
W
fuH*-

DE ZWART WITTEN
CLUBBLAD V.V. OLDEBOORN

coroFoN

42e iaargang
nummer 7
maart 2002

OPLAGE:
250 exemplaren

VERSCHIJT{T;
lx in de 3 weken

REDACTIE:

Sjoukje de Roos

Jelle-Jacob de Vries
(lay-out)

Harm Oosterbaan

DRUKWERK:
V.V. Oldeboorn

Kopy inleveren of emailen
voor maandagavond
20.00 uur

REDACTIEADRES:

Sjoukje de Roos
Weaze 41

Harm Oosterbaan
Swettebuorren 29

Emailadres redactie:
redactiewo@uwnet.nl

INHOUDSOPGAVE

OVERZICHT

DE BALPEN VAN:

UITNODIGING INSTRUCTIE

VERANTWOORD ALCOHOL GEBRUIK

VOOR KANTIN EVRI]WILUGERS

KNVB VOETBALDAGEN

SCHOOTMAAKSCHEMA

DAMES V.V. OLDEBOORN

TRATNER(/STER) GEZOCHT ! ! !

OLDEBOORN 2

KLAVERIASSEN OM DE BEKER

STANDEN V.V. OLDEBOORN

WEDSTRIJDPROGRAMMA

P.P, VAN DER FEER BOKML

7

I

9

1

2

11

L2

13

15

L7

t4

20



"#
fuH.o-

OVERZIGHT

In een periode dat de weergoden ons niet al te goed gezind waren, moest
er toch weer een ovezichtje geschreven worden. Nu had ik de laatste
keer in het overzichde al vermeld dat er in februari waarschijnlijk niet
gevoetbald zou worden. Dit kwam dus aardig uit, dus wat dit betreft had
ik toch een keer gelijk. Nu is het dan maaft en is het niet maaft roert zijn
staart. Vanmorgen even met de kleine langs de Boarn gelopen en toen
had ik zoiets van, misschien zou wild water kano varen in de Boarn weÍ
íets zijn op zondagmorgen. Tênminste als er niet op zondag zou worden
gevoetbald. Misschien een ideetje voor de toekomst. Tevens vond ik het
nogal vreemd dat de Rabo bank had besloten om een pinautomaat bíj
tankstation de Bos te plaatsen. Als je dan toch zo'n ding wil plaatsen dan
leek mij de voetbalbal kantine. Toch wel het beste alternatief. Een
voordeel hiervan zou zijn dat er op zondag toch minimaal 1 keer gepind
wordt. Tenminste als je op zonda$ niet zou hoeven te voetballen, en bleek
dat het huishoud geld op was. Tevens worden wij verblijdt met één of
andere politie mast, war men in Akkrum op uitgekeken was. Misschien
dat er een oudejaasclub hier in de omgeving ons kan verlossen van dat
ding. Zo dit was het huishoudelUk nieuws. Nu het progmmma van dit
weekend, Oldeboorn 1 onWangt Wit Zwaft Sneek en zal nu toch eens
wat punten moeten gaan vergaren. Want promotie ligt ver weg en degra-
datie komt steeds dichterbij. Dus nu zullen de mouwen moeten worden
opgestroopt om het seizoen toch nog een beetje te redden.Oldeboorn 2
onfuangt thuis Bakhuizen 2 en zal volgens mij gewoon 3 punten aan deze
ontmoeting overhouden. Oldeboorn 3 gaat op visite bij Langweer en
gezien de stand zal er minimaal I punt worden gehaatd. Oldeboorn 4
moet naar Imsum en dat zal wel. een lastige kluif worden. Maar ja de bal
is rond dus wie weet is er een verassing mogelijk. Oldeboorn 5 mag zich
klaarmaken voor Warga 4. Misschien is het wel te hopen dat we het niet
winnen, anders vrees ik dat we de wedstrijd weer overnieuw moeten
spelen. Maar wat zou ik toch graag willen dat we het daar winnen.
De dames onfuangen Lemmer en zouden toch in staat moeten zijn om
de drie punten thuis te houden. Is er ook iets wat ik terug zou willen
nemen uit dit verslag. Ja dat van die politiemast, misschien zou Wieger
hem wel voor zijn garage willen hebben. Henk Vlnk
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DE BALPEN VAN:

