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Definitieve indeling seizoen 2ooo-2oor na de winter (onder voorbehoud van af- en aanmel-
dingen)
Br-Junioren

r. A Bergsma

z. N Veld

3. C Wagenaar

4. J van der We{
5. R HiemstÍa

6. lWatzema
z. M v/d Heide

8. C van der Heide

9. J Zandberg
ro.JJdeLeeuw
rr. B P Kleefstra

r2. M Huisman

13. A de Jong
t4. l. Beimin

Trainers: Dinsdag met de B-selectie
(chris Jansen)
Donderdag lelle Jacob de Vries
Leiders:

lelle lacob de Vries / lan Visser
Train ingstijden:
Dinsdag r9.30-20.45

Donderdag r9.3o-20.30



Bz-Junioren

r. C Scheffer

z. J van der Bij

3. T Proot

4. I Meester

5. S Postma

6. M Boerhof

7. H de Jong

8. E Oosterbaan

9. H Brandinga
ro. L van Amstel

rr. R van Amstel

rz. A Watzema

r3. M de Vries

Írainer: WietseHuisman
Leiders: Wietse Huisman / Albert Nijholt
Train ingstijden:

Dinsdag r9.oo-2o.oo
Donderdag r9.oo-20.oo

C-Junioren

r. I van der Krieke 7.J Nijholt

5. D Breeuwsma n. D Kalsbeek

6. A Oosterbaan

Er-pupillen

r. R Land 5. W J van der Heide

z. P Breeuwsma 6. D Rodenburg

3. A Hobma 7. K Hartmans

4. J Haspels

Trainer: Johannes Nijdam
Leider: JohannesNijdam/

Siemen Willem de Vries

Train ingstijden:
Dinsdag 18.3o - 19.3o

Donderdag r8.3o - r9.3o

Tyainer: Douwe H. Akkerman/Martin MeesteÍ

Leiders:

Jacq. BÍeeuwsma / Harke HartmanS

Train ingstijden:
Maandag r8.oo-r9.oo
Woensdag r8.oo-r9.oo

z. J Boerhof 8. A Huisman

3. E Westerhoven 9. M Haspels

4. I TYoost ro. J H van der Wal

Opmerking: de Er- en Ez-pupillen tÍainen samen in r gÍoep, maar spelen wel

in een andere competitie.

Ez-pupillen:

r. M. van der Horst

z. R Ypenga

3. R. Siersma

4. R Spinder

0pmerking: de Er- en Ez-pupillen trainen samen in r gÍoep, maar spelen wel

in een andere competitie.

5.

6.

7.

R. v. Kalsbeek 'Trainer:

R Faber Douwe Hein Akkerman / Martin Meester

I van der Wal Leiders:

Halbe van der Wal / Halbe van der Wal

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



F-pupillen:

t. N. van Kalsbeek

z. S. Oosterbaan

3. l.A. Ypenga

4. T.F: Bles

5. R. Poepjes

6. D. Faber

7.F. Kroes

8. R. v. Roeden

Trainer:

August taber / Sierou van der Heide

Leiders:

August Faber / Johannes van Kalsbeek

Train ingstijden:
Maandag r8.oo-r9.oo
Woensdag r8.oo-r9.oo

f eugdcommissie V.V. Oldeboom.

BI-JUNIOREN

oI DE SWEACH BI

oz AENCWIRDEN Br

03 AKKRUM BI

o4 OLDEBOORN Br

o5 THOR Br

o6 ïllNJE Br

B2-JUNIOREN

oI OLDEBOORN 82

02 BCV 82

o: EASTERMAR B

o4 DE CRIFFIoEN 82

05 LEEUWARDEN 83

o6 BUITENPOST Bz

CI-JUNIOREN

or HEERENVEENSE BOYS Cl

oz READ SWART CI

03 AENCWIRDEN Cr

o4 OLDEBOORN Cr

05 CAVC Ca

06 CVVO Ca
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02 HEERENVEEN E6
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o4 HEERENVEENSE BOYS E8
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Douwe-Hein sil wol tocht ha

dy àld man Ít 'e Sweach,

Dy skouw ik de balpen mar ta
Doe't hy my yn Boarn op it fuotbalfjild seach.

Ja, it bloed kr0pt no ienris

wê it net gean kin,
en dêrom lit ik sa no en dan
myn gesicht ris wêr yn Boarn sjen.

As ik wêrom tink oan de tiid
dat ik dêr trener wie,

En oan al dy brieke dingen
dy men dêr allegearre die.

