekende de laatste plaats met r punt.

Jolle v/d Krieke

Jasper Boerhof

laÍno TÍoost

Arnold Oosterbaan
Anno Huisman

Erik Westerhoven

Tjitske Beimin

Sandra Hobma

lan-Hendrik v/d Wal

Daan Breeuwsma

Martijn Haspels

lakob Nijholt
Dick Kalsbeek
(Arjen Watzema, Bz)

Aantal
Trainingen

2t

t9

22

2l

r8

24

r5

t9

24

t7

22

25

22

Aantal keer Aantal keer

gewisseld gescoord

I

2

I

2

2

2

5

3

3

2

2

I

2

5

I

6

I

Siemen Willem de Johannes Vriesen Nijdam
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Oldeboorn Cr- Gonedijk Cz

Zaterdag t8 november moesten we tegen Gorredijk. Als we deze wedstrijd wonnen dan ston-
den we een na laatst. om tien uur begon de wedstrijd. Al gauw kwam Gorredijk op een voor-
sprong. Toen werd het ook nog twee nul. Daarna maakte Martijn een goal. We gingen rusten
met een achterstand. Maar al gauw werd het twee twee. Maar Corredijk was sterker. We
hebben rnet vieÍ twee verloren. Jan Hendrik van der Wal

De eerste competitieronde van het seizoen zooo/zoor is afgelopen. We hebben leuk gespeeld
en getraind. 0p 3o augustus werd de eerste training door Douwe Hein Akkerman gegeven.
Hierna twee keer per week. op de maandag en de woensdag avond. Voor een zevental kom-
petitie hadden we een grote groep van dertien spelers, maar alles is op rolletjes verlopen. We
hebben in totaal zzkee'r op het veld getraind. De laatste training was op z7 november j.l.
Vanaf z december trainen we weeÍ op de zatermiddag in de zaal. De eeyste training was op
3o augustus. We konden een nieuw enthousiast lid verwelkomen en dat was Riekele. Verder
bestaat de groep uit de "oude" E's Arnold,Rene Land, Nawid, pien, Jesse en Klaas. De nieuwe
E's zijn Winand, Dennis, Marius, Reitze, Rene Spinder en Munir. Er is fanatiek getraind. Er zijn
maar liefst 8 spelers die niet vaker dan 3 keer een training hebben gemist. Coed zo!l! Op
zaterdag 9 september hebben we onze eerste competitie wedstrijd gespeeld. Een uitwed-
sttijd tegen WWS uit Wirdum. Dit werd een 3-r overwinning voor de Boarnsters. Een week later
werd er thuis gewonnen van Warga. De volgende wedstrijd waren de verwachtingen hoog
gespannen en de concurrent uit Oosterlittens zou wel even in eigen huis opgerold worden,
maar mede door de afwezigheid van onze leidsïer Jacquelien werden we met 4-r afgedroogd.
Een week later werd een nederlaag tegen de gedoodverfde kampioen Top'63 uit Toppàn-
huizen verwacht, maar de mannen uit Boarn dachten hier anders oveÍ. 5-5 was de uitslag
maar wij hadden de overwinning verdiend. Hierna volgden 4 overwinningen op rij te weten
uit tegen lÍnsum 4-r, thuis tegen wws 9-3 uit tegen warga 4-3 en uit tegen oosterlittens z-
t. Dit was een keurige revanche tegen de gÍotere en lichamelijk sterkere jongens uit Oosterlit-
tens. Misschien kwam het ook wel omdat Jacruelien ey nu wel bij was of omdat Douwe Hein
met zijn aanstaande vrouw langs kwam. Hierna hadden we nog alle kansen om een gooi te
doen naar het kampioenschap. Met nog z thuiswedstrijden was alles nog mogelijk. Van
TOP'63 moest dan zeker gewonnen worden. Helaas het heilige vuur was uit de voetbalschoe-
nen, want de eerste wedstrijd tegen lrnsum ging met 7-z kansloos verloren en de laatste wed-
strijd werden we met een 8-r nederlaag naar de kleedkamers terug gestuurd. Het lijkt een
triest einde van deze najaarskompeiitie, maar dat is het zeker niet. We hebben met veel ple-
zier getraind en lo mooie wedstriiden gespeeld. Resultaat was dat TOp'63 kampioen is gewor-
den en dat wij. De E-pupillen uit Boarn, op een knappe tweede plaats zijn geëindigd met r9
punten uit ro wedstrijden. ln deze wedstrijden hebben we 36 goals gemaakt en hebben we 35
om de oren gekregen. De komende maanden gaan we lekker in de zaal trainen en in januari
en februari doen we weeÍ mee aan het zaalvoetbalioernooi in Langezwaag. Eind februari
begint de veldtraining weeÍ en begin maart begint de voorjaarskompetitie. Waarschijnlijk
gaan we dan met z E-zeventallen de wei in. Zodat iedereen dan bijna de gehele wedstrijd mee
kan spelen. Maar dat zien we volgend jaar wel.