Heb je de "Balpenn al klaar? Deze vraag werd mij de laatste weken
regelmatig gesteld. Ik moest echter steeds weer de vragensteller
teleurstellen, maar ik zal de laatste zijn die "de ketting" verbreeK, Dus
na het zoveelste verzoek om het nu toch eens in te leveren, heb ik de
stoute schoenen maar aangetrokken, ondertussen had ik Amarins zo
tussen neus en lippen door ook al eens gevraagd wat mij de eer
verschafte om deze rubriek te mogen vullen. Volgens haar kon ik nl.
altijd veel over vroeger vertellen en had ik wel het een en ander
beleefd op voetbalgebied. Dit zal dan op momenten zijn geweest dat
ook Bacchus dicht bU mrj in de buurt is geweest, of het moet zijn dat
op sommige momenten de leeftijd toch begint te tellen en het
entiment de overhand begint te krijgen. Ik heb dan ook lang na
kunnen denken of ik nu wel over het verleden moet schrijven (Bacchus
is helaas momenteel niet in de buLrt). Met mijn rijke historie op
voetbalgebied valt het nogal mee. Het nivo waarop ik geacteerd heb is
veelal van een bedenkelijk gehalte geweest. Zo heb ik bijvoorbeeld
nooit als speler aan de 4e Klasse KNVB mogen ruiken (als bestuurslid
en leider later wel). Wel ben ik inmiddels bijna 3t jaar lid van deze
mooie vereniging. Zoals misschien niet iedereen weet ben ik geen
geboren en getogen Boarnster. Mijn roots (en die van mijn broers)
liggen in "de Wálden". Ik heb bijna tien jaar in Zwagerveen (later
Kollumerzwaag) rond gedoold. Toen mijn ouwe heer in 1970 besloot
om te gaan werken bij Jac. Knol b.v. besloten mijn ouders tevens om
dan in 1971 maar te verhuizen richting Oldeboorn (toen dus nog
Nederlandstalig). Hier heb ik tot op de dag van vandaag nog geen
moment spijt van gehad. Ondanks het feit dat Aldeboarn momenteel
de stempel heeft van "Sleeping City", is het wel een veel gezelliger
dorp dan mijn geboorteplaats. Ook de mentaliteit ligt mij veel beter
(gemoedelijker). Ik heb zelf het gevoel dat ik in Aldeboarn ben
opgegroeid en niet in Zwagerveen. Toen mijn vader in L97Dlt97t nog
heen en weer reisde tussen Zwagerveen en Oldeboorn, had ik het
genoegen om zo af en toe ook de legendarische zaterdagen bij Knol
mee te maken. 's Morgens even werken en daarna een klein (of groot)
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afzakkefie in de garage van wijlen Jacobus Knol en zijn vrouw. Voor "de
kleine jongen" was er altijd voldoende chocola e.d. aanwezig om volop te
genieten van een grote mate van echte gezelligheid. Helaas zijn de tijden
niet in haar voordeel verandert. Op deze zaterdagen kon het dan ook
gebeuren dat we langs de Koekebakkerij van lelke Bethlehem reden alwaar
reeds de diverce jeugdteams van de v.v. Oldeboorn klaarstonden om te
vertrekken naar een uitwedstrijd, of terugkwamen van een uitwedstrijd.
Dan stopte mijn ouwe heer steevast om te melden dat zijn zoon zo snel
mogelijk lid zou worden van de voetbalvercniging. Ik mocht destUds nl. niet
meer lid worden van de Friese Boys uit Kollumerzwaag omdat reeds bekend
was dat we uiteindelijk zouden verkassen richting Oldeboom. De verhuizing
kon mij dan ook niet snel genoeg gaan. Ik moet zeggen dat mijn ouderc
hun woord hebben gehouden. In apri/mei 1971 werd ik onmiddellijk
aangemeld als jeugdlid. De eerste balletjes werden getrapt in de
A2-welpen (de voorloper van de latere D-pupillen). Volgens mij stond ik in
de eercte opstelling linksbinnen (in een vijfmans voorhoede!). Het lijkt mij
niet dat dit nu direct een persoonlijk succes is geworden. Het bleek toch wel
vrij snel dat ik geen creatieve aanvaller was (zoals in mijn optiek een
linksbuiten hoort te zijn). Ik zou de rest van mijn carriere als verdediger de
kleuren van de v.v. Oldeboorn verdedigen. Met ingang van de C-junioren
hruam ik ieder seizoen een jaar te vroeg in de bebeffende elftallen en
smaakte ik het genoegen om tot en met de A-junioren meestal de aan-
voerdersband te dragen (hetgeen best een grote eer was). De rcsultaten in
de jeugdteams waar ik in speelde wáren vaak naar behoren. We hadden
een generatie enthousiaste jongens die wel voor enkele goeie resultaten
zorgden. Maar bovenal hadden we onEettend veel plezier in het spelletje.
Zeg maar gerust dat we bezeten waren van voetbal. In die periode hadden
we natuurlijk nog niet zoveel bijzaken als tegenwoordig. Je koos normaal
