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CEFETICITEERD

Aan het begin van dit voetbalseizoen kon de V.V.Oldeboorn
weer 2 leden opgeven voor de jeugdvoetbaltrainersoplei-
ding, namelijk Wietse Huisman en Johannes Nijdam. Na een

zo-tal opleidingsavonden, die allemaal bij onze vereniging
werden georganiseerd vond onlangs de diploma-uitreiking
plaats. Hierbij willen we hen feliciteren met het behalen van
het .lVT-diploma. en hen een succesvolle trainersloopbaan
toewensen. Ook willen we hierbij alle vrijwilligers bedanken
die het mede mogelijk hebben gemaakt dat de KNVB vol lof
over de organisatie van de opleidingsavonden was.

Bestuur V.V.Oldeboorn



ook dit jaar worden er weer voetbaldagen (voorheen voetbalkampen) georga-

niseerd. Deze voetbaldagen hebben een rijke historie en bewijzen daarmee dat zij

zeker in een behoefte van onze jonge voetballers/-sters voorzien. Vele van de deel-

nemers/-sters komen dan ook jaarlijks terug. Wat hebben we te bieden?

Enthousiast en gekwalif iceerd kader,

Een fantastisch (voetbal) programma,
Geschikte accommodaties,

Een fantastisch (voetbal) programma

De hele week staat vanzelfsprekend in het teken van voetbal.

's morgens, 's middags en ook 's avonds zijn er tal van activiteiten:
- trainingen
- 4tegen4toernooi
- StegenStoernooi
- voetbalcircuit
- penaltybokaal
- shoot-out en nog veel anders

Net als in het dagelijks leven is er meer dai 
"tt..n 

voetbal, dus tijdens de voet-

baldagen ontkomen we hier ook niet aan. Een (bos) spel, een videofilm of iets

dergelijks zou best een programma onderdeel kunnen zijn.

Geschikte accommodaties:

Voetbaldagen Casselte-Kosten Fz3o,- per persoon - 9-t3 juli voor 8 t/m tz jarigen

Voetbaldagen Havelte- Kosten Fz3o,- per persoon - 9-t3 juli voor ó t/m lo jarigen

16-zo juli voor r en rz jarigen - 23-2T juli voor 13 t/m t6 jarigen

Voetbaldagen Bakkeveen-Kosten Fz3o,- per persoon - 9-t3 juli voor t2 t/m t4 jari-
gen

ró-zo juli voor 8 t/m rr jarigen

Voor meer informatie kunt u altijd Siete Veenstra even bellen.

Tel ó32o78 of anders KNVB Tel o5t3-6t897o



Der is troch de activiteitenkommisje sa as

elts jier ek no wer in joun organisearre

foar de seniorenleden (en de B jun.) Der

moast it ien en oare barre in it kader fan
de jieren 6o en 7o . Back to the sixties

wurd soks yn wat minder geef frysk
neamt.

Alle teams wiene utnoege,eins ferplichte,
om wat yn dit kader nei foarren te brin-
gen. lt wie jammer dat it twadde en it

tredde net oan dizze oprop foldiene. Lit Ès der no ris fanut gean dat dit wei bli-
uwen harren ferplichtet om takomme jier hiel best Ét de hoeke te kommen. Wij as

aktiviteitenkommisje tinke oan in folslein en jounfuljend programma troch dizze

beide teams. We wachtsje óf .....? Wis wie
yn elts gefal wol dat it untbrekken fan
dizze ploegen net in negatiefe ynfloed hie

op de kwaliteit fan wat der de jouns

brocht waard troch de oare teams.

Troch Ad Visser , speciaal foar dizze joun
ynhiett waard, in forskaat oan artiesten
oan de oanwésigen presentearre. Under
oaren Abba en Luv . Mar ek in moaie tekst
op de Zuiderzeeballade fan Sylvain Poons

untbruts net. Ek de ynbring fan de

B junioren moat neamt wurde. Yn persoan fan Jehannes Watzema as smOke fer-
teller kaem de hiele fantasyskiednis fan És ferieniging oan de oarder. Wat in put
wurk . ln hiele prestaazje.

