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OVERZICHT

Met de donkere dagen voor kerst in het vooruitzicht, betekend het ook
dat de winterstop er al weer aan zit te komen. Nu is het vandaag 4
december, en voor sommige mensen betekend dit, behalve dat er een
verslagje geschreven moet worden, dat er ook weer gêdichtjes
geschreven moeten worden. 4 december is dus voor mij de enigste
dag in het jaar dat ik onmisbaar ben. Nu is mijn bedoeling dat ik op
pakjesavond niet thuis ben omdat ik dan in de Heineken Music Hall
vertoef, Ich will Rammstein bewonderen om daarna ook weer te kun-
nen zeggen, Je bent goed als je het met vuurwerk doet. Mensen die
me een bee$e kennen weten wel dat ik altijd blij ben als december om
is. Want ja, het begint dus met die Turkse bisschop uit Spanje die in
Afghanistan ook niet zou opvallen. Daarna volgt al vrij snel zijn
Laplandse vriend met zijn slee. Ng doe ik gelukkig niet aan Pasen, dit
komt omdat de paashaas de kerst niet haalt. Maar alle gekheid op een
stokje er zijn ook evenementen in december die de moeíte waard zijn.
Zo zal binnenkoft de strijd om het Bcarnster kampioenschap biljarten
weer losbarsten, en aan het einde van de maand (ik geloof op 30
december)'zal er weer gestreden worden om de D.V. Bokaal (hoezo
Oldeboorn een slaapdorp). Nu werd mij gevraagd om een overzicht te
schrijven over de le competitiehelft, waarschijnlijk omdat dit kran$e
net voor de kerstdagen uitkomt. la als ik wil ben ik hier snel klaar mee.
Want als ik de standen bekijk is het al snel duidelijk, 5 teams stevig in
de middenmoot en 1 team die onderaan bengelt. Maar om het krantje
toch een beege te vullen zal ik proberen elk team toch een beege ala
Hans Kraay Sr te analyseren. Het eerste elftal lijkt in de strijd om de
titel afgehaaK te zijn, dus wíl men terug naar de 4e klas zal er weer
een periodetitel gewonnen moeten worden. Als men in de 2e helft van
de competitie met dezelfde inzet kan spelen zoals men dat tegen Urk
deed, behoord dit zeker tot de mogelijkheden. Het tweede elftal lijkt
vergeleken met het vorige seizoen wat tegen te vallen. Nu zou dit te
maken kunnen hebben met misschien wel een wat zwaardere com-
petitie. Of dat er wat mensen zijn vertrokken uit het 2e elftal. Het
voordeel is dat men in deze competitie de luxe die men vorig seizoen
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had niet meer kan verspelen. Het derde elftal is wat ik al had voor-
speld de verrassing van het seizoen. Men doet het bijzonder goed, en
het lijkt ook wel dat met wat meer geluk men nog hoger had kunnen
staan. Misschien dat dit team nog voor de nodige verrassingen kunnen
zorgen. Het vlerde elftal ligt op schema, dit bedoel ik niet negatief.
Want let op, in november werden de eerste drie punten binnengehaald.
Vorig seizoen was dat in februari en het seizoen daarvoor in april. Dus
heel simpel gezegd volgens mij worden er in dit seizoen meert dan 3
punten gehaald. Bij het vijfde elftal lijK het erop dat bU sommige
spelers de jaren gaan tellen. Was men de laatste jaren bijna altijd bij
de eerste drie, nu lijkt het erop, als men dit wil halen er heel hard voor
geknokt zal moeten worden. Maar het zou ook wel mooi zijn als de
KNVB dan een beetje meewerkt en gestaakte wedstrijden die voor
driekwart gespeeld zijn, niet laat overspelen, omdat de scheidsrechter
niet clublid blijkt te zijn. Geachte KNVB, dit betekent dat er bij de
senioren meer dan 20 wedstrijden overnieuw gespeeld moeten worden
doordat deze niet door een clublid werden gefloten. Nu weet ik verder
niet wat die omhangers bij de KNVB met die wedstrijdformulieren
doen. Maar één ding is mij duidelijk geworden, bij een voetbalwed-
strijd waar je als team zo het voetbalveld afloopt. omdat je het niet
eens bent met een scheidsrechter, je in feite rUkelijk wordt beloond
met het overspelen van de wedstrijd-Waren he.f niet de Warga spelers
die het veld afliepen, was het niet Warga die voor de helft bestond uit
2e spelers, was dit wel legaal. Dit moest ik nog even kwijt. Het dames
elftal mag ook niet vergeten worden. Dit team lijk ook wat een moeilijke
eerste competitiehelft achter de rug te hebben. Er waren wel een paar
winstpartijen, maar er waren ook wedstrijden die ruim werden verloren.
Misschien dat het in de 2e competitiehelft allemaal wat beter gaat.

Verder heb ik niet zoveel meer te melden, behalve dat ik een ieder
prettige kerstdagen en een gezond nieuwjaar wens.

