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OVERZICHT

Nu het voetbalseizoen zijn einde weer heeft bereikt, wordt het tijd dat
er weer een balans wordt opgemaakt. Voor volgend seizoen al ik ook
wat minder aandacht besteden aan één persoon binnen de club. Na
een artikeltje in de Leeuwarder courant blijkt dat onze scheids J.K. wat
te populair aan het worden is. Hij begint nu zelf al te denken dat hij de
spelregels al beter kent dan Roelof Luinge. Wat valt er verder nog te
melden wat de moeite waard is, misschien dat dit jaar de beker voor
de meest scorende speler dit jaar een keer niet naar W. van K. gaat
maar naar August Faber. Dat W. van K. de beker in de toekomst nog
vele malen zal winneri is zeker. Op het moment dat August het zesde
zal komen versterken, hoeft híj niet op ballen van Willem te rekenen
(volgens Liz). Wat is er nou het afgelopen seizoen gepresteerd. Het
eerste kon met hangen en wurgen zich toch nog handhaven in de 5e
klasse. Van het eerste elftal kun-je zeker niet ze zeggen dat ze het
goed hebben gedaan. Mijn prognose aan het begin van het seizoen was
dat ze bij de eerste vijf zouden eindigen. Helaas bleek dit er niet in te
zitten en is het te hopen dat er in het nieuwe seizoen en is het te hopen
dat er in het nieuwe seizoen met wat meer inzet en overtuiging wordt
gevoetbald want het merendeel van de wedstrijden die ik via het
kantineraam heb gevolgd waren niet al te best. Het tweede was dit
seizoen een middenmoter, een ploeg die na de winterstop toch redelijk
leek te draaien en wat naar boven op de ranglijst mocht kijken, toch
leek voor het 2e elftal het seizoen wat te lang te duren want de laatste
wedstrijden werden er bijna geen punten meer gepakt. Het derde
eindígde vierde en dit team kan terugkijken op een uitstekend seizoen.
Dit zeker met dank aan de complgte technische staf van het 3e o.l.v.
Wieger en Tjibbe. Het vierde ís voor mij het team van het jaar. Dit
team wist dit seizoen 12 punten te halen en zelf nog een ploeg onder
zich te houden, hulde. Volgend seizoen aansluiting bij de middenmoot
heren. Het vijfde is net als het derde op de vierde plaats geëindigd,
maar het vijfde haalt toch steeds minder punten, Dit team lijkt wat aan
slijtage onderhevig. Behalve de witte tornado Meint Hofstra de Sousa
Faria, of ik dit wel even zou vermelden, dan lag er nog een kilogram
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snoekbaars op mij te wachten. Ons damesteam wist ondanks een
gelijkspel op de laatste speeldag de laatste plaats op de ranglijst niet
te ontlopen. Dit omdat Renado da laatste wedstrijd wist te winnen
tegen Akkrum. BU de dames zal Haico van Dijk de prjp aan een ander
geven (Siep Bangma) en eindelijk kunnen genieten van zijn welverdi-
ende rust, want ondanks zijn kleurspoeling zag ik hem toch elke week
een jaar ouder worden. Zo dit waren voor mij dan de overzichtjes die
ik dit seizoen zo goed als kwaad voor jullie op papier heb mogen
zetten. Ik wens een ieder een goede zomervakantie en au revoir.

At your service Henk Vlnk

INFORMATIE OVER I{ET
LIDMAATSGHAP

Het seizoen is bijna beëindigd, daarom nog even deze informatie over
het lidmaatschap:

1. Het lidmaatschap kan voor spelende leden alleen beëindigd worden
per 1 juli van elk jaar

2. De contributie is verschuldigd tot 30 juni.
3. Het afmelden kan slechts op een manier geschieden, namelijk bij

de ledenadministratie
4, Indien niet tUdig of conform de regels opgezegd wordt is men de

volle contributie verschuldigd.

Binne Oosterbaan
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OLDEBOORN Dí

OLDEBOORN Dl - SCS Dl
Wij moesten tegen SCS spelen. We deden het goed Eerst maakte
Arnold Hobma een doelpunt . Onze spits deed het goed dus. Maar onze
verdediging deed het ook goed , ze hebben geen bal doorgelaten. De
eerste helft stond Klaas Hartmans op doel. En de tweede helft Dick
Kalsbeek. En de laatste goal werd gemaakt door Klaas Hartmans. We
wonnen met 14-0.