It fuotbal jier set faeks al ferkeard ít ein

dat begjint al mei de gondelfeart,
in protte s0pe en de punten lizze litte
sa hat de tiid 0s wol leard.

of mei syn allen, de froulju ek mei

nei in pretpark ta,

Wêr jo dan as gYoep

ln protte wille ha.

Hja seagen dan net sa krekt
en de stuellen leine 's nachts op it dak,
MaY moaÍns, foardat de kampwacht
kaem hie ik it spul wêr to plak.

Mar de jongens, dy wiene harren fan gjin
kwea bewust,
En leine, mei in h0d fol drank Noch to ronkjen
op harren nust.
By it puntsjen sammeljen wie de ynsét soms

in hiele toer,
Dan tocht ik, wie it mar krekt as by it
bierdrinken dan geane hja foar mekoar troch
it Íi0r.

Dochs, dat hja wat fan my opstÍtsen ha

dat kinne jo sa àt en troch yn it kransje

lêze,

al soe it dan ek allinne mar
de v.d. Berg frije trap wêze.

Wis, plezier meitsfe, dat is wichtig
sa't jimme wol witte
mar lit net de club
mei jimme tekoartkommingen sitte.

Want langs dizze wei

wol ik jim wol êfkes fortélle,
resultaten hingje fan de spilers harren

eigen ynstelling 6f sa mei ik it rêstig stélle.

Wolle jim aktief wêze en dochs in protte
laitsje
gean dan ris mei mekoar op ski-fekànsje
dan kinst in ienheid fan de ploech meitsje.

Alle wiken z5 g0ne oan 'e kant lizze

dan hast oan 'e ein fan't jier in moai pot-
sje by mekoar
It is in doe-fekánsje op 'e latten
lk soe sizze, gean d'r ris foar.

Slraks sizze jim, hiene wy dit mar earder

witten en wolle jim net wêr oars

En dan jouw ik no de penne troch
oan Johan Tijsma.