De leiders
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Oldeboom Er - lmsum Er

Zaterdag 18 november moesten we tegen ,iÍnsum spelen. Uit hadden we met 4-t gewonnen.
We staan op de iweede plaats en dachten wel van liÍnsum te kunnen winnen. Zij waren met
acht spelers en wij wel met dertien. Dus winnen moest geen probleem zijn! Helaas hun lengte
(zii waren wel een kop groter als ons) gaf de doorslag. Ondanks goed keeperswerk van Den-
nis en Muniy stonden we met de rust met 3-o achter. Onze leidstey gaf opbeurende aan-
wijzingen in de rust. Vol goede moed begonnen we aan de tweede helft. Ondanks doelpun-
ten van Jesse en Klaas en een schot op de paal verloren we uiteindelijk met 7-2. Hierdoor kun-
nen we niet meer herfstkampioen worden. Maar de laatste wedstrijd is tegende kampioen T0P

63 en die moeten we dan maar proberen le winnen.
Klaas Hartmans

Oldeboom Er - TOP'63 Et

Zaterdag z5 november hebben we de laatste wedstrijd gespeeld voor de winterstop. We
moesten thuis spelen tegen TOP63. Het was erg koud en misschien wilde het daarom niet zo
goed. Voor de rust stonden we al achter met o-3. Na de rust maakte Arnold nog wel een

doelpunt, maar de tegenpartij scoorde ook nog een paaÍ keer. Eindstand: r-8. Nu dan de win-
teÍstop, maar daarna gaan we er in de nieuwe competitie weer flink tegenaan.
Reitze Ypenga

Verslag na.iaarscompetitie Fr pupillen

René, Robin, lohannes, Niels, Stefan, Jan Arend, Thomas, Ronnie, Dennis, Robert en Freek: dat
waren de mannen die het deze competitie moesten doen. De eerste wedstrijd was op 9 sep-
tember, thuis tegen FFS. Robin, Dennis en trainer-leider August wayen eÍ niet bij, maar niet-
temin haalden wij flink uit: r4-r winst na een 8-r ruststand. De doelpunten: Ronnie(z), Niels,

lan Arend, Stefan, Johannes (s), nené (3) en Thomas. FFS werd later in een andere poule
ingedeeld, zodat dus deze overwinning uiteindelijk niet meetelt in de eindstand. Na een

vergeefse midweekse reis naar Black Boys te Sneek (dat heb je als le als leider niet regelmatig
in het postbakje kijkt....), siond op z3 september de uitwedstrifd tegen WWS (Wirdum) op het
programma. Deze iongens waÍen een (toen nog) een maatje te gÍoot voor ons, hoewel het
krachtverschil kleiner was dan de 5-r uitslag doet vermoeden. René zorgde voor de weteffu.
Een week later kwam HISC (Hommerts/Jutrijp) op bezoek. Wij wonnen moeizaam maar veÍ-
diend met 3-r na een ruststand van r-r. nené (z) en Robin waren verantwoordelijk voor de pro-
ductie. 0p 7 oktober weer een thuiswedstrijd, nu tegen Aengwirden. Deze wedstrijd kan
geschaard worden in de rubriek spectaculair. Want het scoreverloop: ruststand r-4, dan via
2-5,3-5,4-5, 5-6 uiteindelijk 6-7. Op basis van de tweede helft was een gelijkspel absoluut
verdiend geweest. nená(z) en Robin (+) tekenden wederom vooy de doelpunten. De week
daarop moesten we uit tegen Aengwirden. Het werd een heel andere wedstrijd, waarin wij
sterker waren maar het was uiteindelijk Dennis die de dikverdiende gelijkmaker wist te pro-
duceren. 0p zr oktober togen we naar Hommerts, waaÍ we onder het toeziend oog van train-
ster Sierou uiteindelijk vrif gemakkelijk met 5-r wonnen. De broers Faber scoorden, nobin (f)
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en Dennis 2 maal. De hierop volgende thuiswedstrijd op de z8e tegen wws was leuk en span_
nend en leverde een mooie 2-t zege op, Robin en René maakten dá doerpunten. 0p 4 novem-
ber stond weeÍ een uitwedstrijd tegen HJSC te wachten en ook deze wisten we te winnen en
wel met 4-2. De doelpunten werden gemaakt door Dennis (z), Johannes en Robin. rn dethuiswedstrijd tegen wws op r8 november zouden we bij winst het kampioenschap van wws
nog even uitstellen. Dat leek aanvankelijk te lukken, want met rust stonden we met z-o vooÍ
door doelpunten van Dennis en Johannes. Maar wws kwam terug en wist uiteindelijk met een
lucky goal op 2-z re komen. De laatste wedstrijd was uit tegen Aengwirden op z5 november.
Het was weeí een aardige wedstrijd, waarin wij het beste van spel naáden. Maar ja, het benut_
ten van kansen is wel een voorwaarde om te winnen. Diep in de tweede helft zorgde Robin met
een fraaie treffer voor de vijfde overwinningl Een mooie afsluiting van een seizoen waarin het
team goed gepresteerd heeft. Wij zijn tweede geworden met r7 p:unten uit 9 wedstrijden met
z5 doelpunten vooÍ en 2o tegen. Hieronder nog.an overzicht van de doelpuntenmakers met
tussen haakjes de doelpunten die gescoord ziln in de ivedstrijd tegen rrr
Robin tt, René 6 (g), oennis 6, lohannes z (sj, Ronnie (z), liels,lan Arend, Stefan, Thomas(r)

Rest ons nog alle autorijdende, shirtjeswassende en aanmoedigende en soms zelf scheids-
rechterende ouders bedanken voor hun bijdrage.