gesproken voor voetbal (gymnastiek en volleybal hadden er al eerder aan
moeten geloven). In mijn jeugdperiode beschilGe de v.v. Oldeboorn ook
nog eens over een nog enthousiastere "voetbalgek", te weten Bonne de
Vries, Mede door zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen heb ik het
uiteindelijk nog tot de Friese Selectie 15/16 jaar weten te schoppen. Waren
de eerste selectiewedstrijden destijds in Donkerbroek een aanfluiting
(tientallen spelers speelden op één avond een wedstrijdje om tot een
selectie te komen), toch wist Bonne mij een seizoen later te overtuigen om
het toch nog een keer te proberen. Het selectiebeleid van de FVB (KNVB)
was duidelijk veóeterd. Ik wist na diverse selectiewedstrijden in Joure door
te dringen tot het regionale team "Centraal Friesland", Met dit team
speelden we een competitie (selectiewedstrijden) tegen resp. de regio's
Z.W Frieslarid en Z.O. Friesland. Deze wedstrijden werden door ons
overtuigend gewonnen en ik voelde me in dit regionale team (met o.a. wat
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schoolgenoten en jongens die ik vanuit Heerenveen kende) prima op m'rjn
gemak, hetgeen ook bleek uit mijn spel. uiteindelijk speelden we de finale
tegen de regio leeuwarden en wonnen ook deze wedstrijd (2-1). Het bleek
dat ik mij als voorstopper in de kijker had gespeeld en werd dan ook
uitverkoren voor het Friese Elftal 15/16 jaar. Dit zie ik tot op de dag van
vandaag nog steeds ook als een verdienste van Bonne de Vries die mij de
motivatie gaf om door te zetten. Zo lekker als het ging bij het regionale
team, zo triest zou het verlopen bij de uiteindelijke Friese selectie. speelde
ik in de voorbereiding alle oefenwedstrijden van begin tot eind, in de
uiteindelijke competitie (tegen Groningen, Drenthe en Twenthe) werd ik er
in het oosterparkstadion in Groningen zonder enige reden naast gezet. Ik
zou deze wedstrijd helemaal niet aan spelen toekomen evenals de
reservedoelman van Heerenveen 82. Een bittere teleursteiling, zeker nadat
later bleek dat de "grote voetballer" Enruin Koeman bij Groningen speelde
(toen nog niet zo bekend). Hier had ik dus graag tegen willen spelen, maar
de spelerc van de grotere clubs kregen kennelijk de voorkeur boven de
bescheiden speler(s) van de kleine clubs. ook de volgende wedstrijd in
Beilen tegen Drenthe was ik weer reserve. Het plezier was er voor mij
helaas helemaal vanaf en ik was ook te bescheiden om te vragen waarom
ik alweer reserye was (ik had wel alle wedstrijden in de voorbereiding
gespeeld....). Ik mocht de laatste 20 minuten nog voor Jan Met De Kofte
Achternaam meespelen toen we reeds op een 2-0 achterstand stonden en
dus waren uitgeschakeld. De laatste wedstrijd was om des keizerc baard ln
oostenrvolde tegen Twenthe. Nu er nikimeer op het spel stond mocfrt ik in
de basis beginnen. Echter was de motivatie helemaal weg en we verloren
dan ook met 1-6! Het aftluitende tripje naar Terschelling heb ik dan ook
maar gebruikt om de bloemeges eens lekker buiten te zetten en aËóeid
te nemen van een teleurstellend seizoen bij de Friese selectie. overigens
werden de dat jaar met de A-junioren van Oldeboom wel glansrijk
ongeslagen kampioen (wat een heerlijk elftal was dat). spelers van dat
team waren Hendrik W v.d. Krieke, Willem VisseD Dick Numan, pieter de
Meer, Ate Oosterhof, Joop Zandberg, Johannes van Kalsbeek, Henk J. v.d.
Krieke, willem van tGlsbeelc Broer Veldstra, Bauke Haspets en volgens mij
ook af en toe Abe Mulden Trainer:s/leiders waren Bonne de Vries en Haiko
van Dijk. Het seizoen daarop speelden we prumotieklasse, hetgeen voor
Boarnster begrippen wel degelijk hoog was. we wisten ons daarin keurig te
handhaven (met veel andere spelers). Helaas werden de A-junioren het
seizoen daarop op verzoek van de club niet weer in de promotieklasse
ingedeeld, aangezien veel spelers overgingen naar de senioren
(waaronder ook ondergetekende). Het tijdperk Oldeboorn 1 brak aan.
Helaas was het eerste elftal enkele seizoenen daarvoor gedegradeerd
uit de 4e Klasse KNVB (wie herinnert zich niet het cruciale treffen
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tussen Oldeboorn 1 en Akkrum 1 in Gorredijk, waar Akkrum niet
geheel terecht aan het langste eind trok). We zouden onder diverse
trainers al die jaren in de FVB spelen (1e Klas en Hoofdklas). Het

