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OVERZICHT #a4 {r"\#.*-
Na afwezlgheld van enkele weken (dlt i.v.m. het kraamvaderschap)

werd het weer tird om een stukJe voor het voetbalkrantje te verzorgen.

Nou Harm met alle plezier want er zijn toch wel de nodlge dingen

gebeurt waar ik toch nog wel even op wou reageren' Wat ie er zoal

iebeurt. Op Vredestein voltrok zlch deze week een grote ramp. De

àomputer van Jan B. raakte oververhlt van het lnternetten en plofte

bflna ult elkaar, Gelukklg heeft Jan zun Thaise vriendln nog en is het

ti nopen dat dle niet oververhlt raakt. Dit had ook door Henk van der

Meyden geschreven kunnen z[n. Nu een punt, die aan de orde zou ziJn

geweest-u6 de ledenvergaderlng enkele weken terug. Het verplichten

ian tret dràaien van kantlnedlensten door de leden. Nou ben lk niet op

de ledenvergadering aanwezig geweest dlt l.v.m het werk. Maar toch

wou ik hier even op reagerên. Het merendeel van de leden zal hler toch

niks voor voelen, wat àr op neer komt dat het altijd weer de zelfde

mensen ziJn die hler voor op draàen, en dat ziJn vaak mensen dle

meestal ook al wat dlngen voor de club doen. Een simpele oplosslng ls

gewoon de contributle omhoog te doen. En dat gêld te besteden voor

Éet aantrekken van een betaalde kracht. Mlsschlen een punt voor de

ledenvergadêring van volgend jaar. overigens, kandldaten kunnen zlch

alvast aanmelden b[ de pennlngmeester. wat mu verder opviel ln het

vorige voetbal kranse was dat da balpen ook weer was gevonden,

nartéUf dank Bouke voor het geweldige stu(ie. Nu waar het toch

allemaal om draalt het voetbal. over voetbal gesproken, ook de

afgelopen zondag zo genoten van deze prachtlge sport die Je het beste

kunt spelen als het stormt (minlmaal windkracht 9) en het liefste er

wat regen nog beter is hagel, en nog veel beter takken tegen Je hoofd

"ann "ált. 
TerwiJl het betaalde voetbal gewoon werd afgelast mochten

de amateurs hun leven wagen op een voetbalveld. Er waren zelfs

amateurs dle een heerlijke bootreis naar Ameland mochten maken,

KNVB hartellJk dank. Nu het overzichtie die betrekklng heeft over het

speelweekend van 9 en 10 november' Het eGÍcto elftal speelt uit

tegen oosterlittens en gezlen de stand denk ik dat men mlnimaal I
punt mee terug neemt naar oldeboom. Het eerste elftal heeft een
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prima start gehad waar men gelukkig weêr mee boven ln draait. Het
hrGed elltel is een goede middenmoter. ZU zullen aan moeten treden
tegen Aengwirden 3. Hier verwacht lk een duldelfke overwlnning van

het tweede. Het dcrde elltal onFangt Black Boys 2 en zlj zullen een

hele toer krfigen om de pun$es ln Oldeboorn te houden, misschlen valt
er toch nog een puntje te behalen.Het vlcrdc clftal speelt ult de derby
tegen ïJnJe 4. En gezien de vorm waarln het vierde verkeeft zullen zlj
zeker 3 punten weten te halen. Het v'rJÍdc clltal onwangt Stanfries 3,
en het vijfde dle het bUzonder goed doet zal ook hler wel eens weer
voor een verrasslng kunnen zorgen. Het zGsdG clltal speelt thuis
tegen Sport Vereent 3. Het zesde is gewoon een middenmoter, niks

meer en nlks mindeD maar zal toch deze wedstrfld willen winnen om

aansluitlng met de bovenste ploegen te houden. De damcs spelen uit
tegen WZS I in Sneek. En met een beetJe geluk kunnen ze mlsschien
een puntJe meenemen naar Oldeboorn.

