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De veldverlichting is er! Ons jubileumkado is compleet! Nu is het de bedoeling om op een

verantwoorde manier met ons kado om te gaan. Wij nodigen dan ook een ieder uit om

met zijn team het speciale van een "lichtwedstrijd" le ervaren. Dit kan een oefenpotieziin'

maar het is niet ondenkbeeldig dat wedstrijden die om wat voor reden ook niet in het

weekend gespeeld kunnen worden, nu bij ons door de week verspeeld worden.

Bij het gebruiken van de veldverlichting zullen wij met alle leden een aantal regels in acht

moeten nemen. Het kan namelijk niet zo zijn dat wij het veld dusdanig gebruiken / mis-

bruiken dat wij halverwege het seizoen met twee trainingwelden en een wedstrijdveld

zitten.

De regels die wij met z'n allen in acht moeten nemen luiden als volgt:

- Er wordt niet met verlichting getraind op het B-veld.

- Het veld mag alleen gebruikt worden voor wedstrijden. Hiervoor dient bij lichte

twijfel over de toestand van het veld altijd de veldconsul geraadpleegd te worden.

- Mochten andere verenigingen gebruik willen maken van het verlichte veld,

zonder deelname Van een team van V.V. Oldeboorn, dan zal er vooraf contact

opgenomen moeten worden met ons wedstrijdsecretariaat. De vergoeding per

wedstrijd bedraagt f 5o, oftewelf z5 peiteam'
- lndien een team van V.V. Oldeboorn een lichtwedstrijd wil organiseren dient

de leider van het team het wedstrijdsecretariaat in te lichten. Deze kan daarop

afstemmen met activiteitencommissie (en eventueel consul), waarna toestemming

verleend kan worden.

- lndien nodig regelt de activiteitencommissie barpersoneel.

- Het wedstrijdsecretariaat regelt dat er hoekvlaggen staan en de lijnen zicht baar zijn.

- De leider van het organiserende team is verantwoordelijk voor het tijdig uit

doen van de verlichting.

van andeÍmans eigendommen afbl ijven

hoort dat ook niet bij het team/club gevoel ???????

Vermist:

Trainingsjas, Zwart, Nike, Embleem op borst en tussen deschouders, Maat L

Zo goed als nieuw

Gebeurt op vrijdagavond tijdens oefenwedstrijd tegen het derde

Degene die nu in het bezit hiervan is moet lid zijn van onze club, hopelijk komt het

jack weer terug. Jan van der Woudc
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En toen.. was er weer een jaar voorbij.
lk weet het, voor een club van 78 jaar oud is het heus niet verontrustend, maar dat
we sportief een topjaar hadden kun je moeilijk volhouden. Al hoewel... er zijn beslist
positieve zaken te melden: het eerste heelt zónder August en Jan togh nog een paar
keer weten te winnen, en zelfs tegen Grouw gelijk gespeeld. Het tweede stond voor
de winterstoP nog bovenaan en werd uiteindelijk derde. Een prima resultaat. Het

derde heeft zz punten gehaald, en vorig jaar maar 4, dus die worden volgend jaar
kampioen. Het 4e heeft van Akkrum gewonnen, en, zou je kunnen zeggen, is er een
mooier resultaat denkbaar? Het vijfde heeft als altijd gezellig gebald, en dat is min-
slens zo belangrijk als winnen. De vrouwen hebben het met een krappe bezetting
goed van af gebracht. Br is vóór de winterstop tweede geworden, en won een toer-
nooi in Akkrum. Be streed na de winlerstop om het kampioenschap, de C's waren te
hoog ingedeeld en hebben zich kranig geweerd. De F-jes werden voor de winter
tweede. De E's werden voor de winter 2e, en na de splitsing van de groep werd de Er

na de winter ook nog eens kampioen! Van harte gefeliciteerd!
August Faber won de van der Feer bokaal met 34 doelpunten, en komt daarmee op
de 6e plaats van het 'eeuwig' klassement mel 77 doelpunten, waarin Willem van
Kalsbeek zijn toch al onaantastbare positie verder versterkt: r96 doelpunten!

Er waren zeker ook treurige momenten. lk noem hier alleen het overlijden, nog kort-
geleden van ons erelid Hein Knol. We gedenken hem met eerbied.

0p het niet- sportieve vlak zijn we flink vooruitgeboerd: de velden waren beslist
goed te noemen. Mooi droog, en volgend jaar staat er vast nóg meer gras. En we
hebben een mooi hokje bij de ingang en een prachtige lichtinstallatie gekregen.
Ook de toeschouwers waren dit jaar goed in vorm, misschien wel omdat Durk Valk
geen andere taken in de club had (maar hij komt terug, let maar op) . En de familie
Schriemer, zeer trouwe supporters, vierden hun 6o-jarige bruiloft. Ook zij nog eens

van Harte!

En volgend jaar? Dan gaan we ons 79e jaar in. Met een nieuwe trainer voor de A-
selectie, goeie velden, een lichtinstallatie en vooral: een gezellige club mensen.

Onno van Praag



Toen het vorige clubblad op de deurmat lag, dacht ik nog: leuk, even gaan lezen. Had

ik dat maar nooit gedaanl Bleek mijn naam te zijn vermeld in de "balpen" van Johan
Tijsma en nog wel als volgende schrijver hiervan. Heel f ijn??!l Niet echt dus, maar zon-
der gekheid, ik moet Johan natuurlijk bedanken voor zijn waardevolle woorden aan
mijn adres. Het voetballen begon voor mij op mijn zevende jaar in de E-pupillen
(F-pupillen had je toen nog niet). Ondanks dat we bijna altijd alles verloren, was het
een leuke tijd met jan de Jong als trainer/leider. Hier leerden we veelvan, maar daar-
naast voetbalden we voor en na schooltijd ook altijd op het schoolplein met een ten-
nisbal. Daar word je als speler niet slechter van. Wat de resultaten betreft ging het
gaandeweg de jeugd steeds beter. ln de C-junioren werden veel wedstrijden gewonnen
met onder andere Rikus Brouwer als leider. Daarna volgde in de B-junioren een kampi-
oenschap en een, helaas, verloren bekerfinale in Bakkeveen. De ploeg bleef ook ieder
jaar redelijk intact, waardoor er steeds beter kon worden gevoetbald. op mijn zeven-
tiende mocht ik debuteren in het eerste elftal tegen Udiros uit Nieuwehorne, Haico van
Dijk was toen trainer. Er volgden veel trainers waaronder goeie, leuke en vreemde (sac-
chi), maar van iedereen leer je wel wal zullen we maar zeggen. Helaas heb ik zelf tussen
circa t99o en 996 nooit veel kunnen spelen vanwege blessures. Ondanks dat was een
mooie en gezellige tijd, vooral de zondagavonden vergeet ik niet snel, met wisselende
successen. Het hoogtepunt van de club in de laatste twintig jaar vond ik de promotie
naar de +e klas KNVB, welke werd behaald op Terschelling onder leiding van trainer
Bonne de Vries. Dat was een prachtig feest. De degradatie na twee jaar was minder leuk,
maar vorig seizoen is het eerste elftal weer teruggekeerd in de 4e klas KNVB met Chris

Jansen als trainer. Alwaar het dit jaar weer uit is gedegradeerd, jammergenoeg. Het
begint op een boot uit Volendam te lijken. Naast het zogenaamde actieve gedeelte
heeft het passieve gedeelte mij ook kunnen interesseren. Dit betekent voornamelijk het
bezoeken van de thuiswedstrijden van Sc Heerenveen en het kijken naar het voetballen
op de televisie. Wat dat laatste betreft wordt het minder. Door de commercie (en dus
de te vele wedstrijden) wordt het voetbal er niet altijd beter op, dit geldt vooral voor
de Champions League. Daarnaast ben ik alweer enkele jaren leider van de B-junioren
met onder andere Siete Veenstra (eerst), Martin Meester (later) en Jelle-Jakob de Vries
(nu). oat was ik jaren daarvoor ook met daarin een samenwerkingsverband tussen de
jeugd van oldeboorn en Blue Boys uit Nij Beets, wat op zich een ervaring was. Het
werken met de jeugd blijft plezierig, zeker als er wat resultaten worden behaald, al
hangt niet alles daarvan af. Zo blijkt dat je in de loop der jaren veel leuke mensen hebt
ontmoel door middel van de voetbalvereniging Oldeboorn. Tot slot moet er ook een
volgende balpenschrijver worden aangewezen. lk ben terecht gekomen bij iemand, die
als eerste van onze jeugd de overgang naar het eerste maakte. Hij speelt nog altijd in
het eerste en is nu onze aanvoerder. Succes met de balpen Sybrand! JanVissar