trainersgilde wat aan mij voorbij trok bestond o.a. uit: Harry de Boeq

Jan v.d. Berg (2 keer), Klaas Dragstra, Wietse Blaauw, Auke Drenth
(kortstondig), Haiko van Dijk (hij alweer), Jan Bakker (ad interim)'
"Sacchi" Zijlstra (voornaam ben ik vergeten) en volgens mij hebben
ook Durk Valk, Honkie de Jong en Wieger Huisman ad interim hun
werkzaamheden verricht. Mijn laatste seizoen (1990/1991) in het 1e

elftal bleek uiteindelijk mijn "hoogtepunt" te worden. Wie wil er nl' niet
in Gersloot kampioen worden? De entourage is misschien iets minder
dan in de Kuip, San Siro of Camp Nou, maar de gezelligheid was des

te groter. Bij terugkomst in Oldeboorn werden we dan ook voor een
"drankcontrole" op de Braksdyk opgewacht door de Gendarmerie
bestaande uit Hans Ouwerkerk en mijn ega (als bestuurslid). Enkele

chauffeurs kregen bij het stopteken van deze "Ordebewaarders" de

schrik van hun leven en de diverse flesjes van wijlen Freddie werden
dan ook snel onder de stoelen weggemoffeld. Gelukkig was e'e.a. een
geslaagde grap van het toenmalige bestuur' Het zou die avond in
Oldeboorn lang onrustig blijven. Zoals gezegd was dit mijn laatste
seizoen. De seizoenen daarop heb ik nog enkele fantastische en
gezellige jaren in het 2e elftal gehad (alzullen enkele spelers m.b.t. de

buitenspelval en mijn "opkomen" èn niet meer op tijd "terugkomen"
hier tijdens de wedstrijden wel eens anders over hebben gedacht.).
Inmiddels had ik een herstart gemaakt met het clubblad. Als enig
redaktielid voelde ik mij genoodzaakt om het clubblad in stand te
houden. Vanuit deze funktie besloot ik later om wedstrijdsecretaris te
worden en trad ik alras toe tot het bestuur (ik moest eerst even mijn
wijffie eruit werken....). Vanaf dat moment heb ik diverse functies
bekleed binnen de v.v. Oldeboorn, zoals jeugdtrainer, jeugdleider,
jeugdcoórdinator, leider senioren (1e en 2e elftal), bestuurslid
sporttechnische zaken senioren etc. Momenteel heb ik samen met
Willemke Meester het 2e elftal onder mijn (onze) hoede. Met deze
functie heb Ík het momenteel binnen de v.v, Oldeboorn uitstekend naar
mijn zin. Door al deze functies ben ik er wel achtergekomen dat het
besturen/leiden van een vereniging, zoals de v.v. Oldeboorn, niet
eenvoudig is, en momenteel zeker niet altijd even leuk (l[kt mU). Ook
de wetgever heeft de sporWerenigingen ontdekt, waardoor het'vrij-
blijvende er mijns inziens behoorlijk afgaat. Zelfs amateurvoetbal
wordt momenteel al professioneel geleid (daar lijkt het af en toe
tenminste wel op). Met weemoed lees ik af en toe de verhalen uit
vroegere jaren, waarin vergaderingen in de plaatselijke horeca
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plaatsvonden en waar Jantje wat voor pietje deed en andersom,
waar gezelligheid minstens zo belangrijk was als de prestaties. Maar
kom, ik wordt weer sentimenteel en dan wordt het tijd om te
stoppen en moet ik nog iemand bedenken die de balpen
overneemt. Het wordt........,.......Bouke Haspels (Ook al zit je
misschien in een verbouwing. Misschien heb je nog iets toe
te voegen of te corrigeren aan deze balpen. Ik zal wel wat
details hebben overgeslagen, maar mijn geheugen laat mij
af en toe nog wel eens in de steek. Zie maar. Veel succes
ermee, en hopelijk zitten ze je niet steeds achter de broek
aan met de vraag "heb je de balpen al klaar?". Hou het
hoofd koel, soe 'k sa sizze...,...

