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De start van de competities voor alle
categorieën is in het weekeinde van 7 en 8

september 2002. De poule wedstrijden van

de diverse bekerwedstrijden zijn vooraf-
gaande aan de competitie, uiterlijk vanaf

dinsdag 20 augustus.
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OVERZIGI{T

Toen Harm zaterdag j.l. mrj een papiertje overhandigde wist ik al hoe

laat het was. Het was tijd om naar huis te gaan. De maandags erna

dacht ik verrek er moet weer een overzicht gemaakt worden, en dan

is gelijk de vraag die het bij me oproept, wanneer komt me dit het
beste uit. Na een uurtje brainstormen was ik eruit, dinsdagavond, 7

uur vrouw naar naaicursus en Roda lC op $ dus een beter moment
is er niet. Terwijl onze politieke Haagse vrienden al lieten weten

terrorisme keihard te zullen aanpakken en al klaar stonden als

Amerika er om vroeg. Toen moest ik toch even terugdenken aan

afgelopen zondag. Wat bleek, het terreur rondom het voetbalveld bij

de wedstrijd NAC en Willem II was terug van weg geweest' Nou ja
weggeweest, het bleek al het 5e incident rondom voetbalwedstrUden
in Nederland te zijn. En wat doet onze overheid?????? Dit moest ik
even kwijt. Nu waar het om draait, het programma van 6 en 7 oktober.

Het eerste etftal neemt het op tegen St. Jakob, en zal zeker na de

nederlaag van afgelopen weekend uit tegen WZS. Wat goed te maken
hebben, dus er zal gewonnen moeten worden.
Het tweede elftal ontvangt Joure 4 en zal normaal gesproken de
punten thuishouden, maar dan zal het als team meer strijd moeten
leveren dan wat ik zag in de thuiswedstrijd tegen RES' Want daar
schortte het wel wat aan.
Het derde elftal moet naar RES in Bolsward en daar zal men zeker
proberen minimaal 1 punt te halen. De wedstrijd tegen WZS thuis was

er één van grote klasse, eerst met 3-1 achter en dan toch met 7-4
winnen, kijk zo hoort het.
Het vierde elftal heeft een echte derby uit tegen Blue boys uit Nij

Beets. Na een veelbelovende start uit tegen Thor waar men pas in de

laatste minuten het onderspit moesten delven. Werden de 3 wedstrij-
den daarna toch weer met grote cijfers verloren. Misschien kunnen de

Kooiboys in .Nij Beets toch voor een kleine verrrassing zorgen.
Het vfifde elftal gaat naar Harlingen om Robut te bestrijden, en zal

zeker proberen om 3 punten mee te nemen. Dit is men wel verplicht
tegenover nieuwe sponsor Gerrit inbouwkeuken v/d Meulen. Afgelopen
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was Gerrit aanwezig om het vijfde in aktie te zien tegen FVC. Na 3
overwinningen waren de verwachtingen hoog gespannen. Maar bij rust
was het al 0-4 en waren er al4 wissels doorgevoerd. Er was zelfs al 1

bij de warmingup geblesseerd geraakt. Waarop de sponsor in de rust
al vond dat er versterkingen moesten komen. Dit bleek toch te werken,
want in de tweede helft werd het 1-1.
Het dames elftal speelt thuis tegen Wispolia 2. Nou ben ik op het'
moment niet op de hoogte van de behaalde resultaten van de dames,
behalve dat de eerste twee wedstrijden werden verloren' Dus ik
venvacht dat er toch minimaal 1 punt zal worden gepakt.

Henk Vlnk

UITNODIGING
ALGENEil E LEDE}IVERGADERT NG

V.V. OLDEBOORN

Datum: 19 oktober 2OOí
Aanvang 2í.OO uur

. De agenda ligt een week voor de vercBdering
in de kantine.

. De financiele cijfiers liggen een.halfuur voor
aanvang wn de vergadeing ter lnzage in
de kantine.

o Overige stukken liggen een week roor de tijd
ter inzage in de kantine.

. Tegenkandidaten voor de Btuursverkiezing
kunnen tot een halfuur voor de vergndering
worden ingediend blj het zittende bestuur'
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DE BALPEN VAN:

Nog hartstikke bedankt Jan, dat ik deze keer de balpen kreeg van jou.

Mij; voetballeven begon in de E-pupillen onder leiding van Jan de

Jong. Daarna alle elftallen doorgelopen met als hoogtepunt het kam-

pioenschap in de B- junioren met als leidersltrainers Piet Tysma en

Harm Oosterbaan. Dit elftal bestond uit onder andere Johan Tysma,

cees Reitsma, Jan Visser, lelle Theunissen, Frank van warmerdam en

nog veel meer. Daarna ben ik al vrij vroeg in het "vlaggenschip" van

oldeboorn gekomen. Dit was toen onder trainer w Blauw. Deze moest

al vrij vroeg afhaken in verband met een hernia. Als vervanger kregen

we volgens mij een zekere Drent. onder andere door nederlagen in

Gersloot en Trjnje geen enkele prijs dat jaar. Daarna kregen we H. van

Dijk als trainer. Dat jaar won het le elftal vrij veel en ook met dikke

uitslagen. Dat dit op een gegeve! moment gewoon werd bleek uit

opmerkingen van de trainer dat er ook wel eens gejuicht mocht

worden na een overwinning. ondanks de vele dikke overwinningen

wederom geen enkele prijs. wel kan ik me nog herinneren dat ik na

een foute terugspeelbal tegen Surhuisterveen zo gigantisch verbaal

werd neerg'esabeld door de toenmalige keeper D. Valk dat ik een

aantal wedstrijden geen bal meer raakte. Het eerste grote succes

kwam een aantal seizoen later middels een kampioenschap. Dit was

onder leiding van trainer lan vd Berg. Deze trainer is hier 4 seizoenen
gebleven met in elk seizoen wel een prijs. Het 1e seizoen dus een