Na de winter is het Er zevental enthousiast begonnen te trainen op het veld, in de win-
ter is er op elke zaterdag getraind of is er meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi in
Langezwaag. We hadden ons met twee E-pupillen zeventallen ingeschreven met ieder
8 speÍers. Helaas verhuisde de familie Hashemi vlak voordal de voorjaars-competitie
begon. Omdat onze ervaring van voor de winter om steeds met rz lot r3 spelers naar een
wedstrijd te gaan, waardoor wij soms 5 spelers op de wissel hadden niet beviel, is er
besloten om met z teams van 7 de kompetitie in te gaan. soms wat krap, maar we
hebben ons er met zijn allen goed doorheen geslagen. Voor de winter hebben we een
mooie competitie gedraaid, maar door het grote aantal spelers was een vaste team-
bezetling moeilijk. Desondanks haalden we een knappe tweede plaats. Na de winter
waren we ingedeeld bij sport Vereent, Read swart, wispolia, Boornbergum en
Nieuweschoot. Op z maart hadden we de eerste wedstrijd en wel thuis tegen Sport
Vereent. Het was prachtig weer, maar wel had het de nacht ervoor gevroren. Eigenlijk
was het niet verantwoord om te spelen, maar toch gingen we ervoor en wonnen ver-
diend met 5-o. Hierna volgde een zware uitzege van 3-r op Read swart en een
thuisoverwinning van 4-r op Wispolia. Hierna volgde een uitoverwinning op Boornber-
gum van 5-o. Deze wedstrijd was Dennis ziek en heeft Dick ons geholpen door de gehele
wedstrijd de nul achter te houden als keeper. lnmiddels bleek dat Nieuweschoot en
Read Swart onze grote concurrenten ware,n in de titelstrijd. op 7 april hadden we eerst
nog een uilwedstrijd tegen sport vereent, deze wonnen we met re-o. onze pien maak-
te in deze wedstrijd maar liefst 7 goals. De week hierna de wedstrijd tegen
Nieuweschoot. We begonnen sterk aan de wedstrijd. Speelden beter en hadden betere
kansen. we kwamen verdiend op een r-o voorsprong. Hierna vergaten we te blijven
voetballen, we dachten we zijn er al. Voor de rust kwam Nieuwschoot op gelijke hoogte
en na rust maakten zij nog een doelpunt en onze kansen stierven in schoonheid. Een

dikke teleurstelling voor de Boarnster mansjes. Maar van tegenslagen word je sterk. De

week hierop de revanche mogelijkheid. Nieuweschoot kwam op bezoek met circa ro
ouders. Een sterke delegatie als hun achtste man en alleen een overwinning was goed
genoeg voor ons. we gaven Nieuweschoot geen kans. we wonnen verdiend met 3-o,
deze wedstrijd hield Jeroen Beeksma knap de nul als gastkeeper. De week hierop de
andere concurrent, thuis tegen Read Swait. Onder hele slechte weersomstandigheden,
regen, regen en nog eens regen gingen we met een o-t achterstand de rust in. Mis-
schien kwam het omdat Jaquelien er niet was, maar best was het niet. Na een peptalk
wisten we toch nog met 3-z te winnen, zodat wij 3 punten los waren. we waren niet
meer afhankelijk van het doelgemiddelde. Op rz mei de laatste uitwedstrijd en wel
tegen Wispolia. Het was prachtig weer en de spelers hadden er zin in. Dit bleek ook uit
de eindscore van l-2, opnieuw een monsterscore. t9 mei de laatste competitiedag. Alle
spelers waren zenuwachtig, want we konden kampioen worden. wat was iedereen ge-
spannen, dit was onderling ook wel te merken. De wedstrijd moest om ro.oo beginnen,



maar om 09.50 was er nog geen tegenstander. Even later gelukkig wel en de wedstrijd

kon beginnen. De Boarnsters kregen legio kansen, maar geen enkele werd benut'

Celukkig wisten we voor rust nog op r-o te komen, maar geruststellend voor de tweede

helft was het zeker niet. Boornbergum maakte gelijk in het begin van de tweede helft

en hadden zelfs nog grote kans op 2-t. Gelukkig misten zij ook een kans voor open doel.

Hierna pakten de Boarnsters de draad weer op en wisten de wedstrijd met een 3-l over-

winning af te sluiten. Hierna was het feest. Alle spelers kregen een hand of een kus en

een mooi medaille. Ook waren er bloemen. Hierna volgde een prachtige rondrit door

het dorp. Onderweg werden we door Smulboetiek 't Anker getrakteerd op een lollie en

kregen we heerlijke patat in de kantine. Een prachtige afsluiting van een mooi seizoen.

Deze competitie scoorden we totaal 5o doelpunten in to wedstrijden. We kregen slechts

9 doelpunten tegen. De doelpuntenrnakers waren Klaas t6x, Pien t4x, Winand tox, Jesse

7x en Arnold 3x. Dennis en René hebben niet gescoord, maar zij wisten het achierin

steeds zo goed als dicht te houden. Dit is net zo belangrijk. lnmiddels richten wij ons

op het nieuwe seizoen. We gaan met zijn allen naar de D-pupillen. Helaas gaan mem

en dochter ons verlaten. Pien wil iets anders proberen. Ze hoopt nu carriere te gaan

maken als schaatster of wil ze haar andere talenten ontwikkelen. Pien veel succes hier-

mee. We zullen je als snelle en makkelijk scorende spits zeker gaan missen. Maar wan-

neer je weer wilt gaan voetballen zullen we je weer mei open armen ontvangen. Omdat

jij stopt, stopt Jaquelien, je mem ook. Jammer maar logisch. Bedankt voor de mooie

samenwerking. Ook onze andere spits Winànd gaat ons verlaten. Winand is een stille

maar enthousiaste teamgenoot. Altijd positief. Winand bedankt en succes bij de vv

Scharnagoutum. Ook voor jou geldt, je bent altijd weer welkom als spelend lid bij de w
Oldeboorn. Eerst even lekker vakantie vieren en in augustus er weer lekker fanatiek
maar sportief tegen aan.

Harke Hartmans



OTDEBOOR,N E.PUPILTEN

0p dit moment staan we bovenaan in de competitie. Het gaat heel goed met ons. We

werken allemaal heel hard. We zijn maar met zijn zevenen, dus niemand hoeft te wis-
selen. Een vaste keeper hebben we niet dus doen we dat om beurten. We gaan voor
de eerste plaats, let maar op. Pien Breeuwsma

SPORT VEREENT Er - OLDEBOORN Er

Zaterdag 7 april moesten wij voetballen in Olderberkoop tegen sportvereent. We

moesten om ro uur vertrekken rr uur voetballen. Thuis hadden we van sportvereent
gewonnen, met 5-o. Omdat wij mee bovenaan staan moesten wij nu ook weer win-
nen. Nadat de scheidsrechter afvloot van de wedstrijd hadden wij rzx gescoord.
Zodat wij met lz-o hadden gewonnen.

Dennis Rodenburg

OLDEBOORN Er - READ SWART Er

We moesten voetballen tegen read swart we kwamen in de re helft achter met o-r de
tweede helft kwamen wij terug het werd r-r toen 2-t voor ons en toen werd het z-z en

later maakten wij 3-2 dat was ook de uitslag. De doelpuntmakers waren Winand,
Jesse en Klaas.

Klaas Hartmans

OTDEBOORN EI - WISPOIIA EI

We moesten voetballen tegen Wispolia. We wonnen met rr-z we hadden goed gevoet-
bald. Pien had t Winand 4 en ik 3 er werd ook goed verdedigd en gekeept.
Klaas Hartmans

GAVC ES - OLDEBOORN Ez

Op zaterdag r4 april moest de Ez voetballen tegen GAVC E5. Om rr.3o uur zaterdag
hebben we met to-r verloren maar we hebben er wel een leuke wedstrijd van gemaakt
vond ik zelf.

Riekle Siersma
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AKKR,UM BI - OIDEBOORN BI

we moesten vandaag zaterdag ........ tegen Akkrum uit. Het was de eersle wedstrijd
en dus een derby. De eerste helft begon slecht en dus kwamen we al snel achter met
r-o. Maar we kwamen al snel terug met een goal van .lelmer Beimin en zo gingen we
de rust in. De tweede helft kwamen we al weer achter, z-r dit lieten we niet op ons
zitten en gingen beter spelen en kwamen z-z terug, door een fr van Ate en .f elmer
waar uit Ate scoorde. we gingen lekker door totdat r van hun rood kreeg, dat bij ons
het spel terug zakte, waardoor het al snel 3-2 en 4-z werd. we werden kwaad en dus
nog minder te spelen en verloren dus met 4-2.
Ate Bcrgsma

OLDEBOORN Br - DE SWEACH Br

(lorrit Zandberg stond re helft wissel) (en Chris). We moesten spelen tegen de
Sweach. we begonnen in het begin aardig te spelen, we hadden veel kansen maar
dezen werden slecht benut. Ate B. zat deze wedstrijd niet lekker in zijn vel, hij had de
eerste helft z kansen maar miste beide. Toen de re helft naderde kwam de bal uit een
corner bij Martin Huisman alias Briel, hij liep recht op de bal af en schoot met een
beste pegel r-o. Kort hierna maakte de sweach r-r. De ze helft was de verdediging
achterin niet super, de Sweach had ook veel kansen maar gelukkig kwamen daar
geen goals uit. De ze helft waren wij aardig aan elkaar gewaagd vond ik en dit leid-
de dan ook tot r-r. Nico Veld

OTDEBOORN BI . THOR BI

op zaterdag z4 maart moesten we tegen THOR Br. Voor de wedstrijd moesten we op
de foto. Nico was te laat. we hadden al gehoord dat THOR goed was en we begonnen

fel aan dewedstrijd. Desondankswerd het al snel o-r. we liepen gelijk al achter de

feiten aan. Voor rust scoorde THOR o-3. Na de rust kwam Nico in het veld voor
Johannes Watzema. Hierdoor kwam Maarten op linksmidden en Jorrit linksvoor. Na
de rust scoorde Ate l-3. Dit bleek voor ons een opstanding. En we scoorden weliswaar
3-3 door z doelpunten van Jorrit. Hierna waren we leeggespeeld. We verloren met 3-
5. Hopelijk hebben we de volgende wedstrijd meer geluk.