Mede namens August en Sierou,

Halbe.

ln een bijna ongewijzigde samenstelling (spelers/kader) begon oldeboorn I op I augustus
aan het nieuwe seizoen. Het was een weerzien met de +t rlarrá KNVB. De eeÍste oefenwedstrijd
stond gepland voor vrijdag r8 aug. Tegenstander was Mildam. Het zou een gelijkspel worden(r-r) met veel invailers- Dit zou in hei begin van het seizoen wer vaker voorkomen a.g.v.
blessures/vakantie e.d. Dinsdag 22 aug. moest er worden gebekerd in en tegen VVr uitldskenhuizen' Het zou een veÍÍassende z-4 overwinning worden in wederom een fantasie-opstelling' Het laatste weekend van aug. is bekend om z'n beyuchte condelvaart. ook nu weermoest het vlaggeschip op zondag aantreden voor een bekerwedstrijd. Thuis was
Nieuweschoot de tegenstander. oldeboorn toonde een onveÍwacht goeie instelling en maak-te het Nieuweschoot met name in het laatst (wat een conditiel) iog r"", lastig. Men was
echter in het begin van de wedstrijd nog niet wakker, want binnen imin. stond oldeboorn
reeds met o-z achter. Het zou uiteindelijk 4-5 worden in een voor hei publiek aantrekkelijke
wedstrijd' ln de laatste bekerwedstrijd uit legen scharnegoutum had oldeboorn een ronde
verder kunnen komen, maar de drank was kennelijk nog ii.t uitgewerkt. ln een dramatisch
slechte wedstrijd ging oldeboorn ten onder met maaÍ liefst 5-r. Eàn slechte generale voor deseizoensopening. Op zondag 3 sept. de eeÍste competitiewedstrijd in de 4e-Klasse A. RES uii
Bolsward bleek voor het gehavende ordeboorn een maatje te groot. Een o-3 nederraag
volgde, maar trainer Joop Braber van RES liet in de Leeuwarder courant weten dat er nog veleploegen zouden sneuvelen in Aldeboarn. Hetgeen tot aan de winterstop zeker nog niet is uit-
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gekomen. De eeÍste gemeenteliike derby van totaal zes was uit tegen Warga op to sept. Ook

nu weer trok oldeboorn aan het kortste eind. Na een o-z vooÍspÍong werd het in de slotfase

toch nog 4-3 voor de thuisclub. Oldeboorn had hard gestreden, maar kwam voetballend veel

tekort t.o.v. de tegenstander. Een week later alweer een degradant uit de 3e Klasse KNVB, nl.

Rood Geel uit Leeuwarden, op bezoek in Aldeboarn. Kansloos ging Oldeboorn ten onder met

o-4, waardooÍ men vooy het eerst de rode lantaarndrager werd. Het werd bittere noodzaak

om eindelijk eens punten te gaan behalen. De selectie werd langzaam maaÍ zeker wat bre-

der, en inmiddels had Cees Reitsma zich ook weer bij de selectie gemeld (dit na een jaar

"bankliggen"). Zondag 24 sept. was het dan eindelijk zover. De eerste overwinning was een

feit. ln Trynwalden wist men met z-4 de eerste 3 punten in de wacht te slepen na een o-4

vooÍspÍong. Een week later werd de zegereeks voortgezet in de thuiswedstrijd tegen Robur.

Na een 3-o vooÍspyong werd het uiteindelijk 3-r, maaÍ Oldeboorn leek de opmaÍs te hebben

ingezet. 0p zondag 8 okt. reisde men af naar Renado uit St. Nicolaasga. ln een matige wed-

strijd leek het een o-o uitslag te worden. Scheidsrechter v.d. Werf meende echter maar liefst

9 min. te moeten biltrekken. ln deze 9 min. scoorde Oldeboorn echter wel de winnende tref-

fer (o-r) en ging men weeÍ met 3 punten huiswaarts. Van rechtstreekse degradant leek men

inmiddels mee te gaan doen om een heel andere positie op de ranglijst. Hoe anders zou dit

echter gaan lopen. Na deze drie overwinningen op rij werd men op zondag r5 okt. door

Franeker weeÍ met beide benen op aarde terug gedonderd. Na een zeeí slappe eerste helft van

Oldeboorn-kant, was het Franeker dat met een o-2 overwinning terugging naaÍ Eise Eisma,

dit nadat de volledige selectie en kader van Franeker de avond en nacht ervoor flink waren

doorgezakt op een vrijgezellenJeest in Leeuwarden. Oldeboovn had hiervan niet kunnen pro-

fiteren. De tweede derby voor Oldeboorfi was op 5 nov. thuis tegen GAVC uit Grou. Een

gebrand Oldeboorn kon er niet meeÍ dan een r-r gelijkspel uitslepen. De eerste helft was GAVC

op alle fronten de betere ploeg. Na rust herstelde Oldeboorn zich enigszins, maar een oveÍ-

winning zat er niet in. Oldeboorn zou vanaf dat moment weeÍ zware tiiden tegemoet gaan.