kampioenschap in de toenmalige 2e klasse FVB. Het 2e seizoen

nacompetitie gehaald. Deze nacompetitie werd wel een klein drama

voor oldeboorn. In de uitwedstrijd tegen st. Annaparochie werd een

1-3 voorsprong weggegeven waarna het uiteindeluk 3-3 werd. In de

thuiswedstrijd werd zelf een 3-0 voorsprong weggegeven. In de laatste

20 minuten scoorde st. Anna liefst 5 maal. Het volgende seizoen

wederom nacompetitie. scs uit Drachten was de tegenstander. De

promotie werd nu wel bereikt. Thuis werd gelijkgespeeld met 1-1. De

ui'twedstrijd daarentegen werd met maar liefst 1-4 gewonnen. Het

volgende jaar dus weer een klasse hoger, de toenmalige Hoofdklasse

FVB. Tot op het laatste moment meegestreden om het kampioenschap.
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In een beslissingswedstrijd om promotie werd echter verloren in

Bakhuizen. We mochten nog wel aan de nacompetitie meedoen samen
met Oldeholtpade en De Westhoek. In deze competitie totaal geen

kans gehad. De le wedstrijd tegen Oldeholtpade werd thuis met 0-7
verloren. Vooral invalkeeper D. Valk heeft hier vele nachtmerries van
gehad. Het volgend seizoen dus weer in dezelfde klasse maar nu onder
een nieuwe trainer. Een toen nog ex-Boarnster maar nu reeds weer'
een echte Boarnsten Bonne de Vries. Deze man heeft heel wat be-
werkstelligd in Oldeboorn. Hij schreef onder meer een jeugdplan en

een beleidsplan. Ook met het le elftal heeft hij grote successen
gehaald. Al ging dit niet op voor het le seizoen, Het scheelde niet veel

of we waren gedegradeerd. Dit lag grotendeels aan het grote aantal
blessures dat seizoen. Ik kan me de uitwedstrijd tegen THOR herin-
neren waarbij een stuk of 10 basisspelers geblesseerd waren. Het 2e

seizoen waren we een goeie middenmotor. In het derde seizoen moest
het dan maar gebeuren. Na een middelmatige le seizoenshelft kregen
we het op de heupen in de 2e seizoenshelft. Dit leverde weer eens
nacompetitie op. We moesten het opnemen tegen Sparta'59 en

Terschelling. Thuis tegen Sparta speelden we 2-2' Aangezien Sparta

ook al gelijkgespeeld had tegen Terschelling moest het dus op

Terschelling gebeuren. In een bloedstollend spannende wedstrijd
wonnen we met 1-2. Natuurlijk een supergroot feest' Sinds t977 ging

Oldeboorn weer naar de 4e klasseï In de 4e klasse B deden we heel
goed mee. Beste overwinning was op de latere kampioen Heerenveen'
Tegen een duidelijk kwalitatief betere ploeg wonnen we met 1-2. Het

2e seizoen in de 4e klasse kwamen we uit in de 4e klasse A. Dit was

tevens het laabte jaar van Bonne. Helaas konden we het niet bol-
werken. Rechtstreekse degradatie. De volgende trainer was Chris

Jansen. Meteen in het 1e jaar promoveerden we weer. In beslissings-

wedstrijden tegen Niekerk werd het uit 1-3 en thuis 1-1. Jammer
genoeg konden we ons in het volgende seizoen wederom niet
handhaven. Wederom degradatie uit de 4e klasse A. Ik ben al

weer belandt in het huidige seizoen waar wij proberen onder lei-
ding van de nieuwe trainer Jan Berensen weer in de 4e klasse
te komen. De competitie zijn .we met een overwinning
begonnen, Dit ook nog na de GondelvaaÉ. Intussen weet ik
ook bijna niets meer te bedenken dus bij deze geef ik de

balpen over aan een man die altijd verbaal aanwezig is tij-
dens de wedstrfid: de veelvuldig scorende linksbuiten van
het 3e August Faber.

Sybrand
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TIPS VAN DE KROMME
EN RONALD KOEMAN

TIPS VAN DE KROMME:

o Als de trainer een paÉijtje geeft, ga dan niet lopen dollen. Probeer
steeds van je persoonlijke, directe tegenstander te winnen.

o Ik heb het al eerder gesteld: zodra je in een wedstrijd een bal
gespeeld hebt moet je ineens weervrijlopen. Positie kiezen heetdat.

o Probeer de bal ineens te spelen. Dus zonder rustig te stoppen. Dat
betekent dat je steeds, voordat je de bal ontvangt, moet kijken wie
er dan al weer vrij staat.

TIPS VAN RONALD KOEMAN:

Tip 4. De hoekschop.

Een goed genomen corner kan een wedstrijd openbreken, want een
hoekschop zorgt altijd voor gevaar.
Een gevaarlijke corner wordt vaak hard en strak richting tweede paal
geschoten waar de spelers inlopen naar het doel en waarbij de keeper
nauwlijks vat heeft op die ballen,
Ikzelf ging meestal op de rand van zestienmetergebied staan. Als de
bal uit een corner onverhoeds in mijn buurt kwam, probeerde ik 'm in
een keer op het doel te knallen. Neem de bal nooit eerst aan, dan krijgt
de tegenpartij kans zich in de baan van het schot te werpen en is de
scoringskans voorbij. Een andere mogelijkheid is om een corner bij de
eerste paal door te koppen. Hierdoor ontstaat ook vaak een gevaarlijke
situatie. Zorg dat je sterke koppers mee naarvoren stuurt b'rj een cor-
ner. Train ook op corners, want uit een ingestudeerde situatie kun je
eên tegenstander in verlegenheid brengen.
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HEERENVEEN D5 . OTDEBOORN Dl

Om kwart over vijf moesten we weg. Om zes uur moesten we spelen.
Eerst maakte Klaas een goal kort daarna maakte Klaas weer een goal.
Het was bijna rust toch maakte Heerenveen één goal. Rust, rust, rust,
rust. Kort na de rust maakte Heerenveen een goal 2-2 het werd ook
nog 3-2 en daarna 4-2. l{aar we kwamen toch nog gelijk door Jan

Hendrik en Klaas de eindstand is 4-4.