Henk Vlnk



GLUB VA}I 50 TAAKT NIEUW
HEKWERK TOGETIJK

De Club van 5o bestaat ult een groeP trouwe supporters van

v.v. oldeboorn, die elk iaar een bedrag van € 50 beschlkbaar

stellen aan de wo. ult deze middelen worden kleine en grote

investerlngen gedaan, die anders welllcht nlet geflnanclerd hadden

kunnen worden. Uit het verleden noemen wij:

. kantine-inventarls, zoals stereo-lnstallatie, magnetron

. computer '

. verplaatsbare goal

r blJdrage in de verbouwlng van de oude boxen

r bljdrage ln de llchtinstallatle

Zoals Jullle hebben gezlen ls het hoofdield verfiaaid met een scnittereàe

niegwe hekwerk. De frnanciering hiervan is geheel mogelijk gemaa$ door

de club van 50. w[ wlllen deze trcuwe supporters dan ook nogmaals

bedanken voor hun b$lragen.

B€atuuÍ V.Y. Oldsboorn
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SPONSORING
V,V. OLDEBOORN

#
Éf,'-

U kunt de V.V. Oldeboom op diverse manleren ondersbunen of sponsoren;

SHIRTRECIÁTiE
De senioren elftallen (2êtl m 6e), een bedrag van € 350 per jaar.
De Junioren en pupillen elftallen, een bedrag van € 250 per jaar.
De contracten worden afuesloten voor de duur van drle Jaar.

RECLAITIEBOR.D
Een reclamebord langs het voetbalveld, € 135 per Jaar.
Het contract loopt 3 jaar.

RECLAIIË voetbelkranËc'De ZwaÊ Wllt€n"
De gehele paglna € 135
1r2 pagina € 80
% paglna € 50
V8 paglna € 30
Het contract geldt voor een Jaar.

WEDSTRIJDBAL
Een wedstrfidbal bU de thulswedstr[den van het le, € 50 

, .i,.
CLUB VAN 50
Een bordje in de kantine ter ondersteunlng van uu, favoriete club,
kosten € 50 per jaar, contractperlode 3 Jaan

DONATEUR,
Ondersteun de V.V. Oldeboom en onWang het voetbalkrange
oDe Zwart Wltten", voor slechts € 11175 per Jaar.

Voor nadere informatle kunt u contact opnemen met
Sletse Akkerman of Blnne Oosterbaan.
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#é< tÈaffi.*FIETSENSTALLING

Mlsschlen ls het u opgwallen dat de fretsenstalllng/entree een metamor-
frose heeft ondergaan. Dit ls nlet zomaar ult de lucht komen vallen, maar
het heeft bctr nog wel enige voeten in de aade gehad voordat dit
gereallseerd was. NameliJk voor de zomerstop heeft de Flrma Knol in

opdracàt van Harke Hartmans een partiJ straatkllnkers op het temein van
de V.V.O gedeponeerd. Dlt was een gesdtenk aan de club, van Bauke
Haspels. De sEnen lagen voor het raam van de besttrurskamer zodat elke
vergadedng ook steevast aan ondeftekende werd gevraagd wanneer er een

begln met het opruimen van de stenen werd gemaaR. Dit werd inderdaad
steeds een beeËe uitgesteld todat het plotseling zomeGtop was en er door
miJ niet meer aan de stenen werd gecladtt, totdat de eerste training weer
een feit was. Maar Ja ik meen dan ook nog dat ik zelf overal blj moet z[n,
dus vandaar dat het nog wat langer duurde rroordat de stenen weggewe*t
waren, omdat er nog een bernlllnkje hrssen doorkwam. Maar op een zekere

dag belt Durk Valk mrj op rnet de mededellng dat Harke had begezegd
dat Johannes van Marie de fietsenstalllng zou ultgraven en tveer een nieuw
laagle zand:,cr ln zou doen, dus we konden \ran start met het project
stenen. Op cen koude zaterdag morgen hadden we om acht uur a$e-
sproken ln de lontine, er was zo hier en daar wat om personeel gevraagd

en nu Bas àet afrvachten wie er allemaal zouden komen. Plet Tysma en
onderRende wanen de eersten gelUk gevolgd door Harm Oosterbaan dle