De volgende derby volgde gelilk een week later. Koploper lrnsum was gastheer. Oldeboorn

had het gÍootste gedeelte van de wedstriid een overwicht en ook de beste kansen, maar lrn-

sum zou met 3-2 aan het langste eind trekken (een uitslag die we daarna vaker tegen zullen

komen). Een week later in Aldeboarn het rechtstreekse degradatieduel tussen 0ldeboorn en

MKV'29. Oldeboorn had voorafgaand aan deze wedstrijd een vooÍspÍong van viif punten en

kon dus flink afstand nemen. Helaas werd het ook nu weeY een ontgoocheling. MKV'29 ging

met een z-3 overwinning naaÍ Leeuwarden en was 0ldeboorn tot op z punten genaderd. Een

bittere teleurstelling voor de volledige selectie. Men begon zich nu wel te beseffen dat het

met de week moeilijker zou worden. Na lwee zondagen rust wachtte op ro dec. de laatste

thuiswedstrijd vooÍ de winteÍstop tegen Warga. Het was noodzaak om weeÍ eens 3 punten te

pakken, maar ook nu weeÍ zou ey een z-3 eindstand op het scorebord staan na 9o min. spe-

len. Oldeboorn kwam nog wel op vooÍspÍong, maaÍ een gouden wissel aan de kant van

Warga zorgde ervoor dat men in de tweede helft 3 doelpunten tegen kreeg, hetgeen uitein-

delijk r teveel zou blijken. Het gevolg is wel dat Oldeboorn op dit moment (rr dec.) op een

degradatieplaats bivakkeert en dat men nog een zwaaÍ vervolg van de competitie kan

verwachten. De ploeg heeft echter wel diverse keren laten zien voor geen enkele tegenstander

te hoeven onder te doen. Kansen woÍden genoeg afgedwongen, maaY het afwerken is onder

de maat en ook achterin krijgt men teveel doelpunten tegen. Men staat echter zeker nog niet
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op een uitzichtroze positie. Met ro punten uit rr wedstr.ijden is er nog van ailes mogerijk omvan de onderste 3 posities af te komen. Het streven is duiderijk binná de groep; degradatiemoet kost wat kost worden voorkomen om met oldeboorn niet verder r.g,. zakken. Het isna de winterstop aan de sperers en het kader om dit debacre te voorkomen. ceroof in eigenkunnen is echter een prima raadgever, zodat we ervan uitgaan dat we harverwege mei zoornog gewoon 4e Klasser zijn' 
-oe 

selectie rekent op een ieders steun na de winterstop en wenstook alle "echte" supporters prettige Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Te koop:

I paar voetbalschoenen, 3 wedstrijden op gevoetbard maaÍ zebleken
te klein.

Merk: Adidas Karnivor TRX
Maat 42

Prijs: Fl. 219.95
Af te halen voor: Fl. 100,:

Siete tel. 632075

$ewícestation àe &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. Sódkant 1S B49S
KM Oldeboorn

TeleÍoon: 0566 - 692020
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OLDEBOORN VERLIEST WEDEROM DERBY.

Zondag ro dec. stond alweer de eerste return van de competitie op het programma' nl' olde-

boorn 1 Warga. Voorafgaand aan deze wedstrijd was het verschil in punten slechts 4 in het

voordeel van warga. op een zeer glad veld zou het publiek geen goeie wedsttijd

voorgeschoteld krijgen. Aan beide ziides waren er veel uitglijders en "net niet passjes"' De

..rrt'. h.l1t had Waiga het betere van het spel en met name aanvoerder Michel de Vries was

een paaÍ'keer dicht bii een teffer. oldeboorn kwam pas na z5 min' spelen beter in de wed-

strijà en wist met enkele snelle combinaties een paaÍ keer goed voor het doel van WaÍga te

komen. ln de 44e minuut was het een beetie tegen de verhouding in oldeboorn dat op voor-

spÍong kwam. Het was Siete Veenstra die met een droge knal r-o laag binnenschoot' Warga

besloot na rust A. Kuipers in te brengen, hetgeen een gouden wissel zou bliiken' Binnen tt

minuten had hii de bal reeds twee keer in het netie gewerkt, zodat de stand op t-z kwam' ln

de 4ge min. was er reeds een doelpunt afgekeurd voor warga wegens buitenspel. oldeboorn

had in de tweede helft wel het betere van het spel en tevens de beste kansen. cees Reitsma en

lohan Tilsma (twee keer) wisten zich echter met de mogelilkheden geen raad' Zowel Kuipers

van waiga. Hij was het weer die in de 79e min. de wedstrijd voortijdig besliste' Na knullig

balverliel op het middenveld bii oldeboorn kon deze speler t-3 scoÍen' oldeboorn kwam in

de 8ge min. nog wel terug tot z-3 door een strafschop van siete Veenstra, maar de overwin-

ning was wederom uoo, \iurg". Oldeboorn wordt daardoor nog verder in de zorgen gedrukt,

teriill Warga, zeker na het verlies van lrnsím, weer volop bovenin mee doet. 0ldeboorn reist

komende zondag af naar Stiens wanneer de weergoden enigszins meewerken tenminste'

warga moet weer aantreden in een gemeenteliike derby. Men gaat GAVC met een bezoekie

veÍeYen.