Jan van der Berg



ZATERDAC a MMRT
OLDEBOORN DAI

AKKRUM BI

OLDEBOORN 82

AENOWIRDEN Cr

OLDEBOORN EI

OLDEBOORN E2

VENVtT

ZONDAC 4IÁAART
OTDEBOORN I

0LDÊB00RN 2

OTDEBOORN 3

AKKRUM 5

DRONRIJP 3

ZATERDAG ro M ÁRT

OLDEBOORN DAI

IEUCD INHAAT

ZONDAC II MAART

RoBUR r

WARCA 2

IRNSUM 3

0LDEB00RN 4

OLDEBOORN 5

ZATERDAC 17 MÁART

AKKRUM DAI

DE SWEACH Br

OLDEBOORN B2

HEERENV.B. Ca

READ SWART Et

HEERENVEEN E6

OTDEBOORN TI

ZONDAO 18 ÀIMRT
0lDEB00RN r

OLDEBOORN 2

OLDEBoORN 3

SPARTA 3

OLDEBOORN 5 VRU

ZATERDAG 24 MAART

OTDEBOORN Br

EASTERMAR BI

OTDEBOORN Cr

OTDEBOORN EI

0LDEB00RN E2

SUAWOUDE Fr

ZoNDAC 25 MMRT
INHAAT

- WZS DA2

- OLDEBOORN BI

- BUITENPOST 82

- oLDEBoORN Cr

- SPORT VEREENT Er

- HEERENV.B. E8

- 0LDE800RN Ft

- TRYNWATDEN I

- oERïERP 3

- OTDEBOORN 4
- OLDEEOORN 5

- READ SWART DA2

- oLDEBooRN I

- oLDEBooRN 2

- otDÊBooRN 3
- JUBBEGA 7
. LEEUWARDEN 5

- OLDEBOORN DAI

- OLDEBOORN Bl

- DE oRlttlOEN 82

- oLDEBOORN Cr

- oLDEBOoRN Et

- OTDEBOORN E2

- BOORNBERGUM Fr

- RENADO r

- ioURE 3
- WlSPollA 2

- OLDEBOORN 4

- THOR Br

- OTDEBOORN 82
- CAVC Ca

- WISPOLIA EI

- OUDEHASKE E3

- OLDEBOORN Fr

ZÁTERDAG 3I MMRT
OLDEBOORN DAI VRI,

TUNIE BI

OIDEBO0RN B2

CVVO Ca

B00RNBERCUM Er

JoURÊ Er4

OTDEBOORN TI

ZoNDAC r APRIL

TRANEKER I

LANCEZWAAO 2

TUNJE 3

OLDEBOORN 4

OLDEBOORN 5

ZATERDAC 7 APRIL

HEERENVEENSE B. DA3

OI.DEBOORN BI

BUITENPOST 82

OLDEBOORN CI

SPORT VIREENT EI

HEERENV.B. E8

OLDEBOORN FI

ZONDAC 8 APRIL

OTDEBOORN I

0tDEBOORN 3

SCS 3

OTDEBOORN 5 VRU

- OLDEBOORN BI

- BCV 82

- OLDEBOORN CI

- OLDEBooRN Er

- oLDEBOORN E2

- IRNSUM Fr

- OLDEBOORN I

- OLDEBOORN 2

- OLDEBOoRN 3
- wlSPOLlA 3
- SNEEK 7

- OLDEBOORN DAI

- AKKRUM Br

- OLDEBOORN 82

- AENCWIRDEN Cr

- OLDEBOORN EI

- OTDEBOORN E2

-VENVtr

- STIENS r

- DRACHTEN 6

- oLDEBOORN a

- AENGWIRDEN BI
. OLDEBOORN 82

- READ SWART Cr

- OI.DEBOORN EI

- OI-DEBOORN E2

- WWS Fr
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ZATERDAG 14 APRIL EN MMNDAG 16 APRII
(PAASWEEKEND)

OLDEBOORN BI

LEEUWARDEN B3

OLDEBOORN CI

NIEUWESCHOOT Er

oAVC E5

OLDEBOORN FI

ZATERDAC 2I APRIT

OIDEBO0RN DAr

AENGWIRDEN BI

OLDEBOORN B2

READ SWARï Cr

OLDEBOORN EI

OLDEBOORN E2

WWS Fr

- RENADo DAr r4.oo
- oLDEBooRN Br ro.3o
- TEEUWARDÊN 83 ro.oo
- oLDEBooRN Cr il.3o
- NIEUWESCHOoT Er ro.oo
- oAVC E5 il.oo
- 0LDE800RN tr o9.3o



ZONDAC 22 APRII

GAVC r

OLDEBOORN 2

BOORNBTRCUM 3

OLDEBOORN 4

OLDEBOORN 5

ZATERDAG 28 APRII.

OAVC DAI

OLDEBOORN Br

DE 0RltFlOEN 82

OLDEB00RN Cr

OLDEBOORN EI

OLDEBOORN E2

B00RNBtRGUM Fr

ZONDAG 29 APRII

OtDÊBO0RN r

AENGWIRDEN 2

OIDEBOoRN 3 lS VRU

IRNSUM 4

OtDEBooRN 5

ZATERDAC 5 MEI

INHAAL

- oLDÊBoORN r

- THOR 2

- 0LDEBoORN 3
- WARoA 4
- IRNSUM 5

- OLDEBoORN DA r

- DE SWEACH Br

- OLDEBOORN 82

- HEERENV.B. Ca

- READ SWART EI

- HEIRENVEEN E6

- OLDEBOORN FI

- IRNSUM r

- oLDEBOORN 2

- o[DEBooRN 4
- tRtStA 8

ZONDAG 6 MEI

REST TEAMS INHAAL

ZATERDAC 12 MEI

OIDEEOORN DAI VRU

THoR Br

OTDEBOORN B2

CAVC Ca

WI5POLIA Er

OUDEHASKE E3

OLDEBOORN FI

ZONDAG 13 MEI

OTDEBOORN I VRIJ

OLDEBOORN 2

GORREDUK 5

0tDEBOORN 4

MKV 8

ZATERDAC 19 MEI

OLDÊBOORN 8I

BCV 82

OLDEBOORN Cr

OLDEBOORN EI

OLDEBOORN E2

IRNSUM Fr

- OLDEBooRN rr4.o0

lo.oo

ro.oo

il.oo
lo.oo

t4.30

r4.oo

09.oo

ro.oo

ro.oo

il. oo

09.oo

| 4.OO

r2.oo

to. oo

to. oo

r4.oo

ro.00

io.30

o9.oo
o9.oo
to-oo

- OLDEBOORN BI

- EASÍERMAR Br

- OLDEBOORN CI

- OLDEBOORN Er

- OIDEBOoRN E2

- SUAWOUDE Fr

- NIEUWESCHooT 3 ro.oo
- OLDEBoORN 3 ro.oo
- DE SWEACH 4 il.oo
- OLDEBOORN 5 r2.oo