OTDEBOORN Br - THOR Br

we speelden thuis tegen THOR Br. ln de re helft speelden we niet goed en kwamen met
3-o achter. ln de ze helft kwam chris erin voor Ate. Het liep een stuk beter we kwa-
men sterk terug tot 3-3. Daarna wouden we voor de 3 punten gaan maar dat
gebeurde niet. Het tegenovergestelde gebeurde, we kwamen met 4-3 achter en later
zelfs met 5-3. De wedstrijd was gespeeld. En de goede scheidsrechter (Siete) blies af.
Chris Wagenaar



OTDEBOOR,N BI - AKKRUM BI

Wij moesten voetballen tegen Akkrum en dit was wel belangrijk want wij hadden
Akkrum uit verloren en het was tijd voor revenge. De eerste stond ik samen met Briel
op wissel, wij waren de verrassing voor de tweede helft (geheime wapens). De eerste
helft begon goed, fel voetbal over en weer, er werden ook de nodige kansen
gecreëerd maar deze resulteerden niet in doelpunten. De eerste goal viel wel in de
eerste helft en werd gemaakt door Jelmer B. dit was wel goed ware het niet dat
Akkrum in een zucht en een scheet gelijk kwam. r-r is dan ook de ruststand. ln de rust
werd Johannes gewisseld (moegestreden) en ik kwam erin op de positie achterste
man, hiermee was de controle in de achterhoede weer terug en werd er weer goed
gecombineerd. Hierdoor onlstonden vanzelfsprekend de nodige kansen ook werd het
geheime wapen Briel ingezet. Maarten v/d H. ging eruit en de beer was los. De ene
goal na de andere viel Ate Bergsma scoorde net zo als Jelmer B. die zelfs zx. Dit resul-
teerde in een positiel resultaat voor ons, eindelijk weer eens. Hopelijk zet deze ver-
betering voort en winnen we weer eens wat vaker. 4-l eindstand. Wie het laatst lacht,
lacht het best.

René Hiemstra

OLDEBOORN Br - AENGWIRDEN Br

0p zaterdag z4 april moesten we thuis tegen Aengwirden spelen. Jacob v/d Bij en ik
moesten op wissel. We begonnen sterk in de eerste helft maar we misten veel kansen
en tegen alle verhoudingen scoorde Aengwirden. we voerden de druk nog hoger op
maar wisten nog steeds niet te scoren. ln de rust hadden de coaches niet veel te
zeggen, we speelden goed maar we moesten de kansen wel afmaken. Jacob en Ate de
.long werden gewisseld en Jacob v/d Bij en ik kwamen erin. Zoals we de eerste helft
speelden begonnen we de tweede helft ook en weer hadden we veel kansen maar
weer scoorden we niet. Dan, de tweede kans voor Aengwirden. Het was een corner
maar die werd slecht voorgezet maar in plaats van te koppen maakte Gysbert hands
en kregen zeeen penalty. Jeen maakte een prachtige duik maar kon de bal net niet
stoppen en de stand was o-2. Dit was ook de uitslag en we verlieten het veld erg
teleurgestel d.

lelmer Beimin



AENGWIRDEN Br - OLDEEOORN Br

Zaterdag zr april moesten we uit spelen tegen Aengwirden. Vorige week moesten we
ook al tegen hun. we moesten om 9.45 weg. Ate Bergsma was te laat en Gysbert ook.
Oysbert zou later worden gebracht. we hadden dus r3 man, alleen Nico ontbrak.
omdat Gysbert en Ate te laat waren begonnen zij op de bank. ln het begin van de
wedstrijd waren wij overal te laat. En dus kon Aengwirden vrij voetballen. Het was dat
zij die goal niet wilden maken, anders hadden we binnen ro minuten met 3-o achter
gestaan. Jeen hield ons gelukkig op de been. wij begonnen langzaam wat beter te
spelen. Het gevaar van ons kon alleen maar uit de corner komen. Maar dan moeten
je wel mensen hebben die kunnen en durven koppen. Maar dat laalsle schijnt bij ons
veel voor te komen. Door de gaten die bij ons op het middenveld lagen, kreeg Aeng-
wirden vele kansen. En na zo'n z5 minuten werd de r-o door hun gescoord uit een
vrije trap vanaf 16 meter. En nog in dezelfde minuut, stond de verdediging te slapen
en werd het z-o. we werden wakker en probeerden ons terug te knokken in de wed-
strijd. Dat lukte, 5 minuten voor rust werd een pegel van Jorrit door de keeper
gestopt. lk kreeg de bal en schoot. Een afzwaaier, maar Maarten stond nog op de r6

meter en schoot de bal hoog langs de keeper in de touwen. De ruststand was dus z-
r. Ate B. kwam erin voor Marten. ln het begin van de tweede helft kreeg ik de
opgelegde kans voor de gelijkmaker, maar ik schoot de bal via de keeper over de
achterlijn. De corner zou niks opleveren. we wilden wel, maar het lukte niet. Na de 3-
t voor Aengwirden raakten we wat geïrriteerd. Dit leidde tot harde duels. Jacob werd
neergehaald. uit frustratie trapte hij na. Dit ontging de scheids. De tegenstander
werd kwaad en viel Jacob aan. De trainer haalde de speler eruit. Dus was het rr tegen
ro. Daarna zette Chris zichzell nog voor paal, door schreeuwend naar de grond te
gaan. We kregen nog wel wat kansen maar het mocht niet baten. Vlak voor tijd kre-
gen we de 4-r nog om de oren. Door een mooie lob over Jeen heen. Weer geen drie
punten. We moeten nu onze doelstelling proberen te bereiken, Akkrum onder ons
houden.

Johannes Watzcma



THOR, BI - OLDEBOORN BI

We moesten om 2 uur voetballen in thor, en om r uur zouden wij vertrekken. Het was

erg warm maar we gingen er met goede moed heen want wij zouden de kampioen
wel even inmaken. Toen we er aan kwamen begonnen de eersten al te zeuren dat het

zo warm was en we waren nog niet eens begonnen. We begonnen goed aan de wed-
strijd en we oefenden f link druk uit op de tegenslander en we kwamen met r-o voor
en dat was wel lekker. Maar al gauw wed het r-r en toen schelden we wel even maar
we gingen door. Maar uit onze aanvallen kwamen geen goals en Thor scoorde toen

de z-r waarna wij er eigenlijk geen zin meer in hadden (nou ja een paar dan). tvtaar

we zetten nog even aan en dat resulteerde in een goal z-2. Na de rust gingen we

doorwisselen want dat hadden we afgesproken met Thor, om zo weer wat op te
sterken (i.v.m het warme weer). We kwamen met 3-z achter en toen hadden we het

eigenlijk opgegeven en Thor scoorde nog 3 keer en we verloren dus met 6-2.

Jacob van der Werf

OLDEBOORN BI . TIJNJE BI

De Br moest de laatste wedstrijd thuis tegen Tijnje. We moesten om t4.oo uur spelen.
We hadden n man dus precies genoeg. We begonnen slecht aan de wedstrijd. We

stonden al heel snel met o-r achter. Maar door een goed doelpunt van .lelmer Beimin
werd het weer r-r. We zijn toen met r-z achter de rust in gegaan. Na de rust ging het

stukken beter dan voor de rust. We wonneR alle duels en we kwamen dan ook al snel

weer op gelijke hoogte (z-z). fn we gingen door. Het werd 3-z en hel werd 4-2 en op
het laatst werd het ook nog 5-2. We hebben dus met 5-2 gewonnen. Het was een

leuke wedstrijd.