Henk Vink
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DE BALPEI{ VAN:

August bedankt voor de balpen en je voetbalverhaal. Mijn Voetballeven
begon toen ik een jaar of acht was. Mijn vader nam mij en mijn zus
Sierou meer naar het voetbalveld hier in Oldeboorn en soms gingen we
mee naar andere clubs waar hij dan scheidsrechter moest zijn, Toen ik
een jaar of twaalf was ging ik regelmatig met Wietse, Jelger en Albert
naar het voetbalveld om balle$e hoog te doen. In die tijd was ik ook
vaak op zaterdag op het voetbalveld aanwezig om mijn broertje
Gysbert aan te moedigen of te kijken bij de andere jeugd, Een paar
jaar later leek het mij wel leuk om zelf te voetballen in een
meisjes/damesteam. Ik hoorde dat er ongeveer 25 jaar geleden ook
een damesteam in Oldeboorn opgericht was en wilde dat ook wel
proberen. Maar na wat rondbellen en vragen kon ik geen elftal van
leeftijdsgenoten op de been krijgen. Ongeveer een half jaar later
kwam Anneke de Visser ook op het idee een damesteam op te richten.
Met de meiden die zij gevraagd had en de meisjes die eerder al
enthousiast waren werd ons dames team in 1995 opgericht. Er werd
vanuit de club geëist dat er 18 dames moesten zijn voordat ze aan een
damesteam wilden beginnen, maar ook 16 dames bleek genoeg te
zijn, Er werd een trainer gevonden en in augustus 1995 zijn we
begonnen met trainen. Daarna zijn we in september ook maar meteen
met de competitie begonnen met Haiko van Dijk en Henk Vink als
trainer/leiders. Het eerste jaar als beginnende voetballers was niet
echt een groot succes. We eindigden dan ook ergens onderaan in de
competitie. Daar stond tegenover dat er zeer veel gezelligheid binnen
het team was en we veel lol in het voetballen hadden. Het tweede
seizoen ging het voetballend iets Ëeter en we eindigden dan ook in de
middenmoot. Voor mij was dit geen leuk seizoen omdat ik bij een uit-
wedstrijd tegen Read Swart mijn enkel brak. Na ongeveer een jaar niet
gespeeld te hebben ben ik weer begonnen. Eerst op mijn vertrouwde
plekje als voorstopper en later als keeper. Het derde en vierde seizoen
waren Harm Oosterbaan en Willemke Meester onze trainer en leiders.
Zelfs na het komen en gaan van enkele spelers werden de voetbal-
resultaten steeds iets beter. We handhaafden ons dan ook netjes in de
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middenmoot. Het seizoen 1999-2000 met Haiko van Dijk weer als
trainer eindigde met míjn voetbaldiept€punt. Ik brak voor de tweede
keer mijn been dit keer in de laatste wedstrijd van het seizoen in
de derby thuis tegen Akkrum. Sindsdten is mijn actieve voetbal-
carrière voorbij. Naast zelf gevoetbald te hebben sta ik ook al
jaren bij het eerste aan de lijn. Mijn voetbalhoogtepunt komt
dan ook uit die hoek. Zoats voor vele anderen is ook voor mij
de promotie op Terschelling het hoogtepunt. Vanaf deze
plaats wens ik vooral de dames veel succes in het zevende
voetbalseizoen en ook de rest van de club veel voetbalple-
zier toe. Ik geef de balpen door aan piet Tijsma.

Amarins van der Helde
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Zaterdag 17 nov. was het dan eindelijk toch zover' De dinerbonnen van

hetPolderhus,diewebijhetafscheidvandeselectievanoldeboorn
uo.ig."i,o"nhaddenon-w"ng"n,zoudeneindelijkwordenverzilverd'
Na diverse keren te zijn gevraagd of we nu eindelflk al eens waren

geweest, konden we zondag 11 nov' meedelen dat het zaterdag 18

nov. zou gaan plaatwindei' Om 19'00 u' was daar wederom de

kennismaking tussen de voormalige trainer Chris en z'n vrouw lanke

en de voormalige elftalleiders Wieger en Piet met hun vrouwen Sietie

enWendy(wanterwasnadrukretSt<doordeselectiebijvermelddat
we niet zonder de vrouwen mochten gaan eten' vanwaar toch dat

wantrouwen?)' Genietend van een "voorafie" konden we constateren

dat met name chris nog niets aan spraakwater had ingeboet' we

waren in no time *""r ó de hqggte van het wel en wee bij de v'v'

Drachten,maarookopa"gut"*acht"ld."'.T.rjdenshetvooftreffelijke
nooiag"re.ht deed lanke ook nog even de mededeling dat Chris

tornJnt"et postbode is bij de Stadspost in Drachten' Waaruit maar

weereens.blijktdatchrisnietstilkanzittenenzeker]ankedegehele
dag niet voor de voeten moet lopen' Ook volgt hij momenteel toch

weer de nodige advertenties in de krant' waarbij de eerste clubs

alweer een nieuwe trainer vragen voor het komend seizoen' Het werd

gaandeweg Oe auonJwel duiielUk dat Chris een plezierige tijd heeft

ó"t"0 bij áe v.v. Oldeboorn. Met de legendarische woorden van Chris;
;tog"n wij de rekening, maar eerst wel graag nog een paar

pilsjes" werd deze ,""í'geslaagde avond op de Veenhoop af-

i"riot"n. We willen dan oót bij deze alle spelers van de selectie

van vorig seizoen reuze bedanken en echt het was heerlijk en

uiterst gezellig,.."'Nogmaats bedankt en vooral van Chris en Janke

krijgen jullie allemaal de groeten'

