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OVERZICHT

Voordat je 't het weet zíjn er al weer drie weken om en mag je weer
met een overzichtje op de proppen komen. En dan is toch weer het
eerste wat er bij me opkomt, is er nog wat gebeurt wat het vermelden
waard is, Nu zou ik kunnen zeggen dat Durk Valk door iets was heen
gezakt, maar helaas dat stond al in de Mid-Frieslander. Of dat Jentje
Kirkenier nieuwe voetbalschoenen heeft gekocht, omdat hij afgelopen
woensdagavond op het trainingsveld meer aan het tobbedansen was
dan aan het voetballen, volgens eigen zeggen lag het aan zijn noppen!!!
Of dat de Jantjes van Oldeboom in Thailand verkoeling zoeken, of dat het
bestuur van de V.V. Oldeboorn toch maar heeft besloten om zijn club-
scheidsrechters ooffiummers te geven, dat dit misschien kan voorkomen
dat er problemen onEtaan met de KNVB, en het v$fde in de toekomst geen

wedstrijd hoeft uit te spelen als er nog een kwartier is te gaan. Nu zijn er
ook dingen die zeker het vermeldenaijn, zoals het kampioenschap van de
D-pupillen gevolgd door de titel van de C-Junlorcn die ook aanstaande
is. En wat te denken van de overwinning van het 4e elfral van 3 weken
terug, Wispolia werd met maar liefst 7-2 verslagen. En dan de loting
van de beke4 waarin Oldeboom t het mag opnemen tegen zaterdag
hoofdklasser Urk. Deze thuiswedstrijd zal plaatsvinden op 24 november
om 14.30, dus komt allen. Nu het ovezicht van het weekend 17-18
november.
Het eerste elftál reist af naar Harlingen om tegen Robur te spelen.
Nu heb ik zelf niet zo'n prettige ervaring met Robur (zie vorig krant-
je), dus hoop ik dat.het eerste elftal van ons Robur kan vernederen.
Zo eenvoudig zal het zeker niet gaan want volgens mij is Robur een
van de koplopers*,Maar laten we hopen op een stunt.
Het tweede elftal moet het opnèmen uit tegen Renado 3, nu heeft
het verleden wel uitgewezen dar Renado uit altijd lastig is, maar
gezien de stand moeten er 3 punten inzitten.
Het derd'e eftal mag naar Sneek om het op te nemen tegen Sneek 6.
Dit is een ploeg die in hun groep bovenin meedraait. Maar gezien de resul-
taten van de laatste weken, 14-0 winst tegen Arum en 4-4 uit tegen
Lemmer zou er voor het derde best wel eens een pun[ie in kunnen zitten.
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Het vierde elftal mag het tegen Maarten de Jong en vrienden opnemen.
Wat me in hun groep opvalt is dat Gorredijk 6 een keertje niet bovenaan
staat. Zouden ze last hebben gekregen van het vele succes van de laatste
jaren waarin ze bijna elk jaar kampioen werden. Misschien liggen er wel

mogelijkheden voor een stunt heren.
Het viJfde elftal onWangt WZS thuis en zal zeker moeten winnen om zich
in de middenmoot te handhaven. Ook dit jaar lijkt het sterk op vorig
seizoen waarin er voor de winterstop veel punten werden verspeeld.
Bij het wedstrijdschema die ik van Harm heb mogen onWangen vraag
ik mij of de dames van Oldeboorn ook een bekemredstrijd hebben.
Want het programma vermeld dat onze dames het op moeten nemen
tegen WZS 1. Volgens mij speelde WZS 1 3 jaar geleden nog in de le
klasse van het vrouwenvoetbal, Dus snel de stand er maar even bij-
gehaald en daar staat inderdaad WZS 1. Gezien de stand draait WZS

net zo moeilijk als onze dames, dus misschien bied dit perspectief.

Henk Vlnk
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BOARNSTER TRAINER:
UUIJ ZIJN EEITI VRIENDENPLOEGII!

Via het clubblad is het een mooie gelegenheid om mij zelf eens voor te
stellen. Mijn naam is Jan Berensen. Ik ben net Abraham geworden en
wij wonen in Nes onder de rook van Akkrum. Ik ben getrouwd met
Yvonne en wij hebben twee zonen Aubrey en Servien. Van oorsprong
komen wij uit Zevenaar, dat ligt in Gelderland, Maar door reorganisaties van
mijn werk als bankmedewerker waren wij genoodzaakt om te verhuizen
naar Friesland. Eerst hebben wij twee jaar in Mantgum gewoond. Vanuit
Mantgum hebben we ons georiënteerd in de omgeving. Na lang zoeken is
het Nes geworden, waar we een mooi stekkie aan het water hebben. In
mijn jeugd speelde ik als doelman voor de Arnhemse Boys. Enkele jaren
later verhuisde ik naar de buurman de Velpse Boys. Dat werd een
geweldige tijd vooral toen we van de vierde klasse doorgestoten waren
naar de 1e klasse. Ik heb ook nog bij de GraaÊchap getraind destijds onder
Piet de Visser. Helaas raaKe ik zwaargeblesseerd (schouder uit de kom,
einde oefening). Mijn laatste jaren als actief speler heb ik doorgebracht bij
O.B.W. in Zevenaan TussenUjds volgde ik de trainerscursus en slaagde ik
voor het C- diploma (nu oefenmeester 2). En zo mocht ik training geven
tot en met de tweede klasse K.N.V.B. De eerste club als trainer werd O.B.W.
Het tweede jaar de tweede selectie, daarna 4 jaar hoofdtrainer. Wij
promoveerden toen van de derde klasse naar de tweede klasse. Mijn
tweede club werd Zelhem (twee jaar vierde klasse). De derde club was
Varsseveld (hierin promoveeden we van de derde klasse naar de tweede
klasse). Na mijn verhuizing naar Friesland ben ik als keeperstrainer
begonnen bij G.A.V.C. in Grou. De toenmalige trainer was mijn collega
bij de postbank. Op deze manier kom je er weer een beege tussen. Het
bestuur vroeg mij of ik interesse had om hoofdtrainer te worden. Ik
wist dat dit een zware opgave zou worden, vooral doordat zeven
spelers vertrokken. Toch werd het nog een redelijk seizoen met een
eindscore van 32 punten. Ik zag dat er een goed en jong elftal stond
met perspectief voor de toekomst, tenminste als de instelling en
beleving goed blUft. Toen Oldeboorn vrij kwam, had ik voor mijzelf het
gevoel, dat ik wel eens een vereniging kon hebben, die bij mij past.
Door hard werken, veel voor elkaar over hebben, een vriendenploeg
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je op aan kunt, dat spreekt mij aan. Naarmate de tijd verstrijkt zie ik