Jan Hendrik van der Wal

GAVC D3 . OLDEBOORN DJ.

Hallo allemaal, wij moesten voetballen tegen GAVC D3 uit Grou. We

voetbalden thuis. Dit is de opstelling. Rene Kalsbeek op doel die had-
den we geleend van de eetjes. De verdediging was Dennis Rodenburg
en Rene tand. Op het middenveld waren Jesse Haspels, Arnold Hobma
en Klaas Hartmans. De spits was Jan Hendrik van der Wal. We wonnen
met 12-0. De doelpunten waren van Jan Hendrik, Arnold en Klaas. Jan

Hendrik maakte er 4, Arnold 2 en Klaas 6. Een goede prestatie' Maar
de verdediging was er ook als er een onverwachte uitbraak was' De

keeper pakte ook een paar ballen. De hele ploeg is blij, de leiders en

trainer ook.

Klaas Hartmans

De Zwart Witten 42 jaargang nr. 2 . oktober 2001 o 6



"#
fuHo-

G.JUNIOREN

OTDEBOORN Cl - R,ENADO Cl

Wij moesten op woensdag 29 augustus spelen tegen Renado. We
moesten aftrappen om 19,00 uur. Al na 30 seconden scoorden wij de
1-0. Vlak daarna scoorden we de 2-0 al. En zo ging het nog een tijdje
door. We gingen de rust in met 9-0 voon De 2e helft verliep eigenlijk
net zo als de le helft. Uiteindelijk was de stand 15-0. De makers van
de doelpunten waren:
Erik 5, Martijn 3, Arjen 2, Laurens 2, Margje 1 en nog een eigen
doelpunt.

Anno Hulsman

AKKRUM C2 - OLDEBOORN Cl

Wij moesteir zaterdag 15 september naar Akkrum te voetballen. We
hadden in het begin maar 10 man want Robin en Laurens waren aan
boord. In de box kregen we de opstelling te horenen die was zo.
Doel : Hindrik
Verdediging :Jolle, Anno, Margje en Jasper
Middenveld :Jarno, Arjen en Arnold
Aanval :Martijn en Erik
Na de warming-up begon de wedstrijd. We kwamen aardig snel op
voorsprong door een goal van Arnóld. Halverwege de eerste helft kwa-
men er drie D-tjes, Klaas, Jesse en Jan-Hendrik bU. BU rust stond het
11-0 voor Oldeboorn. De 2e helft gingen Margje en Martijn eruit voor
Klaas en Jesse en Jarno en Hindrik wisselden van keeper en Hindrik
heeft er de'tweede helft ook nog 3 keer gescoord jawel hij kan niet
alleen keepen maar ook nog voetballen we hebben uit eindelijk maar
net gewonnen met 23-0.
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De doelpuntmakers waren :

Erik 5
Arnold 5
Martijn 3
Hindrik 3
Arjen 2
Jesse 2
Klaas 1

Jasper I
Anno 1

Klaas, Jesse en Jan-Hendrik nog bedankt voor het meespelen'

Arjen Watzema

GORREDIJK C2 - OLDEBOORN Cl

De opstelling was als volgt Hindrik op goal, Anno achterste man,
Margje voorstopper, Robbin rechtsachter, Jasper linksachter, Jolle
rechtsmidden, Arjen midmid, Arnold linksmidden, Laurens rechtsvoor,
Martijn spits en Erik linksvoor. De eerste helft stond het 5-0 met goals

van Arjen, Jolle, Martijn, Arnold en1rjen. Na de rust zijn Klaas, Jesse

en Jan Hendrik erin gekomen. Jesse voor Laurens, Klaas voor Erik en

Jan Hendrik voor Jasper. De tweede helft hebben gescoord Arjen 4,

Martijn 3, Robbin na vele pogingen ook 1, Anno 1 en Klaas nog 1. Het
werd 1-15 maar op papier 1-14 en dat is ook nog meer dan genoeg'

Jolle van der Krieke

ff, ls VáNTERK,nC' 0P XamsT 9U ons
w e uÈa6en- íe v oV'tnDE 5P aLEP5 Gel(ryfr

DEiÀónbÍnÁn renn Raré,
De DUrsÉR Wlt0ÉRnlc+lÍs
DE GRIEK KNNNÉJO?TOÉIO5
DERUS EbËRNIK5KI
DEANED bREUDNEUUE
ÓEspnmnnnD José?lasco
DÉ BRn 6lLL ndrfilno.
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B.JUNIORElT

OLDEBOORN 81 . DRACHTEN 82

We moesten tegen W Drachten om een of 11 en we hebben met
0-4 verloren. Het was ook nog warm en er werd de hele tijd door
gewisseld. Maar het was wel leuk.

Menno Boerhof

RENADO 81 . OLDEBOORN 81

Zaterdag 15 september moesten wij naar Sint Nicolaasga te voet-
ballen. Om kwart voor tien moesten we vertrekken maar dat werd al
gauw tien uur. Kwart voor elf befonnen we. De wedstrijd begon al
slecht en het zou ook slecht eindigen, Door de eerste goal die we tegen
kregen werden we wat lamlendig achterin en daarom viel er al redelijk
snel een tweede goal van Renado na een hoop gestuntel van ons, We
stonden erbij en keken erna, De tweede helft was al niet veel beter en
we waren blij dat het afgelopen was. De eindstand was 2-0 in het
voordeel van Renado. Snel douchen en weg ui Sint Nicolaasga. Een
maal bij de rotonde bij Joure kregen we honger en zijn we nog even
wat gaan eten bij de Mc Donald's. Meer heb ik niet meer te melden na
een trieste wedstrijd van ons.

Marten l{uisman
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EEl{ PAAR MOPJES....