Jeen de Leeuw

OLDEBOORN Br TOERNOOI lN AKKRUM

Donderdag z4 mei moesten wij naar akkrum voor een toernooi. We gingen er op de

f iets heen en gingen om r2.r5 uuÍ weg. Zoals gewoonlijk bellen er een paar niet af en

hadden we r man te weinig. Één wedstrijdje duurde zo minuten. Zonder warming-up
en inschoppen moesten we als eerste tegen Bz van Oldeboorn en die hebben we met
2-o gewonnen. De doelpuntenmakers waren Ate en ikke. Daarna hadden we r wed-
strijd rust en moesten we tegen Delfstrahuizen. Halverwege schopte er iemand van
Delfstrahuizen keihard tegen mijn achillespees en kon ik niet meer verder spelen,
ballee!! De eindstand was o-o. Daarna moesten we tegen Akkrum. Die moeten we
natuurlijk altijd winnen en dat hebben we ook gedaan (beter) met t-o en doelpunt-
maker was Arjen Watzema van de Bz, omdat we te weinig hadden. Toen moesten we
tegen de Sweach. Als we deze zouden winnen dan hadden we grote kans op de beker.
En we wonnen de wedstrijd ook met z-o. DE doelpunten werden gemaakt door Jorrit
en Ate. We stonden nu eerste en Delfstrahuizen moest nog tegen Akkrum en als

t2



Akkrum die zou winnen of een gelijk spel, dan waren wij eerste. Het werd een gelijk
spel, dus waren wij eerste en hadden wij de grote beker, die ik nog nooit eerder had
gewonnen. lk wou alle Bz spelers, die met ons hebben meegedaan nog even
bedanken.
Bouke-Paul Klecfstra

BUITENPOST Bz - OLDEBOORN Bz

We vertrokken vol goede moed, om o9.oo uur, met Bz en Marten, Johannes en Jeen

van Bt naar Buitenpost. En met onze nieuwe aanwinst Lammer-Hein Wagenaar. We

kwamen er om half tien aan, om tien uur begon de wedstrijd. Maar eerst moesten wij
ons nog warmlopen. Toen de wedstrijd begon, we werden al snel onder druk gezet
door Buitenpost, en we moesten ver terug. Maar gelukkig kreeg Buitenpost geen
grote kansen. Halverwege de eerste helft ging het wat beter, en langzaam kregen we
de wedstrijd onder controle. En we kregen zelfs al wat kansen. Maar tien minuten
voor de rust viel Hendrik Brandinga geblesserd uit, ,lohannes was zijn vervanger. ln
de rust zeiden Wietse en Albert dat we zo door moesten gaan en dat er dan vanzelf
een keer een goal voor ons moest vallen. Maar we moesten wel goed blijven verdedi-
gen. We probeerden dus zo door te blijven voetballen en dat lukte goed. Buitenpost
kreeg wel een paar kleine kansen maar die werden gemist. Daarin tegen kregen wij
grote kansen. Maar wij wisten ze ook niet te benutten. De wedstrijd leek uit te lopen
op een o-o. Maar vijf minuten voor tijf kwamen hun met een diepe bal over de

verdediging, en die benutte Buitenpost. Wij kregen daarna niet meer kansen en zo
verloren wij van Buitenpost met r-o. En gingen teleurgesteld terug naar huis.

DE GRIFFIOEN Bz - OLDEBOORN Bz

We moesten om 7.45 weg we moesten naar de Griffioen (Oosterwolde) om o9.oo
namen we de aftrap we kregen veel kansen, alleen voor de keeper we wisten er maar
t in te tikken het werd o-r. ln de tweede helft waren we even sterk maar wij hadden
een voordeel want we stonden mel o-t voor tot dat Jan Meester de bal per ongeluk
met de hand speelde we kregen een penalty tegen. Het was even schrikken maar de
penalty ging mis dus we konden weer rustig adem halen. Een paar minuten voor het

einde maakten we dan toch o-2. We moesten ook winnen want we staan nu tweede
we zijn in de race voor het kampioenschap. Wietse en Albert waren erg blij.
Hindrik dc long



OTDEBOORN Bz - BCV Bz

We begonnen om to.o uur, we moesten om 09.30 in de box zijn. Even snel omkleden
en het veld op om te in-trainen en om de warming-up te doen. Om to.oo uur
begonnen we, we kwamen al snel met r-o achter, dat hadden we niet verwacht. Na
een tijdje weer voetballen scoorde Hendrik met een mazzel goal r-r. Met die stand
gingen we ook de rust in. we begonnen de ze helft goed. Na een kwartier spelen sco-
orde gerrit Scheffer uit een voorzet z-r. En een paar minuten voor het einde scoorde
Laurens van Amstel ook nog 3-r. Dat was ook de eindstand.
Hendrik Brandinga

OTDEBOORN Bz - EASTERMAR Br

9.3o in de box omkleden en dan hetveld op. ro.oo uurvoetballen, inde eerste helft
stonden we o-o wat thee drinken en het veld weer op. Gelijk in de eerste minuut ston-
den we r-o achter einde van de wedstrijd stonden we 3-o achter.
Gerrit Scheffcr

BCV Bz - OLDEBOORN Bz

op een gezelligevrijdagavond na het Anne Nijdam toernooi, zijn we bijna allemaal
naar het Medium gegaan. Daar was een band aan het spelen en iedereen nuttigde
hier ook de nodige sapjes. De meesten waTen vrij laat thuis en dan valt het niet mee
om de volgende morgen weer vroeg op te staan, omdat je dan moet voetballen. Na
een aardig eindje rijden kwamen we aan in Bergum, waar we eerst verkeerd reden.
(wietse reed weer eens voorop). op het voetbalterrein aangekomen moesten we nog
een eind lopen naar de boxen. Hier moesten we even wachten, omdat er nog een
andere ploeg in de box zat. we moesten ons snel omkleden omdat we om r-3o uur
moesten voetballen, maar dat werd weer verschoven naar t2.oo uur. Eindelijk was het
zover en konden we beginnen. voor we het wisten stonden we met r-o achter. ln de
eerste helft werd het 4-2. Het werd een drukke bespreking in de pauze en er vielen
enkele harde woorden tussen mij en Albert. De leiders zijn toen naar buiten gegaan
en hebben ons verder met rust gelaten. ln de tweede helft begon BCV zeer agressief
te spelen, waardoor Margje geblesseerd raakte. De scheids heeft er toen twee man
uitgestuurd. Hendrik Brandinga kreeg ook nog een waarschuwing. Het ging in de
tweede helft wel beter maar toch verloren we met 6-2. Hel kampioenschap waren we
vorige week al misgelopen dus was het voor de meesten een piep dag. Tevens wil ik
alle rijders bedanken die elke zaterdag weer klaarstonden.
lan Mecster



OLDEBOORN Bz - CITO Bz

wij, 0ldeboorn bz vertrokken om ongeveer rz uur bij de voetbalkanrine op weg naar
0ss. onderweg hebben we even een tussenstop gemaakt voor de nodige behoeftes en

omdat de peugeot van Hedde koelvloeistof lekte. Nadat de auto weer was volgegooid
met koelvloeistof konden we weer op weg naar oss. Na zo'n z uur rijden waren we
eindelijk aangekomen bij de sportclub cito. Daar aangekomen gingen we eerst naar
de kantine om even weer kennis te maken met de jongens van Cito en de leiders en

medewerkers. om 4 uur was het dan tijd om een balletje te trappen zodat we al gauw
konden beginnen aan de wedstrijd. wij begonnen met de aftrap en de wedstrijd was
begonnen. wij gingen algauw in de aanval en leken algauw de sterkste partij, maar
de kansen die wij kregen werden niet benut, en je kunt al raden dat Cito ongeveer in
de 35 ste minuut wel een doelpunt maakte. Maar wij lieten het er niet bij zitten en
gingen met volle moed verder want wij wouden natuurlijk wel winnen omdal wij de
wedstrijd in Aldeboarn ook al hadden verloren met 4-5. De pauze was aangekomen
en de stand was nog steeds o-t. Er werden een paar posities verwisseld en een paar
wissels geruild (we wisselden tijdens de wedstrijd ook steeds door), en na de fris-
drank was opgedronken gingen we er weer tegenaan. Cito nam de aftrap en de wed-
strijd ging gelijk op. Allebei de ploegen speelden goed voetbal maar gaven elkaar
niet veel kansen. 0ngeveer op de helft van de tweede helft kwam er een mooie solo
van ,fohannes Watzema en de goal was bijna gevallen maar de keeper stond in de
weg. cito dacht als zij het doen kunnen wij het ook en de aanval kwam algauw toen
er een vrije trap naar een van de spelers kwam. De bal werd aangenomen en na een

actie was de speler niet meer te houden en zo viel er weer een goal voor Cito, o-2.
Later kwamen beide ploegen niet meer tot scoren en bleef de stand jammer genoeg
voor ons op o-2. Maar we hadden nog een leuke avond en een nieuwe leuke dag voor
de boeg dus lieten we de pret hierdoor niet bederven.
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OTDEBOORN Cr - HEERENVEENSE BOYS Cg

Wij moesten om ro.oo voetballen. De re

Watzema. de tweede helft scoorde zij +

Keeper: Jarno
Achterste man: Anno

Linksachter: Jasper
Voorstopper: Menno

Rechtsachter: lan-H endrik
Linkshalf: Arnold

helft stond het r-o door een goal van Arjen

keer. Dit was de opstelling.