voor de l(offie zorgde, waardoor we lekker konden ontwaken en afwachten
wie zlch bU dit trlo zouden voeg€n. Na het eersb bakJe was Sletse
Akkerman ook alvan de partij en tot ons groot genoegen mochten we ook
lohan Tysma begroeten op dit rroor velen toch wel vroege ËJdsdp op
zaterdag ochtend. Dat het vrueg was vond ook Pieter Poepls want na een
vriJdag avond te hebben g€traind, ln de kanËne en bU moeke de Bruln b
hebben gezeten valt het nlet mee om dan om acht uur aanwezig te z[n.
Dus na enkele telefoon$es aan ziJn adres en enkele keren op de deur bel

te hebben gedruK kwam Pieter bch opdagen met als reden dat het wat
later was gewàrden omdat hiJ zat te poepjesen, en geen auto had, Dus om
half Uen los. Ondertussen was Douwe Hein Akkerman ook gekomen om de
gelederen wat h versterken. Dus toen aan de slag Johan en Douwe hebben
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het hehrerk om het hoofdveld grobndeels afuebroken en de reclame
borden sdroon gemaakt, Douwe en Pieter hebben toen maandag avond de

paal$es met de shovel nog ult de grond gehaald. Sletse, Plet, Harm, Pleter

en lk hebben ons bezig gehouden met lets wat voor ons al op sbaten leelq

totdat TsJlbbe van Roeden largs kwam. Die vertelde ons dat een bee$e

stratenmaker de boel tocfi wat anders aanpaK dan hoe wU dat deden. Dus

toen we twee weken later ons project voortzetten (de week enroor regende

het nog al wat) had ik toch maar even een telefoontje naar huize van

Roeden gepleegd dus nu hadden we een echte stratenmaker ln onze
gelederen. De ploeg was deze dag ook aanzlenliJk gÍoter dan de eerste
keer waarschflnlfik door het latere ËJdsËp (9 uur) en de enthouslaste
verhalen over de eerste keer. Deze keer waren ook aanwezlg de Familie

Mêestêr Willemke wor de geesElijke ondêrshunang (en het oppassen op

Guus mijn hond)en Tsjibbe voor het straten samen met zfin naamgenoot'
Inplaats van Pleter hadden we nu Theo Huisman op de shovel, en Martin

Meeshr ln de plaats van Johan ook was Tsierk Akkerman nu van de partf
in plaats van Douwe H verder wanen Harm en ik er dus nog en niet h
\Êrgeten SleËe Huisman voor de caEring en het oppoetsen van een groot

deel van de kanËne. De planning was om 1 uur ongeveer klaar te ziJn maar
dat werd dus 5 uur, maar we hadden dan ook als lundt heerlflke gehakt-

ballen, broodls en orrerheerliJke dmr Sietie zelf warn gemaaKe snert
gehad en na af,oop nog een paar bier$e van Binne. Over het rcsulbat zijn

we zelf zeer te spreken w[ hopen een teder ander ook.

Verder wil ik nog iedereen bedanken dle op wat \toor manier ook heefr
meegeholpen om het proiect shnen tot een goed esnde b brengen ik denk
hierbiJ zelf ln het speciaal aan:

boven genoemde personen

Durk Valk (geestelUke ondersteunlng)

Flrma Knol (zand, kraan)

Bauke Haspels (stenen)

Ark&Reau (voor het beschikbaar stellen van de shovel)

Boreal (voor het beschikbaar stellen van een trilplaat en een

stenen knipper)

Slemen W
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AENGWIRDEN 81 - OLDEBOORII BI

Omdat Albert en Wletse niet mee konden, hadden we voor deze

wedstrud Bauke en Siete als coach. We moesten om 9.30 bij de kantine

zfin om te vertrekken, maar omdat we Erik mlsten wachten we nog 10

mlnuten maar toen was hfl er nog nlet. Daarom z[n we daarop naar hem

toe gereden en aan het toeterên geweest, vlif mlnuten later kwam hu

naar bulten met een fantasusch kapsel. Daarna konden we elndelfk
vertrekken naar Aengwlrden, waar we met goede moed heen gingen

omdat we vorlg seizoen twee keer van ze hadden gewonnen. Toen we

daar aankwamen hebben we ons aangekleed en warm gelopen. Waarop
we konden beginnen aan de wedstrild. We begonnen voorspoedig, we