De jury besteande ut Bromsnor, Saartje en

Swiebertje founen dat de eerste priis
gean moast nei it fjirde mei de prachtige
eigen fertolking fan de Zuiderzeeballade.

De B' 's sieten hiel ticht by it eerste plakje
mar moasten it dochs mei it twadde stek

dwaan. Dit besparre Jehannes wol om
syn betochte skiednis nog ris fertelle te

moatten.. . .. . .. . ! Ek in f erlotting untbruts

fansels net. Der wiene aardiche priiskes sa

as Boarnster tsiis en fryske d0mpkes. De
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Bauke Haspels (ld visser)

lury: Saartje - Zwiebertje - Bromsnor

Nienke Akkerman



haadpriis, in grouwe bensinebon, wie

om'e nocht beskikber stelt troch cooitzen

de Bos fan Camtec B.V. Ét Aldeboarn.
Nei 't it min of te meer offisjele part fan

de joun ofsletten wie waarden we

meielkoar opskrikt troch in......

Trieste gebeurtenis tijdens het jaarlijkse

voetbalfeest.

Een dame van het dameselftal had tijdens het verkleden voor de act in de

bestuurskamer haar portemonnee daar achtergelaten. Lang zoeken leverde geen

resultaat , de beurs was weg..... ! Na enige tijd werd de beurs weer gevonden in de

bestuurskamer, echter geheel leeggehaald.... l!!
Natuurlijk zijn er veel ergere dingen denkbaar maar dit
voorval temperde de feestvreugde behoorlijk. De rest

van de avond werden, vooral bij de organisatie en het

bestuur de gedachten beheerst door deze vervelende

gebeurtenis. Je kunt je niet onttrekken aan de gedachte

dat hoogstwaarschijnlijk t van de aanwezigen zich tegoed

doet aan consumpties betaald met andernians geld.....!!!

Als pleister op

de financiele
wonde van

deze dame

werd een inza-
melingsactie
gehouden. De

spontan iteit
waarmee werd
gegeven en de

opbrengst
terugbetaald en de

Om met de ons allen bekende voetbalgroolmeester en

filosoof J.C. te spreken: " Elk nadeel hep een voordeel" .

Culle gevers, hartelijk dank voor deze warme actià en het overschot zal binnen de

club nuttig worden besteed.

De winnaars (net vierde)

waren hartverwarmend. De schade is

club hield er zelfs nog geld aan over.

Optreden Damesefftal

onno Kloosterboer ( Luve )



Toen ik in het vorige clubblad mijn naam las als volgende balpenschrijver, nam ik mij
voor om de betreffende balpenschrijver (Jan van der Berg) te bedanken voor deze

twijfelachtige eer. Thuisverteld dat het mijverraste dat hij uitgerekend mij had uit-
gekozen van al die mensen die hij in twee trainersperiodes heeft leren kennen in

Oldeboorn. lnmiddels sta ik weer met beide benen op de grond, omdat bleek dat hij
twee andere mensen had genoemd die reeds de balpen hebben gehad en die hem

dus niet weer konden krijgen. Toen bleek dat er iemand binnen de club op het idee

kwam om mijn naam te noemen (bedankt Harml).
Als voetballer ben ik rond mijn 7e/8e jaar begonnen bij de voetbalclub Oldeboorn.
ln die tijd begon het voetballeven bij de E-pupillen. Mijn eerste voetbalstapjes waren
onder de bezielende leiding van Jan de Jong. Hij leerde ons om een bal niet te stop-
pen door er bovenop te gaan staan, anders werden de chinezen aan de andere kant
van de wereld wakker. Dit is een wijze les gebleken gezien het feit dat ik mij dit nog

steeds kan herinneren. Een andere herinnering uit die tijd is de bruiloft van diezelfde
trainer, waar wij in voetbaltenue een soort ereboog vormden. ln die tijd waren wij 7

dagen per week met voetbal bezig. ledere schooldag op het schoolplein en na school
(na de thee) en in het weekend op het voetbalveld of op ons veldje die wij met behulp
van Bernardus Holtrop van de gemeente kregen toegewezen.