VOORJAARSCOMPETITIE
D-PUPILLEN

Na de laatste 2 competities kampioen te zijn geworden hoopten wij als
leiders nu zwaarder te zfn ingedeeld. Onze jongens en ene meid moesten
meer weerctand hebben. Dit is goed voor de ontwikkeling aldus ingewijden!
De eerste wedstrijd, na de gehele winter in de zaal te hebben getraind en
een aantal zaterdagen in Langezwaag, was op zaterdag 9 maart thuis tegen
SCS Dl uit Drachten. We haalden meteen uit met een 14-0 ovenrinning.
Gastspeler Rene van Kalsbeek was met Amold Hobma topscorer met ieder
4 doelpunten. De optimisten onder ons bestelden al de kar voor het vol-
gende kampioensfeest maar dit bleek al na een aantal wedstrijden niet
meer nodig te zijn. De daarop volgende weken kregen we te maken met
ffsiek veel sterkere tegenstanders en deze konden we met onze techniek
en inzet niet bespelen. Er waren tegenstanders bg die wel 1,5 kop gnoter
waren dan onze kleinsten! (Jesse, Klaas en Rene Spinder) In Boyl speelden
we onder andere tegen 3 grote dames. Jesse en Klaas spr,:aken deze tegen-
standstes niet aan met je of jij, maar met u en mevrouwl Na de eerste
overwinning volgden nederlagen tegen Veenhuizen 2x, SCS lx en Boyl 2x.
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Er werd 2 keer heel goed gelijk gespeeld tegen Harkema Opeinde. Deze
ploeg leek met Veenhuizen uit te gaan maken wie kampioen zou worden,
maar de jongens uit Aldeboam wisten de Harekieten 2 keer goed
tegenstand te bieden. Dit konden deze spelers moeilijk verkroppen wat zich
uitte in onsportief gedrag in en buiten het veld! Jammer. In totaal zijn er I
wedstrijden gespeeld. Onze doelmannen (gelukkig hebben ze bijna
allemaal één of meerderc helften op goal gestaan) moesten liefst 57 keer
vissen. Wij wisten 28 keer het net van de tegenstander te vinden. Onze
doepunten werden gemaakt door Klaas 9 x, Amold 8 x, Jesse 4 x, Rene
Kalsbeek (als gastspeler) 4 x, Rene Spinder 2 x en Geanne lx. De laatste
thuiswedstrijd op 11 mei werd helaas verloren tegen Boyl. Een flisiek sterke
ploeg. Er werd door de Boamsters echter goed gespeeld en een kleine
1-3 nederlaag was het gevolg. Je kunt zien dat de spelers het afgelopen
jaar veel hebben bijgeleerd. Ze zoeken de vrije man, de combinatie en er
is zeker teamgeest. Vaak staan de neuzen in dezelfde richting en willen ze
voor elkaar voetballen en vechten. Mooi om te zien. Bijna de gehele groep
gaat volgend seizoen met elkaar door. Een aantal E-pupillen zullen
doorstromen en met hun gaan jullie het grote veld op, Dit betekent dat er
volgend seizoen een D-elftal gaat komen. Dus ook grote goals, maar ook
grote aÊtanden en zeker meer ruimte om het samenspel nog beter te
benutten. Zelf stop ik met het leiderschap. 5 jaar lang heb ik de meesten
van jullie in het team gehad. Van dikke nederlagen tot royale overwin-
ningen. Een mooie periode. Ik hoop dat jullie met evenveel plezier zullen
blijven voetballen en dan volgt de rest vanzelf, D-pupillen en lelle lacob
succ€s voor het volgende seizoen. Na de laatste competitiewedstrijd kregen
Klaas en ondergetekende een bos bloemen van Jelle-Jacob en medespelers
uit het team voor de samenwerking. Hieruoor nog onze dank.

Harke
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TIPS VAN DE KROMME
EN RONALD KOEMAN

TIPS VAN DE KROMME

r Je beste vriend moet op het veld je beste vijand kunnen zijn.
r Rivaliteit mag nooit ongezonde vormen aannemen.
o Probeer een ander te waarderen.
o Durf je kritiek te uiten, maar doe ook aan zelfkritiek.
r Beken de dingen die je fout gedaan of fout gezien hebt.

TIPS VAN RONALD KOEMAN

De strafschop
Het nemen van strafschoppen is eenyoudig te trainen. Een penalty op een
training is natuurlijk niet te vergelijken met een penalty in een Europa Cup
finale bij de stand van 0-0 en 80.000 mensen op de tribune. De druk is dan
de belangrijkste tegenstander. Een penalty kan op 3 manieren worden
genomen:

1, Kies gelijk de hoek waarheen je de bal wilt trappen.
2. Wacht zo lang mogelijk met het kiezen van de hoek, kijk dus vooral

hoe de keeper staat opgesteld. Pas op het laatste moment raak je
de bal. Het is voorgekomen dat ik, zonder dat ik naar de bal keek,
scoorde. Ik lette dan uitsluitend op de houding van de keeper, die
meestal te vroeg naar een hoek duiK.