dat gevoel hierover juist is geweest. Als trainer bevalt mij de club zeer

goed. Het is fijn om met deze groep te werken. De opkomst en

instelling bij de training is prima, nu de resultaten nog!! 0-3 tegen

Terschelling en 1-5 tegen waskemeer, dat betekent voor ons de derde

bekerronde. Het is belangrijk dat we deze lun moeten proberen door

te zetten. Voor iedereen is het naast beleving en inzet ook het behalen

van goede resultaten van groot belang! ook is het alleen maar voor

ons zelfveÉrouwen. Tot slot wens ik iedereen die Oldeboorn een warm

hart toedraagt een goede gezondheid en veel geluk voor de toekomst,

want in deze onzekere wereld kunnen we dat goed gebruiken. Laten

we samen in vriendschap proberen ons doel te bereiken. We staan er
samen voor en we gaan er voor! !l
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GITAATJES EN EEN MOPJE

CITAATJES

o In een vroeg stadium 11 tegen 11 spelen met een gemiddeld team
betekent dat twee kinderen echt leren voetballen en de rest allen
het juichen.

r Een goede middenvelder is een speler die simpel speelt.
e Door alleen te kaatsen met het sterke been kan de bal teveel

effect mee krijgen.
r Een sch'ljnbeweging is voor kinderen het allerleukste'
o In het voetballen betekent snel herstellen dus het zo snel mogelUk

herstellen van "buiten adem"zijn.

EEN MOPJE:

Een man die bU Artsen zonder Grenzen werkt moest een keer een
lading medicijnen in een ontwikkelingsland afleveren. Hij laadt alles
ne$es in dozen uit en gaat weer weg. Een paar weken later komt hij
terug en ziet dat alles nog netjes verpakt staat. HU vraagt aan de
dorpelingen: Waarom staat alle nog verpakt? Antwoordt de dorpeling:
Op de bijsluiter staat: driemaal daags na het eten innemen!
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OLDEBOORN Dí KAMPIOEN

Staand v.l.n.r.: lelle-Jacob de Vries (trainer/ leider),

Jan Hendrik van der Wal, Amold Hobma, Dennis Rodenburg,

Geanne de Jong, Harke Hartmans (leider).

GehurK v.l.n.r.: Dick lGlsbeek; Jesse haspels,

Marius van der Horst, Klaas Haftrnans en Rene Land.
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G.JUNIOREl{

OTDEB(X}RN Cl . SCHARNEGOUTUM C2

op zaterdag 6 oktober moesten wij tegen schamegoufum c2 voetballen.

we moesten 9.30 in de box zijn en 10.00 roetballen. De wedstr$d begon

meteen goed na de afoap, we hadden balbezit en toen soorde Martijn
meteen át. net was 1-0 voor ons, na de aftrap verloor Schamegouhrm
meteen de bal en toen scoorde Amold een doelpunt nu is het 2-0' En Anno

maakte er nog een en Jacob nog een en Martijn nog een en toen was het

rust het stond nu 5-0 voor ons. Na rust had schamegouh.rm de aftrap maar

die verloren nafuurlijk weer de bal en Amold scoorde een doelpunt het was

nu 6-0 en daama soorde Erik er een en toen was het 7-0, later in de wed-

strud scoorden Anno 3 keer en Amold 2 keer en Martijn nog 2 keer en toen

was de wedstrijd afgelopen. De eindstand is geworden 14-0'

tarnoTrcost
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B.JUNIOREN

OLDEBOORN B1 - OUDEHASKE BI

wij moesten op 8 septemberthuis tegen oudehaske 81. Het was vanaf
het begin al een spannende wedstrijd. Maar de spelers van oudehaske
waren in het begin wel beter dan die van oldeboorn, wij stonden dan

ook al redelijk snel met 0-1 achter. Maar we lieten het er niet bij zitten

en we hebben teruggevochten en we zijn toen uiteindelijk toch nog met

1-1 de rust in gegaan. De tweede helft hadden wij niet veel kansen,

maar daar in tegen die van oudehaske hadden een paar hele goeie

kansen. Maar deze kansen bleven uit het doel. Het is 1-1 gebleven tot
de laatste tien minuten toen werd het wat spannender. Toen had Jorrit
nog een goeie kans op de lat, en daar na nog een kans en die ging wel

in het doel. Toen was het 2-1. En in de laatste minuten maakte de doel-

man van Oudehaske een grote blurtder en toen was het toch nog 3-1.

wij hadden voor de wedstrijd te weinig spelers en daarom hebben er
nog vijf C spelers mee gedaan. Het was een spannende wedstrijd en

tegelijk onze eerste pun$es.