creëerden verschillende kansen maar onze spits was nog nlet helemaal

scfierp, na een half uur spelen hadderrwe al 10 één tegen één siUraUes met

de keeper gehad, maar ze glngen allemaal mis. Daarop kregen we één

Counter van Aengwirden om onze oÍen en dle ging er dired ln. We waren

een beetje van slag en daardoor was wedstsijd in evenwl€ht. Maar er werd

nleÈ meer gescoord \roor rust. trn de rust werd ons verteH dat we het spel

van het eerste half uur weer op moesten oppakken en wêer wat Êller op

de bal mo6ten Jagen, De eerste Ëen mlnuten van de h,Yeede he!ft glng dat
ook goed. Maar daama kwam de condlUe er bU k$cn en omdat we pas

twee tralnlngen hadden gehad wm dle nog nlet echt goed. En Aengwirden

scoorde o*. nog eens een keer. Toen een speler van Aengwirden er werd
ultgestuurd voor vljf minuten. Omdat hU kriHek op het f,uiten, kregen we

weer wat meer moed. Maar we konden de man nper slfuatle niet ultbulten.

En toen er ook nog een speler van ons werd ultgeshrurd ging het ook al

níet beter. Toen h[ ureer têrug kwam probeerden we het nog één keer, en

het lu$e, de aansluitende treffer werd gemaaft. We hadden toen nog viif
minu$n te spelen. we probeerden het, en het leek te lukken, één van ons

was door de verdediging heen gebroken maar hlj werd onderuit gehaald in

het penalty gebied, de scheids zag er nlets in. omdat we weer kdtiek
hadden op de scheids werd er één van ons uitgestuurd. Maar daarna floot
de scheids ook maar af, de eindstand was 2-1.

Jacob
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OLDEBOORN BI - DRAC}ITEN 82

Zaterdag 14 sephmber moesten we otn 11.3O in de box z[n. Alle spelers
waren in de box en we kregen v€rsErking van Jan Meester. We gingen ons
omkleden en aan de warming-up beginnen, zodat we om 12.0O uur fit aan
de wedstr$d konden beginnen. We begonnen de wedstrill explosief en In
de eerste mlnuten kregen we gelljk een kans dle elgenlfik een beege
onmogelijk was. Ik kreeg de bal mee en haalde als vleugelspeler de
achterlijn waarna ik de bal wou vooÍzetten. De bal zaaide alleen een beetJe
af waardoor hU hgen de onderkant van de lat kwam en de keeper met alle
moeite de bal nog net weg kon halen. Toen we echt ln de wedstsiJd zaten
merkEn we dat Drachten ook een best po{e voetbal kon spelen en door
een paar mooie acties vlel voor Dradrten al snelde eerste goal. Er was nog
niet veel aan de hand en zo kregen wlj ook wel kansen alleen ontbrak het
nog aan de afuverking. Drachten dacfit wat zU nteÈ kunnen dat kunnen wiJ
wel en zo kregen we na zo'n 35 mlnuten gespeeld te hebben nog een
dmlpunt om de oren. Nu moest er tocfi edrt wat gebeuren als we dit nog
wilden goed maken. WJ kregen zo nog een mooie aanval met als gevolg
een penalty. Anno Hulsman stapte overàrlgend op de penaltpdp af met de
lndruk van ik schop hem er wel even in. H[ slaagde erln om E scoren en
zo glngen we de rust ln met als stand 1-2. De tweede helft speelde ure op
zlch nlet minder alleen ontbrak er tocïr edrt wat aan de afurerklng, zodat
het moell[k scor€n was voor ons. Soms deden we wat E modl$k voorln bij
de tegenpartiJ wanneer er een kans was en bleven we maar Ëkken ln plaats
van een sdrot op de goal te wagen. Dradrten bleef nog steeds wel sterk
roetballenen tnet een paar goede spiBen maakten ze de trneede helft nog
drb goals , met de frustratle van Hindrlk als gevolg, die hier nlets aan kon
doen. Elndstand 1-5.

Sander Posilnre

dRT ffn GEHnnn€l Z&I,DE BnLvilnff En Dhànren- Wn- ,

í-fJ

fit
=€D

@,

llrrl
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HEEREI{VEEN B' - OI"DEB@RN BT

We moesten om half I bU de kantlne ziJn. We begonnen om 9 uur te

voetballen.