Janke, Chrls, Sietie, Wieger, Wendy en Plet
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D.PUPILLEN

OLDEB(X)RTT Dl - HEERENVEEN D5

Hallo, wij hebben gewonnen met 11-1. Het was een mooie wedstrijd. Wij
scoorden als snel de 1-0. Toen gingen we door. Het was een tUdje later toen
zij scoorden. Het werd toen 7-1. Later scoorden wij nog 4 keen De doel-
punten waren gemaakt door, Jesse 1, Geanne 1, Marius 1, Arnold 2 en
Klaas 6. De anderen deden het ook goed.

OLDEB(X)RN DI . NIEUWESCH(X'T Dl

Wij begonnen slecht. We stonden al snel achter met 0-3. Toen kregen we
een penalty. Ik (Klaas) mocht hem nemen. Ik schoot hem erin 3-1. Later
stond het 6-2. Toen werd het 6-3. Alleen toen scoorden zij. Maar wij
knokten een beetje terug. De eindstand was 6-8. Dat was jammer: De
doelpunten waren gemaakt door, Arnold 1, Jan-Hendrik 2 en Klaas 3.

OIDEB(X'RI{ Dl .IRT{SUM D2

We konden kampioen worden als we wonnen. We stonden al snel met L-0
voon Later 2-0. Met deze stand gingen we de rust in. De tweede helft werd
het 3-0. Later stonden we met 5-0 voon De scheids floot voor hêt einde.
Iedereen was blij. De doelpunten waren gemaakt dooq Jesse l. Marius 1,

Geanne 1 en Klaas 2. De keeper had ook goed gekeept.

Klaas Haltmans
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C.JUNIOREN

RENADO C2 - OLDEBOORN Cl

We mo€sten om half 10 bU de kantine zUn , toen iedereen er was
vertrokken we. We begonnen om 10 uur met als keeper Hindrik' de
verdedigers waren, Jolle, Margje, Anno en Jasper. De míddenvelders
waren, Arnold, Arjen en Jarno. De aanvallers waren, Erik, Martijn en

Jacob. De gebroeders van Amstel lieten ons weer eens in de steek en

de wissel was Menno. We stonden de eerste helft al snel op een voor-
sprong en met de rust stonden we 5-0 voor. De 2e helft moesten we
met 9 man en 1 vrouw spelen om dat 2 van onze spelers niet normaal
konden doen. We maakten de 2e helft toch nog 3 doelpunten en de
eindstand was 8-0 voor ons.

Jasper Boerhof

OLDEBOORN Cl - AKKRUM C2

Wij moesten zaterdag 10 november voetballen tegen Akkrum C2. Wij
moesten om 9.30 in de box wezen en om tien uur op het veld staan,
Bouke was de scheids. Het begon een paar minuten later omdat ze bij
Akkrum zo dom wanen om de shirts te vergeten. De eerste helft was het
8-0, in de rust ging Johannes zeggen wat we fout of goed deden, in de
tweede helft geen wissel want die hadden we niet. Wel werd er gewisseld

in het veld. Jarno van de rechtshalf naar keeper en Hindrik van keeper
naar rechtshalf. We hebben gewonnen met 15-0. In totaal hebben wij nu
92 doelpunten voor en 1 tegen, er was bijna geen publiek.

lolle van der Krleke
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Staand v.l,n.r.: Johannes Nijdam (trainer/ leider),
Anno Huisman, Jolle van der Krieke, Laurens van Amstel,
Jasper Boerhof, Arjen Watzema, Robin van Amstel,
Mart'rjn Haspels, Bauke Haspels (leider)

Gehurkt v.l.n.r.: Hindrik de Jong, Erik Westerhoven, Jarno
Troost, Arnold Oosterbaan, Jacob Nijholt en Margje de Vries
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B-JUI{IOREN

OLDEBOORN BI - OUDEHASKE 81

We moesten op zaterdag 3 november om kwaft over tien in de box
zun. Want we moesten om elf uur voetballen tegen Oudehaske. We
begonnen redelijk aan de wedstrijd. Na een paar goede kansen van
beide kanten werd het 1-0 voor Oudehaske uit een dood spelmoment
namelijk een corner. Dat was dom van ons. Maar na een tijdje kwam
de wel verdiende goal voor Oldeboorn namelijk ook uit een cornen Die
Anno mooi inkopte we stonden weer gelijk tegen Oudehaske. We
gingen er weer hard tegenaan. Na een paar mooie acties van
Oldeboorn. kwam er door goed storend werk een doelpunt van Arjen
die mooi de hoek inging. Oudehaske scoorde ook nog een keer, in de
eerste helft. De stand was dus we-er gelijk. Toen was het rust. In de 2e
helft gebeurde er niet zoveel. Na een tijdje was de wedstrijd afgelopen.
Het was dus 2-2 geworden.