De mooiste periodes in het jeugdvoetbal heb ik meegemaakt in de C- en B-junioren.
Met deze ploeg draaiden wij altijd mee bovenin, werden éénmaal kampioen en waren

wij in het bekertoernooi succesvol. Met de trainers Harm Oosterbaan en Piet Tijsma en

leiders als Rikus Brouwer, Harke Hartmans en Henk Vink bereikten wij voor zo'n kleine
dorpsclub mooie guccessen. Hoogtepunten waren in de C's het verslaan van CVVO (re

klasser) in de beker en het kampioenschap met de B-junioren en tevens het bereiken

van de bekerfinale, waarin jammer genoeg werd verloren van l.lVC uit Ulst. Het bleek

een goede lichting spelers voor Oldeboorn te zijn.
Vanaf mijn r5e jaar kwam ik bij de selectie van Oldeboorn r. Mijn eerste speelminuten

kreeg ik tegen ODIS. ln mijn beginperiode werden er nogal veel trainers versleten.

Dieptepunt was de (terechte) spelersstaking voor de wedstrijd tegen St. Anna en het

bemiddelen van de (destijds nog) rva in dit conf lict. Hoogtepunten waren er legio.

Eénmaal kampioen, zo'n 6 keer na-competitie gespeeld, waarvan 3 keer succesvol.

Absoluut hoogtepunt was de eerste promotie naar de 4e klas KNVB op een mooie

lentedag in mei op Terschelling. Dit was een voetbaldroom die voor mij uitkwam.
Dieptepunt was de degradatie na z jaar 4e klas voetbal. Na één jaar 5e klas zijn wij
gelukkig weer teruggekeerd naar de 4e klas, maar hier knokken wij helaas wederom

om niet te degraderen. Hopelijk zullen wij dit kunnen voorkomen.
Zellheb ikbeslotenomnaditseizoentestoppenmethetreelftal. Nar5/r6 jaartwee
keer per week trainen om zondags zo goed mogelijk te presteren, vind ik het welle-



tjes. Het is een mooie periode geweest, waarin ik met leuke, vaardige mensen en

goede voetballers heb gewerkt. lk wil dan hierbij ook een ieder bedanken die bij deze

periode betrokken waren. Voor de volgende jaren wil ik het eerste elftal alvast veel

succes wensen. Daarnaast wil ik trainer Chris Jansen ook veel succes in de toekomst

wensen.
Tot slot wil ik de Balpen doorgeven aan een persoon die ik als mens en zeker als sport-
man/voetballer enorm waardeer. Hij heeft zoveel blessureleed meegemaakt en

presteert het toch iedere keer weer om terug te komen op de voetbalvelden. Vele

anderen, waaronder ik, hadden de strijd al lang opgegeven en de schoenen aan de

wilgen gehangen, maar hij niet. Zijn kennis van voetbal is erg groot, dus verwacht ik

de volgende keer veel te leren van de Balpen. lan Visser, succes met de Balpen!l

Johan Tijsma

Read Swart Er - Oldeboorn Er

We moesten op zaterdag r7 maart tegen rood-zwart.
We hebben gewonnen met r-3. lk stond de hele wedstrijd
op kiep. lk heb rgoal doorgelaten. Jesse hÉellz keer gescoord en Klaas t. Hetwas
een leuke wedstrijd. Winand v/d Heide

Oldeboorn Er- Sport Vereent El

Zaterdag hebben we tegen Sport Vereent gevoetbald. We hebben gewonnen met 5-
o. Pien heeft z goals gemaakt, Winand, Arnold en Klaas r. Het veld was erg hard. We

kwamen in de re helft al snel voor te staan met 3-o. De ze helft hadden we twee

doelpunten van onze spits Pien. De verdediging deed het ook goed achterin. Ook

was er goed keeperswerk van Dennis.