3. Schiet de bal vanaf elf meter keihard op doel. Die schoten zijn
meestal onhoudbaan

Zorg voor afirvisseling bij het nemen van stl'aÊchoppen, Een goede keeper
bestudeert of je altijd hard schiet, of dat je een voorkeur hebt voor een
bepaalde hoek. Als je voor zekerheid kiest, geef dan een lage bal en trap
met de binnenkant van je voet. Als de bal richting bovenhoek gaat, dan heb
je kans dat de bal doorschiet en over gaat.
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EEN PAAR ilIOPJES

Oma en Jantje liggen samen in bed. Plots vraagt Jantje: "Oma bent
u van karton"? Neen antwoord oma, waarom vraag je dat? Waarop
Jantje reageert: "Gisteren zij mijn vader: "morgen mag jU bU die
oude doos gaan slapen"!

Waarom gooien domme blondjes de dobbelstenen altijd tegen het
plafond? Wie het hoogst gooit mag beginnen!

Sjoske komt alweer te laat op z'n werk. Zijn baas is zeer kwaad. Zeg Sjoske
dit is de 185e keer dat je te laat bent. Wat is er nu weer gebeurd? Ik weet
het niet zegt Sjoske. Ik heb speciaal de verkeersinformatie op internet
opgezocftt. Nou, en wat stond daar dan? "File not found".
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Servicestation de Bos

Têxaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen

Alle voorkomende
reparaties van auto's van

alle merken"

Laat uw auto, caravan of
camper testen op de
computergestuurde

testbank.

Voor verkoop en verhuur
een groot assortiment
nieuwe en gebruikte

campers, caravans een
aanhangwagens.

Camtec bv. Sridkant 15

&495 KM Oldeboorn
Telefoon: 0566 - 632020



BLIKSEMLOTERIJ

BLIKSEM LOTERIJ VOETBAL VE REI{IGI NG OLDE BOORN
GROOT SUCCES !

De activiteitencommissie van de Voetbalver. Oldeboorn heeft een
verloting georganiseerd met als doel een flinke opbrengst in geld om
de kantine en het interieur van onze vereniging op te knappen of te
vervangen,

Ondememerc in en rond Aldeboarn zijn benaderd om een prijs in de vorm
van of een geldbedrag of een cadeauartikel beschikbaar te stellen. De
respons op onze vraag was ronduit geweldig ! Bijna alle aangeschreven
ondernemers gaven met gulle hand, Er zijn zelfs diverse ondernemers in
Aldeboam die de verloting hebben gcsponsord, hebben meegeholpen om
de loten te verkopen, zelf loten hebben gekocht en ook nog met een prijs
naar huis gingen !!

De ondernemers die deze verlotlng mee mogellJk hebben
gemaakt zljn:

Jan van der Woude Schildersbedrijf
Transportbedr. B. Bles
Accountants Van der Elst en Oosterbaan Leeuwarden
Kaasboerderij De Deelen
Garagebedrijf Van der Krieke
Dekstation/Fokkerij Henswoude
Adviesburo Onno Kloosterboer
Firma Y. Rodenburg
Eelsingh Assurantie Akkrum
Camping Boarnshiem
Slagerij Huitema
Loon- en verhuurbedrijf Kroes
Autoherstel Mid- Friesland
Cafetaria Het Anker
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Knol Grond- en heiwerken
Drogisterij Betty
Cafe Moeke Bruin
Tegelzetbedrijf Hofstede
Apollo Engineering
!l.arketingadviseur B. Haspels
MDM service
Firma Rodenburg
Rabobank
Ark en Reau
Friesland Bank
TranspoÊbedr. L. Visser
Hotel Aldeboarn
Slagerij Warenga
M. Urff Postagent/winkel
Kapsalon Nancy
Groepsacc. De Grupstal
Spar Aldeboarn
Dragstra Classic cars
Dakbedekkingsbedr. P. Zagt
Tegelzetbedrijf Veerman
Logistiekadvies en management D. Valk
Tuinarcitectuur Appelman
Loon-en verhuurbedr. Brak
Totaalgarage G. de Bos
Loonbedrijf Jelsma
Steenhouwerij Kuik
Numan Mode
Bouw-aann.bedr, De Vries

Graag willen we bovengenoemde sponsoren nogmaals haftelijk
danken voor de spontane en gulle bijdragen !!!