Mid-mid: Arjen

Rechtshalf: Daan

Linksvoor: Jolle

Spits: Martijn
Rechtsvoor: ik (Dick)

Einduitslag r-4 lacob Nijholt

OTDEBOORN Ct - READ SWART Cr

We begonnen om ro.oo uur te spelen. Al gauw stonden we met r-o voor door een goal
van Martijn. Ook al gauw stond het weer r-r, even later stonden we met r-z achter.

Maar nog voor rust werd Jakob onderuit gehaald door de keeper. Een penaltie. Anno
nam hem, z-2. Hel was rust. ln de tweede helft kwam Arjen erin voor Margje. Al gauw

kregen we z goals tegen, z-4. Maar gelukkig scoorde Jakob al snel weer een goal, 3-

4. Toen scoorde Read Swart weer een 9oal, l-s. Daarna werd het 4-5 door Jakob. En

dat bleef ook zo.

Jan-Hcndrik van der Wal

READ SWAR,T CI . OTDEBOORN CI

Vorige week hebben we verloren met 4-5, dus zagen we een kans om nu wel te win-
nen. Wij stonden binnen 5 minuten met r-o voor en toen hebben we nog een goal
gemaakt, ze werden gemaakt door Martijn. De eerste helft stonden we met 2-r voor.

De tweede helft kwam het gelijk te staan en toen heeft Jakob nog een goal gemaakt.
We hebben gewonnen met 3-2, dat was wel leuk.
Daan Brecuwsma

19



AENGWIRDEN z - OLDEBOORN z

Op zondag z9 april zoor moest het tweede elftal aantreden tegen Aengwirden, vertrek

9.r5 uur en aanvang wedstrijd ro.oo uur. Aangezien thuis met maar liefst t5-2 was

gewonnen, hoefde dit niet echt een probleem te worden. Al speelt hei tweede na de

winterstop wel wat moeizamer. Er diende dus gewonnen te worden, omdat er nog een

kleine (theoretische) kans bestond om promotie af te dwingen. ln het begin van de

eerste helft kwamen er al enige kansen om de score te openen, maar de keeper van
de thuisclub weerde zich kranig. Pieter Poepjes wist op een bepaald moment de ban

te breken, o-r. Door deze voorsprong voetbalde het enigszins wat makkelijker. Dit

resulteerde in nog twee treffers van Pieter in de eerste helft, een heuse hattrick dus.

Robbert was inmiddels vervangen door Sander van der Velde. Hij had wat last van de

warmte of was het wat anders? Ruststand, o-3. Na de thee duurde het even voor er

weer gescoord werd, ondergetekende lukte dat na een goede combinatie met Jelle-

Jacob de Vries, die was inmiddels ingevallen voor Jorn Klompmaker. Hierna was het

weer de beurt aan Pieter, die nogmaals driemaal het net wist te vinden, alweer een

hattrick dus. lntussen was B-junior .lohannes Watzema in het veld gekomen voor
Harke en hij deed dat heel verdienstelijk door bij één van de drie laatste doelpunten
de assist te verzorgen. Eindstand o-7 een goede overwinning van Oldeboorn z. Nu

proberen de laatste twee wedstrijden oolcin winst om te zetten. Zodat het seizoen

goed wordt afgesloten. lk wou Sander en Johannes bedanken voor voetbalmede-
werking.

Jan Visser
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Aantal beker/compctiti wedstrijdcn (totaal z5 wedstrijden ).

Naam:

Douwe Hein Akkerman
Sietse Akkerman
Wietse Huisman Szn.

Wietse Huisman Wzn.

Johannes Nijdam
Sybrand 0osterbaan
Robert van Steinvoorn

Johan Tijsma
Siete Veenstra
Henrico Veerman

Jan Visser

Siemen Willem de Vries
Ronald van Warmerdam
Luitsen ldsinga
Cees Reitsma

Pieter Poepjes

Jorn Klompmaker

Jurjen de Jong

Jeroen Groetelaers
Martin Meester

Robbert v.d. Torre

Jelmer v.d. Berg

Jelle Jacob de Vries

Jelger Hoekstra

Ate Bergsma

Bauke Paul Kleefstra
Syb Bangma

Douwe Hein Akkerman
Cees Reitsma

Wietse Huisman Wzn.

Jurjen de Jong
Pieter Poepjes

Totaal

Aantal doelpunten in totaal 3z wcdstrÍjdcn.

Siete Veenstra 18

Aantal

2t

8

24

t9

24

22

20

t9

r9

6

r3

20

2t

t9

t9

8

8

5

4
2

I

I

I

I

I

I

Percentage

8+%

32%

96%

76%

96%
88%

8o%

76%

76%
24%

52%

8o%

8+%

76%

76%

32%

8%

32%
zo%

t6%

8%

4%

+%

+%

+%

4%

+%

r3

5

I

I

I

sl . gemiddeld r,z doelpunt per wedstrijd
2'l



Aantal gcle en rodc kaartcn.

Naam Aele kaarten Rode kaarten

Wietse Huisman Wzn. o,5

Johan Tijsma I

Siete Veenstra 4,5 |

Siemen Willem de Vries 3

Wietse Huisman Szn. t,5

Douwe Hein Akkerman 2

Pieter Poepjes 2

Ronald van Warmerdam 3 I

Robert van Steinvoorn 3,5
Sietse Akkerman I

Johannes Nijdam z

Cees Reitsma z,s
Chris Jansen I

Totaal 26,5

Trainingrcpkomst (totaal 6z trainingcn).

Naam Aantal - Percentage Reden

Douwe Hein Akkerman 33

Sietse Akkerman 23

Wietse Huisman Szn. 53

fi%
37%
8s%

langdurige blessure
langdurige blessure

Siemen Willem de Vries 43
Ronald van Warmerdam 5t

72% blessure

88%

77%

74%

77%

8o%

29% langdurige blessure

7o%
6g%

8z%

8o%

To% later bij selectie

Sybrand Oosterbaan l8
Robert van Steinvoorn +6

Wietse Huisman

Johannes Nijdam

Johan Tijsma

Siete Veenstra

Henrico Veerman

Jan Visser

Luitsen ldsinga
Cees Reitsma

Totaal

45

55

+8

5o
r8

4l+

5o

44

65r : 93o x roo = 7o% gemiddelde opkomst

22



Na de zeperd vorige week in en tegen GAVC, was het nu zaak voor Oldeboorn om toch
iets recht te zetten in de thuiswedstrijd tegen lrnsum. Oldeboorn, dat reeds vorige
week tegen GAVC was gedegradeerd, wilde zich toch enigszins revancheren van 3-2
nederlaag destijds in lrnsum. ook deze laatste ploeg sprokkelt de puntjes maar
mondjesmaat binnen na de winterstop, zodat er voor Oldeboorn toch wel iets
mogelijk was. Het was dan ook oldeboorn dat in de vorm van Douwe Hein Akkerman
de beste kansen kreeg in de beginfase. Binnen een kwartier was hij reeds twee keer
alleen opgedoken voor keeper de Jong. Echter het veld en de scherpte werkten niet
mee aan een too% afronding. ln de r9e min. leek spits Cees Reitsma voor Oldeboorn
de score dan toch te openen, maar zijn kopbal verdween op de paal. Het leek voor
Oldeboorn wederom een wedstrijd te worden van de gemiste kansen. ln de z3e min.
ontstond voor lrnsum pas de eerste kans. Na een scrimmage voor het doel van keep-
er Siemen Willem de Vries was het uiteindelijk Ronald van Warmerdam die de bal tot
corner verwerkte. Tien minuten later miste lrnsum wederom een kans. Na vermeend
buitenspel werd de bal maar net naasl geschoten. De uiterst warrig fluitende schei-
dsrechter .lanssen trakteerde keeper Siemen Willem de Vries van Oldeboorn in de 37e
min. op een gele kaart, nadat hij commentaar had geleverd op de leiding. ln de 4oe
min. was het dan helemaal raak. Na een overtreding op Douwe Hein Akkerman
meende trainer Koos van Dijk van lrnsum'tCe leidsman even attent te moeten maken
op zijn warrige fluiten, waarna laatstgenoemde trainer Koos van Dijk achter de lijn
wilde hebben. De reactie van Koos van Dijk was dat hij hier reeds stond, hetgeen de
scheidsrechter opvatte als een belediging en pardoes de wedstrijd staakte. Verbaz-
ing alom, en na de aangeboden excuses van Koos van Dijk, kon wedstrijd, na vijf
minuten oponthoud en een geweldige financiële injectie voor de kantine, weer los
voor de resterende vijf minuten. ln de ze helft bleej Oldeboorn de beste kansen
houden. Maar waar spits Cees Reitsma voor Oldeboorn weer erg ongelukkig was in z'n
afrondende akties, wist lrnsum in de 78e min. wel te scoren door een mislukte voorzet
van Theo Terra die zomaar over Siemen Willem de Vries in het doel verdween. Het ver-
schil was weer eens aangetoond in het benutten van de kansen. Ook Robert van
S.teinvoorn kreeg de voorzet van Douwe Hsin Akkerman twee minuten later ook niet
met de kop achter doelman de Jong. Ol deboorn speelde vanaf de 6ze min. zelfs met
een man meer, nadat rechtsachter van Dijk van lrnsum met rood van het veld was
gezonden. Ook deze man meer situatie werd door de degradant niet uitgebuit, zodat
het bij o-t voor lrnsum bleef en deze ploeg volgend seizoen weer akte de presence zal
geven in de 4e Klasse. Komende zondag wacht voor lrnsum de laatste thuiswedstrijd
tegen buurtgenoot en voormalige club van Koosvan Dijk Warga. Deze laatste ploeg
is ook nog niet veilig en zal nog een keer alles uit de kast moeten halen om een