Erwln Oosterbaan

OLDEBOORN 81 . RENADO 81

We moesten voor de verandering eens zaterdags voetballen. Iedereen
was de avond daarvoor weggeweest en dat was de eerste helft te
merken. Na de rust kwam Jorrit er in en het ging meteen een stuk
beter. Ook Nico kreeg de draai te pakken. Helaas kwamen we in de
allerlaatste minuut nog met 0-1 achter. Het was een leuke 3e helft.

Jorrlt Zandberg en Nico Veld
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NIEUWESCHOOT 81 - OLDEBOORN BI

Hallo, op dit moment zit ik in de kantine van Oldeboorn. Ik zal even
een verslagje geven van deze wedstrijd. Wij moesten rond half tien
weg. Eerst een bakje, dan omkleden en even rekken en strekken en
toen maar even voetballen. De wedstrijd begon goed, we kwamen
eerst 1-0 achter, Jelmerl maakte de 1-1. Kort daarna kwamen we 2-1
voor door een solo van Jorrit. De 2e helft werd Jakob gewisseld voor
Jeen en Erwin voor Jelmer. Even na rust werd Jorrit gewisseld voor
MartUn. Deze wissels pakten niet goed uit. We verloren de wedstrijd
met 3-2, mede dankzij fouten van de leiding.

1{lco Veld
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SCHOONMAKEN

Aanvegen

Vuilniszakken legen

Met (HD) spuit of slang boxen reinigen

Douche+wastafel +WC

Vloer droogtrekken

a

a

a

a

a

ln de kantine: Emmers, Bezems

Reinigingsmiddelen e.d. in de voorraadkast,

doeken (in kastje) achter de bar.

HD-spuit in ketelhuis box 1.
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2r-1-02
O. Kloosterboer
J. de Jong
M. Hofstra
H. Vink
N. Veld

4-2-O2
i. Kooi
J. v.d. Vlugt
P. Viera Dias
J. Poepjes
J. Zandberg

18-2-02
H. Oosterbaan
C. Wagenaar
W. Vink
H. Watzema
G. Scheffer

4-3-O2
J, v.d. Woude
H. Hoekstra
B. Voolstra
J. Klompmaker
J. v.d. Bij

18-3-O2
J. Tijsma
J.J. de Vries
J. Watzema
A. Bergsma
S. v.d.Velde

63 1846
631723
631453
631390
631677

63L427
651264

63 1 580
632038

631605
631333
651765
631321
631784

631636
631624
06-28251676
06-LO194422
631448

63 192 1
63L449
63 1321
63 1730
63L799

28-1-O2
B. Oosterbaan
W. v. Kalsbeek
A. Oving
D. Westerhoven
J. de Leeuw

11-2-O2
W. v.d. Zee
P. v.d. Vlugt
P. Antonissen
A. Bangma

-S. 
Postma

23-2-O2
S. de Roos
E. Quarré
A. Nijholt
T. Huisman
M. Boerhof

11-3-O2
H. Hartmans
J. Stulp
A. de Boer
A. Faber
E. Oosterbaan

25-3-O2
L. Idsinga
J. v.d.Berg
M. Meester
J. Nijdam
S. Akkerman

631768
65237t
602643
63t676
63 1 550

632022
63t264

652429
631518

632065
652465
631613
631657
631960

63 1 586
63 1530
631808
63 1940
631768

63203 1

63 1850
63 1 589
63 1936
632028
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L-4-42
R. Bangma
C. Reitsma
B.P. Kleefstra
J. Beimin
J. Visser

15-4-O2
S.W. deVries
D.H. Akkerman
P. Poepjes
W. Huisman
W Huisman

29-4-O2
C. Troost
M. Kleefstra
Joh. de Jong
H. Nieuwland
J. v.d. Werf

632292
63r44L
63L272
631876
631340

o6-L28223L5
63L4t4
531580
63L657
631319

63L77L
63r272
631438
631760
631434

8-4-O2
S. Oosterbaan 631945
S. Veenstra 632078
R.v. Warmerdam 631309
R.v. Steinvoorn
l. Groetelaars 63t687

22-4-O2
B. Haspels
]. de Boer
W. Zandberg
T. Voolstra
M. Huisman

6-s-o2
K. Akkermans
J. Meester
S. Vink
H. v.d. Krieke
J. Meester

6319 12

631559
632038
63L24L
63L657

631578
631269
631294
631840
631589

13-5-O2
J. Teunissen 63t442
H. v,d. Meulen ??
le. Fokkema 631562
S. Bangma
E. v,d. Kriel(e 631840
A. de Jong 631445
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OLDEBOORN í

AENGWIRDEN T . OLDEBOORN 1

Aengwirden kwam er in de thuiswedstrijd tegen Oldeboorn niet aan te
pas. Toch leek de ploeg van trainer Jaap van Kammen met een 2-1
voorsprong te kunnen gaan rusten.Nadat de bezoekers hun betere spel
al in de zevende minuut met een doelpunt bekroond zagen, bracht
Marcel Hylkema twee minuten late6 op gelukkige wijze, de thuisclub
weer op gelijk hoogte. Vijf minuten voor rust rondde Roelof van der
Glas een van de weinige aanvalÍen doeltreffend af, waarmee het
wedstrijdbeeld even op zijn kop stond. Dat de bezoekers dat ook
vonden bleek uit de manier waarop ze vlot daarna de gelijkmaker
produceerden. In de tweede speelhelft was Oldeboorn oppermachtig
en mocht de thuisclub niet klagen dat de schade tot 2-4 beperkt bleef.