OpstcNllng:

Hlndrik

Jan Hendrik Sander

Anthony

Anno

MartiJn

Jacob v/d BU

Tom Proot

Erik

Menno

Jakob NiJholt

Wlssels: AmoH en Jelmer

Na een kwartier raaKe Anno ernsdg gewond. Er zat een heel gat ln z[n
been, Je kon bot en spleren zlen. Hll werd van het veld afgehaald met

een brancard, ze brachten Anno naar het zlekenhuls. WtJ wilden nlet

door voetballen maar het moest anders kregen we een boete. Iedereen

met alumlnlum noppen moest andere voetbalschoenen aan doen want

dat gat kwam door aluminium noppen. Na de eerste helft stond het

2-O voor Heerenveen. Jelmer glng er voor Anno ln en Amold voor

Menno. We kregen nog 2 kansen (vrije trappen) I nam Anhony, hU

schoot op de lat, Àmold kwam snel inlopen en kopte hem net over. En

Jacob miste de andere ook zo'n heel klein stukje. We verloren met 6-0.

Arnold Oosterbaen
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AI'GUST FABER R,EDT OEFEIWIíEUSTRUD OLDEBOOR'N 2

Met als gastspelers August Faber en Jacob Shrlp uit het vermaarde 4e elftal

van onze v.v. Oldeboom werd er op zondag 2O okt. J.l. een oefienwedstriid

gespeeld. Oosterllttens 2 had zlchzelf ultgenodigd om ln Aldeboam aan te

treden. ïjdens de warming up bleek dat Jelmer v.d. Berg niet kon spelen

als gevolg van een blessure, waardoor August Faber vanaf de aftrap moest

beginnen. Gevolg was wel dat de opstelling letwat moest worden

aangepast. Met name verdedlgend uranen er enkele wlssellngen, aangezien

\roorstopper Lultsen Idsinga samen met Marlse momente€l de AFikaanse

binnentanden nog onvelliger maaK dan ze al zijn. Sietse de Jong werd

gezien als zijn (Ujdeluke) opvolger en Jelle-Jacob de Vries nam de positie

over van Jelmer v.d. Berg als linksachter. Fysiek moest Oldeboom hierdoor

wel het e.e.a. inleveren achterln. Tegeï het in de Res. 4e Klasse spelende

OosterliËens kon Oldeboom redelljk stand houden in de le helft. KansJes

ontstonden aan belde kanten, maar het duurde tot de 44e min. voordat

August Faber z'n eerste vlsitekaafie mocftt afoeven. Ult een prima

geÍpmen comer door Jelle-Jacob de Vrles wlst h[ met z'n hoofd (lnd. kleur-

spoellng) de stand op 1-0 te brengen. Na rust mocht Jacob shrlp opdraven

voor de letlvat ult vorm zfnde Johannes WaEema. Martln Meester nam de

poslde centraalop het mlddenveld over van Jan Msser, die verhulsde naar

de rectrtshalf. Deze wissels pa$en nlet erg gelukklg ult (zonder dat zij daar

direct schuld aan hadden). Na ruim een kwarter spelen in de 2e helft was

de stand door Oosterllttens omgebogen naar 1-3 en leek Oldeboorn op een

kansloze nederlaag af te shvenen. In de 66e min. was het ecftter wederom

AuguSt Faber dle deze keer ult een vooaet van Cees Reltsma, z'n hoofid

uitstekend tegen de bal kreeg en Oldeboom op 2-3 bracht. Oldeboom rook

nog wel kans om meer ult deze wedsHJd te halen. De omzettlng van

August Faber van llnkshalf naar linksbuiten (waardoor Ate Bergsma, dle

weer terug was na een blessure, terugzakte naar linksmldden) zou

uiteindeliJk resulteren in de verdlende geliikmaker. In de 88e min.

rondde hiJ uitstekend een solo af en bepaalde de eindstand daarmee op

3-3. UiteindeliJk een verdiend gelukspel, maar bedenkelfk was wel dat
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een gastspêler uit het 4e elftal alle doelpunten moest scoren e'n dat we
tocfi 3 tegengoals moesten incasseÍen. Korbm een nutËge oefienwed-

strijd. Hopelljk weten we in de competltie de komende weken ook de

ongeslagen status vast te houden. We dogge us best.