beslissingswedstrijd te voorkomen. Naast oldeboorn degradeerde afgelopen zondag



ook Robur uit Harlingen en werd Franeker kampioen. De laatste competitieronde zal
beslissend zijn voor de laatste periodekampioen en de nummer negen in de ein-
drangschikking. voor oldeboorn wacht er nog een uitwedstrijd tegen MKV'29 zondag
a.s. voor MKV'zg is deze wedstrijd nog van groot belang. Men is onderin zeker nog
niet veilig. oldeboorn zal zeker z'n sportieve verplichting moeten doen en hopelijk
het seizoen toch nog winnend afsluiten.

oldeboorn heeft zondag ó mei j.l. het seizoen 2ooo-2oor afgesloten met een 3-o ned-
erlaag in Leeuwarden tegen MKV '29. Door dit resultaat eindigde Oldeboorn met
slechts l3 punten afgetekend op de laatste plaats en zal het volgend seizoen een trede
lager moeten acteren. Ook in deze wedstrijd bleek weer dat Oldeboorn dit seizoen
gigantische problemen heeft met scoren en dat men achterin de boel ook niet ges-
loten kan houden. Het doelsaldo spreekt wat dat betreft boekdelen. Slechts z5 keer
werd het net gevonden en maar liefst 5S keer diende men zelf de bal uit het netje te
halen. Al met al geen scores om trots op te zijn. ln de laatste wedstrijd van deze com-
petitie was het Syb Bangma (keeper van Oldeboorn +) die de geschorste Siemen
Willem de Vries noodgedwongen moest vervangen. Hij zou zich verdienstelijk weren
deze wedstrijd, al bleek in de eerste helft wel dat de samenwerking tussen achter-
hoede en keeper niet berustte op een groot vertrouwen. Twee keer haperde de com-
municatie en was MKV '29 gelijk doeltreffend. tn de tweede helft kreeg oldeboorn
wederom schitterende kansen, maar ook deze werden weer niet benut. MKV 'zg
besliste in de ó5e min. de wedstrijd door 3-o binnen te tikken. De technische staf
deelde deze middag ook al in de malaise. Men was kennelijk vergeten dat ,f oh6n 1;15-
ma z'n laatste offlciële wedstrijd speelde en vergat hem prompt een publiekswissel te
gunnen. Gelukkig was zijn vriendin wel zo attent geweest om een bos bloemen mee
te nemen en aan hem uit te reiken na de wedstrijd. Johan werd door iedereen alsnog
bedankt voor de vele trouwe jaren die hij dienst van oldeboorn r had gespeeld, maai
kreeg helaas van Radio Boarnsterstim (lappie Hollema) niet de gelegenheid om zijn
mogelijk laatste wedstrijdinterview te verzorgen. Al met al een atscheid dat een beter
lot had verdiend. oldeboorn r speelde vrijdag rz meij.l. ook nog een laatste oefen-
wedstrijd in en tegen lubbega, de ploeg van de Boarnster trainer Bonne de Vries. ln
deze wedstrijd liet oldeboorn zien dat men wel degelijk kan voetballen, maar ook nu
weer de doelpuntenmachine haperde. Met name de tweede helft werd door olde-
boorn bijna volledig gedomineerd. Jubbega bleek echter over doelgerichte spitsen te
beschikken en zij beslisten het duel dan ook met z-o in het voordeel van Jubbega.
Kortom een niet echt bevredigend seizoen voor oldeboorn r, maar hopelijk weet men
volgend seizoen onder leiding van trainer Jan Berensen en elftalbegeleiders Uilke
Nijholt en Harm oosterbaan de weg naar de 4e Klasse weer snel te vinden.



OLDEBOOR,N I NA I IAAR WEER, GEDEGR,ADEERT UIT +e KIASSE.

Het verblijf is de 4e Klasse A van 0ldeboorn I was helaas maar van korte duur. Degra-
datie naar de 5e Klasse KNVB werd zondag zz april j.l. bewaarheid. Na een

blamerende wedstrijd in en tegen GAVC uit Grou viel het doek voor Oldeboorn dan
toch nog drie wedstrijden voor het einde van de competitie. Helaas was de 7-o ned-
erlaag wel een erg bittere pilvoor de jongens van Chris Jansen. Was het met de rust
nog 2-o, na rust werd de wedstrijd binnen vier minuten beslist met nog drie tegen-
treffers. ln de eerste helft deed Oldeboorn het talrijke publiek af en toe nog wel
enigszins geloven dat men nog wel vertrouwen had in een goede afloop van deze

wedstrijd. De eerste kansen in de wedstrijd waren dan ook voor Oldeboorn, maar
spits Cees Reitsma wist in resp. de 3e en 5e min. net niet doel te treffen. Zoals zo vaak
dit seizoen schoot de tegenstander wel met scherp. ln de r5e min. de eerste kans voor
CAVC. Uit een voorzet vanaf de linkerkant op maat kon Terra de r-o inkoppen.
Wederom een tegenslag voor het mentaal zwakke Oldeboorn. Men zou zich vanaf dit
moment weinig kansen meer creëeren, en het veldspel werd er steeds triester op. Zo

ook in de 3ge min. toen de bal door verdediger Wietse Huisman Szn. volledig ver-
keerd werd teruggekopt en de spits van GAVC vrije doorgang had naar Siemen

Willem de Vries en deze laatste volledig kansloos liet, z-o. De kansen voor OAVC

stapelden zich op. ln de 43e min. ging_een lob net naast voor GAVC. Trainer Jansen

besloot in te grijpen en verving Wietse Huisman Szn. voor.lohannes Nijdam. Hierdoor

zakte Robert van Steinvoorn naar zijn niet meest favoriete stekje als rechtsachter en

ging Johannes Nijdam op het middenveld spelen. Op slag van rust kreeg invaller

Johannes Nijdam gelijk een uitstekende kans. Uit een voorzet vanaf de linkerkant wist
hij echter de bal bij de ze paal niet binnen te werken. De tweede helft zou volledig
voor CAVC worden. Binnen ro min. had men al enkele roo% kansen laten liggen, maar
vanaf de 56e min. tot de óoe min. wist men het doel maar liefst drie keer te vinden,

5-o. Oldeboorn was volledig de kluts kwijt, en het hopen was alleen nog maar dat de

dubbele cijfers niet op scorebord zouden komen. Dit bleef Oldeboorn dan nog wel
bespaard, maar de uiteindelijke l-o nederlaag was onthutsend en Oldeboorn
onwaardig. De huidige trainer van GAVC en volgend seizoen de trainer van Olde-
boorn, Jan Berendsen, moet vol ongeloof naar de "zwarthemden" hebben gekeken en

zal ook zeker geschrokken zijn van het huidige nivo van 0ldeboorn r. Het is voor de

spelersgroep te hopen dat men de laatste z wedstrijden nog voor de spreekwo-

ordelijke eer en sportieve prestatie wil strijden en zo het seizoen nog enigszins "posi-

tief" af te sluiten.
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OLDEBOORN r 'GEWOCEN EN TE IICHT BEVONDEN'.

Schreel ik in de Kersteditie van ons mooie blauwe clubblad de Zwart-Witten nog dat
met ro punten uit n wedstrijden er nog van alles mogelijk was. Hierbij doelde doelde

ik niet op het uiteindelijke eindresultaat van zz wedstrijden en t3 punten met als

gevolg onherroepelijke degradatie naar de 5e Klasse en verwijdering van de sport-
pagina in de Leeuwarder Courant. Het wordt komend seizoen dus weer zoeken naar

de uitslag en de daarbij behorende stand op maandag in de LC. Spelers en technisch

kader hebben helaas niet kunnen voorkomen dat uiteindelijk de degradatie een feit
werd. ln de laatste rr wedstrijden werden dan ook maar slechts 3 punten behaald en

geen enkele overwinning meer sinds 8 OKT. zooo!! Na dewinterstop werd de com-
petitie hervat op zondag z8 jan. in Bolsward tegen RES. Met o.a. good old Augie weer

eens op de bank mocht hei helaas niet lukken om deze kampioenskandidaat een punt
af te pakken. Een hard werkend 0ldeboorn ging uiteindelijk met een 2-o nederlaag
naar huis. De volgende wedstrijd zou pas weer gespeeld worden op r8 febr. nl. in en

tegen Rood Ceel uit Leeuwarden. Hier werd mij vooraf in de kantine kenbaar gemaakt

door alle aanwezigen dat Rood Geel MOEST PROMOVEREN NAAR DE Ee KLASSE KNVB.