Ik begrijp het niet zegt de bewaker tegen de gevangenisdirecteur, we had-
den alle uitgangen bewaakt. De ontsnapte gevangene moet door een
ingang gevlucht zijn.

Een man gaat naar een 'healing' van Jomanda in Tiel. Na afloop hooft ze
hem buiten roepen; Ik kan weer lopen, ik kan weer lopen! Jomanda, in
haar blauwe gewaad en haar nopjes, loopt naar buiten en vraagt: Zo,
meneer, heeft het geholpen? Nee zegt die kerel: mijn fiets is gejat!

Wanneer is een dom blondje een gulden waard?
Antwoord: als ze met een winkelwagentje loopt.

Jan$e gaat voor het eerst naar een_voetbalwedstrijd met z'n pa. Na een
tijdje vraagt ie aan z'n pa: Waarom schelden alle spelers op die supporter?
Pa: Omdat ie een bierfle$e naar de scheids gooide. Jantje: Maar die was
toch niet raak? Pa: Nee, daarcm schelden ze ook!!
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Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

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

. stuurde testbank.

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

een aanhangwagens.

Camtec bv. SÉdkant 15 8495
KM Oldeboorn

TeleÍoon: 0566 - 63202S

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen
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OLDEBOORN 1 - KRAGGENBURG 1

Oldeboom stond op 2 september voor de loodzware opgave te voetballen
tegen het eerste elftal van Kraggenburg. Loodzwaaq omdat dit de zondag
na de gondelvaart was. In een ver verleden werd er nog wel eens gewon-
nen na de feesten maar de laatste jaren was dit niet meer gebeurd.

Oldeboom had ditmaal wel het weer mee want het was lekker koel en in
de tweede helft regende het zelÈ zachtjes. Oldeboorn begon meteen
fanatiek, maat tot kansen kwam het nog niet. Kraggenburg hield de
verdediging goed dicht maar moest in de 15e minuut toch buigen. Uit een
strakke voorzet van Douwe Hein wist Cees zijn beste beentje er nog tegen
aan te drukken en te scoren. Even later wist Douwe Hein zelf te sctren uit
een pass van Siete. Wat een weelde, 2-0 voor, wie had dat kunnen denken.
Veel meer kansen kregen wij niet en ook Kraggenburg wist er weinig tegen-
over te stellen. In de rust werd de moegestreden maar goed spelende
Jelmer vervangen door Bauke- Paul. Al snel in de tweede helft kleeg
Douwe Hein een kans op 3-0 maar hij schoot net naast. Kraggenburg ging
steeds meer drukken en Oldeboom was aan het einde van zijn krachten,
De leeggespeelde aanvoerder Sybrand werd vervangen door lohannes N.

en Pieter werd door Johannes W. veruangen Met kunst en vliegwerk bleef
echter de 2-0 op het bord staan. Siemen Willem moest enkele keren
handelend optreden, 1 keer met vervelende gevolgen. Hij speelde wel door
maar moest de volgende dag toch naar het ziekenhuis en werd aldaar in
het gips gezet. Hem zijn we de eerste weken (maanden) wel kwijt. Bij deze
sterkte en hopelijk een snelle terugkeer. Siemen Willem moest toch 1 keer
vissen zodat de einduitslag 2-1 in het voordeel was van Oldeboorn. Een

ovenrvinning na de gondelvaaÉ, een mooier begin kan je niet krijgen. De
week erna moesten we naar Blauwhuis, maar helaas werd deze wedstrijd
afgelast. De jongens moesten dus maar weer trainen en dat is nooit leuk
als je al klaarstaat om te voetballen, Je moet weer andere kleren ophalen
en ook de leiding had alles klaar voor de wedstrijd. Misschien moeten we
voor de volgende thuiswed-strijd maar een schaduw wedstrijd plannen,
zodat we in ieder geval toch kunnen voetballen. Harm
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OLDEBOORNl-JUBBEGAl

Op een dinsdagavond oefende het eerste tegen Jubbega' Na 2 weken

niet te hebben gevoetbald, konden we eindelijk weer eens los. Op een
prima bespeelbaar veld met een ook al uitstekende lichtinstallatie wis-
ten we iubbega in de eerste helft aardig bij te benen' Jubbega was
feller, speelde sneller de bal rond maar w'rj hadden ook enkele prima'

kansen. De ruststand was 0-2, maar dat was niet terecht. De tweede

helft was Jubbega heer en meester en de eindstand werd dan ook 1-6.

Doelpuntmaker was Cees. Toch een nuttige wedstrijd na 2 weken geen

voetbal.

Harm

DTDl.OLDEBOORNl

Onze tweede competitie wedstrijd pas, na de eerste te hebben gewon-

nen van Kraggenburg. In de eerste helft bleek DTD enkele zeer goede

spelers te hebben, metname de aanvoerder van hun was erg goed. Bij

ons was Sybrand afwezig, hij werd goed vervangen door Bauke-Paul'
Maar 16 jaar ervaring vervang je niet zomaar bleek in deze wedstrijd.
Het begin was nog redelijk, een ónterecht afgekeurd doelpunt van

Cees, prima kansen van Bauke-Paul en Douwe Hein, het was echter
net voor rust dat DTD de 1-0 op het scorebord zette' Na een donder
speech van de trainer ging het in de tweede helft beter maar als je slap

begint herstelje dat niet zomaar even. DTD scoorde 2-0 maar wij kwa-
men terug door een doelpunt van Pieter' Echter werd het ook al weer

snel 3-1 voor DTD. Dit was teven de eindstand. Volgende keer direkt
scherp beginnen, dan volgen de punten vanzelf.

Harm
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OLDEBOORN 2

OTDEBOORN 2 WINT EERSTE COMPETITIEWEDSTRf,'D.