Klaas Hartmans

Oudehaske E3 - Oldeboorn Ez

We hebben zaterdag 17 maart gevoetbald. We hebben met 6-o verloren. René van

Kalsbeek was de eerste helft keeper en toen Robin. We hadden wel mooie kansen. lk

vind het jammer dat we verloren hebben.
René Spindcr



V en V' óE Fr - Oldeboorn Fr

Zaterdag 3 maart zouden wij voetballen in Garijp om 9 uur, vertrek 8 uur, maar het

werd in de tijd dat wij onderweg waren afgelast omdat het veld bevroren was, kan

gebeuren natuurlijk. sneu voor de voetballers, leiders en rijders. Volgende week

inhaal dan maar weer proberen.

V en V'6E Fr - Oldeboorn Fr

Zaterdag ro maart zouden wij voetballen in Garijp om 9 uur, vertrek 8 uur, maar

toen we 5 voor half 9 op het veld kwamen was er nog niet veel te beleven. Het was

natuurlijk wel erg vroeg maar om kwart voor 9 was er nog niemand. Toen om ro

voor 9 kwam er eindelijk iemand maar die wist natuurlijk nergens van. Sneu voor
voetballers, leiders en rijders. Volgende week weet ik nog niet wat we gaan doen

misschien wel naar de speeltuin.of toch voetballen????????. We wachten het rustig
al. lohannes van Kalsbeek

Oldeboorn Bz - Buitenpost Bz

De legenpartij had maar ro man en we d-achten dat we wel zouden winnen en de

eerste helft hadden we maar een paar kansen en hun schoten op de lat. ln het begin
van de tweede helft hadden we een paar hele mooie kansen maar het lukte maar niet.
ln het einde moest ik er uii omdat er een stukje van mijn tand was afgebroken. En

nog steeds lukte het niet.
De wedstrijd eindigde in o-o maar wij waren beter. De leiders waren fan-
tastisch! ! ! ! ! ! ! |

Laurens van Amstel

Oldeboorn Bz - de Griffioen Bz

Het was zaterdagochtend ro.oo uur. Het was koud en het hagelde een beetje maar het

veld was goed. Dus daar hadden we geen'last van. De opstelling was als volgt.
Hindrik de Jong
Robin van Amstel

Margje de Vries

lacob van der Bij

Menno Boerhof

Sander Postma

Erwin Oosterbaan

Lourens van Amstel

- keeper,

- rechtsachter,
- achterste man.
- voorstopper,
- linksachter,
- links midden,
- rechtsmidden,

linksvoor,
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Hendrik Brandinga
Gerrit Scheffer

Arjen Watzema

rechts-voor,
spits,

mid-mid.

De Griff ioen scoorde in de eerste minuut al, dus stond het o-r. Maar goed oldeboorn
ging er hard tegenaan en zowerd het r-r dankzij Hendrik B. en toen was het ook al

bijna tijd voor een bakje thee. Na de rust gingen we er ook weer hard tegenaan. Na

een paar corners te hebben gehad schopte Hendrik B. de bal weer in het doel. Het

stond z-rvoor oldeboorn. Maar toch hadden ze een mazzeltje en ging de bal in hun

voordeel het net in, dankzij Jacob. Het werd 2-2 na toch een goede wedstrijd te
hebben gespeeld.

Robin van Amstcl

oldeboorn r laat mogelijkheden liggen.

oldeboorn heeft in de laatste z wedstrijden de mogelijkheden laten liggen om

enigszins uit de degradatiezorgen te komen. Werd vorige week gelijk gespeeld thuis
tegen Renado, afgelopen zondag liet men de punten liggen in de uitwedstrijd tegen

Stiens. Tegen Renado stond men reeds binien een minuut op achterstand, nadat de

scheidsrechter een terugspeelbalop keeper Siemen Willem de Vries bestrafte met een

vrije trap. Deze werd meedogenloos binnengewerkt, o-r. oldeboorn kwam met

vechtvoetbal terug in de wedstrijd.
Door 2 doelpunten van Cees Reitsma wist men op een 2-r voorsprong te komen.