- TUNjE Br r4.oo
- oLDEBOORN 82 il.3o
- CWO Ca ro.oo
- EOORNBERGUM Er ro.oo
- IOURE tr4 il.oo
- OLDEBOORN Fr o9.oo

Zaterdag ro februari Aldeboarn DA - Aengwirden DA

De eeÍste wedstrijd na de winterstop werd door de dames gespeeld op ro februari. De wed-
strijd welke een weekend daarvoor gespeeld had moeten wovden werd afgelast door onno-
dig veel sneeuw! Deze zaterdag was het 'goed voetbalweer'. De wedstrijd werd (in verband
met de zon) geleid door gangster H. van der H. Dit heeft de dames helaas niet geholpen.

Aengwirden liet constant zien dat ze lysiek sterker waÍen en dat ze minder kansen nodig
hadden om te scoÍen (+x). aldeboarn had ook een aantal kansen en Nynke wist hiervan 3 te

benutten. De eindstand was dus 3-4 waaÍ een gelijkspel verdient geweest was.

De dames.

READ SWART BI - OLDEBOORN BI

Wij moesten op z december naar de Knype. We moesten er om r4.oo uur voetballen. We gin-
gen om r3.oo uuÍ weg. We hadden een volledig bezet elftal plus een speler van de Bz. We

hadden r4 spelers. Wij voetbalden slecht. De knype stond dan ook al redelijk snel met r-o
vooÍ. Dat was een.penalty. De scheids zei dat Marten hands maakte. MaaÍ het was geen

hands. We gingen met r-r de rust in. De tweede helft was niet veel beter. We kregen wel wat
meer kansen maaÍ we hebben eÍ nog een gemaakt. Deze werd gemaakt door Gijsbert. Dat was

al snel in de tweede helft dat we de r-z maakten. We hebben ey geen een meer bij gemaakt.

ln de laatste seconde maakte de Knype nog de z-2.

Jeen de Leeuw



Wist u dat?

- Sjoukje Hoekstra nu ook op voetbal zit?
- zij door Monique hiervoor gevraagd is?
- ZiJ dit zeker toch niet zo leuk vond?
- Zij Monique tijdens de training gelijk onderuit

haalde?
- Rianne laatst ook onderuit ging?
- Sjoukje hier niets mee te maken had?
- Rianne namelijk uitgleed in de kleedbox?
- Haaye van der Heide tegenwoordig incognito

wedstrijden fluit?
- Hi.j door het opzeiten van een zonnebril

onherkenbaar denkt te zijn?
- Marieke tegenwoordig in Zwolle zit?
- Zi.j daar door de week gaat zaalvoetballen en

weekends met ons weer op het

veld gaat voetballen?
- GeÍa tegenwoordig traint in Wageningen?
- Zil daar 4e klas spelen?

ceÍa ons straks qua techniek nog voorbij gaat?

Miriam en Amarins gaan samenwonen?
Zij tegenover de Spar gaan wonen?
Zij dus niet ver hoeven te lopen voor hun

boodschappen?
Marise altijd later (lees: te laat) komt

dan de rest?

Petra hier ook goed in is?

PetÍa nu op wintersport is?

Karin Veld ook nog erg bij het

voetballen betrokken is?

Zij de dames zo leuk vind dal ze ze

allemaal op de foto gezel heefl?

Vier sterke punten

+ I Persoonsgericht

+ I loogdremp-elig'

+9
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Zondag z8 jan. j.l. werd ook in de 4e Klasse KNVB de competitie weer hervat. Dit betekende
voor Oldeboorn t de uitwedstrijd naar Bolsward, nl. RES. Deze laatste ploeg is een geduchte

favoriet voor de promotie. Oldeboorn stond een moeilijk middagje te wachten. Teker gezien
het aantal afwezíge spelers, te weten; doelman Siemen Willem de Vries, Henrico Veerman,
Douwe Hein Akkerman, Jan Visser en Cees Reitsma (deze laatste zat wel op de reservebank).
Als vervangers moesten o.a. aantreden JeÍoen Groetelaers en Sietze Akkerman. ln de eerste
helft zou dan ook blijken dat oldeboorn het deze middag van hard werken moest hebben,
maar dat men met name de eerste helft aanvallend geen potten kon breken. RES had voet-
ballend het betere van het spel, maar dwong net als 0ldebooÍn vooÍ rust maar één doelrijpe
kans af. Beide ploegen wislen deze kansen echter vakkundig om zeep te helpen. ln de rust
werd de eenzame spits Sietze Akkerman, die veel werk hard verricht, veÍvangen door "oldie"
August Faber. De eerste kans na yust was voor RES. Alleen voor doelman Groetelaers opdui-
kend wist men de bal echter precies in zijn handen te mikken. Een minuut later ontving Wiet-
se Huisman Szn. een terechte gele kaart na een pittige overtreding op de linksvoor van RES.