Het is weer zoveÍ.........
Het kerstkrantje ligt weer voor jullie en dan wordt er van ons verwacht dat ook wii hier een

bijdrage aan leveren. Dit is weken van tevoÍen al bekend, maar zoals zovelen moet ook ik dit

op het allerlaatste moment doen. Dus zit ie weer te steunen, te denken en te zweten, want wat

moet je op papier zetten. Zoals de meesten van iullie wel weten ben ik dit seizoen oveÍgestapt

u"n i. dames naar het tweede elftal. Samen met Lutsen zou ik dit elftal onder mijn hoede

nemen. Maar bij aanvang van de competitie werd duidelilk dat er wat problemen waren met

de bezetting van het eerste elftal en dus werd Lutsen doorgeschoven. Alleen zou ik dit niei

aankunnen-en na overleg werd Uilke bereid gevonden om als medeleider bii te springen' Dan

kom je er in de loop der weken achter dat het begeleiden van het tweede toch iets anders is

dan de dames. Dii de dames heb ie gewoon de beschikking over 16 speelsters' maar bii het

tweede moet eÍ nog wel eens worden geschoven. Door de nodige blessures en nog lopende

vakanties kwamen we wel eens spelers te kort. Gelukkig waren de B-junioren altiid bereid om

op zondag mee te gaan en we ziin ze daar zeer dankbaaÍ vooY. ln de loop van de eerste weken



weÍden ook Remco Bangma, pieter poepjes en luÍien de Jong bij het tweede gevoegd en
langzaamaan kwam er een goed en solide elftal op het veld te staan. ledereen zit volgens mij
lekker in zijn vel en dat resulteert dan ook in goede wedstri,jden. Vooral tegen rhor en leng:
wirden werd er genadeloos uitgehaald. rn deze wedstrijden werd maar liefst z4 keer ge-
scoord. op het moment dat ik dit schrijf hebben we z3 punten uit 9 wedstrijden. Hiervan wer-
den er 7 gewonnen en z gelijk gespeeld. Sommigen van ons dromen al over een kampioen-
schap (ook ik) maar dan moel er wel op dezelldevoet (voetbalschoen) worden doorgegaan.
Als er niel teveel blessures en schorsingen komen maken we een goede kans en ik ben er van
overtuigd dat een ieder zijn best zal blijven doen. Tevens wil ik Uilke en Lutsen bedanken voor
de steun en het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven. Vol vertyouwen ga ik dan ook samen
met de jongens de tweede helft van het seizoen tegemoet. Mij rest nu alleen nog om een ieder
(teveel om op te noemen) hele prettige kerstdagen en een heel goed en sportief zoor toe te
wensen. lk hoop jullie allemaal na de winterstop weer te zien.

Zonder een aantal steunpilaren van vorig seizoen begonnen we het nieuwe seizoen vol goede
moed. ln de eevste wedstrijd tegen wzs ging het in de eerste helft nog moeizaam, maar na de
rust liepen we uit naar een verdiendeT-z overwinning.Daarna votgden z uitwedstijden in
Leeuwarden, tegen Nlcator werd met 4-z verloren en tegen Leeuwarden met 5-2. ln de wed-
strijd tegen Nicator wevden we erop gewezen dat het toch echt verplicht was om met
scheenbeschermers te spelen, er volgde een grote scheenbeschermerwisseltruc met als resul-
taat dat Binne de beschermers van wiepie aandeed en Wiepie in de kantine zelf een paar
maakte. ln de tijd dat wij door dit scheidsrechterlijk optreden met to man speelden wist Nica-
tor echter wel te scoren. Tegen Leeuwarden kwamen we op een 2-o vooÍspÍong, maar omdat
een ge-blesseerde Albert uitviel en er geen wissels meeÍ waren konden we de ze helft geen
stand houden.Vooral voor de oudere ouderen onder ons was 2x 45 minuten een te zware
opgave. Thuis werd daarna met 9-4 tegen Dronrijp verloren, waaÍna we in Sneek tegen Sneek
een goede wedstrijd speelden en bekroonden met een verdiende z-r overwinning. Zoals
gebruikelijk konden we ook dit jaar niet tegen rÍnsum winnen, we verroren met 4-3.
ln deze wedstiid viel het debuut van A. Hashemi te bewonderen. De laatste wedstijd voor de
winterstop die we speelden ging tegen de koploper MKV. Hoewel we met 4-r verloren, waren
we zeker niet de mindere ploeg, maar door een ongelukkig tegendoelpunt kwam de ploeg uit
Leeuwarden op vooÍspÍong en die gaven ze niet meer uit handen. Al met al staan we vàor-
laatste , en dat zijn we niet gewend. cezien het soms vertoonde spel weet ik zeker dat we nog
de nodige puntjes zullen verzamelen, en nog enige plaatsen zullen stijgen.

Binne

Willemke MeesteÍ



Hadden we met het derde vorig jaar maar liefst vier punten behaald, dit seizoen zouden we
proberen om dit aantal punten in ieder geval te verbeteren. Tot nu toe hebben we 9 punten
behaald uit 9 wedstrijden. Wat vooral opvalt is dat we alle punten thuis hebben behaald. Uit
verlóren we tot nu toe alles, hopelijk zal dit na de winterstop ook verandeyen. Wat verder erg
opvalt is ons doelsaldo,32 voor 33 tegen. Sible zegt dan ook altijd, we moeten, willen we
winnen er altijd wel voor zoÍgen dat we tenminste 4 doelpunten maken. overigens staat eÍ
nog steeds een kratje Heineken bij de klusjesman in zijn kantoor mochten we nog eens de nul
houden, aangeboden door onze keeper, Harm W. Topscorer is op dit moment August die
zoals u nog wel zult weten vorig seizoen nog in het eerste speelde. Tevens is August onze aan-
voerder (is te horen soms ook) en op vrijdag een enkele keer barkeeper. Tweede topscorer is