Helaas kon men ook nu weer niet deze voorsprong vasthouden. Uiteindelijk werd een

zwaar bevochten gelijkspel uit de strijd gehaald, z-2. Een uitslag waar 0ldeboorn
niets mee opschoot. Afgelopen zondag werd 0ldeboorn in Stiens de das omgedaan
door spits Hessel Meijer en scheidsrechter van Houten. Door twee foute beslissingen

van scheidsrechter van Houten en de snelheid van spils Meijer kreeg Oldeboorn met

z-o klop.
De degradatiezorgen worden nu voor Oldeboorn alleen maar groter, en het is te
hopen dat de ommekeer nu wel heel snel komt. Hopelijk weet men komende zondag
in Franeker deze ommekeer in te zetten.



OTDEBOOR,N ! VASTER, OP DE LAATSTE PIAATS.

oldeboorn r moest zondag 4 maart j.l. aantreden tegen in de thuiswedstrijd tegen

koploper Trynwalden. Voor beide teams stond er dus wel wat op het spel. Trainer

Chris |ansen, die wegens omstandigheden deze wedstrijd niet aanwezig was, had de

vrijdagtraining voorafgaand aan deze wedstrijd in samenspraak met het complete

team besloten om iets meer behoudend te gaan spelen. Mede ook door de

afwezigheid van Siete Veenstra werd men hiertoe gedwongen. Ook keeper Siemen

Willem de Vries was afwezig (wintersport).

Als vervangers traden deze middag aan Jeroen Groetelaers (die een prima wedstrijd
zou keepen) en Jurjen de Jong die de tweede helft voor Johannes Nijdam in het veld

zou komen. De eerste helft was niet van een hoog nivo. Ook Trynwalden kon niet
imponeren. Echte doelrijpe kansen zouden er niet ontstaan. Na rust ging Oldeboorn

iets aanvallender spelen, zonder dat dit was afgesproken, en kreeg men zowaar een

paar kleine mogelijkheden. ln de 56e min. werd een schot van Robert van Steinvoorn

geblokt en in de 66e min. schoot Sybrand Oosterbaan naast. ln de óte min. kon het

thuispubliek de rentree van Douwe Hein "showtime"Akkerman aanschouwen. Het

bleek al snel dat "f it zijn" niet hetzelfde is als "wedslrijdfit zijn". Hij deed zijn uiter-
ste best, maar de bekende akties waren er nog niet.
Dat het er weer zit aan te komen was wel duidelijk. 0ldeboorn zou 78 minuten stand

houden, toen was het echter de vaak aang*peelde spits van Trynwalden, T. Wyben-
ga, die Luitsen ldsinga nu net iets voor was en de bal schlemielig langs de paal bin-
nenwerkte, o-r. Bij 0ldeboorn knakte op dat moment iets en men was niet bij machte

om van systeem te veranderen. ln de 9ze min. wist J. Seinstra er dan ook nog o-2 van

te maken. Weer stond Oldeboorn met lege handen. Voor Oldeboorn is het inmiddels

5 voor rz. Men staat stevig onderaan en de komende weken staan de cruciale wed-
strijden tegen mede degradatiekandidaten voor de boeg. Zondag tt maart reist men

naar Robur en een week later (zondag r8 maart) komt Renado op bezoek, waarna men

op z5 maart a.s. naar Stiens reist. Na dit laatste weekend zal men in Oldeboorn meer

weten over de nabije toekomst. Of men doet nog mee in de strijd voor lijfsbehoud, of
men is gedoemd om af te dalen naar de 5e Klasse.



OLDEBOORN LAAT z PUNTEN LIGGEN.

ln een rechtstreeks degradatieduel tussen Robur uit Harlingen en Oldeboorn wist
oldeboorn afgelopen zondag niet de broodnodige winst te pakken. Na een o-2 voor-
sprong moest men uiteindelijk met een z-z gelijkspel genoegen nemen. oldeboorn
schiet met dit gelijkspel niet veel op. Men blijft de rode lantaarndrager. Het leek er

overigens zondag wel op dat men voor het eerst sinds oktober weer eens de volle
winst in de competitie zou pakken. Na 3 min. Spelen stond men reeds op o-r door een

uitstekend ingeschoten vrije trap van Siete Veenstra vanaf ca. z5 m'. Robur had vanaf
het begin een optisch overwichl, maar Oldeboorn bleek af en toe gevaarlijk in de

counter. ln de 3re min. was het helaas Siete Veenstra die z'n 4e gele kaart van seizoen

incasseerde en wederom een schorsing tegemoet kan zien. Zeven minuten later moest

Douwe Hein Akkerman zich helaas laten vervangen aangezien de knie toch weer

enigszins begon op te spelen.