Ronald van Warmerdam en Robert van Steinvoorn zouden later dit voorbeeld nog volgen,
hetgeen voor Ronald gevolgen zal hebben in de vorm van een schorsing. RES wist in de 58e
min. op vooÍsprong te komen. leroen Groetelaers ging ongelukkig onder de bal door waar-
door ver van de goal af de bal koppend in het doel verdween, t-o. Het werkvoetbal bij olde-
boorn ging inmiddels zijn tol eisen. lohan Tijsma liet zich in de 64e min. met rugklachten
veÍvangen door de "zieke" Cees Reitsma die diep in de spits moest gaan spelen. Oldeboorn
bleel af en toe dreigend in de counteÍ, maarhet ontbrak net aan dat kleine beetje geluk dat
de ploeg momenteel nodig heeft. ln de 73e min. kwam Martin Meester nog de aangeslagen
Johannes Nijdam veÍvangen. Vijf minuten voor het einde leek Oldeboorn dan toch de gelijk-
maker te gaan scoyen, maar de doorgebroken August Faber stuitte op de voortreffelijke doel-
man van RES. Twee minuten later gooide RES de wedstrijd in het slot door z-o te scoren. Olde-
boorn is zodoende weer verder in de zorgen geraakt en zal komende zondag zeker punten
moeten gaan behalen in en tegen Stiens. Met dezeltde inzet en meer voetbal behoort dat
zeker tot de mogelijkheden.
Uitslagen zondag z8 jan.

Renado - Robur z-o
Trynwalden - CAVC z-r
Rood Ceel - lrnsum 4-o
RES - 0ldeboom z-o
Warga - MKV '29 afg.
Stiens en Franeker waren vrij



OLDEBOORN Br - OLDEHOLTPADE Br

Dit was alweer de laatste wedstrijd en de winterstop is begonnen. Uit hadden we deze luitjes

ingemaakt met Z-g!!!! ln het begin van de eerste helft werd er niet zo goed gewerkt door ons

we hadden wel veel kansen maar die werden niet goed benut. Al gauw leidde dit tot o-
r...daarna begonnen we in te zien dat we beter ons best moesten doen en dat gebeurde en

voor de rust maakte Bauke Paul Kleefstra een lekkere goal!!! r-r dus. Tweede helft, Ate Berg-

sma, Oysbert v/d Heide en lacob v/d Werf stonden op wissel. Jelmer Beimin is weer terug van

weg geweest en voetbalde vandaag ook met ons mee. Hij stond de eerste helft wissel (met nog

een paar???) lelmer moest op Ate zijn plekje (linksvoor). We begonnen gelijk fel te spelen en

dat was hartstikke goed, ze kregen in r5 minuten zo'n 3 goals om hun oren. lohannes maak-
te er r, lelmer geloof ik en nog iemand. Verder verliep de wedstrijd keurig en we wonnen met

7-2.
Nico Veld

OLDEBOORN 82 - DRACHTSTER BOYS Bl
We moesten zaterdag 9 december om 09.30 in de box zijn. Na de warming up wat inschop-
pen en toen begon de om ro.oo de wedstrijd. Honkie de long was scheidsrechter. We begon-
nen fel aan de wedstrijd. Na ongeveey r5 minuten zette Arjen samen met Tom een aanval op

Tom gaf hem voor en AÍjen tikte hem in. Daarna zakten we weeÍ weg we hielden de score ro

minuten voor de Íust nog aardig in stand. Maar hel duurde niet lang of daar scoorden ze en

vlak daarna kwamen we ook nog met z-r ach'ïer. Maar vergeleken bij de vorige uitslag (rr-o)

ging het goed. De tweede helft kwamen Anno en Menno erin voor Robin en Sander. We had-
den amper 5 minuten gespeeld en toen raakte Tom geblesseerd. We moesten toen met ro man

want Gerrit had ons ook al in de steek gelaten. Maar des ondanks werd het toch nog een leuke

wedstrijd. We kwamen toen met 3-r achter en het werd daarna ook nog 4-r. zo nu en dan kre-
gen we ook weer eens een aanval. Maar er werd niet gescoord. En vlak voor tijd kregen we ook

nog de 5-r om de oÍen. MaaÍ met ro man zo weinig goals om fe kop nou dan spreek je toch
oveÍ een goed team. Na de wedstrijd haalde Albert nog een geintje uit bijGenit. Hij belde op
dat snel moest komen want we hadden maay ro man. Wij zaten mooi allemaal in de betuurs-
kamer en Gerrit ging mooi de kleedkamer in. En toen hebben we hem allemaal uitgelachen.