The Day after, oftewel na een zware bevalling, genaamd Gondelvaart,
moesten zondag 2 sept. j.l. alle seniorenteams aantreden. Een feit
waar velen een zwaar hoofd over in hadden. Hoe anders zou het echter
lopen. Van de 5 teams, wisten er maar liefst 4 teams een klinkende
overwinning te behalen en moest het 4e elftal helaas met een nipte
3-1 nederlaag genoegen nemen. Voor Oldeboorn 2 stond een ware
derby op het programma, nl. de thuiswedstrijd tegen Akkrum 3. Met
de wetenschap dat de 2 oefenwedstrijden werden verloren, en ook nog
een dríetal spelers niet aanwezig waren en de bewuste Gondelvaart in
de benen moest zitten, was de leiding niet bij voorbaat optimistisch
over de uitslag (ondanks de 2-0 voorspelling). Gelukkig werd dit lichte
pessimisme door de spelers gelogenrstraft. Al snel bleek dat Oldeboorn
duidelijk de betere ploeg was, en dat men deze wedstrijd zeker niet
hoefde te verliezen. Alleen zulje wel moeten scoren om een wedstrijd
te winnen en dat is momenteel wel een klein probleempje bij het 2e
elftal. Kansen krUgt men iedere wedstrijd voldoende, maar de af-
werking is tot op heden onvoldoende. In de 1e helft kreeg met name
Ate Bergsma enkele goeie kansen, maar hij was helaas telkens
ongelukkig in zijn voortzetting. Er moest in de 26e min. een strafschop
voor Oldeboorn aan te pas komen om een voorsprong te nemen. Spits
Robbert v.d. Torre werd in het beruchte gebied gevloerd en scheids-
rechter Wagenaar wees gedecideerd naar de stip. Aanvoerder Jan
Visser wist met dit kansje wel raad en schoot beheerst de 1-0 binnen.
Na rust kwamen lorrit Zandberg en Johannes Watzema voor resp.
lelle-Jacob de Vries en Robbert v.d, Torre in het veld. Met name
Johannes Watzema kreeg in de 2e helft enkele 100o/o kansen, die hij
niet wist te verzilveren. Uiteindelijk wist Jorrit Zandberg in de 84e min.
de wedstrijd op slot te gooien. Hij werd prima de diepte ingestuurd en
maakte deze kans beheerst af,2-O. Oldeboorn leek de eerste winst op
zak te hebben. Helaas bleek enkele minuten voor het einde dat alle 4
beschikbare ballen verdwenen waren, waarna scheidsrechter
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Wagenaar besloot om maar liefst 10 minuten extra tijd bij te tellen.
Oldeboorn moest zowaar nog een keer op het tandvlees bijten, maar
men hield stand, zodat de eerste 3 punten binnen zijn. Geconstateerd
moest worden dat bij de meeste spelers de instelling na de zware

feesten uitstekend was, en dat men als collectief deze ovenruinning

duidelijk verdiende. Iedereen was bereid om keihard voor elkaar te
werken. Daarnaast lijkt men steeds meer er van doordrongen te raken

dat spelen op balbezit veel makkelijker voetbalt. Het inpassen en het
zoeken naar de vrije man gaat steeds beter. Het benutten van de

kansen is echter weer een ander facet, maar zolang je meer doelpun-
ten maakt dan je tegenstander pak je wel de 3 punten. Komende
zondag reist het illustere gezelschap van Oldeboorn 2 af naar
Tjalleberd om daar om 12.00 u. tegen Aengwirden 3 aan te treden.
Oan't Snein,

Piet

OLDEBOORN 2 NAAR 2E OVERWINNING.

Zondag 9 sept. was Aengwirden 3 gastheer voor Oldeboorn 2' Na de
goede staÉ vorige week in de thuiswedstrijd tegen Akkrum, kon men nu

laten zien dat dit geen incidentele overuinning was. Met een ietwat
gewijzigd team (het vlaggeschip zou maar liefst 3 frisse wisselspelers
meenemen.naar Blauwhuis) begon men aan deze klus. Keeper Jeroen

Groetelaers was noodgedwongen overgeheveld naar het 1e elftal i.v'm.
een blessure van keeper Siemen Willem de Vries. Jeroen werd deze

wedstrijd uitstekend veruangen door de l7-jarige B-junior Jeen de

Leeuw. Hij zal de komende wedstrijden het doel bij het 2e elftal blijven
verdedigen. Harke Hartmans was weer als liberq aanwezig, terwijl ook
Johan Tijsma weer bruinverbrand uit het Franse land was teruggekeerd.
Tevens mocht Johannes Nijdam deze wedstrijd opdraven om zodoende
wedstrijdritme te houden. Om toch enige zekerheid achterin in te
bouwen werd besloten om Harke en Johan als centraal duo op te stellen,
hetgeen de 1e helft goed liep. Beiden wisselden elkaar prima af in zowel