Ieen de Leeuw

OLDEBOORN 81 . NIEUWESCHOOT 81

Het was 13 oktober om 13.30, iedereen was reeds aanwezig in de box,

De uitleg en opstelling heb ik gemist, want ik was te laat. Dat werd dus

de eerste helft op wissel voor mij. Toen we het veld op kwamen werd

er eersteen warming-up gedaan en daarna was er nog tijd om even een

balletje te trappen. Ik zelf moest de keeper inschoppen want dat is de

taak van de wissel. Toen het eindelijk 14.00 uur was konden we aan de

wedstrijd beginnen, maar ik zelf niet. En op de koop toe mocht ik ook

nog eens ais grensrechter fungeren, wat ik nog nooit eerder had

gedaan en dit de eerste minuten ook te merken was. Dit alles had tot
gevolg dat de mensen aan de kant hun lachen even niet konden
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houden. We begonnen goed aan de wedstrijd en zetten goed druk dat
als gevolg had dat we veel in balbezit waren en dat een goed teken
was. Het spel verliep goed met niet al te veel kansen maar wat niet is
kan nog komen. Zoals ik al zei konden de kansen nog komen, en dit
was ook het geval. Het was ongeveer halverwege de eerste helft toen
er een goede aanval werd opgezet waarin Jorrit ook een goede rol
speelde. En de bal belandde via een diepe pass uiteindelijk terecht bij
Martijn die met een mooi slijdschop de bal nog net over de keeper
heen schopte 1-0 voor Boanl!l Maar kort daarna liet de tegenpartij ook
van zich horen en hoewel de bal met geluk met een hoge boog over de
keeper heen ging stond het toch 1-1. Het was net of we het een beetje
lieten zitten want er werden wat knullige fouges gemaakt. Zo werd er
door Nieuweschoot geprofiteerd door een verkeerde uittrap van de
keeper, en zo een goal tot stand kwam 1-2. lentsje vond het eerst wel
genoeg en fluitte voor de rust. We gingen naar de box om de thee te
nuttigen en de preek van de leider aan te horen al hoewel dit wel van
belang was, Even later gingen we allemaal weer met volle moed het
veld op om de tegenpartij (die trouwens erg onbeschoft was) een
poepje te laten ruiken. En het bÍeek ook uit te komen want na zo'n tien
minuten gespeeld te hebben kreeg Jorrit een uitgespeelde kans en kon
zo doel treffen 2-2. We gingen door met de wedstrijd met als doel de
ploeg op voorsprong te zetten. DiFmocht jammer genoeg niet baten
want de tegenpartij bleek meer doeltreffend dan wij Boan. Zo kwamen
we na een poosje met 3-2 achter door wat foutjes in de verdediging,
maar ieder mens maakt fouten al hoewel dit weljammer was. Wij had-
den wat goed te maken omdat we achter stonden dus zetten ons nog
even goed in, Maar wat nou wel jammer was dat we het geluk niet
mee hadden, want er werden wel een paar kansen gecreëerd maar die
waren helaas niet doeltreffend. En zo dacht de tegenpartij wat zg niet
kunnen afmaken dat doen wij juist wel en zo werd er in de laatste tien
minuten van de wedstrijd nog door Nieuweschoot gescoord door een
uitgespeelde kans wat eigenlijk niet had gemogen. De wedstrijd liep
verder zonder veel spannende momenten op zijn einde, en betekende
het fluisignaal van Jentsje het einde van de wedstrijd. Eindstand 2-4 in
het voordeel van Nieuweschoot. Jammer en volgende keer beter.

Sander Postma
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OLDEBOORN 81 . AENGWIRDEN 81

We moesten om 14.00 voetballen tegen Aengwirden die in de competitie
beter heeft gepresteerd dan ons. Vrijdagavond was bijna iedereen naar
het medium geweest dus er werd gedacht dat we zouden verliezen, maar
dat was dus niet het geval. Onze scheids Jentsje ffoot prccies af om 14.00
en we begonnen meteen met aanvallen. Hindrik de Jong stond bij ons op
goal en Jeen in de spits en meestal is Jeen keeper dus dat is heel wat
anders. Maar Jeen werd mooi aangespeeld en draaide en scoorde de 1-0,
we bleven goed voetballen en Anno had een goeie actie en scoorde via
binnenkant paal en zo was het 2-0. Maar we gingen wat verslappen en wat
gemakkelijk voetballen en dat werd ons afgestraft door een goal van hun
2-1 maar Anno had een leuke actie en scoorde voor de rust nog even
3-1. In de rust zeiden de leiders dat we zo door moesten gaan en dat
deden we wel, maar minder dan in de eerste helft. En zo werd het 3-2 en
later zelfs 3-3 en toen werd er door het hele team gevloekt maar we
gaven niet op en volgens scoorde Jeen de 4-3 en even later scoorde Anno
de 5-3 en we waren save maar we kregen het nog wel even benauwd
want hun scoorden 5-4 en 5 minuten voor het einde had Sander een
botsing en kon niet meer verder spelen, maar door goed teamwork
hebben we deze wedstrijd gewonnen en dat werd wel weer eens tijd.
En Erik en Anno nog bedankt.