Plet TlJsma



UIT]IODIGI NG I I{STRU GTI E
VERAI{TWOORD ALGOHOL GEBRUIK
VOOR KAI{TI I|EVRIJWI LLIGER$:

Aldeboarn, maaft 2002

Betreft : UitnodEing Instructie verantwootd Alcohol gebntik
voor ka ntinewijwil I iges

d.d. 25 maaÊ 2OO2 om 19.30 uur

Geachte vrijwilliger,

Enige t'rjd geleden is de Drank- en Horecawet gew'tjzigd'
Deie wUziging heeft onder andëre tot gevolg dat van iedereen
die als vrijwilliger in een kantine van een vereniging dienst
doet, wordt verwacht dat zijlhfi een kofte instuctie alcohol-
gebruik volgt. Dit geldt dus ook voor u als vr'ljwilliger van de
Voetbal Vereniging Oldeboorn.
Deze i nstructie,vol u it ge naa md "Instructie Venntwootd
Alcoholgebruik" ( IVA) wodt maandag 25 maaft 2002 om 19.30
uur gegteven in de kantine van onze vereniging. Iemand van Sport
Fryslan zal deze, ongeveer 2 uur durcnde, instructie venotgen
met ondercteuning van videobeelden.
Omdat na afloop van de instructie aan iedere deelnemer een
certificaat wordt uitgereikt vËgen we u vriendelflk doch dringend
deze avond aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend staat de koffie klaar
!! We rekenen op uw komst.

Met vriendelUke groet,
Namens het Bestuur WO,

Activiteiten commissie
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KNVB VOETBALDAGEN #
fuHo-

BAKKEVEEN'
1-5 juli
8-12 juli

GASSELTE
1-5 juli

HAVETTE
1-5 juli
B-12 juli
15-19 juli

t2 t /m 14 jaar
8 t /m 11 jaar

I t /m 12 jaar

6 t /m 10 jaar
11 en L2 jaar
13 t /m 16 jaar

Prijs per week € 108,91

Voor meer informatie:
Siete Veenstra tel. 632078
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SGHOONMAAKSGHEII'IA

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

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

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

631586
631530
631808
631940
631768

632031
631850
631589
631936
632028

631912
631559
632038
63tZ4t
631657

8'-4-O2
S. Oosterbaan 631945
S. Veenstra 632078
R. v. Warmerdam 631309
R. v. Steinvoorn
l. Groetelaars 631687

w
fuL.o-

Onderstreepte Personen ziJn caPtain van de week, zij zorgen

voor de opkomst van de schoonmakers en zijn aanspreekpunt. Ieder

zorgt zelf voor vervanging als hij onverhoopt niet kan op die dag. Als

regál geldt dat op maandagavond om 19'30 uur de boxen worden

s.Éoongeraakt. Eventueel kan in overleg naar de woensdagavond

8.00 uur worden uitgeweken.

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

* 
L-4-O2
R. Banoma
C. Reitsma
B.P. Kleefstra
L Beimin
L Visser

1s-4-O2
S.W. deVries 06-12822315
D.H. Akkerman 63t4L4
P. Poepjes 631580
W. Huisman 631657
W. Huisman 631319
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29-4-O2
C. Troost
M. Kleefstra
Joh. de Jong
H. Nieuwland
l. v.d. Werf

63t9Zt
63L449
631321
631730
63t799

632292
63L44L
63L272
631876
631340

63L77L
631272
631438
631760
63L434



6-5-02
K. Akkermans
J. Meester
S. Vink
H. v.d. Krieke
J, Meester

H. v.d. Meulen ??

13-5-O2
J. Teunissen
Je. Fokkema
S. Bangma
E. v.d. Krieke
A. de Jong

631578
631269
63L294
631840
631589

63L442
631562

631840
63L445
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DAMES V.V. OLDEBOORN

AKKRU]TI DA.2 . ALDEBOARN DA.l

Met frisse moed gingen we richting Akkrum.
Om 14,00 uur floot de scheidsrechter het startsein.
Aldeboarn was in de 1e helft veelal in balbezit.
Met een mooie voozet van een boarnster dame
Schoot Chantal de bal terecht in het doel.
Met 0-1 gingen we de rust in,
Na de rust had Akkrum hun energie opgekrikt, maar
Aldeboarn was er wel als zij doorbraken.
Maar Akkrum zag een kans en schoot deze erin 1-1.
Akkrum was aan de bal richting onze keepster Susan,
Maar Jitske stook er een stokje voor en ging er met de bal
mooi van door in het strafschopgebied en de Akkrumse ging onderuit
waarop werd gefloten, een ontereëhte penalty voor Akkrum 2-1.
Verstand op nul en er tegenaan want we lieten het er niet bij zitten.
Boarn was goed bezig en je voelde dat de Akrrummer achterhoede
vermoeid werd. Door een voorzet van Petra zag Mirjam kans de bal
erin te rammen. Conclusie: een goede wedstrijd met een prima

Boarnster team dat eigenlijk had moeten winnen, het zonnetje scheen
over een mooie welverdiende 2-2 wedstrijd.