De verloting had een bijzonder karakter. De ene dag de lotenverkoop
en de ander dag reeds de trekking. Daarnaast bepaalde de kandidaat-
koper zelf zijn lotnummer en de prijs van het lot door het lot "blind"
uit een serie te halen. De lotenverkoop is met behulp van diverse leden
prima verlopen. Vrijwel alle loten zijn verkocht. Dus niet alleen de
ondernemers liepen warm voor deze verloting, ook de bewoners van
Aldeboarn lieten zich van hun beste kant zien. Oud-leden van onze
vereniging konden eveneens meedingen naar de mooie prijzen. Aan
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hen waren loten toegezonden. Nadat zij het verschuldigde bedrag
per bank hadden overgemaakt kwam hun lotnummer in aanmerk-
ing voor de prijzen. Circa 70 o/o vàn de aangeschreven oud-leden
hebben gereageerd door een lot te kopen. Een enkele vroeg om 10
loten !! Te trekking is verricht tijdens de barbecueavond welke ter
afsluiting van het voetbalseizoen jaarlijks wordt georganiseerd.
Onze zelfs provinciaal bekende dorpsgenoot Harry Oenema was
bereid gevonden de trekking te verrichten. Er waren zoveel mooie
prijzen ter beschikking gesteld dat het te ver voert deze allemaal met de
winnaars te vermelden. Onderctaand de hoofdprijzen en een willekeurige
opsomming van enkele andere prijzen met hun winnaars:

HoofdpriJs € 5OO

le prUs € 250,=

Roel Hofstede

Mw. A.van Dijk

Hotel Aldeboarn

Jan Kooi

- G. Brouwer

G. de Vries

R.Wuite te Spanbroek

Fam.Jelsma / S.Boerhof /
Fam. Amstel/ Fam. Watzema

S. Wagenaar I Fam Watzema

J. of P. van der Vlugt

A. van der Heide

' Jan Smits

2e prijs kindercross fiets A.Kleefstra

3e prijs door Uefa-cup winnaar

gesign. wedstrijdbal

Luxe messenset

Espresso-apparaat

Stoomstrijkijzer

Doos wijn

Bier / drankpakketten

Wedstrijdbal

Schrijfbloc in leren etui

€ 30 waardecheque

€ 20 waardecheque

en diverse andere prijzen en winnaars.

De prijzen zijn intussen bezorgd of opgehaald.

We sluiten af met: Aldeboam e.o, "tige tank".

De activiteitencommlssiê van de Voetbalver. Oldeboorn
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LAGHEN IS GEZOND

Je bent niet verantwoordelijk voor het gezicht dat je gekregen hebt,
maar wel voor de smoel die je trekt.

Zeu rterreu r: gemopper tot ke rntaak verheffen.

Humor is als het verwisselen van baby's luier: het lost het probleem
niet structureel op, maar voor het moment is het wel een verbetering!

Als je enthousiast bent in het leven dan ziet men zelfs niet dat je
capaciteiten hebt.

Lach om jezelf - als jij het niet doet, doet iemand anders het wel.
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OLDEBOORIII 2

OLDEBOORN 2 VERLIEST ONTERECHT

In de strijd om de 2e positie leed oldeboorn 2 paasmaandag een toch
welgevoelige nederlaag tegen RES 3 uit Bolsward. In de thuiswedstrijd
was al gebleken dat RES over een goed voetballende ploeg beschikte
en de uitslag van 1-4 deed dat ook wel bluken. ook nu stond er weer
een goed voetballende tegenstander op het veld, maar Oldeboorn deed
daar deze middag zeker niet voor onder. Integendeel zelfs, men wist
zich met name in de eerste helft enkele prima kansen te creëeren
welke bijna allemaal voortkwa'men uit goedlopende aanvallen. ook aan
inzet ontbrak het niet, en met name de veryangers deze middag, Klaas
Voolstra, Syb Bangma, Hindrik de Jong, Anthony Vink en Jan Meester;
deden in positieve zin van zich spreken. uit één van deze aanvallen
wist men dan ook in de 20e min. te scoren. Het was rechterspits
Johannes Watzema die de uitstekende aanval prima afmaakte en 0-1
scoorde. Zes minuten later was het echter alweer 1-1. REs wist de bal
bUna vanaf de achterlijn toch bij de eerste paal binnen te schieten. Na
rust kwamen Anthony Vink en Jan Meester resp. Klaas Voolstra en
Andreas de Boer vervangen. ook zij zouden dit zeer verdienstelijk
doen. RES kwam wel iets beter uit de kleedkamer, maar Oldeboorn
bleef met de tegenstoten toch ook gevaarlijk. In de 67e min. was het
echter RES dat op voorsprong kwam, nadat keeper Hindrik de Jong de
bal met één hand richting rand zestienmetergebied had weggewerkt
en hierna direct door het schot van de kant van RES werd verrast.
Helaas wist assistent-scheidsrechter Tjibbe Meester de warrig fluitende
scheidsrechter er niet van te ovehuigen dat er in de baan het schot
ook nog een speler van RES op de doell'rjn in buitenspelpositie stond.
Echter de arbiter wilde van niks weten, en nam ook niet eens de
moeite om naar de aasistent-scheidsrechter te gaan, Oldeboorn was
na dit doelpunt even van de kook en het spel werd ook wat minder.
Toch wist men nog enkele kansen te creêeren, maar tot een doelpunt
zou het echter niet meer leidden, zodat men voor de tweede keer op
rij het onderspit moest delven en nu uitgeschakeld lukt voor de 2e
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positie op de ranglijst. Met nog 3 wedstrijden te gaan, zal men zeker
de 2e resterende thuiswedstrijden moeten winnen en daarnaast nog