lacob maar dat ligt meer aan hem zelf dan aan August want zelfs vanaf rr meter mist hij. Dat
hii deze penalty nam was te danken aan mij want ik had onze vaste penaltynemer Wilco er
in de rust uitgehaald. Wilco is onze linksback, hij gaat wel eens met het vierde mee want dan
kan hij eindelijk weeÍ eens linksbuiten spelen, dat doet hij namelijk veel liever. Hetzelfde
geldt voor grote broer Sipke, bij het vierde een veel scorende spits, in het derde voorstopper.
Leiders kunnen rare dingen met spelers uithalen zou je denken, maar hij zal er zijn redenen
wel voor hebben. Rechtsback is Hedde, als hij tenminste niet geblesseerd is. Vorig seizoen
miste hij al veel wedstrijden ook dit jaar miste hij al enkele wedstrijden. Dat is jammer want
met Hedde is het verdedigend veel beter. Laatste man is Ellert. Heb ik met name vrijdags veel
mee te stellen. ls tevens tweede aanvoerder als onze eerste weer eens met het tweede mee
mag. (gebeurt niet zo vaak hoor). 0p het fiiddenveld draven de al eerder genoemde ex lei-
der Sible en de vooral niet te vergeten, de minst aanvallende mid-mid, Theo. Vergeten doen
we hem nooit maar hij vergeet wel eens de tijd. ls tevens assistent van mij, is vooral verbaal
op zijn sterkst tijdens de derde helft. Ook Albert is middenvelder. Kan de mooiste goals
maken maar kan tevens de gemakkelijkste ballen missen. ls echter nog jong dus dat mag je
hem niet aanrekenen. Spelbepaler is (was) Sander. Helaas is hij ernstig geblesseerd geraakt
in de wedstrijd tegen lrnsum. Hopelijk kan hij na de winteÍstop weeÍ een paar wedstÍijden
meespelen. Op deze plaats staat nu Udo. Als hij tenminste niet met zijn maat Pieter Ate elders
in het land is. Kan anders wel ergens anders spelen (multifunctioneel). Speelt het liefst in een

4-3-3 systeem, maar ja leiders denken daar weer anders over. Ook is er nog Sible zijn zwageÍ
Remco. Maakt een formidabele carriére mee. Speelt pas zijn derde seizoen voetbal en is nu al
gepÍomoveeÍd naar het tweede. Om ons elftal soms compleet te maken gebruiken we veel
spelers van lagere teams. Deze zal ik maar.niet allemaal opnoemen. Voor twee spelers wil ik
een uitzondering maken. Binne en Henk, beide spelers van het vijfde speelden r keer mee
maar werden helaas voortijdig het veld uitgestuurd. Hopelijk ziin deze spelers nu niet angstig
geworden en kunnen we wel weer een keer een beroep op doen. Onlangs hebben we ook een
nieuwe speler gekregen namelilk Martijn. Hij heeft zich in korte tijd moeiteloos aangepast
aan het derde en hij bleek ook al een aanwinst bij het darten. Last but not least is onze
scheids. Johannes fluit meestal de wedstrijden van het derde. Helaas fluit hij bij ons niet op
klompen zoals hij bij de F-pupillen blijkbaar wel eens doet. Lijkt mij wel een aardig gezicht.
Was laatst een paaÍ keer niet aanwezig wegens rugklachten. Zijn logische vervanger is dan
lan Bet. Hil mag graag strafschoppen weggeven, maar helaas voor ons te vaak aan de tegen-



standeÍ. Corredilk was eÍ eÍg blij mee, zovaak krijg je geen twee strafschoppen in één wed-
strijd (waren overigens wel terecht, of niet Ellert). Al met al een gezellige ploeg, vooral na de
wedstrijd en op trainen. Na de wedstrijd een bierbommetie (alleen bij winst anders word het
te duur met al die overwinningen thuis) en meerdere biertjes. Nu is het nog te hopen dat na
de winterstop ook onze aanvoerder van vorig jaar weer terugkomt, dan pakken we nog veel
meer punten. Verder wens ik alle spelers van Oldeboorn, bestuur en alle vrijwilligers een pret-
tige kerst en een sportief nieuwjaar.

Harm Oosterbaan

ZATERDAG 27 IANUARI, ZONDAG 28 JANUARI, DRoNRIIP 3- OLDEBOORN 5
ZATERDAG 3 FEBRUARI,ZONDAG 4 FEBRUARI

INHAAL ZATERDA6 ro tttMRT
OLDEBOORN DAI- READ SWART DA2

ZATERDAG ro FEBRUARI

OLDEBOORN DAr - AENCWIRDEN DAr

ZONDAG tr FEBRUARI

OLDEBOORN I VRI,

OLDEBOORN z- BOORNBERGUM z

OLDEBOORN 3- ONB 5

CAVC 4- OLDEBOORN 4

GAVC 5- OLDEBOORN 5

ZATERDAG 17 FEBRUARI

DWP DAI- OLDEBOORN DAI

ZONDAG 18 FEBRUARI

R00D CEEL r- OLDEBOORN r

OLDEBOORN 2 is VRI,

IUBBECA 6- oLDEBooRN 3

OLDEBOORN 4- CORREDUK 6

OLDEBOORN 5- NICATOR 8

ZATERDAG z4 FEBRUARI en ZONDAC z5 FEBRUARI ZATERDAG 3I I,IAART
INHAAL OLDEBOORN DAr VRtl

r4.oo ZONDAC rr tulMRT

ROBUR r- OLDEBOORN I

WARCA z- OLDEBOORN 2

IRNSUM 3- OLDEBOORN 3
lo.oo QLDEBOORN +- IUBBECA Z
II.OO OLDEBOORN 5- LEEUWARDEN 5
ro.oo ZATERDAG t7 MAART
l2.oo -arrnum DAt- oLDEBooRN DAt