SjoukJe Hoekstra
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TRATilER($TER) GEZOCHT !!

Wij zoeken

TRATNER/(STER)

zoals iedereen misschíen wel weet......,.

o ben jij toe aan eeh nieuwe uitdaging?

. durf jij de dames te trainen?

Wij bieden: . een enthousiast team
met recreanten en fanatiekelingen

. best leuk

Wij vragen: o een trainer

Èleld je aan bij lliriam Hlemstra of b[ het bestuur
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OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 2 WINT OOK TWEEDE WEDSTRI'D 1{A WINTERSTOP

Oldeboorn 2 heeft zondag 3 maart j.l. ook de tweede wedstrijd na

de winterstop in winst weten om te zetten. Werd er voor de
winterstop nog met 2-1 verloren, nu wist men de volle winst te
behalen in de thuiswedstrijd tegen Gorredijk 4. Oldeboorn 2 lijkt
momenteel ook de mindere wedstrijden te kunnen winnen. Dit in
tegenstelling tot voor de winterstop. De thuiswedstrijd tegen
Gorredijk was zeker niet één van de beste wedstrijden (de 2e helft
was zelfs zeer matig). Het was ook weer een wedstrijd waarin
Oldeboorn veel te slordig omsprong met de kansen en waarin
uiteindelijk de doelpunten zouden worden gemaakt door een mid-
denvelder en een verdediger, hetgeen wel het nodige zegt over
met name de frontlinie. In de 15e min. liet Martin Meester een

schot (voorzet) van z'n rechterschoen vertrekken richting goal

Gorredijk. Na een vreemde capriool van de doelman verdween de

bal uiteindelijk in het doel en kwam Oldeboorn terecht op een 1-0
voorsprong..Oldeboorn bleef een overwicht houden en in de 30e

min. leek Andreas de Boer te gaan scoren, maar helaas voor hem

werd de bal door een verdediger van Gorredijk met de hand uit de

doelmond geslagen. Gevolg was wel een strafschop voor
Oldeboorn, Captain Johan Tijsma wist hier wel raad mee en

tekende de 2-0 aan. Oldeboorn leek een gemakkelijke overwinning
te gaan behalen. Helaas werd het veldspel er niet beter op en met
name in balbezit was Oldeboorn onbegrijpelijk onrustig. In de 57e

min. kroop Oldeboorn door het o.og van de naald toen assistent-
grensrechter Jentje Kirkenier een doelpunt voor Gorredijk
afkeurde wegens vermeend buitenspel. Er knapte duidelijk iets bij
Gorredijk en ook Oldeboorn kon geen vuist meer maken' zodat er
een saaie wedstrijd ontstond. In de voorlaatste minuut wist lohan
Tijsma wederom te scoren om zo de eindstand op 3-0 te bepalen.
Het enige pluspunt in deze wedstrijd was dat oldeboorn dit seizoen
voor de tweede keer de nul achterin had gehouden' Voor de rest
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maar snel vergetenÍ en op naar de volgende wedstrijd. Deze wordt
komende zondag wederom thuis gespeeld en wel om 12.00 u.
tegen Bakhuizen 2. Ook hier heeft Oldeboorn 2 nog wat mee te
verrekenen (uitwedstrijd blamerend met 2-1 verloren). Gezien de
stand op de ranglijst is Oldeboorn het aan zichzelf verplicht om de
volle buit thuis te houden. Ik soe sa sizze; Oan't snein....

Piet

KLAVERJASSEN
OM DE BEKER

KIÁVERTASSEN OM DE BEKER

ZAïERDAG 23 MMRT

MNVANG 14.00 UUR

CAFE MOEKE DE BRUIN
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STANDEN V.V. OLDEBOORN w
fuH,,o

Eerste elftal
01 Robur
02 WZS
03 Dronrijp
04 Blauwhuis
05 Oosterlittens
06 Kraggenburg
07 Oldeboorn
08 St.Jakob
09 Aengwirden
10 Terschelling
11 DTD
12 Sparta

Tweede elftal
01 Sneek 5
02 Heerenveen 7
03 Oldeboorn 2
04 RES 3
05 loure 4
06 Akkrum 3
07 Gorredijk.4
08 LSC 3
09 Renado 3
10 Bakhuizen 2
11 Aengwirden 3