OLDEBOORNl.SPARTAl

Na de overwinning van vorige week tegen Aengwirden moesten we nu
tegen Sparta voetballen. Sparta staat helemaal onderaan en we
moesten dus wel winnen. Dit gebeurde uiteindelijk ook en wel met 3-1.
De doelpunten werden gemaaK door Douwe Hein en Siete die 2 keer
het net wist te vinden. Door de blessure van Cees stond Pieter weer in
de spits. Johannes Nijdam verving de geblesseerde Remco op de
rechtsback plaats. We lijken.weer een bee$e terug te komen bij de
bovenste vijf, wat heel belangrijk kan zijn aan het einde van het
seizoen, Ook staan we nu bovenaan in de tweede periode.

ROBURl.OLDEBOORNl

Het eerste half uur was helemaal voor ons, helaas stonden we toen ook
al weer met 2-0 achter. Wij hadden een paar kansjes die net naast
gingen of van de lijn werden gehaald. Zij waren erg goed in de counter.
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De eerste goal ontstond uit zo'n counter waaruit Robur een penalty
kreeg. Siemen Willem, weer voor het eerst op de goal na zijn blessure
in de eerste competitiewedstrijd, was kansloos. Ook de tweede was
een counter, hij zat er overigens wel goed in. De tweede helft wilden
we nog meer druk zetten maar waren al snel kansloos toen Robur hun
derde goal maakten. De eindstand werd uiteindelijk 4-0. Goed
gespeeld, wel verloren. Maar het goede spel van met name het eerste
half uur bíedt perspectief voor de toekomst.

OLDEBOORNl.URKT

We hadden na de bekenredstrijd tegen Waskemeer gehoopt op de
Boys van Dradrten of Haltema. Maar de KNVB had nog een veel leuker
toege gezorgd, nameliJk URK. Urk is een van de beste amateurploegen van
Nederland en natuurlijk een leuke spaningpartner voor ons. In het dorp
gonsde het direct al van de geruchten, zo zou Urk wel eens spelers van ons
kunnen scouten en er zouden wel eens 500 mensen kunnen komen. Urk
bevestigde dat laatste, men verwachte uit Urk zelf maar liefst 250
supporters. Helaas door het slechte weer lcwamen er uit Urk maar een
handjevol. Toch waren er nog 250 toeschouwers op deze wedstrijd af ge
gekomen, Hoewel van een wedstrijd was geen moment sprake, Urk was
vanaf het begin tot het einde de minst slechte ploeg. Nooit kon je zien dat
hier een van de beste amateurploegen van Nederland aan het werk was.
Onderschatting, het hobbelige veld en het gras was ook al b hoog waren
hier schuldig aan. Wij verlorcn natuurlijk de wedstrijd (0-6), maar konden
met opgeheven hoofd het veld verlaten. Overigens wil ik het beshrur van
Urk een compliment geven. Aan niets was te merken dat hier een bestuur
van een hoofdklasser was. Hele leuke en gewone mensen die voor ons van
alles hadden meegenomen. Ze vielen niet eens over ons parkeerterrein,
wat al een wonder is. Na de wedstrijd gingen we met de ploeg naar Hotel
Aldeboarn om nog even na te zitten. Ook nu hebben we weer gesmuld van
al het lekkere wat ons opgediend werd. Vooral de soepen en de saté waren
vooftreffelijk. Maar ook al het anderc was prima veaorgd. Roel en Lim$e,
namens spelers en begeleiding nog bedankt en tot een volgende keer. Om
middemacht gingen de meesten van ons nog even naar het Medium waar
een feesge voor ouwe lullen was. Natuurlijk mochten wij daar niet
ontbreken.ook dit was zeer gezellig en wat mij betreft zeker voor herhaling
vatbaar. Zovaak is er niet iets voor mfln leeftUdsgenoten, dus Medium.

Harm
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OLDEBOORiI 2

OTDEBOORN 2 STELT ZWAAR TELEUR

Met wederom een viertal B-junioren in de gelederen toog Oldeboorn 2

zondag 18 nov. j.l. richting St. Nicolaasga om aldêar Renado 3 te be-
strijden. Met 5 punten uit 9 wedstrijden moest dit voor Oldeboorn wel
een makkie worden, aldus één van de spelers. Hoe anders zou het ook
deze keer verlopen. Binnen een kwartier stond Oldeboorn reeds met
2-0 achter en moest men vanaf dat moment constant achter de
feiten aanlopen. Wel wist men voor rust de stand nog gelijk te trekken
door doelpunten van resp. Andreas de Boer en Sander v.d. Velde. Het
was wel duidelijk dat men na rust minimaal dezelfde instelling moest
hebben als een week eerder tegen Sneek, anders zou men wel eens
met lege handen huiswaarts kunnen keren. Men leek zich hiervan ook
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wel doordrongen, maar het resulteerde helaas niet in het gewenste resul-
taat, nl. een overwinning. Integendeel zelfu. In de 60e min. moest
Oldeboom zelÊ met 10 man verdeq nadat keeper leen de Leeuw de douche

mocht opzoeken na een overtreding op de spits van Renado. Dit na een te
korte terugspeelbal en een twijfelend optreden van de keeper. Robbert v.d.