Jacob van der Welf
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PUPIL VA]II DE MAAIID

JAN HENDRIK VAN DER WAL

Leeftijd en team: L2 jaaq D1 pupillen

Op welke plaats speel je: Spits / verdediger /
middenvelder

Op welke plaats speelje het lieÊt: verdediger

Beste voetballer ter wereld: - Zinedine Zidane

Beste voetbalclub ter wereld:

Leukste televlsie programma :

Doe je ook aan andere sporten:

Heb je huisdieren:

Wat eet je het liefst:

Wat eet je liever niet:

Ajax

Spannende films

Nee

Nee

Patat

Boerekool/ spruiges

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: lelle-Jacob de Vries
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WIJZIGINGEN BESTUUR

AFGETREDEN

Jelle Teunissen
Dineke Troost
Johan Fokkema

NIEUW

Sietie Huisman
Durk Valk
Siemen Willem de Vries

FUNCTIE WIJZIGING

Sietze Akkerman

Secretariaat
Sporttechnische zaken
Onderhoud

Commerciêle zaken
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DE GLUB IS VAN ONS
ALLEMAAL

Er is geen vercniging die niet vrijwilligers nodig heeft . Zo ook onze
voetbalvereniging. Naast de accommodatiebeheerder (Harm) zullen ook
wi:' de handen uit de mouwen moeten steken. Een schone en opgeruimde
accommodatie is een visitekaarlie voor de club.
Naast het veldwerk en de administratieve taken heeft Harm te weinig t$d
om de boxen optimaal schoon te houden. Wij, als bestuur, hebben
gemeend een.schema te moeten opstellen voor boxenschoonmaak waar-
bij alle spelende leden, die dus gebruik maken van de boxen, bij toeóeurt
drie à vier keer per jaar ( een uurtje ) de witte tomado laten rczen. Als
ieder team zorgt dat direct na afloop van de tmining én wedstrijden de
boxen bezemschoon worden gemaakt, is dat niet teveel gevraagd. Ook de
jeugd willen we erbij betrekken. De B-junioren gaan meedraaien bij de
boxen-schoonmaak, de jongere tearns gaan bij toerbeurt 'prikacties'
uitvoeren, zodat de velden afualvrij gehouden worden. Jong geleerd is oud
gedaan en schoonmaken stimuleert om schoon te houden.
Een sportclub is een soort tweede familie, waar iedereen gerespecteerd
en gewaardeerd dient te worden. Wij willen graag een sóoon en
opgeruimd huis, óók bij de sportclub!! Als iedereen z'n steenlie bijdraagt
maken vele handen licht we*.

Het bestuur

VRTJWTLLIG ERS?, BROODNODTG ! ! !

Ook in de kantine is dringend hulp nodig. Het aantal barkeepers daalt
drastisch zodat de baÊeams die er nog zijn te vaak moeten aantreden. Dat
komt de motivatie niet ten goede. Graag zouden we dan ook wat aanvulling
willen hebben zodat teamleden zaterdags en zondags minder vaak in de
kantine staan, Wat langere adempauzes komt de werklust ten goede. Het
is gezellig werk, dus...voel je je geroepen of wordt er een beroep op je
gedaan, je wodt met open arnen ontvangen in het Eoarnster Barleam!
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SCHOONMAAKSGI{EMA

Hieronder zult u het schoonmaakschema vinden waarover is beslist op de
ledenvergadering van het jaar 2001. Er is besloten dat er op maan-
dagavond drie boxen en de scheidsrechterbox aan een wekelijkse
wasbeurt wordt onderworpen. We beginnen het schema op 12-11-01. De
groepsindeling is als volgt: 4 senioren + 1 B- junior. De dames zijn vrij
van de wekelijkse taken maar worden wel ingezet voor een 3-jaarlijkse
grote schoonmaak van de kantine.

"w
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12-11-O1
O. Kloosterboer
J. de Jong
M. Hofstra
H. Vink
N. Veld

t9-11-O1
W. Zandberg .

l. de Boer
B. Haspels
T. Voolstra
M. Huisman

26-11-01
B. Oosterbaan
W. van Kalsbeek
A. Oving
D. Westerhoven
L de Leeuw

3-12-O1
C. Troost
M. Kleefstra
Joh. de Jong
H. Nieuwland
J. v/d Werf

10-12-Ot
K. Akkermans
J. Meester
S, Vink
H. v/d Krieke
J. Meester

t7-!2-OL
J. Teunissen
Je. Fokkema
S. Bangma'
E. v/d Krieke
A. de Jong
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I{UIS. EN GEDRAGSREGELS
OVER ALCOHOL VOOR
v.v. oLDEBOORI{

' Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank
te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

o Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende
drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in
de kantine of op het terras.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

r Jeugdleiders van WO, trainers van jeugdelftallen vaan WO en
andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun
functie.

Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
van WO.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het
toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen.
Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank
worden geweigerd.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy
hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet
toegestaan.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen
worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit
de kantine verwijderd.
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OLDEBOORN {

FORS VERLIES VOOR VERZWAKT WASKEMEER

Een fors gekortwiekt Waskemeer kon het op eigen veld niet redden tegen
het eveneens in de vijfde klas uitkomende Oldeboorn. Via een toch wel
geflatteerde 1-5 eindstand maakte de zondagclub een eind aan het

bekeravontuur van de groenzwarten. Trainer Adze van der Meulen miste
maar liefst vijf spelers en dat was net even teveel van het goede. Melle

Stoker, lohan Stuiver; Andries van der Meulen, Jan Reinders en Tim Offringa
waren om diverce redenen nÍet beschikbaar en dus moest er aan

Waskemeerse zijde nogal geïmproviseerd worden. De staft van de
grcenzwarten was dan ook niet optimaal. Oldeboom kreeg in de beginfase

veel ruimte en wist daar goed mee om te gaan. Na tien minuten leek

keeper Wietse BeUert kansloos op een hard schot, de paal bracht redding.

Even later was het wel raak, vanaf twintig meter liet een Oldeboorn speler
met een uitstekend schot Beijert kansloos. Oldeboorn bleef het oveerwicht
houden en kreeg ook twee riante mogelijkheden om de scor€ op te voeren.