Derde elftal
01 RES 4
02 Sneek 6
03 Black Boys 2
04 Oldeboorn 3
05 Irnsum 3
06 cAB 3
07 wzs 4
08 Lemmer 3
09 Oosterlittens 4
10 Langweer 2
11 Bakhuizen 3
12 Arum 1

15
t4
15
13
T4
15
13
15
13
13
13
13

-38 51-18
-34 39 -2L
-23 28-27
-2L 24-26
-2L 27 -23
-2t 35 -37
-18 24-26
-16 24 -30
-74 26 -36
-11 25 -36
-11 25 -36
- I 19 -31

11 -27
11 -22-
13 -22
11 -21
13-20
t2-18
t2-12
L2-11
t2-11
11-10
10- 5

13-39 toz -11
9-27 57 -11

13-27 73 -33
13-25'72-40
L4-2L 52-45
14 -18 39 -74
L2-L7 40-36
13-16 38-43
L4 -10 34-54
11- 8 19-60
13 - 7 24 -82
11 - 4 13 -74

48-16
53 -27
34 -24
34-19
49 -37
34-33
18 -33
25-40
19-53
20-36
19 -35
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Vierde elftal
01 scs 2
02 Gorredijk 6
03 lrnsum 4
04 GAVC 4
05 Wispolia 3
06 Tijnje 3
07 de Sweach 3
08 Drachten 5
09 Blue Boys 3
10 Oldeboorn 4

Vijfde elftal
01 FVC 4
02 Warga 4
03 Oldeboorn 5
04 Sparta 4
05 Black Boys 3

06 lrnsum 5
O7 Frisia 7
08 wzs 5
09 RES 5
10 GAVC 5
11 Robur 4
12 Akkrum 5

Dames elftal
01 Aengwirden
02 de Walde/QVC
03 Wispolia 2
04 Lemmer
05 DWP
06 Akkrum 2
07 FFS 2
08 GAVC
09 Oldeboorn
10 WZS
11 Renado

9-
L2
11
11
10
11
8-

10
10
10

13
13
t4
13
L4

t4
13
t2
t2
13
L2
13

51 -t2
87 -23
42-27
49 -27
31 -43
39-53
28 -29
23-39
L4-62
L7-66

27
27
23
22
15
10
9
7
7
3

33 61
32 53
25 55
24 54
22 48

22 42
16 31
L4 27
13 38
13 25
932
4L7

-L7
-22
-42
-40
-34
-43
-45
-33
-54
-51
-42
-60

t2-31
11 -29
L2-2I
11 -L7
13-15
10 -14
9-13

11 - 9
L4 - 9
10- 8
11 - 8

50 -20
56 -12
56 -42
29-t7
27-38
24 -29
18 -t7
17 -29
25-50
24-49
10 -33
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 9 MAART
OLDEBOORN DA1
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Cl
OLDEBOORN D1
AENGWIRDEN E1
AKKRUM Fl

ZONDAG 10 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
LANGWEER 2
IRNSUM 4
WARGA 4

ZATERDAG 16 IIAART
WISPOLIA DA2
RENADO 81
WZS C2
VEENHUIZEN/EEN D1
OLDEBOORN El
oloeeooRN Fr

ZONDAG 17 MAAR.T
ST,JACOB 1

]OURE 4
OLDEBOORN 3
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 23 MAART
OLDEBOORN DAl
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Cl
OLDEBOORN D1
SLEAT El
OUDEHASKE Fl

. LEMMER DA1
- IRNSUM 81
- LANGWEER Cl
- scs Dl
- OLDEBOORN E1
- OLDEBOORN Fl

-wzs1
. BAKHUIZEN 2
- OLDEBOORN 3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

- oLDeeooRN DAl
- OLDEBOORN 81
. OLDEBOORN Cl
- OLDEBOORN D1
- QVC El
- LANGEZWAAG F1

- OLDEBOORN 1
. OLDEBOORN 2
-RES4
- BLUE BOYS 3
- ROBUR 4

- DE WALDE/QVC DAl
- AENGWIRDEN 81
. GAVC C1
- HARKEMA D1
- OLDEBOORN El
- OLDEBOORN F1

14.00
14.00
10.00
11.00
09.00
09.00

14.00
12.00
14.00
10.00
10.00

11.30
10.45
11.00
10.00
11.00
10.00

14.00
10.00
11.00
11.00
09.15

14.00
14.00
10.00
11.00
09.15
10.00
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ZONDAG 24 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
SCS 2
IRNSUM 5

ZATERDAG 30 MAART
TUNJE 81
LSC C2
BOYL D2
OLDEBOORN E1
OLDEBOORN Fl

- TERSCHELLING 1

- HEERENVEEN 7
. BLACK BOYS 2
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