aanvallend als verdedigend opzicht. Belde vleugelverdedigers, Andreas
en Ronald, voelden zich hier duidelijk ook wel prettig bU. Het middenveld
kreeg regelmatig steun vanuit het achterland, waardoor hier regelmatig
een extra man werd gecreëerd. Helaas hebben de buitenspelers in de
voorste linie nog steeds de gewoonte om te vroeg naar binnen te knijpen
wanneer Oldeboorn in balbezit is, waardoor het vanuit het middenveld
vaak moeilíjk is om tot een goeie pass c.q. kans te komen. Vaak wordt
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het te druk op de as van het veld. Maar aan dit probleem zullen we
blijven werken. Toch was het in de 4e min. centrumspits lohannes
Watzema die de eercte kans van de wedstrijd kreeg. Hij dook alleen op
voor de keeper van Aengwirden, maar deze bleef de baas over de inzet
van Johannes. Zes minuten later was het wel raak. Uit een prima
uitgespeelde aanval was het uiteindelijk Sander v.d. Velde die 0-1 voor
Oldeboom aantekende. Johannes Watzema kon in de 20e min. 2-0 op'
het scorebord brengen, maar ook nu faalde hij jammerlijk. Johannes
heeft als jongere speler de nogal wat kansen nodig om tot scoren te
komen, maar ik weet zeker dat híj binnenkort van zich laat horen d.m.v.
het scoren van diverse doelpunten. Vlak voor rust kwam Oldeboom op
0-2. Een schitterende pass van achteruit bereikte de op tijd gestarte
rechtsvoor Maftín Meester, die alleen kon doorgaan en beheerst af-
werkte. Oldeboorn leek op rozen te zitten. Na rust verscheen Robbert v.d
Torre in de spits, en werd Johan Tijsma aan de kant gehouden. Johannes
Watzema verhuisde naar rechtsvoor, Martin naar linksback, Andreas
naar rechtsback en Ronald naar de voorstopperpositie. Deze wisselingen
binnen het team kwam uiteindelijk het voetbal niet ten goede.
Oldeboom speelde een chaotische 2e helft, zonder echt vaak in gevaar
te komen, maar het voetballende vermogen van de le helft was in de
2e helft niet meer terug te vinden. Ook spits Robbert smeet werkelijk
met de kansen om die hij kreeg, en vergat daarna nog weleens mee te
verdedigen, waardoor het middenveld en de verdediging af en toe in de
problemen kwam. Zo ook in de 53e min. toen de verdediging van
Oldeboorn werd uitgespeeld en Aengwirden op 1-2 kwam. In de 64e
min. leek Aengwirden op gelijke hoogte te komen, maar de paal bracht
Oldeboorn het nodige geluk. Twaalf minuten voor tijd kon Oldeboorn de
wedstrijd op slot gooien, maar de zwak leidende scheidsrechter onthield
Oldeboorn een 100o/o strafschop, nadat hij de fluit reeds in z'n mond had
wuifde hij daama druk gebarend dat er doorgespeeld moest worden.
Óldeboom wist echter wel stand te houden en zodoende behaalde men
de volle winst uit de eerste 2 wedstrijden. Voor zondag 16 september
staat dan ook al gelijk de topper thuis tegen RES 3 op het programma.
Ook zij wonnen de eeste 2 wedstrijden. Tot slot wens ik namens alle
spelers en medeleidster van het 2e Siemen Willem beterschap en Jeroen
succes de komende weken. Daamaast wordt lan Meester Jr. bedankt
voor het beschikbaar zijn als wisselspeler; maar moet hij nog wel even
bij z'n ouwe heer in de leer om het vlaggen onder de knie te krUgen,
Oan't kiekes..

Piet
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OLDEBOORN 2 VERLIEST IETWAT GEFLATTEERD.

Na twee wedstrijden gespeeld te hebben, wachtte zondag 16 sept' j'l'
gelijk al een topper voor oldeboorn 2. Men onwing RES 3 uit Bolsward,

die ook de volle winst uit 2 wedstrijden had behaald. Oldeboorn 2 trad

aan met een wel zeer jonge spelersgroep. Harke en lohan waren qua

leeftud de uitschieters naar boven met resp. 40 en 30 jaar. De rest

varieerde van 15 tot 18 jaar. In het kader van de opbouw dit seizoen

natuurlijk helemaal geen slechte zaak, echter de mix van routine en

jonge spelers was nu wel enigszins doorgeslagen naar wel een

heleboel jonge spelers (10 tegenover 2 routiniers). RES bleek wel over

de nodige routiniers in combinatie met jeugdige spelers te beschikken'
waardoor Oldeboorn op het gebied van efficiëntie uiteindelijk werd ver-

slagen. oldeboorn had gedurende een groot deel van de wedstrijd het

balbezit en een optisch overwicht, maar RES wachtte de juiste

momenten af om genadeloos toe te slaan. In de 12e minuut werd

oldeboorn op de linkerkant uitgespeeld en uit de daaruit volgende

voorzet werd de bal ongenadig binnengeschoten, 0-1. oldeboorn bleef

echter verzorgd voetbal Spelen, zonder nu direct vogr veel gevaar te

zorgen. In de 15e min. mocht Jelle-lacob vanaf de linkerkant echter

een vrije trap nemen" Hij wist de bal uitstekend bij de 2e paal te
leggen, alwaar Bauke Paul de 1-1 kon binnenwerken, Acht minuten

later was het helaas alweer 1-2. Oldeboorn werd in het hart van de

defensie eruit gelopen, nadat men uit positie was gespeeld door RES.

In de 34e min. kreeg Robbert een grote kans, maar hij zag helaas de

doelman van RES op zijn weg. Twee min. voor rust wist RES wederom

te scoren. Vanuit randje buitenspel positie wist men alleen voor de

keeper van Oldeboorn, vandaag wederom Jeen, op te duiken en feil-
loos 1-3 te scoren. Binnen een minuut na de rust was het reeds 1-4

door een perfecte lob. Door dit doelpunt was de wedstrijd reeds beslist.

Oldeboorn bleef wel verzorgd voetbal spelen en kreeg zowaar nog

enkele kansen, maar de echte stootkracht ontbrak bij dit jeugdige elf-
tal. Fysiek kwam men toch iets tekort. Twintig minuten voor tijd kwam

B-junior Jan Meester lr. Johannes watzema nog vervangen. Hij zou dit
zeer verdienstelijk doen. Conclusie was dat Oldeboorn 90 min. lang
goed veldspel had laten zien, maar dat men wel met lege handen

stond aan de eindstreep. Dit was echter tegen een ploeg als RES

absoluut geen schande. De eindstand van 1-4 vond iedereen behoor-
lijk geflatteerd. Wanneer de scherpte wat beter wordt en men de

kansen wel weet te benutten zullen er zeker meer punten volgen'
Belangrijkste is echter dat men blijft voetballen en niet vervalt in "kick
and rush voetbal". Komende zondag reist dit gezelschap af naar
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Gorredijk om daar om 10.00 u. tegen het 4e aan te treden. De
spelersgroep en de begeleiding wensen verder Jan Visser, Luitsen
Idsinga en Ronald van Warmerdam sterKe met het herstel van hun
blessures en hopen ze gauw weer in de Boarnster-outfit te mogen
begroeten. Oan't snein.