Torre zou het laatste half uur het doel verdedigen en deed dit niet onver-
dienstelijk. Helaas was hij kansloos na een vermeende handsbal van een

speler van Renado en de daaruit voortvloeiende uithaal, 3-2' Oldeboorn

leed zodoende een beschamende nederlaag na vorige week juist een prima
prcstatie te hebben neergezet. Het blijft dus veel te wisselvallig bij dit team.
Halvenruege de competitie heeft men 13 punten behaald en een doelsaldo
van 22 voor en 20 tegen. Men heeft reeds 17 verliespunten en men scooft
vrij moeilijk, terwijl er gemiddeld 2 doelpunten per wedstrijd achter de

eigen doelman verdw'tjnen. Al met al reden genoeg om de 2e helft van de

competitie te laten zien dat dit elftal beduidend beter kan presteren en met
name constanter zal moeten worden. Niet iedere goeie wedstrijd moet
worden afgewisseld met een zeer matige tot slechte wedstrijd. Probleem is

echter wel dat de selectie momenteel ook veel te smal is om een constante
(goeie) prestatie neer te zetten. Hopelijk gaan alle spelers komende
zaterdag kijken bij de bekerwedstrijd Oldeboorn 1 tegen Urk 1 en kan men

misschien nog e.e.a. opsteken van de spelers aftomstig van het voormalig
eiland in de Zuiderzee, Dus voor dezq-keer, oan's sneon. Overigens is onze

eerstvolgende wedstrijd zondag 2 dec. a.s. om 10.00 u. in Akkrum.

Piet.

OLDEB(X)RT{ 2 MET OVERWINNING TAÍTNTERSTOP TN

De laatste wedstrijd voor de winterstop was tegen Aengwirden 3 op

zondag 9 dec, j.l. in Aldeboarn. De uitwedstrijd was dest'tjds met 1-2
gewonnen en om bij te blijven diende er gewonnen te worden. Met

slechts 1 B-junior (keeper leen de Leeuw) betrad men om 10'00 u' de

koude arena. Op een moeilijk bespeelbaar veld en een zeer felle
laagstaande zon had Oldeboorn 'het in de 1e helft moeilijk. De

combinaties wilden duidelijk niet lukken. Vele passes belandden bU de

tegenstander in de voeten. Men had duidelijk ook last van de zon,

waardoor de tegenstander bijna niet was te onderscheiden van de
zwarte tenues van de thuisclub, Oldeboorn creëerde zich wel enkele
kansen en uit één daarvan was het libero Johan Tijsma die na een
combinatie met Jelle lacob de Vries in de 23e min' de 1-0 voorsprong
aantekende. Een klein kwartier later stond reeds de gelijkmaker weer op
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het scorebord, 1-1. Vlak voor rust was het spits Robbert v.d. Torre die
2-1 binnentikte. Dit na een prima solo van linkerspits Ate Bergsma.
Oldeboorn ging met een voorsprong de rust en men bracht na rust
Ronald van Warmerdam voor Ate Bergsma die deze middag nog bezoek
zou krijgen van de Goed Heiligman (die volgens insiders reeds lang weer
hoog en droog in Spanje zat). Met captain Harke Hartmans weer centraal
op het middenveld was het de bedoeling om meer druk uit te oefenen
op de helft van de tegenstander en de wedstrijd in een vroeg stadium te
beslissen. Dit lukte niet helemaal. Er zat een bepaalde angst in het team
om alsnog een tegentreffer te incasseren. Het was pas in de 72e min.
dat Johan Tijsma wederom goed opkwam en uit de pass van Harke
Hartmans de beslissende treffer "furieus" binnenschoot, 3-1.
Aengwirden was niet bij machte om hier nog iets tegenover te stellen en
Oldeboorn vond het zo ook wel prima, zodat er aan de stand niets meer
zou veranderen. Met 3 punten in de tas werd er nog even gezellig
nageborreld en kwam tevens de captain nog even aan het woord met
de mededeling dat we dit seizoen in het Pinksterweekend in Duitsland
(Frankenau) met deelname aan een internationaal toernooi gaan
afsluiten. Dit doen we gezamenlijk met de voltallige B-selectie (2e en
3e elftal).Ook werd er nog even gebrainstormd over een act voor de
feestavond op zaterdag 26 januari, waarbij de nodige ideëen over de
tafel vlogen en we hopelijk op deze feestavond een act op de btihne
kunnen brengen. Afijn de eerste hë|ft van het seizoen werd in stijl
afgesloten. Elf wedstrijden gepeeld en daaruit zestien punten vergaard
is mijns inziens zo slecht nog niet. We verwachten zeker in de 2e helft
van de competitie de aansluiting bij de top te kunnen behouden en
misschien nog iets te verkleinen. Oan't de oare kean