Zijn vervanger was Sietze Akkerman. ln de 56e min. leek 0ldeboorn de wedstrijd te

beslissen. Sietze Akkerman werd gelanceerd en uit zijn voorzet was het Wietse Huis-

man Wzn. die de o-z aantekende. Deze riante voorsprong was echter van korte duur.
Twee minuten later lag de bal alweer achter keeper Siemen Willem de Vries. Het was

spits Niels Outhuyse van Robur die los wist te komen van z'n directe tegenstander en

de bal eigenlijk niet goed raakte, maar wel binnenschoot. ln de 67e min. kwam Robur

zelfs langszij. Het was wederom Niels 0utlruyse die vanuit vermeend buitenspel de z-

z scoorde.

oldeboorn kreeg in de slotminuten nog enkele dotten van kansen, maar Robert van
Steinvoorn en Siete Veenstra wisten niet meer te scoren. ln de 9oe min. incasseerde
Sietze Akkerman nog een gele kaart na een overtreding op Niels Outhuyse. Aan de

stand veranderde echter niets meer, zodat Oldeboorn zondag wederom vol aan de

bak moet in weer een rechtstreeks degradatieduel thuis tegen Renado.



Marrit na twee biertjes al van haar stoel valt?

Zij hierbij lichtjes geholpen werd door Monique?

Jitske normaal rood is en na de wedstrijd tegen Akkrum groen zag?

Marrit een nieuw koosnaampje voor haar vriendje heeft?

Dit sukkel is?

Marrit haar broer Johannes het zo leuk vond dat Marril in de kroeg was?

Hij chagrijnig aan de bar ging zitten?

Hij later maar wegging? (samen met haar vriendje)

Haar vader Marrit zo druk vond dus ook maar wegging?

Het toen pas gezellig werd?

De dames nu ook een groupie hebben?

Dit Amerins is? (familie van gangster Haaye)

Haico valium nodig had?

Hij hiervoor nog een dealer voor zoekt?

Harm hier fijve stingers (lees stijve-vingers) van krijgt?

Hij dit allemaal moet uittypen?

Sierou gedegradeerd is?

Zij van mid-mid naar laatste man (vrouw) is gegaan?

Wij laatst hapjes bij Roel en Limkje kregen?

Marrit en Miriam hier ruzie over maakten?

Dat ze beide het meeste op wouden eten?

Zij beide aan willen komen?



NAAM ELFTAL

A.Faber Derde

W.van Kalsbeek Vijfde
P.Poepjes Tweede

S.Veenslra Eerste

D.H.Akkerman Eerste

J.Stulp Derde

N.Akkerman Dames

R.van der Torre Tweede

M.Nijdam Dames

H.Vink Vijfde
E.Quarré Derde

S.Vink Derde

A. N ijholt Derde

H.v/d Krieke Vierde

J.v/d Krieke Dames

C. Reitsma Eerste

J.Klompmaker Tweede

J.Meester Vierde

M.Meester Tweede

T.Akkerman Vierde
B.Haspels Vijf de

Joh.de Jong Vijfde
A.oving Vijfde
W.Zandberg Vijfde
H.Hartmans Tweede

W.Vink Derde

O.ten Hoor Vierde
S.Akkerman Eerste

A.Bergsma Tweede

NAAM

l.de long
.l.Watzema
U.Dijkstra
H.Oosterbaan

S.de Roos

S.Bangma

D.Westerhoven
C. Keekstra

W.Huisman

J.v/d Berg

A.de Boer

l. Hoekstra

J.Visser
B.Voolstra

J.J. de Vries

S.v/d Velde

A.de Jong
- J.v/d Vlugt

C.Wagenaar

Y,l.v/d Zee

J.de Boer

M.Hofstra

M.Kleefstra

o. Kloosterboer

H. Nieuwland
B.Oosterbaan
M.Hoekstra

s.v/d Heide

M.Wobma
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