ZONDAG rg ldlAART
r4.3o OLDEBOORN t- RENADO r

oLDEBOoRN 2- jOURE 3
OLDEBooRN 3- WISPoLIA 2

I4.OO SPARTA 3- OLDEBOORN 4

oLDEBooRN s VRlj
to.oo
il. oo

to.oo

ZoNDAG I APRIL

l4.oo FRANEKER t- OLDEBOORN I

LANCEZWAAC 2- OLDEBOORN 2

Tl,NlE 3- oLDEBooRN 3
0LDEBOORN 4- WISPOLIA 3

I4.OO OLDEBOORN 5- SNEEK 7
ro. oo

il. oo

r2. oo

ZATERDAG 24 ffIAART en ZONDAG 25 MMRT
INHAAL

r3.oo

r4.oo

| 4.30
r4.oo

r4.oo

il.oo
to.oo

r4.oo

r4.oo

to.oo
il. oo

[.30

r4.oo

to.oo
ro.oo

il. oo

lo.oo

ZATERDAC a MMRT
OLDEBOORN DAr - WZS DAz

START COMPEÏITIE .IEUCD

ZONDAG 4lítAART
OLDEBOORN r- TRYNWALDEN r

OLDEBOORN 2- OERTERP 3

oLDEBoORN 3- SCS 2

AKKRUM 5- OLDEBOORN 4
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ZATERDAC 7 APRIL

HEERENVEENSE B. DA3- OLDEBOORN DAI

ZONDAG 8 APRIL

OLDEBOORN r- STIENS r

OLDEBOORN 2- UDIROS 2

OLDEBoORN 3- DRACHTEN 6

SCS g- OLDEBOORN +

OLDEBOORN 5 VRIJ

ZAÏERDAG 14 APRIL EN MAANDAG
(pmswrrrrno)
INHAAL

ZATERDAG 2r APRIL

OLDEBOORN DAI- RENADO DAr

ZONDAC 22 APRIL

CAVC I- OLDEBOORN I

OLDEBOORN 2- THOR 2

BO0RNBERCUM 3- OLDEBOORN 3
OLDEBOORN 4- WARGA 4
OLDEBOORN 5- IRNSUM 5

ZATERDAG z8 APRIL

CAVC DAI- OLDEBOORN DA I

ZONDAG 29 APRIL

OLDEBOORN I- IRNSUM I

AENCWIRDEN 2- OLDEBOORN 2

oLDEBoORN 3 lS VRll

IRNSUM 4- oLDEBooRN 4

oLDEBOORN 5- tRlSlA 8

ZATERDAG 5 MEI

INHAAL

ZONDAG 6 MEI

MKV r- OLDEBOORN rr4.oo
REST TEAMS INHAAL

ZATERDAG rz MEI

OLDEBOORN DAI VRU

ZONDAG 13 MEI

OLDEBOORN I VRIJ

oLDEBoORN 2- NIEUWESCHooT 3

CORREDUK 5- OLDEBOORN 3

OLDEBOORN 4- DE SWEACH 4
MKV 8- OLDEBOORN 5

r3.oo

r4.oo

ro.oo

il. oo

il. oo

I6 APRIL

r4.oo

r4.oo

to.oo
ro.oo

il. oo

ro.oo

t4.30 _

r4.oo

l2.oo

ro.oo

to.oo

to.oo

ro. oo

il.oo
t2.oo

...F
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Eerste elftal
or lrnsum