Piet
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OLDEBOORN 5

OLDEBOORN5-WARGA4OF2

Na 75 minuten te hebben gespeeld besluit Warga om van het veld af
te stappen. Dit uit onvrede met enkel scheidsrechterlijke beslissingen.
De stand is dan 4-2 in het voordeel van Oldeboorn. De KNVB doet
enkele weken later uitspraak en beslist dat Warga schuldig is aan
staken en word zodoende beboet met 150 gulden boete, tevens wordt
beslist dat de wedstrijd (het restant) uitgespeeld moet worden.
Oldeboorn wordt tevens beboet wegens het functioneren van een
scheidsrechter die niet lid is van de KNVB. Enkele dagen voor de
wedstrijd krijgt de W Oldeboorn een brief van de KNVB waar men in
schrijft dat de wedstrijd volledig moet worden overgespeeld. Een kans
om te protesteren is dan niet meer mogelijk. Na de wedstrijd, die
onder protest wordt gespeeld, gaa[ er wel een brief naar de KNVB. De
KNVB reageert teleurstellend, men bepaalt omdat de scheidsrechter
niet lid was de hel wedstrijd moest worden overgespeeld.Verder
protesteren heeft geen zin meer, de case is closed. Warga wint nu met
3-2 en heeft zijn zin. Na het lezen van de laatste brief van de KNVB
direct de penningmeester van àe WO gebeld. Laat alle thuiswed-
strijden van ons overspelen, is niet alleen leuk voor ons publiek maar
ook goed voor de clubkas. Er zijn wel meer ploegen die hier hebben
verloren dus die zullen wel meewerken. Nog een (stout) tipje voor
onze spelers, ga bij een achterstand goed zeuren op de scheidsrechter
en besluit dan om van het veld af te lopen. Kijk eerst wel even naar
het wedstrijdformulier of de scheidsrechter wel lid is van de KNVB.
Grote kans dat je de gehele wedstrijd mag overspelen.

Harm
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JAARLIJKSE FEESTAVOND
EN SCHUTJASSEN

JAARLIJKSE FEESTAVOND IN DE KANTINE

ZATERDAG 26 ]ANUARI 2OO2

THEMA: 50 JAAR TELEVISIE

VAN ELK TEAM WORDT EEN ACT VERWACHT!

SCHUTJASSEN EN KLAVERJASSEN OM DE BEKER

ZATERDAG MIDDAG 29 DECEMBER

MNVANG 14.00

HOTEL ALDEBOARN
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STAilDEN V.V. OLDEBOORN "#
fuH*-

EER,STE ELFïAL
01 ROBUR
02 wzs
03 OOSTERLITTENS
04 BI.AUWHUIS
05 DRONRIJP
06 OLDEB(X)RN
07 KMGGENBURG
08 DTD
09 TERSCHELLING
1O ST.JACOB
11 AENGWIRDEN
12 SPARTA

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

DERDE ELFTAL
11-29 01 RES 4
L2.28 02 SNEEK 6
11-18 03 BLACK BOYS 2
11-18 04 IRNSUM 3
tL.T7 05 OLDEBOORN 3
10-15 06 LEMMER 3
12-15 07 CAB 3
10-11 08 WZS 4
11-11 09 OOSTERLITÏENS 4
12-10 10 BAKHUIZEN 3
10-8 11 ARUM 1

9-2 12 LANGWEER 2

VIERDE ELFTAL
9-2L 01 SCS 2
11-21 02 GORREDI]K 6
9-16 03 GAVC 4
9-16 04 TRNSUM 4
11-16 05 WTSPOLIA 3
9.14 06 DE SWEACH 3
9-12 07 TUNJE 3
10.10 08 BLUE BOYS 3
9-8 09 DMCHTEN 5
11-8 10 oIDEBOORN 4
9-5

10-30
8-24
t2-24
LL.2L
11-19
12-16
12-15
9-14
11-9
L2-7
9-3
9-2

9-27
10-21
10-19
8-16
6-t2
7-9
9-7
9-7
9-6
9-3
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VIJFDE ELFTAL
01 FVC 4
02 WARGA 4
03 OTDEBOORN 5
04 IRNSUM 5
05 SPARTA 4
06 BI.ACK BOYS 3
07 FRISIA 7
08 WZS 5
09 RES 5
10 GAVC 5
11 ROBUR 4
12 AKKRUM 5

DAMES ETFTAL
01 DE WALDE/QVC
02 AENGWIRDEN
03 WISPOLIA 2
04 LEMMER
05 DWP
06 AKKRUM 2
07 FFS2
08 GAVC
09 wzs
10 OLDEBOORN
11 RENADO
12 JUBBEGA

B-JUNIOREN
01 DWP
02 RENADO
03 TIJNJE
04 OUDEHASKE
05 NIEUWESCHOOT
06 AENGWIRDEN
07 OLDEBOORT{
08 READ SWART

1 1-30
1 1-28
t2-2L
L2-2L
1 1-18
LO-L7
L2-L6
1 1-14
L2-t3
L2-13
12-9
L2-3

LO-27
10-21
10-18
9-13
10-5
9-1

10-30
to-22
10-19
10-12
10-6
10-0

8-24
8-16
8-1 1

8-4
8-2

C.'UÍ{IOREl{
oIoIDEBOORN'|,
02 RENADO 2
03 WWS
04 OUDEI.IASKE 2
05 SCI.IARNEGOUTUM 2
06 AKKRUM 2

D-PUPILLEN
01 oLDEBOORN* 10-23
02 NIEUWESCHOOT 2 TO.T7
03 IRNSUM 2 10-16
04 READ SWART 2 LO-L4
05 HEERENVEEN 5 10-12
06 GAVC 3 10-3