hopen op een goed resultaat in de uitwedstrijd tegen de waarschijn-
lijke kampioen Sneek 5, zodat een 2e positie er misschien nog inzit.
Komende zondag 7 april genieten we van een rustdag (tijd om maar
weer eens op de camping te kijken, alhoewel....opbouwen van de hele
zooi is ook maar niks). Dus voor alle fans maar weer; oan't snein 14

april om 10.00 u. (tegen LSC 3).

Plet

OLDEB(X)RN 2 VERLIEST. SNEEK 5 KAMPIOEN

Wat er al weken zat aan te komen, werd zondag 21 aprilj.l' bewaarheid.

Sneek 5 werd uitgerekend tegen Oldeboorn 2 kampioen. Wist Oldeboom

destijds Sneek in de thuiswedstrUd op 2'2 te houden, nu moest men zich

neerleggen bij een ietwat geflatteerde 4-1 nederlaag. Sneek begon uiterst
gespannen aan de wedstrfd en het begin was dan ook voor de bezoekers.
Oldeboom kreeg in hêt eerste kwartier een paar kansjes, maar wist deze
helaas niet te vezilveren. Sneek kwam in de 22e min. op voorsprong,
nadat er vermeend hands aan vooraf ging, wist de voonaraartse van Sneek

toch keeper Jeen de Leeuw te versctralken,l-0. Hiema kreeg Sneek meer
grip op de wedstrijd en leek er een stu$e spanning van de ploeg af te
vallen. Oldeboorn kon aanvallend niet echt meer een vuist maken en kwam
dan ook in de 38e min. op een 2-0 achterstand, nadat de keeper lichtelijk
twijfelde met het uitkomen. Na de pauze wist Oldeboorn bijna vanaf de

aftrap de spanning weer in de wedstrijd te brengen. Na een uitstekend
uitgevoerde aanval was het Sander v.d. Velde die 2-1 binnenschoot. Hierna

sloop wederom de neryositeit in de ploeg van Sneek en kreeg Oldeboorn in

de vorm van Robbert v.d. Torre een opgelegde kans om de 2-2 binnen te
schieten. Helaas miKe hij alleen voor de keeper de bal precies op de lat.
Sneek hruam met de schrik vrij. Het was voor Oldeboom echter in de 74e
min. over na een klein foutje van de keeper, 3-1. Het kampioenschap was
voor Sneek binnen en de 4-1 in de 85e min. was dan ook alleen nog maar
een formaliteit. Oldeboorn had de huid zo duur mogelijk verkocht, maar
men was helaas niet in staat om voor een stuntje te zorgen. Sneek dook
het feest in en Oldeboorn droop af naar het warme Aldeboarn. Rest mij nog
de gastspelerc Jeen de Leeuw, Jan Meester, Anthony Vink en Klaas Voolstra
te bedanken voor de uitstekende 90 minuten die zij mochten spelen.
Zonder jullie hadden we ook nu weer niet kunnen spelen. Komend weekend
zetten we een streep onder deze competitie. Vrijdag 26 april komt om
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20.00 u. LSC 3 nog even langs en zondag 28 april is het de bedoeling
dat we het seizoen daverend (op het veld en in de kantine) gaan
afsluiten (zet ze maar koud en het frituur aan...) in en na de thuís-
wedstrijd tegen Renado 3, aanvang 10.00 u. Uiteindelijk gaan we
gezamenlijk met het 3e elftal het seizoen afsluiten met een toernooi in
Duitsland tijdens het Pinksterweekend. Een week later mogen we dan
alweer aantreden voor het Anne Nijdamtoernooi en daarna gaat dan
het boek voor dit seizoen definitief dicht. Oan't .....sjoch mar.