Beijert hield met puike reddingen de Waskemeerders op de been' Op een

hard ingekopte corner had de goalie echter geen antwoord, 0-2. Geert Jan

Leeuw kwam naar de kant, Heerc van der Veen kwam voor hem ín het veld.
Waskemeer kreeg meer grip op de wedstrijd en begon beter te voetballen.
Een comer van Waskemeer werd door Bert Offringa ingekopt, de bal bleef
in het doelgebied liggen, waar Bert Boonstra zeer attent de 1-2 binnen-
schoot. Na de rust een sterker Waskemeer. Duels werden steeds vaker
gewonnen en ook het combinatiespel oogde een stuk vezorgder. Na een
kwartier in de tweede helft resulteerde dit dan ook in een goede

mogelijkheid. Wolter Jan Boonstra kon na een prima opgezette aanval

alleen doorgaan op de doelman. Hij speelde de bal net ieb te ver voor hem

uit en de keeper onderschepte op tUd. De Waskemeerders speelden vol op

de aanval en gaven steeds meer ruimte weg in de achterhoede. Een

messcherpe'counter van Oldeboom leverde een goede kopkans op. Wim

Wagenaar maaKe obstructie en de scheidsrechter kon niets anders dan de

bal op de stip leggen. Vanaf elf meter schoten de bal feilloos raak, 1-3. Bij

de thuisclub verving Peter Martijn Jongsma lacco Fokkema. Een vrije trap
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vanaf twintig meter werd door Homme Jan Heida net over het doel
geschoten. ook Aize stoker miste van afstand het doel. uit een coun-
ter deden de bezoekers het beter, 1-4. Vlak voor tijd kwam aan
waskemeerse zijde sietze Keuning nog in het veld uool Rotr stuiver.
oldeboorn brak nogmaals door en alleen voor keeper Beijert scoorde
de oldeboorn spits eenvoudig, einstand 1-5. wim wagenáar een een
Oldeboorn speler liepen tegen geel aan.

OLDEB(X'RN 1- DRONRX'P 1

Dronrijp is altijd al een lastige tegenstander geweest voor het eerste en
dat bleek deze zondagmiddag ook weer. oldeboorn begon ook weer eens
veel te slap aan de wedstrijd (niet voor de eercte keeioverigens), zodat
we blij moesten zijn met het behaalde gelijkspel (1-r). óouwe Hein
Akkerman scoorde voor oÍdeboorn en verder wíl ik geàn woorden vuil
maken over deze wedstrijd. wel even dit, er gebeurde meer aan de zij-
lijn dan in de wedstrijd.

AENGWIRDEN 1 - OLDEB(X)RN-I

Deze wedstrijd moesten we winnen om met de bovenste vijf mee te
kunnen doen' Na een slechte eerste helft, de stand was toen 2-2, wis-
ten we uiteindelijk met 4-2 te winnen. De tweede herft gaven we
achterin ook geen kans meer weg, hopelijk zijn we weer de gáede kant
op' cees was op de traíning geblesseerd geraakt en werd **"ng"n
door Pieter. Doelpuntmaker waren siet 2x, Douwe Hein en píeten we
staan nu op de vijfde plaats en zijn wat los van de ondenste plaatsen.
Volgende week sparta, deze ploeg staat heremaar ondeiaan dus
venaracht ik 3 punten.

IAI{ EN JIKKE

Na de wedstrijd tegen waskemeer gingen alle spelers, begeleiding en spel-
ersvrouwen naar café Moeke de Bruin om daar even na te zitten. wat zun
we verwend door onze sponsor, een heerlijk soepje (tomaten), broodjes
ham en kaas, warme hapjes en koude hapjes. Voor ailes was geregerd. Het
werd dan ook laat (erg) en onze ceremoniemeesters Douwe èn pieter
hielden de sêer er goed in door allerlei instrumenten te proberen. Favoriete
muziek was de Muppetshow en we zongen met ons allen luidkeels mee,
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Ook de condoomact viel in zeer goede smaak. Volgens mij moet je hem

ergens anders voor gebruiken, maar voor een verstopte neus is dit mis-

schien wel een optie, de neus is in ieder geval direct leeg. TuSsendoor nog

even bij Harke en Froukje, dle in het Medium een fees$e hadden, de boel

op stelten gezet. Namens iedereen die bij het eerste elftal hoort wil ik Jan

en Jikke bedanken voor alles wat ze hebben gedaan. Dit zullen we zeker

nog een keer herhalen.

Harm

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 2 HEEFT TETS MET 2.1'

Zondag 21 okt. j.l. mocht Oldeboorn 2 als enige seniorenploeg van

onze dierbare vereniging de zwaÉe kleuren hooghouden. In Gorredijk
moest men aantreden tegen GoÏredijk 4. Onder leiding van Ald

Boarnster Jan Teunissen en met gastspelers Jeen de Leeuw, Jacob

Stulp en Henk v.d. Meulen en de comeback van Ronald van

Warmerdam leek Oldeboorn in ieder geval fysiek iets meer in te
kunnen brengen. Het bleek echter dat Gorredijk dit laatste iets beter
beheerste. Met name in de eerste helft liet Oldeboorn zich regelmatig
aftroeven in de vrij pittige duels. Daar dient wel bij vermeldt te worden

dat GorredUk hierbU af en toe behoorlijk over de schreef ging d.m.v.
zware en irritante overtredingen, waarbij scheidsrechter Jan Teunissen
een paar keer een gele kaart moest trekken. In de 21e'min. kwam