Arjen Watzema



Na een met t-o gewonnen oefenwedstrijd tegen 5e klasser Donkerbroek afgelopen zondag,
wachtte zondag 18 februari de zware uitwedstrijd tegen promotiekandidaat Rood Geel uit
Leeuwarden. Vooraf werden de spelers nog eens herinnerd aan de o-4 thuisnederlaag. Wat in
die wedstrijd van toepassing was, was ook nu weer het geval. Oldeboorn kon nl. ook nu weeÍ
niet beschikken oveÍ maar liefst 5 spelers die normaal tot de vaste groep behoren. Afwezig
deze zondag waren Douwe Hein Akkerman (blessure), HenÍico Veerman (blessure), lan Visser
(blessure), Johan Tijsma (ziek) en Ronald van Warmerdam (geschorst). Vervangers waren
deze middag Jurjen de long, Ate BeÍgsma (a-jun.), Bauke paul Kleefstra (e-1un.) en Robbert
v.d. Torre.

Ïrainer Chris Jansen was wederom genoodzaakt de nodige omzettingen te doen. Reeds na 5

min. spelen bleek al dat Oldeboorn een heet middagje tegemoet zou gaan. Het was spits Peter
ljsselmuiden van Rood Geel die ongehinderd door het centrum kon oprukken naar Siemen Wil-
lem de Vries en de t-o binnenwerkte. ondanks het betere veldspel dat Rood Oeel daarna liet
zien, was het Oldeboorn dat in resp. de rre en de r6e min. de stand minimaal gelijk had moe-
ten trekken. Was het eerst Jurfen de Jong die in kansrijke positie de bal in de handen van kee-
per Mark Getkate speelde, 5 min. later mistte Cees Reitsma op een haar de bal uit een voorzet
van Siete VeenstÍa. Rood Geel bleef de betere ploeg, waar Oldeboorn het momenteel van hard
werken moet hebben. ln de 3te min. werd de op één lijn spelende verdediging van Oldeboorn
verrast door Ronald Lebbing die z-o aantekende. Twijfel bleef er echter bestaan oveÍ ver-
meend buitenspel. ln de 38e min. liep Wietseïuisman Szn. tegen een schlemielige gele kaart
op wegens hands. Twee min. later leek Rood Geel de wedstrijd reeds te beslissen.

Na veel te slap verdedigen aan de kant van Oldeboorn belandde de bal uit een lob tergend
langzaam op de paal, waaÍna Siemen Willem de Vries de bal weer rustig in het spel kon bren-
gen. Weer z min. later zou het wel 3-o worden. Na weer vermeend buitenspel was het Marcel
Koster die voor de treffer tekende. Oldeboorn was toen reeds verslagen, ondanks het tegen-
doelpunt van Cees Reitsma in de 44e min., r-3. Rood Geel stelde in de extra tijd van de eerste
helft orde op zaken. Het was wederom spits Peter ljsselmuiden die uit een corner de bal vrij
kon binnentikken, ondanks een verdediger van oldeboorn bij de ze paal. Conclusie van de
eerste helft was dat Oldeboorn de z beste mogelijkheden had gehad, maar dat men de doel-
punten achterin wel erg makkelijk had weggegeven en daarmee tevens de wedstrijd uit han-
den had gegeven. Over de tweede helft kunngn we dan ook kort zijn.

De spelers hebben momenteel niet het veÍtÍouwen dat ze moet helpen om over dit punt heen
te komen, waardoov er veel mislukt met als gevolg dat eÍ ontzettend mel de krachten wordt
gesmeten en men vaak achter de feiten aanloopt. Noemenswaardigheden in de tweede helft
waÍen nog de gele kaart voor Siete Veenstra (hetgeen een schorsing betekent), de 5-r van
wederom Peter ljsselmuiden en de rode kaart voor Ronald Lebbing van Rood Geel wegens
natÍappen. Dient nog wel vermeld te worden dat de beide B-junioren Ate Bergsma en Bauke
Paul Kleefstra hun debuut maakten voor het eerste elftal in competitieverband.