13-35
L2.3L
T2-2T E.PUPILLEN
L2-2O 01 HEEG
L2.L7 02 BI.ACK BOYS
10-16 03 HJSC
9-15 04 DWP
T2-L2 05 OLDEBOORN
11-11 96 WATERPOORT BOYS
L2.LL
10-5
11-O F.PUPILLEN

01 BLUE BOYS
02 BOORNBERGUM
03 WARGA

T2.32 04 OLDEBOORN
13-26 05 SCS
L3-24
T3-2L
72-L4
12-L3
13-11
72-t .(*=KAMPIOEN)
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WEDSTRIJDSCHEMA

L9I2ÍJ IANUARI INHAAL

26127 
'ANUARI 

INHAAL

2/3 FEBRUARI II{HAAL

9/10 FEERUART INTIAAL

ZATERDAG 16 FEBRUAR,I
AKKRUM DA2

ZONDAG 17 FEBRUARI
OOSTERUTÏENS 1

RES 3
wzs 4
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

23124 FEBRUARI INHAAL

ZATERDAG 2IIAART
AENGWIRDEN DA1

ZONDAG 3 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
TIJNJE 3
FVC 4

ZATERDAG 9 }IAAR.Ï
OLDEBOORN DAl

- OLDEBOORN DA1 14.00

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 3
- DRACHTEN 5
- FRISIA 7

-DTD1
- GORREDIJK 4
-CAB3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

- OLDEBOORN DAl 14.00

14.00
12.00
12.15
11.00
10.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.30

I

I

LEMMER DAl 14.00
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ZATERDAG 20 APRIL
DWP DAl - OLDEBOORN DAl 14.30

ZOI{DAG 21 APRIL
SPARTAL -OLDEBOORNl 14.00
SNEEK5 -OLDEBOORN2 12.00
OOSTERLITTENS4 -OLDEBOORN3 11.00
OLDEBOORN 4 IS VRIJ
OLDEBOORN5 .AKKRUM5 1O.OO

ZATERDAG 27 APRIL
OLDEBOORN DA1 . WZS DA1 14.00

ZOI{DAG 28 APRIL
OLDEBOORNl -ROBURl 14.00
OLDEBOORN2 .RENADO3 1O.OO
OLDEBOORN3 -SNEEK6 11.00
GORREDI]K6 .OLDEBOORN4 1O.OO
WZSs -OLDEBOORNs 1O.OO



P.P. VAN DER FEER BOKAAL W
ffif,*-

NAA}I
W. van Kalsbeek
A. Faber
l. v/d Woude
H. Vink
J. Klompmaker
M. Nijdam
D.H. Akkerman
Joh. Watzema
S. Veenstra
J. Stulp
P. Poepjes
C. Reitsma
B. Haspels
C. Keekstra
Joh. Tijsma
l.J. de Vries
T, Akkerman
B. Oosterbaan
A. Oving
B.P. Kleefstra
R. v/d Torre
S, v/d Velde
H. Oosterbaan
B. Voolstra
S. Bangma
Joh. de Jong
D. Westerhoven
M. Hiemstra
W Huisman Wzn
S. Oosterbaan
H. Haftmans
W. Vink

ELFT.
VUfde
Derde
Derde
Vijfde
Derde
Dames
Eerste
Tweede
Eerste
Derde
Eerste
Eerste
Vijfde
Dames
Tweede
Tweede
Derde
Vijfde
Vijfde
Eerste
Tweede
Tweede
Derde
Derde
Vierde
Vijfde
Vijfde
Dames
Eerste
Eerste
Tweede
Derde

H.uld Krieke
M. Wobma
L Beimin
J. vld Berg
A. de Boer
M. Meester
L Visser
J. Zandberg
M. Huisman
E. Quarré
P. Antonissen
A. Bangma
P. Viera Dias
J. v/d Vlugt
J. de Boer
J. Meester
H. Nieuwland
S. Vink
T. Voolstra
S. v/d Heide
J. v/d Krieke
K. Rodenburg
M. de Vries

Vierde 2
Dames 2
Eerste 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

Víjfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Dames 1

Dames 1

Dames 1

Dames 1

DPT.
20
16
T2
11
9
9
I
I
7
7
6
6
6-
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3

3
3.
3
3
3

2
2
2
2
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NIEUWS VAN DE REDAGTIE

Sinds kort beschikt de redactie van V.V. Oldeboorn
over een eigen emailadres: redactiewo@uwnet.nl

Indien u de beschikking heeft over een computer met
internetverbinding, kunt u uw: balpen, wedstrijd-
verslagen, citaatjes, tips van.,., mopjes etc etc.
sturen naar bovenstaand emailadres.

Redactie clubblad
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