Een druk die de spelersgroep kennelijk niet aankon, want men wist wel met 5-t van
Oldeboorn te winnen, maar het toetje aan het eind van de competitie moet daar in
Leeuwarden wel heel erg bitter hebben gesmaakt. Men viel buiten alle prijzen en is
gedoemd om volgend seizoen weer "slechts" in de 4e Klasse te moeten acteren. Zoals

reeds gemeld, verloor Oldeboorn deze wedstrijd met 5-r als gevolg van een veel te
slappe instelling van de complete groep. Op 4 maart mochten de beide elftal-
begeleiders in de thuiswedstrijd tegen koploper Trynwalden trainer Chris Jansen ver-
vangen die genoot van een familie-weekend. Met name op verzoek van de spelers-

groep werd er met ingang van deze wedstrijd voor gekozen om een iets defensiever

systeem te gaan voetballen. Met liet zich bij balverlies zakken tot aan de middenlijn,
om daar de tegenstander agressief op le vangen en geen ruimte weg te geven. Olde-

boorn hield lang stand, maar ging uiteindelijk toch weer met een nederlaag van het

veld, te weten o-2. Een week later stond het cruciale degradatieduel in Harlingen
tussen Robur en Oldeboorn op het programma. Beide ploegen wisten waar het om

ging. Het was Oldeboorn, dat wederom met een zeer defensief spelsysteem, op een

riante o-z voorsprong kwam, maar na de snelle aansluitingslreller van Robur kon

men niet voorkomen dat het zelfs nog 2-2zou worden. Een duidelijk gemiste kans

voor Oldeboorn, zeker ook gezien het defensieve spel van 0ldeboorn-kant. Het

gelijkspel was voor Oldeboorn niet meer dan een wel heel bittere pil en men schoot

hier dan ook niks mee op. Dat Oldeboorn in de beslissende fase van de competitie zat
was wel duidelijk, want een week later ontving men mede degradatie-kandidaat
Renado. Na een snelle achterstand wist Oldeboorn dit om te buigen naar een 2-l
voorsprong, maar het wordt nu al vervelend en eentonig, ook nu kon men het weer
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niet vasthouden. Renado maakte alsnog de gelijkmaket, 2-2. Weer was oldeboorn de

grote verliezer. Het seizoen leek inmiddels ten einde. Het werd met de week moeilijk-
er om de spelersgroep weer te motiveren om toch de laatste strohalm nog te pakken.

op z5 maart was Stiens de gastheer voor oldeboorn. Onder Siberische temperaturen

is niemand langs de kant warm geworden van het vertoonde spel aan beide kanten.

Alleen scheidrechter van Houten wist een warme stempel op de wedstrijd te drukken,

maar zou later door de tuchtcommissie gedeeltelijk worden leruggefloten. Helaas

kreeg oldeboorn hierdoor geen punten toegevoegd, maar werd Ronald van Warmer-

dam wel vrijgesproken. De verder saaie wedstrijd werd door Stiens met z-o gewon-

nen. Oldeboorn zakte weer verder weg en de nood werd steeds hoger. Zeker nadat

men een week later tegen een 5-o zeperd opliep tegen de latere kampioen Franeker,

maar ook nog eens Siete Veenstra voor de rest van het seizoen zag worden geschorst

na een rode kaart in deze wedstrijd. Op I april leek het erop dat men in de thuiswed-

strijd een zwaar gehavend Stiens een nederlaag zou toebrengen, maar ook nu weer

kwam men snel op een knullige achterstand. Na de gelijkmaker diep in de tweede

helft verwachtte de aanhang van oldeboorn een alles of niets offensief. Het werd van

beide helemaal niets. De stand bleef r-r. Het leek er inmiddels op dat de spelersgroep

de handdoek reeds had gegooid. Men was niet meer bij machte om een wedstrijd te

doen kantelen en leek rechtstreeks op een wel heel vervelend seizoensslot af te steve-

nen. Dit werd op zz april nog eens verduidelijkt. De hoofdstedelingen uit deze

Cemeente wisten Oldeboorn met maar liefst 7-o af te drogen en ervoor le zorgen dat

Oldeboorn off icieel degradeerde naar de 5e Klasse. Een feit wat men in 0ldeboorn al

weken had zien aankomen en klaarblijkelijk uiteindelijk dan ook als soort van ver-

lossing werd gezien. ln deze wedstrijd zal de nieuwe trainer Jan Berensen geen al te

beste indruk hebben gekregen van de selectie van 0ldeboorn en zal hij zeker nog een

hele kluif krijgen om het team volgend seizoen weer oP het goede spoor te krijgen.

Oldeboorn had nog twee wedstrijden te gaan. Op z9 april ontving men lrnsum dat
nog niet geheelveilig was. Na 9o min. voetballen was lrnsum welveilig en Oldeboorn

weer geen punten rijker, o-r. De laatste wedstrijd was uit tegen MKV '29. Ook deze

ploeg streed nog om de toe positie op de ranglijst, de positie waarbij men vero-

ordeeld is tot het spelen van degradatie/promotie wedstrijden tegen een 5e Klasser

(in dit geval Wacker). ltfV '29 zou het makkelijk redden met een 3-o overwinning op

Oldeboorn, waardoor uiteindelijk Renado en Warga een beslissingswedstrijd moesten

spelen om de toe positie. Renado zou aan het langste eind trekken en Warga en

Wacker mochten gaan strijden om een plekje in de 4e Klasse (bii net schrijven van dit
overzicht is nog niet bekend wie als winnaar uit deze litanenstrijd is gekornen, maar

Wacker lijkt de beste papieren te hebben). lllemaal leuk en aardig die andere clubs,

maar het gaat hier natuurlijk om onze plaatselijke trots die het helaas maar een jaar

heeft uitgehouden in de 4e Klasse. Al met al een teleurstellend seizoen, mede ook nog

eens gezien het feit dat Oldeboorn z het nog enigszins had kunnen goedmaken door
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kampioen te worden, maar ook zij tapten in de beslissende fase van de competitie uit
het verkeerde vaatje.
Hopelijk weet onze V.V. volgend seizoen weer van zich te doen laten spreken, al zal
dat mijns inziens niet eenvoudig worden. Er stoppen aan het eind van dit seizoen de
nodige spelers, die hopelijk vervangen kunnen worden door minimaal gelijkwaardi-
ge spelers. Daarnaast zal oldeboorn r met name in de 5e Klasse fysiek "aan de bak"
moeten. Hopelijk blijft de spelersgroep, buiten de vertrekkende spelers om, redelijk
compleet en gaat men met trainer Jan Berensen en elftalbegeleiders Uilke Nijholt en
Harm Oosterbaan weer een mooie toekomst tegemoet. Daarnaast hoop ik nog steeds
van harte dat Chris Jansen ook volgend seizoen weer een club onder z'n hoede krijgt.
ln ieder geval hoop ik je af en toe nog wel eens tegen te komen (op één of ander voet-
balveld of waar dan ook....)..;ongens, allemaal bedankt en veel succes. Tot ziens
langs de sportvelden. Verder wens ik jullie allemaal vast een f ijne vakantie (al ben ik
daar misschien wel iets aan de vroege kant mee, hoewel een vakantie komt nooit te
vroeg....). Uiteraard ook namens mijn mede-elftalbegeleider wieger en huidige
trainer Chris. Piet

P.s. Hopelijk mag ik nog afsluiten met een paar kleine mopjes. werkt hopelijk sfeer-
bevorderend.

"waarom zweet een man van boven de 5n tussen twee orgasmes zo ontzettend"?
"Er zit vaak een hele zomer tussen".

"Zitten z condooms aan de bar".
Zegt de ene legen de nadere: Wil je wat drinken"?
Zegt de andere: nee dank je, ik zit nog vol van gisteravond".
"Wat scheelt eraan"? Vraag ik de buurman
Ïk heb kiespijn, antwoordt hij".
Als ik kiespijn heb, ga ik naar huis en kruip lekker dicht tegen mijn vrouw aan in bed.
Dan verdraag ik de pijn beter. Je moel dat ook eens doen. "Goed idee, zegt buurman.
ls je vrouw op dit moment thuis"?

:'Bij ..n bankoverval in België zijn vier Belgen omgekomen: Twee bij de overval en
twee bij de reconstructie".