Piet

OLDEBOORN 3

IRNSUM3-OIDEBOORN3

Allereerst ben ik blij dat we weer iemand hebben die een overzicht
schrijft in het clubblad van de Zprart-Witten. Deze voorspelde een
moeilijke wedstrijd voor het 3e elftal, deze voorspelling kwam redelijk
uit, mede door de harde wind en een scheidsrechter die Oldeboorn 2
strafschoppen onthield. We begonnen redelUk goed aan de wedstrijd
ondanks dat we bijna onze gehele voorhoede op trainingskamp hadden
gestuurd, alJeen Broer Voolstra was achterlebleven, ook om zijn zieke
vriend te kunnen verzorgen. We hadden dan ook weer een paar
junioren mee die overigens zeer verdienstelijk speelden en we zijn dan
ook blij dat we elke keer weer een beroep op deze jongens kunnen
doen. Buiten deze jongens heeft de selectiê van het derde ook een
vaderlik figuur nodig en dit was Binne Oosterbaan dit keer. Het begin
van de wedstrfld was in handen van Oldeboorn en dit resulteerde ook
in een 1-0 voorsprong, door goed in rammen van Broer. Naarmate de
le helft vorderde kreeg lrnsum mèer vat op het spel (mede door de
harde wind) en scoorde 3 maaldus we gingen met een 3-1 achterstand
de kleedruimte in. Maar het 3e heeft veerkracht, dit hebben we
bewezen tegen het 2e , die dacht in de rust al te hebben gewonnen,
maar mooi niet, wij gaan door tot ver na de wedstrud. Dus wind in de
rug en aanvallen maar, de gehele 2e helft. Dit had resultaat en we
scoorden 3-2, maar in ons aanvallende spel vergaten we een counter
van lrnsum te pareren en het werd 4-2. We kwamen nog wel terug tot
4-3 en als de scheidsrechter consequent was geweest hadden we zo

De Zwart Witten 42 jaargang nr, 2 r oktober 2OO1- o 17



wie zo 1 strafschop moeten hebben, en hadden we een puntje uit
Irnsum mee naar Oldeboorn genomen/ wat overigens wel verdiend
was geweest. Verder wil ik de invallers bedanken dat ze met dit
wereldteam mee wilden spelen. Later in de kantine in Oldeboorn
hoorde ik onder het genot van een bieÊje dat we met 6-4 hadden
gewonnen.

Jan van der Woude
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EiIKELE GITATEIII VAN
JOIIAN GRUIJFF

"#
fufl*_

r "Praten,.,, als ik alles zo zou kunnen als praten..."

o 'ïe moet schieten, anders kun je niet scoren"
o "Goede voetballers kennen geen domme mensen zijn'
r "In principe is bondcoach een full-time functie, maar wanneer je met

niemand iets te maken hebt, kun je het erbij doen"
r "Ik heb verschrikkelijke hekel aan iemand die beweegt, maar niet

weet waar naartoe"

o 'Als het om voetbal gaat ben ik nooit eerlijk"
o "Een formatie die wil winnen, moet kunnen verdedigen'
o "\ilat is snelheid. Vaak verwisselt de sportpers snelheid met inzicht.

Kijk, als ik iets eerder begin te lopàn dan een ander, dan lijk ik sneller"

o "Je kunt domineren zonder bal en je kunt domineren met bal"
o "Een linkspoot heeft wat extra's daar moet je van uitgaan"
r "Voetbal isl het samensmelten van twee tegenpolen - tenminste als

het goed gespeeld wordt"
r 'Goede voetballers hebben ook talent voor andere balspelen"

o 'Als je met tien punten verschil kampioen wordt, neem je die niet
mee naar het volgende seizoen"

o 'Voetbal is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen "
o ?ls je sneller wilt spelen, kun wel harder gaan lopen, maar in wezen

bepaalt de bal de snelheid van h'et spel"
o "De keeper maakt het tempo van de aanval uit"
o ïtalianen kunnen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen"

o "Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet"

r "Ik maak eigenlijk nooit fouten want ik heb enorme moeite me te
vergissen"
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STANDE JrI V.V. OLDEBOORN

EERSTE ELFTAL
01 WZS
02 St. Jakob
03 Robur
04 DTD
05 Oosterlittens
06 Kraggenburg
07 Terschelling
08 Dronrijp
09 Blauwhuis
1O Oldeboorn
11 Aengwirden
12 Sparta

DERDE ELFTAL
01 RES 4
02 Sneek 6
03 lrnsum 3

04 Oldeboorn 3
05 wzs 4
06 Black Boys 2

07 cAB 3
08 Oosterlittens 4
09 Bakhuizen 3
10 Lemmer 3
11 Arum 1

12 Langweer 2

TWEEDE ELFTAL
01 RES 3
02 Bakhuizen 2
03 Heerenveen 7
O4 Oldeboorn 2
05 Sneek 5
06 Joure 4
07 Gorredijk 4
08 Renado 3

09 Akkrum 3
10 LSC 3
11 Aengwirden 3

VIERDE ELFTAL
01 scs 2

02 lrnsum 4
03 de Sweach 3

04 Thor 3

05 Boornbergum 3

06 Tijnje 3

07 Wispolia 3

08 GorredUk 6
09 Drachten 5

10 Blue Boys 3

11 GAVC 4
12 Oldeboom 4

5-9
4-8
3-7
4-7
4-7
5-6
5-5
3-4
4-4
3-3
3-3
2-O

3-9
3-9
4-9
3-6
3-6
4-6
2-3
2-3
3-1
3-0
3-0
3-0

4-L2
5-10
3-7
+6
2-4
3-4
2-3
3-1
3-1
2-O
3-0

4-t2
3-9
3-6
3-6
2-3
2-3
2-3
3-3
3-3
3-3
4-3
4-O
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VIJFDE ELFTAL
01 FVC 4
O2 Oldeboorn 5
03 Irnsum 5
04 Warga 4
05 Sparta 4
06 wzs 5