Gorredijk wel op voorsprong. Van ca. 20 m werd Jeen kansloos ge-

laten, 1-0. Na de rust kwamen lacob en Henk resp. Andreas en Ate

vervangen, Men kreeg in de 2e helft ook wat meer kansen en men had

af en toe ook een veldoverwicht, maar wederom werd dit niet omgezet
in meerdere doelpunten. Wel in de 67e min. toen Jacob uitstekend
werd bereikt na een vloeiende aanval, 1-1. Helaas stond het 4 min.
later alweer 2-1 voor Gorredijk. Uit een corner kon de bal vrij bij de 2e

paal worden ingekopt, Oldeboorn leek in dezelfde minuut op gelijke
hoogte te komen, maar libero lohan Tijsma werkte de bal uit een vrije
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trap van Jelle-Jacob de Vries net naast. Hierna volgde een gezapig
gedeelte in de wedstrijd. Gorredijk wilde de voorsprong behouden en
Oldeboorn was niet bij machte om langszij te komen. Zo ging
Oldeboorn naar weer een 2-1 eindstand (de 4e keer dit seizoen, waar-
van 3 keer verlies en 1 keer winst). Ook in deze wedstrijd was
Oldeboorn fysiek de mindere van de tegenstander en waren tevens
enkele spelers niet scherp genoeg. Helaas blijft de selectie krap
waardoor er weinig mogelijkheden zijn om te wisselen of van concept
te veranderen tijdens de wedstrijd. We houden de moed er echter wel
in en gaan met z'n allen trachten zondag 4 nov. a.s, weer 3 punten te
pakken bU LSC in Sneek. Oan't fiouwer novimber.

Piet.

OLDEBOORN 2 WEER IN EVENWICHT

Acht wedstrijden gespeeld, vier gewonnen en vier verloren, kortom
Oldeboorn 2 heeft de zaak weer in evenwicht. Na twee verloren
wedstrijden op rij was het zaak om weer eens een oveminning te
pakken om in ieder geval aansluitïng met de subtop te behouden.
Slachtoffer diende op zondag 4 nov. j.l. LSC 3 te worden. Met wederom
een drietal B-junioren (Jeen de Leeuw, Jorrit Zandberg en Jan Meester)
en de comeback van Sietze Akkerman ging Oldeboorn furieus uit de
staÉblokken. Wat de laatste wedstrijden te weinig gebeurde, het
afmaken van de kansen, lukte nu binnen 13 minuten wel. Na twee
minuten had aanvoerder Harke Hartmans het net reeds gevonden uit
een directe vrije trap, 0-1. In de 13e min. was het Johannes Watzema
die uit een vrije trap van Johannes Nijdam prima raak kopte, 0-2.
Oldeboorn bleef daarna het betere van het spel houden, maar ook LSC
kreeg een paar kleine kansjes. Een van deze kansjes werd in de 25e
min. benut. Een schot van ca. 20 m' vloog laag bij de paal binnen, 1-2.
Oldeboorn stelde echter in de 33e min, terecht orde op zaken. Wederom
was het Johannes Watzema die raak schoot, dit keer uit een voorzet van
Robbeft v,d. Torre, 1-3. Het was overigens wel duidelijk dat hiermee de
buit zeker nog niet binden was. Echter na rust stelde men binnen 5
minuten de zege veilig. In de 47e min. scoorde Johannes Watzema z'n
derde doelpunt op rij (helaas geen echte hattrick). Ook nu weer kwam
de vrije trap van Johannes Nijdam, 1-4. In de 50e min. scoorde spits
Robbert v.d. Torre de 1-5 en leek LSC helemaal te worden weg-
gespeeld. Het tegendeel was echter waar: Oldeboorn ging vreselijk
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chaotisch spelen en liet Lsc veel te veel ruimte waardoor ze terug

kwamen tot 3-5 in resp. de 53e en 81e min. De slotminuten waren af

en toe hectisch bij oldeboorn achterin, zeker nadat libero sietze

(blessure) het veld had verlaten en ook spits Robbert (moe) was

u"-"ng"n. ver in blessuretijd was het echter Jelle Jacob de Vries die

de eindltand op 3-6 bepaalàe. otdeboorn 2 heeft nu 12 punten uit I
wedstrijden en doet aardig mee in de subtop' Zondag 11 nov' a's'

wachtde,*"'ethuiswedstrijdtegenSneek5.Eenploegdienog
ongeslagenistotaandezezondagenwaaroldeboornhopelijkeen
einde aan weet te maken. Dus maar weer oan't snein'

Piet

OLDEBOORN 3

OLDEBOORI{3.ARUM1

Na 5 wedstrijden te hebben gevoetbald, waaryan 2 werden gewonnen

en 3 verloren moesten we zondag tegen het eerste spelen (van Arum)'

we hadden 3 spelers van het tweede gehuurd zodat de B's eens een

zondag vrij hadden. August was nog geblesseerd (had zijn tas wel

re.gÀno61"n "want misschien"). Chris had zich bij Wieger afgemeld

omaát hij op zaterdagavond op stap moest (mooi dat we weten dat dit

ook kan). De wedstrijd begon goed voor ons, want na een paar

minuten was het al raak door een mooie stiftbal van Yeshead' Daarna

speelden we Arum geheel van de mat' Jorn scoorde 2x, maar deze

werden afgekeurd op buitenspel en een oveftreding op de keeper' Maar

Jorn liet hlt er niet bij zitten, want hij wou zo graag eens scoren, dit

heeft hij ook nog 4 keer gedaan in deze wedstrijd. De mooiste was het

afstandàchot over de keeper heen. Minder leuk was het uitvallen van
yeshead met een hamstring blessure. Hij werd vervangen door Broer.

De eerste helft stond het dus 5-0 (is ons nog nooit gebeurd in de

eerste helft). Na een ba$e thee gingen we weer het veld op om een

paar doelpuntjes te maken en nog belangrijker de nul te houden' De

tweede helft was het echt het publiek vermaken. Het was doelpunt na
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doelpunt, Jan van der Woude 3x. lelle-Jacob de Vries 3x en Harm
Oosterbaan heeft Ellert nog even voorgedaan hoe je kan scoren uit een
corner. Het was inmiddels dus 12-0 en August moest en zou ook even
voetballen en hij scoorde ook nog 2x. Het was nu 14-0 en we wonnen
weer eens. lk moest Henk Mug en Klaas Voolstra nog even bedanken
namens Arum. Henk schreeuwde bij een stand van 10-0 Arum het kan
nog wel"en Klaas die stond te zingen van Hup Arum, Dit was weer eens'
een verslagje van het derde en volgende week mag een ander weer
schreeuwen,

Harm Watzena (de keeper)

JAARLIJKSE FEESTAVOND
EN SG}IUTJASSEN

JAARLIJKSE FEESTAVOND IN DE KANTINE

ZATERDAG 26 JANUARI 2OO2

THEMA: 50 JAAR TELEVISIE

VAN ELK TEAM WORDT EEN ACT VERWACHT!