oz Franeker

o3 Trynwalden
o4 Warga

o5 Rood Geel

o6 CAVC

oZ RES

o8 Stiens

o9 Robur

ro Renado

rr Oldeboorn
rz MKV

Tweede elftal
or Oldeboorn z

oz Warga z
o3 Nieuweschoot 3

o4 Thor z

o5 Oerterp 3
o6 Boorbergum z

o7 Akkrum 3

o8 Aengwirden z

o9 Langezwaag z

ro Udiros z

rr Joure 3

Derde elftal
or Gorredijk 5

oz ONB 5

o3 SCS z

o4 Wispolia z

o5 Boornbergum 3

o6 lrnsum 3

o7 Blue Boys z

o8 0ldeboorn 3

o9 Drachten 5

ro Tijnje 3

rr Jubbega 6

il-20
t2-20
ro- r7

r-t7
rr-r6

rr-r6

9- r3

9-t2
to-r2

to-il
il- to
rr-8

ro-26

9-t7
7-t5
6-13

8- r3

9-9
9-7
5-6
7-5
5-3

7-3

to-24

9-20
9-20
ro-r6

9-il
9-to
to-ro

9-9
8-g
to-7
to-7

8-zL
to-2t

9-t8
9- t8

9-t6
8-r3

7-t2
8-g

9-9
6't
7-3
9-o

7-t5
6-rL

7-t2
7-to
7-to
6-g
6'9
5-7

t-6
6-r

8-zr

9-t7
8-r6
6-r5

9-t3
9-t3
8- rz

7- to

6- tr

8-E

8-r

Vierde elftal
or Gorredijk 6

oz Wispolia 3

o3 Warga 4
o+ Tijnje I
o5 lrnsum 4

o6 SCS E

o7 Sparta 3

o8 GAVC +

o9 lubbega 7

ro de Sweach 4
rr Akkrum 5

rz Oldeboorn 4

Vijfde elfial
oI MKV 8

oz Nicator 8

o3 Leeuwarden 5

04 lrnsum 5

_o5 
CAVC 5

o6 Dronrijp 3

o7 Sneek 7

o8 WSZS 6

o9 0ldeboorn 5

ro Frisia 8

Dames elftal
or Akkrum r

02 HeeÍenv. B. 3

o3 WZS z

o4 Stanfries r

o5 Oldeboorn r

o6 Read Swart z

o7 DWP r

o8 Aengwirden r

o9 FFS z

ro Renado r

rr CAVC r



B-funioren
or Aengwirden r

oz Oldeboorn r

03 HeeÍenveen 2

o4 Delfstrahuizen r

o5 Oldeholtpade r

o6 oudehaske r

o7 Read Swart r

B-junioren
or Harkema r

oz Tijnje r

o3 de Sweach r

o4 ONT r

o5 Drachtster B. 5

o6 RWF r

o7 Eastermar r

o8 Oldeboorn z

C-junioren
or Warga t

oz WWS t

o3 Donkerbroek z
o4 Jubbega z

o5 0orredijk z

o6 Oldeboorn t

E-pupillen
or Top

oz Oldeboorn
03 lÍnsum
o4 Oosterlittens
o5 WaÍga
06 WWS

F-pupillen
or WWS

oz oldeboorn
o3 Aengwirden
o+ HISC

9-27
to-t7

9-t2
6- tt

6-ro
g-6

9-l

t-26
9-23
ro-r9

il-r9
ro- r3

to-ro
to-4
t2- 4

9-27
8- r8

9- t5

ro- r5

8-l
ro- |

9-25
ro- r9

9-t5
9- t5

8-g

9- r3

g-22

9-t7
8-8
8-t

Herfstactiviteit
Op woensdag z5 oktober hadden we een leuke spelmiddag. Als eerste moesten we allemaal

rond de tafel en dan een groot elastiek vasthouden waaÍ een sleutel aan hing. Die sleutel

moest je doorgeven, zodra de muziek uitging stopte de sleutel bij iemand die moest een

opdracht uitvoeren. Daarna ga we bingoën ook dat was heel leuk. ook waÍen eÍ leuke pri-
jzen te winnen zoals, een klok-voetbal-knutselpakket-etui-stiften en2..... ln de pauzes kre-

gen we snoep en wat te drinken. Om ongeveeÍ 4 uur was het afgelopen en ging iedeveen

naar huis. Sommigen gingen teleurgesteld naar huis en anderen natuurlijk blii. wii vonden

het erg leuk, vooral de bingo. Volgende vakantie weet!!!!

Tsjitske Beimin en Margje de Vries



r2-ot-ot
28-or-or
o4-02-ot
I I -02-O I

r8-02-or
22-02-Ot

Boornbergum r -0ldeboom I

Zandhuizen r -Oldeboorn r

0ldeboornr-Mildamr
Oldeboorn r - Bakhuizen r

Oldebooyn z - Bakbuizen z

de Blesse r - Oldeboorn r

DWPr-Oldeboornr

t9.30

r4.oo

r4.oo

r4.oo

t2.oo

r4.oo

t9.30
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A.Faber
P. Poepjes
D.H.Akkerman
S.VeenslÍa
R.van der Torre

i.Stulp
M.Nijdam
W.van Kalsbeek

J. Klompmaker
A.Nijholt
5.Vink
H.Vink
N.Akkerman
J.v/d Krieke
H. Hartmans
M.Meester
E.Quarrá

T.Akkerman
H.v/d Krieke
C.Reitsma
S.Akkerman

l.de Jong
U.Dijkstra
H.0osterbaan
G.ten Hooy

B. Haspels
A.0ving
l.v/d Berg
A.BeÍgsma
A.de Boer

J. Hoekstra

J.Visser
J.Watzema
S.de Roos

W.Vink
S.Bangma
l.MeesteÍ
J.v/d Vlugt
W.v/d Lee

J.de Boer

,loh.de long
M.Kleefstra
B.Oosterbaan
W.Zandberg
M. Hoekstra
C. Keekstra
M.Wobma

Derde
Tweede
EeÍste
EeÍste
Tweede
Derde
Dames
vijfde
Tweede
Derde
Vierde
vijfde
Dames
Dames
Tweede
Tweede
Derde
Vierde
Vierde
Eerste

Tweede
Tweede

Qerde
Derde
Vierde
vijfde
vijfde
Tweede
Tweede
Tweede
Tweede
Tweede
ïweede
Derde
Derde
Vieyde

Vierde
Vierde
Vierde
vijfde
vijfde
vijfde
vijfde
vijfde
Dames

Dames
Dames
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