- OLDEBOORN 81
- OLDEBOORN C1
- OLDEBOORN Dl
. DELFSTRAHUIZEN E1
- THOR Fl

- OLDEBOORN DAl
- WOUDSËND 81
- oNS C2
- TWIJZEL Dl
- OLDEBOORN E1
- OLDEBOORN F1

- OLDEBOOR.N 1

- OLDEBOORN 3
- WISPOLIA 3
- SPARTA 4

- OLDEBOORN 81
. OLDEBOORN C1
. OLDEBOORN Dl
- AENGWIRDEN E1
. AKKRUM F1

- AENGWIRDEN 1
-LSC3
. LEMMER 3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

i4AAilDAG I APRrL (PASEN) INHAAT

ZATERDAG 6 APRIL
FFS DA2
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Cl
OLDEBOORN D1
WI E1
READ SWART Fl

ZOT{DAG 7 APR,IL
DRONRIJP 1

OLDEBOORN 2 IS VRI]
ARUM 1
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 13 APRIL
IRNSUM 81
LANGWEER C1
SCS Dl
OLDEBOORN El
OLDEBOORN Fl

ZONDAG 14 APRIL
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GAVC 4
RES 5

12.00
10.00
11.00
14.00
12.00

10.15
12.00
09.30
11.00
10.00

14.00
14.00
10.00
11.00
10.30
09.00

14.00

14.00
11.00
10.00

14.00
10.45
09.45
11.00
10.00

14.00
10.00
11.00
10.00
11.00

De Zwart Witten 42e Jaargang nr. 7 o maart 2OO2 . 19



ZATERDAG 20 APRIL
DWP DAl
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Cl
OLDEBOORN Dl
QVC E1
I.ANGEZWAAG F1

ZONDAG 21 APRIL
SPARTA 1
SNEEK 5
OOSTERLITTENS 4
OLDEBOORN 4 IS VRIJ
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 27 APRIL
OLDEBOORN DAl
AENGWIRDEN 81
GAVC C1
HARKEMA Dl
OLDEBOORN El
OLDEBOORN F1

ZONDAG 28 APRIL
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GORREDIJK 6
wzs 5

ZATERDAG 11 ÍIIEI
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Cl
OLDEBOORN Dl
DELFSTMHUIZEN E1
THOR F1

. OLDEBOORN DA1
- RENADO 81
- wzs c2
- VEENHUIZEN/EEN D1
- OLDEBOORN E1
- OLDEBOORN F1

- OLDEBOORN 1
. OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 3

- AKKRUM 5

- WZS DA1
- OLDEBOORN 81
- OLDEBOORN C1
- OLDEBOORN D1
. SLEAT El
- OUDEHASKE F1

- ROBUR 1

-ï,rNnoo g
. SNEEK 6
. OLDEBOORN 4
. OLDEBOORN 5

- TIJNJE 81
- LSC C2
- BOYL D2
- OLDEBOORN E1
- OLDEBOORN F1

14.30
14.00
10.00
11.00
09.00
09.30

14.00
12.00
11.00

10.00

14.00
10.30
10.30
10.00
11.00
10.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL

ilAAil
W. van Kalsbeek
A. Faber
J. v/d Woude
H. Vink
J. Stulp
M. Nijdam
D.H. Akkerman
J. Klompmaker
Joh, Watzema
T. Akkerman
S. Veenstra
Joh. Tijsma
B. Haspels
P. Poepjes
C. Reitsma
C. Keekstra
R. v/d Torre
S. Bangma
A. Oving
J.J. de Vries
B. Voolstra
B. Oosterbaan
M. Hiemstra
B.P. Kleefstra
Joh. Nijdam
S. v/d Velde
H. Oosterbaan
Joh. de Jong
D. Westerhoven
W. Huisman'Wzn
S. Oosterbaan
H, Hartmans

DPT, M. Meester
21 W. Vink
20 P. Antonissen
t2 H.vld Krieke
tZ J. Meester
11 J. v/d Krieke
11 M. Wobma
10 J. Beimin
10 J. v/d Berg
9 A. Bergsma
9 A. de Boer
I J. Visser
7 J. Zandberg
7 - M, Huisman
6 E. Quamé
6 A. Bangma
6 P. Viera Dias
5 J. v/d Vlugt
5 J. de Boer
5 H. Nieuwland
4 S. Vink
4 T. Voolstra
4 S. v/d Heide
4 K. Rodenburg
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Tweede 2
Derde 2
Vierde 2
Vierde 2
Vflfde 2
Dames 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

Vijfde 1

Vijfde 1

VUfde 1

Vijfde 1

Dames 1

Dames 1

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