SCHUTJASSEN EN

ZATERDAG MIDDAG

MNVANG 14.00

HOTEL ALDEBOARN

KI.AVER'ASSEN OM DE BEKER

29 DECEMBER
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DOUWE VENEMA TOERNOOI
ZONDAG 30 DEGEIYIBER 2OO1

December is de maand van sinterklaas, de Kerstman en........... Douwe

Venemal Voor de 13e keer wordt het roemruchte DV-toernooi georgani-

seerd. De organisatie heeft de boel dit jaar voor het eerst over een

andere boeg gegooid. werd er in de voorgaande edities altud gespeeld

op zaterdag, dit jaar is er voor gekozen om het toemooi te verplaatsen

naar zondag. De reden hiervoor is de krappe speeltijd die op zaterdag

onstond door de toenemende deelname en het gelijk aantal beschikbare

unen van de sPorthal in Akkrum'
Om wat meer ruimte te creëren is gekozen om het toemooi te organiseren

op zondag 3o december 2ool van 11.(Xl-2o.dt uur. De locatie is zoals

ieder jaar de sporthal in Akkrum.
Dames- en herenteams, kunnen zich opgeven tot uiterlijk 1 decembcr a,s'

Voor opgave gelden de volgende vocnwaarden:

o Minimaal 6 en maximaal 9 Personen;
o Leeftijd minimaal 14 jaar;
e Minimaal 5 spelers per team dienen woonachtig (geweest) te zUn in

Oldeboorn.

Het inleggeld bedraagt f 25,00 perteam en dient op 30 december a.s.

te wordÀn betaald. U kunt de naam van uw team en de namen van de

spelers doorgeven aan de volgende personenl

lan bethlehem : Swettebuorren 38, telefoon 0566-631881;

Jan van der Woude : Weaze 39, telefoon 0566-631636;

Johan Tijsma : Swettebuorren 1, telefoon 0566-632286 /
0513-il8887.
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STANDEN V.V. OLDEBOORI{

EERSTE ELFTAL
01 WZS
02 ROBUR
03 BLAUWHUIS
04 KMGGENBURG
05 OLDEBOORN
06 OOSTERLITÏENS
07 DRONRIJP
08 DTD
09 SÏ.JACOB
1O AENGWIRDEN
11 TERSCHELLING
12 SPARTA

TWEEDE ELFTAL
01 HEERENVEEN 7
02 RES 3
03 JOURE 4
04 SNEEK 5
05 OLDEBOORN 2
06 GORREDIJK 4
07 AKKRUM 3
08 BAKHUIZEN 2
09 RENADO 3

10 AENGWIRDEN 3

11 LSC 3

DER.DE ELFTAL
LO-22 01 RES 4
8-20 02 SNEEK 6
9-16 03 BLACK BOYS 2
10-15 04 IRNSUM 3
8-14 05 WZS 4
9-t2 06 CAB 3

8-11 07 oLDEBOORI{ 3
8-10 08 OOSTERLITTENS 4
9-9 09 LEMMER 3
8-7 10 BAKHUIZEN 3

8-5 11 ARUM 1

7-2 12 LANGWEER 2

VIERDE ELFTAL
01 scs 2
02 GORREDIJK 6
03 GAVC 4
04 IRNSUM 4
05 WISPOLIA 3

06 TiJNJE 3

07 BLUE BOYS 3
08 DE SWEACH 3
09 THOR 3
10 DMCHTEN 5

11 OLDEBOORN 4

8-16
8-15
9-15
6-14
8-12
7-TL
8-1 1

8-10
8-5
7-4
7-4

,#
pf,"_

8-24
7-21
9-18
9-18
8-14
8-t2
7-to
8-9
9-7
9-4
8-3
8-2

8-24
8-18
8-18
8-18
6-L2
7-7
9-7
6-6
6-6
7-3
9-3
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VIJFDE ELFTAL
01 FVC 4
02 WARGA 4

03 SPARTA 4
04 IRNSUM 5

05 RES 5
06 oLDEBOORI{ 5
07 BLACK BOYS 3

08 FRISIA 7

09 GAVC 5

r0 wzs 5

11 ROBUR 4
12 AKKRUM 5

DA}IES ELFTAL
01 DE WALDE/QVC 1

02 AENGWIRDEN 1

03 FFS 2

04 LEMMER 1

05 DWP 1

06 AKKRUM 2

07 WISPOLIA 2

08 GAVC 1

09 wzs 1

10 OLDEBOORN 1
11 RENADO 1

12 ]UBBEGA 1

B-'UI{IOREN
01 DWP
02 RENADO

03 TIJN]E
04 OUDEHASKE
05 AENGWIRDEN
06 NIEUWESCHOOT
07 OLDEBOORN
08 READ SWART

C..,UNIOREN
01 OLDEBOORN 6-18
02 WWS 7-L5

03 RENADO 2 7-L2

04 OUDEHASKE 2 6-10

05 SCHARNEGOUTUM2 7'4
06 AKKRUM 2 7-O

9-24
7-L8
7-L5
9-15
9-13
8-12
7-Lï
8-10
8-9
8-8
8-3
8-3

9-27
9-2t
7-L4
9-t4
9-L4
8-13
9-t2
9-1 1

9-10
9-9
7-2
8-0

9-22
9-16
9-L4
9-13
9-9
9-3

8-24
9-19
9-16
8-t2
9-6
9-0

D.PUPILLEN
01 OLDEBOORN'T
02 IRNSUM 2
03 NIEUWESCHOOT 2

04 READ SWART 2

05 HEERENVEEN 5

06 GAVC 3

E-PUPILLEN
01 HEEG

02 BI-ACK BOYS
- 03 HJSC

04 DWP

05 OLDEBOORN
06 WATERPOORT BOYS

F.PUPILLEN
01 BLUE BOYS

02 BOORNBERGUM

03 WARGA
04 OLDEBOORN
05 scs

(*=KAMPIOEN)