Piet

OLDEBOORN 2 HERSTELT ZICH TEGEN LSC 3

Op vrijdag 26 april j.l. smaakte Oldeboorn 2 het genoegen om een
lichtwedstrijd te spelen tegen LSC 3. Beide ploegen hadden weinig
behoefte om zondag 12 mei pas weer aan te treden en zodoende werd
deze wedstrijd vooruitgeschoven. Zo blijkt maar weer eens dat het
hebben van een lichtinstallatie zeker z'n voordelen heeft. Oldeboorn 2
kon nu dan ook op redelijke oorlogssterkte aantreden, hetgeen tevens
gold voor LSC. Laatstgenoemde ploeg was geen schim van de ploeg die
door Oldeboorn in de thuiswedstrfióvolledig werd weggespeeld. Ook
hier stond duidelijk een ander en beter team. Zo ontstond er in de 1e
helft een gelijkopgaande strijd met kansen over en ween Beide
ploegen probeerden te voetballen, maar het zeer gladde veld liet goed
voetbal amper toe. Oldeboorn kreeg in de 33e min. een strafschop,
nadat spits Robbert v,d, Torre in het zestienmetergebied hard werd
neergekegeld door een verdediger van LSC. Scheidsrechter Wagenaar
wees gedecideerd naar de stip en aanvoerder lohan Tijsma wist wel
raad met dit buitenkansje, 1-0. Acht minuten later was het al weer
gelijk. LSC kreeg op ca. 20 m'van het doel van Oldeboorn een directe
vrije trap. De bal werd prima over het muurtje gelegd en in één
vloeiende beweging door de spits verlengd en afgemaakt, 1-1.
Oldeboorn kwam voor rust wederom op voorsprong. De routiniers
Harke Hartmans en Jan Visser belastten zich met een vrije trap,
waaruit laatstgenoemde de bal van ca. 20 m'feilloos binnenschoot. Na
rust kwamen Ate Bergsma en Sietse de Jong resp. Harke Hartmans en
Robbert v.d. Torre vervangen. Het elftal begon zowaar een stuk beter
te draaien. De felheid was terug en het combinatiespel verliep ook een
stuk vlotter. Oldeboorn kwam in de 65e min. door Ate Bergsma op
3-1. Dit na een schitterende pass van de andere invaller Sietse de
Jong. Binnen een minuut wist Sander v.d. Velde de wedstrijd definitief
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te beslissen. Uit een voorzet van Martin Meester scoorde hij de 4-1.

LSC was duidelijk geklopt en Oldeboorn kon dan ook gestaag uitlopen
naar maar liefst 7-1. In de 74e min. maakte Martin Meester een prima

vrije trap van Jelle Jacob de Vries af, 5-1' Drie minuten later was het

alweer raak. uit een prima aanval wist Ate Bergsma zijn tweede van

de avond te scoren, 6-1. In de 79e min. was het Jelle-Jacob de Vries
die het maar eens van ca. 25 m'probeerde en de keeper van LSC

volslagen kansloos liet,7-1. Dit zou tevens de eindstand worden en

had Oldeboorn laten zien dat het, met name in de 2e helft, prima kan

voetballen. De noodzakelijke overwinning was behaald en men stond

na deze wedstrijd, tijdelijk, op de 3e plaats van de ranglijst. Dit zal

uiteindelijk ook het hoogst bereikbare blijken te zijn dit seizoen.

Zondag 28 april wacht de laatste competitiewedstrijd thuis tegen

Renado 3. Ook hier dienen de volle drie punten te worden behaald en

dan is het afwachten waar het schip zal stranden aan het eind van het
seizoen. Oan't oare kear,...

Piet

OLDEBOORN 2 SLUIT SEIZOEN DRAMATISCH AF

Zondag 28 aprilj.l. stond de laacte eompetitiewedstrijd voor oldeboorn 2

op het prognmma. Om 12.00 u. werd er aangetreden tegen Renado 3' Met

in het achterhoofd de teleurstellende nederlaag destijdsf was het nu

noodzaak om de volle winst thuis te houden. Hoe anders zou het echter ook

nu weer lopen. Renado bleek duidelijk over een betere ploeg te bescttikken

dan in de thuiswedstrijd en Oldeboorn was niet meer bij machte om in de

laatste wedstrijd tot het uiterste te gaan. Het leek bij sommige spelers wel

of ze de wedstrijd van de vrijdagavond nog in de benen hadden. Renado

was met name de eerste helft veel agressiever en speelde daamaast
venorgder Met wist dan ook terecht op een 0-2 voorsprong te komen. In