,lantje: "Oma bent u van ijzer"?
Oma: "Nee natuurlijk niet Jantje, hoe kom je daar nu bij"?
Jantje: "Papa zegt altijd dat u een oude tang bent".



Ecrstc elftal
or Franeker 22- 42

oz RES 22-39
o3 Trynwalden 22-36
04 Stiens 22-35
oS GAVC 22-32
o6 lrnsum zz-31

o7 Rood Geel zz-29
o8 MKV 22-29
o9 Warga 22-25
to Renado 22-25
rr Robur 22-23
re Oldeboorn 22-13

Tweede elftal
ot THOR z r8-4o
oz oerterp 3 t8-39
o3 Oldeboorn z 18-34

o4 Warga e r8-3o
05 Joure 3 18-28

o6 Akkrum 3 r8-zo
07 Langezw. z r8-r9
o8 Boornberg. 2 tl-t1
o9 Nieuwesch. S r8-rZ

ro Aengwirden z 18-13

Dcrde elfial
or ONB 5 2o-5t
oz Gorredijk 5 2e. 49
og SCS 2 2o-44
o4 Wispolia 2 2c,-32

o5 Drachten S 20-29
o6 Oldeboorn 3 20-22
o7 lrnsum 3 2o-2o
o8 Boornberg. 3 20-tZ
o9 Tijnje 3 20-17

ro Blue Boys z zo-16

rr Jubbega 6 zo-t5

Vicrdc clftal
or Corredijk 6 zz-56
oz Wispolia 3 22- 49
oS GAVC 4 22-43
o4 Tijnje 4 22- 40
o5 Sparta 3 zr-38
o6 lrnsum I 22-31

o7 SCS 3 22-31

o8 Warga 4 22-3t
o9 de Sweach 4 zt-28
ro Jubbega I 22-t9
rr Akkrum S 2z-5
rz 0ldeboorn 4 22-3

vijfde elfial
or Nicator I t8-43
oz Dronrijp 3 18-35

o3 Leeuward. 5 t8-35
o4 Oldeboorn 5 rE-32

o5 MKV 8 r8-3r

oó WZS 6 t8-24
o7 lrnsum 5 r8-r8
o8 GAVC 5 l8-ró
o9 Sneek 7 r8-r5

ro Frisia 8 r8-tr

Damcs

or Akkrum r 2o-5r
oz WZS z 20-44
o3 Stanfries t 20-42
o4 Heerenv. B. 3 zo-36
o5 Read Swart z zo-33
oó DWP r 20-33
o7 Aengwirden I 20-33
o8 Oldeboorn r zo-26
o9 FFS z 20-lo
ro GAVC t zo-T
rr Renado t 2o-I

B-Juniorcn

ot THOR t 9-27
oe Aengwirden r ro-t5
o3 Tijnje r ro-r4
o4 de Sweach r 9-14
o5 Oldeboorn r to-to
oó Akkrum r ro-3

ot Eastermar r 8-17

oz Buitenposl z 7-tz
o3 Oldeboorn e 8-rr
04 BCV 2 8-7
o5 de Griffioen 2T-s

C-Juniorcn

or Aengwirden r ro-zó
oe Heerenv. B. S p-rg

o3 Read Swart r 9-r5
o4 GAVC 3 ro-r2

oS CVVO 3 ro-to
oó Oldeboorn r to-3

E-Pupillcn

or Oldeboorn t rc-27
oz Nieuwesch. r ro-24
o3 Read Swart r ro-zr

o4 Wispolia r ro-9

o5 Boornberg. r ro-7
oó Sp. Vereent r to-l

or Joure 14 9-19
oz OAVC S 9-t6
o3 Oudehaske 3 9-t5
o4 Oldeboorn 2 g-3

F-Pupillcn
or Langweer r 5-t3
oz Read Swart r 6-l
o3 Oldeboorn r 6-+
o+ CVVO 3 5-3



NAAM

A.Faber

W.van Kalsbeek

P.Poepjes

l.StulP
H.Vink

S.Veenstra

R.van der Torre

M.Nijdam
D.H.Akkerman

N.Akkerman

S.Vink

E.Quarré

H.v/d Krieke

A.Nijholt
B. Haspels

J.v/d Krieke

C. Reitsma

J.Klompmaker
J.Meester
A.Oving

D.Westerhoven

W.Zandberg

C. Keekstra

M.Meester

T.Akkerman

Joh.de Jong
H.Hartmans

H.0osterbaan

W.Vink

G.ten Hoor

S.Akkerman

A. Bergsma

ELFTAL DOELPUNTEN NAAM

l.de long
J.Visser

J.Watzema
U.Dijkstra

S.de Roos

S.Bangma

M.Hofstra

0.Kloosterboer
K. Rodenburg

M.Wobma

W.Huisman

l.v/d aerg
A.de Boer

J. Hoekstra

B.Voolstra

.l.l.de Vries

J.v/d Woude

S.v/d Velde

A.de Jong

J.de Leeuw

J.v/d vlugt
C.Wagenaar

W.v/dZ.ee

J.de Boer

B.P.Kleefsra

M. Kleefstra
H.Nieuwland

B.Oosterbaan

,l.Zandberg
M.Hoekstra

S.v/d Heide

ELFTAL DOELPUNTEN

Tweede z

Tweede z

Tweede 2

Derde 2

Derde 2

Vierde z

Vijfde z

vijfde z

Dames z

Dames 2

Eerste I

Tweede I

Tweede I

Tweede I

Tweede I

Tweede I

Tweede I

Derde I

Vierde r

Vierde I

Vierde r

Vierde I

Vierde r

vijfde r

vijfde r

Vijfde r

Vijfde r

vijfde r

vijfde r

Dames r

Dames r
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Derde
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Dames
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WIST U DAT

- Robbertje tegenwoordig ook al bij ons stevig robbertje trainen komt kijken?
- Hii naar de kantine komt onder het mom van ik weet de selectie van Neder-

land?
- Wij wel beter weten?
- Nynke tijdens de training over de kop ging?
- Zij een radslag deed?

- Zii er laatst voor zorgde dat ook Miriam over de kop ging?
- Zij Miriam (vanuit de kantine) afsneed op de f iets toen zij samen de bocht om

gingen?
- Miriam een week later op revanche uit was?

- 7e bijna weer over de kop gingen, omdat Miriam haar nu afsneed?
- Albert voor de psychologische test geslaagd is?

- De mensen die de test met hem afgelegd hebben nu zelf in een inrichting
zitten?

- Hij ze helemaal mesjogge heeft gemaakt omdal hij zo graag naar de politie wil
en daarna de wereld wil redden?

- Johannes denkt dat NEC 3 cijfers zijn?
- Daarmee al een goede start heeft genaakt?
- De dames eindelijk weer eens hebben gewonnen?
- Het niet met 4-2 was maar met 4-r?
- Karin de ster van de wedstrijd was?
- Zij zx gescoord heeft?
- Zij door Elisabeth, Monique, Miriam en Amarins gechearlead werd?
- Sierou en Nynke een hele leuke tennistrainer hebben?
- Sierou weer een beetje gepromoveerd is van laatste man naar voorstopper?
- Liesbeth heel misschien toch weer gaat voetballen?
- Wij dit heel graag willen?
- Omdat zij dan weer kan zorgen voor een frisse wind in de box?
- Haaye zijn kaarten weer eens uit zijn zak haalde?
- Amarins (fam. van....) ook solliciteerde naar een kaart?
- Zij Monique voor de mond sloeg in de dug-out?
- Zij door de andere chearleaders de dug-out werd uitgestuurd?
- Zij nu voor de rest van het seizoen is geschorst?
- Dat Martsje ook mee wil boartsje?
- Zij met de oude gardemee wil naar Preston Palace?

- Omdat het eerste hier niet meer mag komen?
- Dit uitje zonder aanhang is? Jammer Sietel
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- Het uitje van de dames speciaal voor Jitske verzet is?

- Zij naar Engeland gaat en hierna in quarantaine (bij haar beppe) moet?
- Marise heel snel over het veld gaat?
- Zii aan de rees was?
- Petra op het veld wel aan haar trekken komt?
- Zij altijd shirtje wil wisselen met haar tegenstandster?
- Mariska vind dat zij nooit in de wist u datjes staat?
- Zij nog genoeg kan verwachten (denk aan vrijgezellefeestje)?
- Siep door zijn gevlag voor cavia wordt uitgemaakt?
- Hij het vlaggetje er bij neer gooide?
- Mariska weer naar het casino ging?
- Zij (nog) niet verslaafd is aan gokken?
- Wij wel beter weten?
- Dit aan de huwelijkszenuwen is te wijten?
- Zij nu vast wel blij is dat ze eindelijk de wist u datjes heeft gehaald?
- Haico zijn bril afzet om zijn mobieltje af te kunnen luisteren?
- Hij hiervoor ook nog eens buiten de kroeg moet staan?
- Matsje onze nieuw leidster wordt?