7-2t
8-16
7-8
7-4
7-2

9-23
9-19
9-16
9-t4
9-10
9-10
9-10
9-1
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WEDSTRIJDSGHEMA

ZATERDAG 24 NOVEMBER
NIEUWESCHOOT 81
OLDEBOORN 1

ZONDAG 25 NOVEMBER
CAB 3

ZATERDAG 1 DECEMBER
RENADO DA1
READ SWART 81
OLDEBOORN C1

ZOT{DAG 2 DECEMBER
KMGGENBURG 1
AKKRUM 3
BAKHUIZEN 3
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 8 DECEMBER
.OLDEBOORN DA1
OLDEBOORN 81
SCHARNEGOUTUM C2

ZONDAG 9 DECEMBER
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
DE SWEACH 3
GAVC 5

t5lt6 DECEMBER TNHAAL

- o|DEBOORN 81 13,30
- URK 1 14.30

- oLDEBOORN 3 1o.oo

- OLDEBOORN DA1 14,30
- OLDEBOORN 81 13.00
- wws c1 10.00

- oLDEBOORN 1 14.00
- oLDEBOORN 2 10.00
- oLDEBOORN 3 12.15
- THOR 3 11.00
- B|-ACK BOYS 3 10.00

- GAVC DAl 14.00
- DWP 81 14.00
- oLDEBOORN Cl 11.00

- BtÁuwHurs 1 14.00
- AENGWIRDEN 3 1O.OO
- IRNSUM 3 11.00
- oIDEBOORN 4 10.00
- oLDEBOORN 5 12.00
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WINTER + OEFENPROGRAM]UIA
V.V, OLDEBOORN

IÁATSTE TRAINING IS OP DINSDAG 18 DECEMBER'

START TRAINXNG IN 2OO2 OP 8 JANUARI'

DINSDAG 4 DECEMBER
OLDEBOORN 1

ZONDAG 13 
'ANUARIOLDEBOORN 1

ZONDAG 20 JANUARI
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 3

ZONDAG 27 
'ANUARI]UBBEGA 1

]UBBEGA 4

ZONDAG 3 FEBRUARI
OLDEBOORN 1

ZONDAG 10 FEBRUARI
OLDEBOORN 1

ZATERDAG 16 FEBRUARI
OLDEBOORN 1

ZONDAG 24 FEBRUARI
MKV 1

MKV 2

BEKERPROGRAT,IMA
ZATERDAG 24 NOVEMBER
OLDEBOORN 1

- ZANDHUIZEN 1 14.00
- oLDEBOORN 2 12.00

- oLDEBOORN 1 14.00
- oLDEBOORN 2 11.00

- WARGA 1 14.00

. MILDAM 1 14.00

- TRYNWALDSTER 8.1 14.00

- oLDEBOORN 1 14.00
- oLDEBOORN 2 14.00

14.30

- BERLIKUM 1

- IRNSUM 1

19.30

14.00

.URK1
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P.P VAN DER FEER BOKAAL "#
ffi.*,

trlAAÍrl
W. van Kalsbeek
J, v/d Woude
A. Faber
D.H. Akkerman
loh. Watzema
S. Veenstra
J. Stulp
M. Nijdam
P. Poepjes
C. Reitsma
J. Klompmaker
B. Haspels
H. Vink
C. Keekstra
J.l. de Vries
B. Voolstra
Joh. de Jong
B. Oosterbàan
A. Oving
D. Westerhoven
M. Hiemstra
W, Huisman Wzn
B.P. Kleefstra
S. Oosterbaan
H. Hartmans
R. v/d Torre
H. Oosterbaan
W. Vink
Joh. Tijsma
S. Bangma
H. vld Krieke
M. Wobma

ELFT. DPT.
Vijfde L7
Derde L2
Derde 9
Eerste I
Tweede I
Eerste 7
Derde 7
Dames 7
Eerste 6
Eerste 6
Derde 6
Vijfde 6
Vijfde 6 _
Dames 5
Tweede 4
Derde 3
Vijfde 3
Vijfde 3
Vijfde 3
Vijfde 3
Dames 3
Eerste 2
Eerste 2
Eerste 2
Tweede 2
Tweede 2'
Derde 2
Derde 2
Tweede 2
Vierde 2
Vierde 2
Dames 2

J. vld Berg
M. Meester
S. v/d Velde
J. Visser
J. Zandberg
M, Huisman
E. Quarré
P. Antonissen
A. Bangma
P. Viera Dias
J. v/d Vlugt
J. Meester
H, Nieuwland
S. Vink
T. Voolstra
S. v/d Heide
K. Rodenburg

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

VUfde 1

Vijfde 1

VUfde 1

Dames 1

Dames 1
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ÈËo-NIEUWS VAN DE REDAGTIE
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Sinds kort beschikt de redactie van V'V' Oldeboorn

over een eigen utàilàottt: redactiewo@uwnet'nl

Indien u de beschikking heeft over een computer met

iÀË*"iu"rbinding, kuni u uw: balpen, wedstrijd-

"àËráóàn, 
citaatjés, tips.van".'' mopies etc etc'

stureri naar bovenstaand emailadres'

Redactie clubblad