de 29e min. was de verdediging van Oldeboom in geen velden of wegen te

bekennen bij een vootzet vanaf de rechterkant. Geheel vrijstaand kon de

voonryaar@ van Renado de bal achter keeper Hindrik de Jong werken,
0-1. In de 38e min. moest Andreas de Boer het veld met een enkelblessure

verlaten. Sander v,d. Velde was zijn vervanger. Twee minuten later was het
reeds 0-2. Ook nu wetd er weer veel te slap verdedigd en trof het schot

van ca. 16 m' doel. Tijdens de rust bleven de koppies dan. ook behoorlijk
naar beneden. Niemand had dit venaracht. De hoop was gevestigd op de

tweede helft. Met de stevige wind in de rug moest Oldeboom toch iets

kunnen forceren. In de 57e min, was het dan ook raak. Uit een comer was
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het Johannes Watzema die de bal tegen de onderkant van de lat kopte,
waama de bal vanachter de doellijn het veld weer invloog. Scheidsrechter
Wagenaar constateerde terecht een doelpunt, L-2. Oldeboorn leek terug
te komen in de wedstrijd en men creëerde zowaar een paar kleine
kansjes. Gevolg was echter wel dat men achterin werkelijk open huis ging
houden en Renado kans op kans kreeg, maardiverse keren het houtwerk
raakte. Zo bleef Oldeboorn in de wedstrijd zonder echt gevaarlijk te
worden. Hindrik de Jong moest nog enkele malen handelend optreden.
Het bleef uiteindelijk bij een 1-2 nederlaag, hetgeen zeer teleurstellend
mag worden genoemd. Men bleef door deze uitslag steken op 31 punten
en de positie op de ranglijst zal uiteindelijk ook wel eens zeer zwaar
kunnen tegenvallen. De uiteindelUke slotconclusie was dat men dit
seizoen veelte wisselvallend had gespeeld. Goeie wedstrijden werden net
zo makkelijk afoewisseld met matig tot slechte wedstrijden. Hier zal dus
volgend seizoen, met naar het zich laat aanzien wederom een krappe
selectie, iets aan moeten gebeuren.. Het 2e elftal nam na deze wedstrijd
tevens aÊcheid van de volgende spelers; Harke Hartmans, Robbert v.d.
Torre, Andreas de Boer en Sander v.d. Velde. Zij zullen volgend seizoen
de gelederen van een ander team gaan vercterken. Jongens bedankt en
veel succes verder. Ook scheidsrechter Harm Wagenaar en de assistent-
scheidsrechters Jentje Kirkenier en Tjibbe Meester willen we bedanken
voor hun inzet het afgelopen seizoen. Hopelijk kunnen we volgend
seizoen weer een beroep op jullie-doen. Ook alle spelers die ons dit
seizoen hebben geholpen om toch iedere wedstrijd een elftal op de been
te krijgen willen we nogmaals bedanken. Oan't it nije seÍzoen.

Willemke en Piet
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EINDSTAilDEN
V.V. OLDEBOORN

w
fuHo-

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

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

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
19
2A
20
20
19
20
20
20
20
20

2T
22
22
22
22
2L
22
22
22
22
22
22

-55
-48
-37
-37
- 31
-29
-28
-25
-23
-22
-2t
-16

-49;
-36
-33
-33
-31
-29
-23
-22
-2L
-18
- 11

73-23
64-34
44-33
51-4L
42-44
46-47
44-56
34-46
38- 49
34-50
4A-60
34-61

79-23
74-48
74-51
53-47
60-41
47-37
33-69
4L - 58
34-51
39- 59
24-74

L7
34
46
53
63
49

100
7L
95

113
88

L49

59
49
47.
45
37
30
30
27
72
t4
10
82

138
90

101
LL2
83
63
69
62
45
39
47
9-
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Vlerde elftal
01 scs 2
02 Gorredijk 6
03 GAVC 4
04 de Sweach 3
05 Irnsum 4
06 Wispolia 3
07 Tijnje 3
08 Drachten 5
09 Oldeboorn 4
10 Blue Boys 3