Zij konden logischerwijs het tij voor Oldeboorn ook niet meer keren, maar laten in ieder geval
de laatste weken een positieve uitstraling zien. Voor Oldeboorn wachten nu twee oefenwed-
strif den, te weten op donderdag zzlebr. in en tegen DWP om 19.30 u. en zondag z5 febr. a.s.

om r4.oo u. thuis tegen Mildam.

Hopelijk komt er in deze wedstrilden weer iets van vertrouwen teyug en wat misschien nog
belangrijker is, is dat we hopen dat er weer enkele spelers terugkomen uii hun vervelende
blessures. Met nog 9 wedstrijden voor de boeg is 0ldeboorn zeker nog niet verslagen, maar
het uur U nadert wel snel, zodat het tij snel zal moeten gaan keren. De eerste competitie-
wedsttild is op zondag 4 maaÍt a.s. thuis tegen Trynwalden.

Begon daar eerder dit seizoen niet een kleine victorie.....????

Verslag najaarscompetitie B2 junioren

De ploeg die vorig jaar als C junioren nog mee deed om het kampioenschap, en toen helaas

als tweede eindigde in de competitie werd dit jaar door de jeugdcommissie gebombardeerd
tot Bz junioren. Enige veranderingen met het team van vorig .jaar waÍen eÍ echter wel. lorrit
Zandberg en Ate de long schoven door naar Br en Anno Huisman bleef vanwege zijn leeftijd
in de C junioren. Hiervoor in de plaats kwamen de talentvolle D pupillen AÍjen Watzema en

Matgje de Vries. Bovendien kreeg lacob vafr der Bij na een jaar afwezigheid weer heimwee

naar het voetbalveld en meldde zich weer aan als lid. Deze 3 spelers bleken goede versterkin-
gen vooÍ de ploeg. Met r3 spelers begonnen we aan de competitie waarin we ingedeeld waren

bij:

Harkema Opeinde Br

Tijnje Br

De Sweach Br

ONT Br

Drachtster Boys B5

RWF BI

Eastermar Br

Op het oog zeker niet de minste ploegen en dat bleek ook al snel...
De moed zakte de spelers en leiders al snel in de schoenen na uitslagen als: Oldeboorn-ONT

o-7 ( waarbij onze keeper er ook nog zeker 5o open kansen uitveegde), Oldeboorn-RWF o-9,
De Sweach-0ldeboorn 6-r, Drachtster Boys-Oldebooyn r-o
en Oldeboorn-Harkema Opeinde r-7.
Hindtik de Jong brak in de wedstrijd tegen De Sweach zijn middenvoetsbeentje, zodat we hem

helaas een aantal wedstrijden moesten missen.

De motivatie bij de spelers wordt na dit soort wedstrijden natuurlljk niet beter, trainingen



weÍden snelleÍ aÍgezegd en er ontstonden zo nu en dan wat irritaties. De sfeer in de ploeg
houden was in deze fase weleens moeilijk. Maar toch zouden er in het vervolg van de compe-
titie nog enkele goede wedstrijden worden gespeeld...

De uitwedstrijd bij Eastermar, die op dat moment ook nog o punten had, was echter verre van
goed. Er werd uiteindelijk met 3-r verloren.
De thuiswedstrijd de week erop tegen Eastermar was des te beter. Na een zeer spannende slot-
fase werd uiteindelijk nog een punt uit het vuur gesleept, 3-3.
Dit puntje gaf wel weeÍ wat veÍtrouwen. De daaropvolgende wedstrijd uit tegen ONT was dit
duideliik te zien. Tot de rust werd er uitstekend gespeeld en mocht oNT van geluk spreken dat
het nog op t-t kwam. Na rust bleek ONT fysiek toch wat te sterk en werd er uiteindelijk nog
met 4-r verloren.

Het absolute hoogtepunt van het seizoen was de uitwedstrijd bij RWF. De heenwedstrijd was
eÍ nog met o-9 van deze ploeg verloren, hoe anders zou het deze wedstÍijd gaan. Vanaf de
eerste minuut werd er keihard gewerkt en heel goed gevoetbald door de spelers van Bz. Na
een toch nog heel spannende tweede helft werd er met r-4 gewonnen, o.a. dooÍ 4 watzema-
goals! Wie had dit verwacht???Compliment voor de spelers!!!