PlÉt

OLDEBOOR,I{ 2 SiPEELT GELIIK IN 'WIIIDERIG' (X}STERI'TR,EEK

Hier een kort wedstrijdverslag van een wedstrijd waaófi ondergetekende
helaas wegens ziekte niet biJ aanwezlg kon zijn. Op een wel zeer stoÍïn-
adrtige zondag, 27 ok. J.l. keek lk vanadtter de geranlums met de centrale
venvarmlng op 20 gr en de kraag hoog opgestoken naar bulten. "Er wordt
vandaag toch zeker niet gerroetbald, dadlt lk biJ mezelf . Zeker nadat één

onzer docfibrs opmerkte dat de bal alle kanten wel op moest waalen,
behalrle de goele. Dus Èoen dadrt lk nogi "Ê, gelukkig geen wedstrfd
gemlst". Hoê anders was dlt nadat ik om ongen eer 13.30 u. (nieuwe Ufi)
door miJn lieftalllge collega werd gebeH met de mededellng dat de iongens
een puntie hadden behaald ln Oosterstneek. Op dat rnoment vloog
tegelUkêrdJd onze tuintafel enkele metens de ludtt ln. Ik was stomverbaasd
dat er gevoetbald was. Willemke was ook van menlqg dat er van vo€tbal
geen sprake was geweest en dat wc eigstlilk door de weersoÍnstaÍdig-
heden punten hadden laten llggBn, waaràlJ ze wel\rastsElde dat hetsledte
weer voor belde parqren gold. Na de mededeling dat Oldeboom vlak voor
rust, na een terugspeelbal die behoorllfr lct had van tegenwind, op een

1-O adrterstand kwam en dat Jan Visser de verdlende, maar zwaar
bevodrten, geliikmaker tegen het einde van de wedstrlJd op ztin conto had
gescfirerren, was het voor Willenrke de beurt om het voetbalveld te
ontrulmen van de nodige takken en ging ondergehkende, geheel Egen het
normale gezonde verstand in, de tuintafel eerst maar eens atsdtermen
voor verdere windstoten. Volgende keer rrcrwacht lk er weer bli te ziJn en

hopeliJk onder iets betere omstandlgheden. Hoi.

HCt
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#q +-.ffi*OLDEBOORN 3

vERSráG VAN lrET IEUGDETFTAL (OLDEBOORN 3)

Tja, dan moet Je om half negen s'ochtends weg naar Trynwalden, en
dan zijn er mensen die nog smoor z[n, met de resten van de vorlge
avond nog op hun kleren, en dan moet ie voetballen! Kortom, een
ideale voorbereiding voor een ultstekend shrkJe voetbal... Echter als
Hedde Hafrel rUdt ls het eerst nog de vraag of Je wel aankomt, maar
als ook dle stap overwonnen ls (naar Oenkerk via Buitenpost???) is er
tfld voor het echte werk. De tegenstander was Trynwalden 3, en moest
toch wel overwlnbaar z[n, zou Je zeggen...? Maar vergeet naet dat er
mensen uit Deventer die ln Groningen wonen nog steeds in Oldeboom
voetballen (Robbert v/d Torre). Ja, dan wordt het lngewikkeld en is
Marten Huisman (Brlel) het paad bJuster. Dat resulteert ln 4 goals

tegen blnnen een half uur. Maar gelukkig zfn er mensen dle wel de

Juiste lnstelllng hebben en dle proberen toch nog iets moois van de
vrcêge wedstrfid te maken. Zo ook Albert Nfholt, dle puur op lnzet een
uitstekende goal maakt en daarmee hoop in het hartfe van de coach
(Marten Dfikstra) deed opbonelen. Maar zoals lk al gezegd had, er
spelen ook mensen mee als Robbert (el Torro) die ln staat ls geen I
bal goed te raken. Ja el Torro was edtt slecht. Het derde wil dan ook
een handtekeningactle opzetten om illegale Groningers ult Deventer te
wenen ln Oldeboorn, De tweede helft begon met een achterstand van
1-4. Coach besloot om tactlsche rcdenen Briel eruit te halen en Chrls
die te laat was moest ook op wlssel. Vervangers uraren Klaas Voolstra
en Ate de Jong. Maar nu hadden w.e nog een wlssel Nlco Veld en die
moest elgenluk ook voetballen. En de coach vroeg om vriJwllligers, en