ViJfde elftal
01 Warga 4
02 

^tc 
4

03 Sparta 4
04 Oldeboorn 5
05 Frisia 7
06 RES 5
07 Black Boys 3
08 lrnsum 5
09 Robur 4
10 wzs 5
11 GAVC 5
12 Akkrum 5

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

B-junloren
01 Renado
02 Oldeboorn
03 Woudsend
04 Aengwirden
05 ïijnje
06 lrnsum

18-54
18-45
18 -37
18-28
18-26
18 -25
18-16
18-13
18-L2
18-10

22-53
22-47
22-42
22-39
22-35
22-34
22-33
22-29
22-23
22-22
22-19
22- 4

20-54
20-53
20 - 31
20-29
2A-28
20-26
20-26
20-23
20-2L
20-L2
20 - 10

10 -25
10-16
10-13
10 - 11
10 - 11
10- I

104 - 21
119 - 35
88- 39
60- 57
57 - 55
50- 68
48-76
52-70
42 - 707
33 - r25

108 - 20
81-25
75-66
42 - 35
43-54
55- 53
63- I
29-52
33- 48
13- 59
34 - 80

84- 35
88- 33
81-63
75-57
68-7L
75-76
79 - 56
65-75
67 - 65
38- 55
49-97
31 - tr7

34
26
23
27
2L
18

10
19
36
24
25
35
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C-Junioren
01 GAVC
02 oNS 2
03 Langweer
04 Oldeboorn
05 LSC 2
06 wzs 2

D-puplllen
01 Veenhuizen/Een
02 Harkema Opeinde
03 Boyl 2
04 Oldeboorn
05 scs

E-pupillen
01 QVC
02 WI
03 Sleat
04 Delfstrahuizen
05 Aengwirden
06 Oldeboorn

F-puplllen
01 Oudehaske
02 Akkrum
03 Oldeboorn
04 Read Swart
05 Langezwaag
06 Thor

10
10
10
10
10
10

I
I
8
8
8

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

-27
-?2
-18
-13
-9
-0

73
39
33
27
31
7-

47
40
42
28
2L

4t
36
41
34
4t
16

46
30
18
15
L2
5-

11
27
35
26
4t
70

18
29
27
43
61

19
15
13

5
4

18
19
19
39
53
61

7
19
15
t7
33
35

-27
-20-n
-14
-4
-4

22
2T
19
13
10

3
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Jouw voetbaloutfit wordt vaak gemaakt in bedompte werkplaatsen waar
mensen 70 uur per week werken, te weinig verdienen om van te leven, en
zich niet mogen aansluiten bij een vakbond om te proberen er samen iets
aan te doen. Als jij je daar iets van aantrekt, blijf dan niet aan de zijlijn
staan. Lees de folder en geef een rode kaart aan sportgiganten als Nike
en Adidas. De fotder vind je bijgestoten in het clubblad ói in ce kantine
van je vereniging.
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EINDSTAhID P.P. VAN DER FEER
BOKAAL SEIZOEN 2OO1 I 2OO2

#
rfftupf,*

NAAM
A. Faber
W. van Kalsbeek
S. Bangma
J. Klompmaker
J. Stulp
J. v/d Woude
Joh. Watzema
H. Vink
M. Nijdam
D.H. Akkerman
B. Haspels
S. Veenstra
R. v/d Torre
T. Akkerman
Joh. Tijsma
P. Poepjes
M. Meester
S. v/d Velde
B. Voolstra
A. Oving
C. Reitsma
P, Viera Dias
l.J. de Vries
H. Oosterbaan
P. Antonissen
C. Keekstra
l. v/d Krieke
Joh. Nijdam
A. Bergsma
B. Oosterbaan
M. Hiemstra
B.P. Kleefstra

ELFT. DPT.
Derde 32
Vijfde 26
Vierde 20
Derde 17
Derde 16
Derde t4
Tweede 13
Vijfde 13
Dames 13
Eerste 12
Vijfde 11
Eerste 10
Tweede 10
Derde 10
Tweede 9
Eerste 8
Tweede 8
Tweede 7
Derde 7
Vijfde 7
Eerste 6
Vierde 6
Tweede 5
Derde 5
Vierde 5
Dames 5
Dames 5

Eerste 4
Tweede 4
Vijfde 4
Dames 4
Eerste 3

S. Oosterbaan
H. Hartmans
W. Vink
A. Bangma
Joh. de Jong
D. Westerhoven
J. Beimin
W. Huisman Wzn
J. Visser
E. Quarré
H.uld Krieke
J. Meester
W. Zandberg

- K. Rodenburg
M. Wobma
K. Timmermans
J. v/d Berg
A. de Boer
J. Zandberg
M. Huisman
U. Dijkstra
J. v/d Vlugt
K. Voolstra
J. de Boer
P. Koning
H. Nieuwland

' S. Vink
T. Voolstra
S. v/d Heide

Eerste 3

Tweede 3
Derde 3
Vierde 3

V'rjfde 3
Vijfde 3
Eerste 2
Eerste 2
Tweede 2
Derde 2
Vierde 2
Vijfde 2
Vijfde 2
Dames 2
Dames 2
Dames 2
Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

V'rjfde 1

Dames 1
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