07 RES 5
08 Black Boys 3

09 GAVC 5
10 Robur 4
11 Akkrum 5
12 Frisia 7

DAMES ELFTAL
01 de Walde- QVC 1

02 Akkrum 2

03 Lemmer 1

04 Aengwirden
05 FFS 2
06 DWP 1

07 Wispolia 2
08 GAVC 1

O9 Oldeboom 1
10 Renado 1

11 WZS 1
12 Jubbega I

B.IUiIIOREN
01 DWP 1
02 Aengwirden 1

03 Tijnje 1

04 Renado 1

O5 Oldeboorn 1
06 Oudehaske 1
07 Nieuweschoot 1

08 Read Swart I

4-t2
5-12
4-9
5-9
2-6
4-4
4-4
2-3
4-3
2-O
3-0
3-0

C-JUNIOREN
Ol Oldeboom 1

02 Oudehaske 2
03 Renado 2
04 wws 1

05 Scharnegoutum 2
06 Akkrum 2

D-PUPILLEItI
Ol Oldeboom 1

02 Nieuweschoot 2
03 Heerenveen 5
04 Read Swaft 2
05 lrnsum 2

06 GAVC 3
4-t2
3-9 E.PUPILLEN
4-9 01 Heeg 1

2-6 02 Black BoYs 1

3-6 03 HISC 1

4-6 04 DWP 1

4-6 O5 Oldeboom 1

4-6 - 06 Waterpoort Boys 1

4-3
3.0 F-PUPILLEN
3-0 01 Blue BoYs 1

4-0 02 Boornbergum 1

03 Warga 1

04 Oldeboom 1
4-10 05 scs 1

4-9 06 Tijnje 1

4-9
4-6
5-6
3-4
3-1
5-1

4-L2
3-6
4-6
3-3
2-O
2-O

5-13
4-7
4-5
5-4
4-4
4-3

4-L2
4-9
4-6
3-3
3-3
4-O

4-t2
4-9
4-6
4-6
3-0
3-0

De zwart Wltten 42 jaargang nr. 2 ' oktober 2OOr r 2l



WEDSTRIJSGHEMA

ZATERDAG 6 OKTOBER
OLDEBOORN DA1
DWP 81
OLDEBOORN C1

OLDEBOORN Dl
DWP E1
BLUE BOYS Fl

ZONDAG 7 OKTOBER
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
RES 4
BLUE BOYS 3
ROBUR 4

ZATERDAG 13 OKTOBER
DE WALDVQVC DA1
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Cl IS VRIJ
GAVC D3
OLDEBOORN El
OLDEBOORN F1

ZONDAG 14 OfiOBER
TERSCHELLING 1

HEERENVEEN 7
BI-ACK BOYS 2
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

- ST.JAKOB 1

- JOURE 4
- OLDEBOORN 3

.- OLDEBOORN 4
. OLDEBOORN 5

- OLDEBOORN DA1
. NIEUWESCHOOT 81

- OLDEBOORN Dl
- HEEG E1

- BOORNBERGUM F1

. - OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 3
-SCS2
- IRNSUM 5

"#
fuH.o-

- WISPOLIA DA2 14.00
- OLDEBOORN 81 10.45
- SCHARNEGOUTUM C2 1O.OO

- HEERENVEEN D5 11.00
- OLDEBOORN E1 09.30
- OLDEBOORN F1 11.00

14.00
10.00
14.30
10.00
10.00

14.30
14.00

09.00
11.00
10.00

14.00
12.00
11,00
11.00
10,00

ZATERDAG 2OIZONDAG 21 OKTOBER TNHAAL/BEKER
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ZATERDAG 27 OKTOBER
OLDEBOORN DAl
OLDEBOORN 81
RENADO C2
OLDEBOORN Dl
HJSC E1

scs Fl

ZONDAG 28 OKTOBER
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
WISPOIA 3
SPARTA 4

OEFENPROGRAMMA
OLDEBOORN í EN 2

ZONDAG 23 FEBRUARI
Mrry 1

Mt(/ 2

BEKER

ZATERDAG 20 OKTOBER
WASKEMEER 1

- FFS DAz
- AENGWIRDEN 81
- OLDEBOORN C1
- NIEUWESCHOOT D2
- OLDEBOORN El
- OLDEBOORN Fl

- DRONRIJP 1

-WZS3
- ARUM 1

- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2

14.00
14.00
09.30
11.00
10.00
09.4s

14.00
10.00
11.00
12.00
10.00

14.00
14.00

- OLDEBOORN 1 14.30
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P.P VA]II DER FEER BOKAAL
,#
fufu,,-

NAA14
W. van Kalsbeek
A. Faber
C. Reitsma
). v ld Woude
D.H. Akkerman
P. Poepjes
W. Huisman Wzn
B.P. Kleefstra
S. Oosterbaan
W Vink
B. Voolstra
B. Haspels
B. Oosterbaan
A. Oving
H. Vink
D. Westerhoven
M. Nijdam
M. Meester
J. Tijsma
S.v/d Velde
J. Visser
J. Zandberg

ELFT. DPT.
Vijfde 6
Derde 5

Eerste 4
Derde 4
Eerste 3

Eerste 3

Eerste 2

Eerste 2

Eerste 2

Derde 2

Derde 2

Vijfde 2

Vijfde 2

Vijfde 2
Vijfde 2

Vijfde 2

Dames 2

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

M. Huisman
H. Oosterbaan
E. Quarré
J. Stulp
P. Antonissen
S. Bangma
P. Viera Dias
J. v /d Vlugt
Joh. de Jong
S. Vink
M. Hiemstra
K. Rodenburg

- M. Wobma

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Derde I
Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

VUfde t
V|fde 1

Dames 1

Dames 1

Dames 1

24 . oe zwart wltten 42 jaargang nr. 2 ' oktober 2oo1