Na dit onverwacht hoogtepunt volgden weeÍ een paar dieptepunten...
Tijnje-OldebooÍn ro-o, Oldeboorn-De Sweach o-6 ( goede tweede helft trouwens, o-o) en Har-
kema Opeinde-Oldeboorn 8-0.
Alleen over de thuiswedstrijd tegen Drachtster-Boys 85 konden we nog redelijk tevreden zijn,
maar hadden we de pech dat Tom Proot na rust geblesseerd uitviel en we met ro man verder
moesten. Toen was eÍ geen houden meeÍ aan en werd het uiteindelijk nog r-5.
Harkema Opeinde werd in deze competitie kampioen. Oldeboorn eindigde op de laatste plaats
met 4 punten uit r3 wedstrijden, rz doelpunten voor en go! tegen.
Fysiek waren de meeste spelers nog nlet opgewassen tegen hun tegenstanders, daarbij kwam
dat de KNVB ons toch wel bij erg goede ploegen had ingedeeld. Hopelijk verandert dit na de
winter en kunnen we dan weer wat meer punten pakken.

Verder willen wij de trainers/leiders van Cr, Br en de dames nog bedanken voor de goede
samenwerking, anders hadden wij niet iedere week weer elf spelers op de been kunnen krij-
gen!!!

Albert en Wietse
Trainingsopkomst Bz junioren aantal trainingen: 3t

Erwin 0osterbaan

Jacob van der Bij

Menno Boerhof

Hindrik de Jong
Hendrik Brandinga
Tom Proot

Jan MeesteÍ

Arjen Watzema

Sander Postma

Laurens van Amstel

Robin van Amstel

Gerrit Scheffer

Margje de Vries

28

z8

z6

22
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Kerstzaalvoetbaltoemooi Haulenvijk

De najaarscompetitie word ieder jaar afgesloten met een zaalvoetbaltoernooi, deze keer moest

82 naar Haulerwif k. ln tegenstelling tot de veldcompetitie werden we in de zaal ingedeeld bif

andere 82 teams, te weten:

De Criffioen Bz lubbega Bz Gorredijk Bz Waskemeer Bz

Nadat we met heel veel moeite de sporthal in Haulerwif k hadden gevonden waren we om 09: t2

uur aanwezig. De aanvang van onze eersle wedstrijd was o9:r5 uur, dat betekende dus dat de

spelers zich in 3 minuten moesten omkleden. Dit lukte de meeste spelers ( lan Meester doet er

meestal wat langer over), dus kon er gevoetbald worden.

Dat ze eerst altijd even moeten wennen aan de zaal was in de eerste wedstrijd duidelilk te

zien. leer versuft stond men in het veld maar te kijken wat er gebeurde, verdedigen hadden

zezoleek het nog nooit van gehoord. Twee opvliegingen van Sander Poslma leverde toch nog

een overwinning op tegen De Griffioen, maar dit zei meer over de tegenstander dan over ons.

De tweede wedstrijd was men wel in staat geconcentreerd te spelen en wevd er tegen, zo bleek

later, de sterkste tegenstander, fubbega, een verdiende r-o overwinning behaalt door een

doelpunt van lacob van der Bij. z overwinningen op rij, dat hadden we dit seizoen nog niet

meegemaakt. Dit was voor de spelers meteen genoeg reden om de eerstvolgende tegenstan-

der maar meteen als een 'makkie' te omschrijven. Waarschuwingen van de leiders de tegen-

stander vooral niet te onderschatten bleken aan dovemans oren besteedt. Een o-o gelijkspel

tegen Gorredijk was het gevolg. Blijkbaar was het nu tot de spelers doorgedrongen dat je een

tegenstander nooit mag onderschatten en we-rd het puntverlies in de vorige wedsttif d meteen

even rechtgezet. Waskemeer moest eÍ aan geloven en weÍd afgedroogd met 5-0. Doelpunten

waÍen ey deze keer van Arjen Watzema z, Sander Postma, Jacob van der Bij en lan Meester.

Dit was genoeg om de beker voor de eerste plaals in ontvangst te mogen nemen. Een mooie

afsluiting van een moeilijk seizoen!!!!!!!!

$errotcastation àa &os
Texaco station/shop

A.P.K. PACK Keuringen

Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

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

stuurde testbank.

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

een aanhangwagens.

Camtec bv. SÉdkant 15 8495
KM Oldeboorn
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