ledereen wees el Torro aan en dat leek ook het beste, maar toen stond
de lmmer menslievende Theo Hulsman op en dle zei: Je moet die
jongen ook een kans gunnen, hiJ heeft het al zo moelliJk. En daarmee
raakte hij eeh gevoelige snaar blj de coach die daarop maar besloot
Theo eruit te halen. Nou Ja goed, dan de tweede helft ook maar met
el Torro in het veld staan. Een vreemd sooÊ van zelfpliniging mUn

inzlens, maar Je weet het nooit, voor hetzelfde staat le een keer nuttig
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in de weg. Maar nee hoor h[ was echt slecht. De tegenstander zel

tegen ons Jullle hebben wel een leuk Jong team, maar dle ene gast
(doelend op el Torro) kan beter fungeren als cornervlag, nou dat
vonden wlJ ook. En omdat de tegenstander zo'n goede tlp gegeven had

besloten we nog maar 5 goals weg te gevên... Jahoor daar doen wli niet
moelllJk over, we mogen tenslotte ook al gebrulk maken van hun

kleedkamer enzo. Voetballend deden we het nlet zo heel slecht, leuke

combinaties door het mldden, waarult op het moment dat el Tono over-
galagen kon worden best leuke kansjes kwamen. Maar de tegenstander
had wel in de gaten dat ze geen tnan op el Torro hoeffien te zetten wat de

rulmte op het mlddenveld aardlg lnperkE. Er warcn nog kansjes voor
Sandervan der\êlde en Klaas Voolstra, maar laatstgenoemde was nog een

bee6e draalerig rnn de vorlge avond wat het rlchsngsgevoel niet ten goede

kwam. Dlt uitb zicfr in ëen schot op goal van de tegenstander, waar sen

corner voor de tegenstander uitkwam. Conduderend valt er heel wat te
zeggcn voor een handtekenlngacfie tegen ln Gronlngen woonachtige

De\renEnar€n dle ln Oldeboom voetballen. HlerbiJ wll lk om privacyredenen
geen namen noemen... maar lk denk dat het wel duidelijk is om wle het
gaat. \lolgende week een nerslagle o\rêr een overwinningl Hopen wel

Lelty
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Zaterdag 2 november moesten we voetballen tegen Franeker. We

hadden een verrassende opstelling. Mlriam stond rechts mldden,
Rianne verdedigênde middenvelder, Karln Ïmmer op goal en Karin

Brace Iaatste man. Sleb kon er nlet bU z[in, want die moest naar een
paardenkeuring. We begonnen de le helft heel goed' Er werd gelfk druk
gezet. Dit resulteerde helaas ln welnig goeds. We kregen 2 lulltge goals

tegen. In de rust werden Martlne en Miriam gewisseld, hlenaoor ln de plaats

kwamen Slerou en Fetra. Mirlam werd leldster, omdat Monique weg moest.

In de 2e helft kregen we al snel nog êen goal tegen. Blj een aanval van

Franeker raakte Anneke gebkseerd, dus moesten we met 1O man verder.

We kwamen goed terug. Margle scoorde 2 keer. Er werd hard gevochten

voor de bal. Franeker had ook nog een paar goede kansen, maar hier kwam

verder nlks uit. Karin Ïmmer hÈld het erg spannend daar b[ de goal. Jltske

en Grantal hadden van positie gerulld. Dlt resulteerde in nog een goal voor

ons door Jitske. De elndstand was 3-3,

De Dams
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DOUWE VENETA TOERNOOI

DO{,WE VENE]IIA TOERNOOI ZONDAG 29 DECEI,IBER 2OO2

Johan Cruytr is er wereldberoemd mee geworden; nummcr 141 Douwe
Venema heeft waarschflnlfik noolt het genoegen gesmaakt van het
dragen van een voetbalshlrt met een nummer. Toch behoort ook aan
Douwe dit jaar het nummer 14 toe. Dlt Jaar wordt namel[k de 14e editle
van het naar hem genoemde zaalvoetbaltoernool georganiseerd. Na het
succesvolle experlment van vorlg Jaar ls er wederom gekozen om het
toernool op een zondag te laten plaatsvlnden. Ër wordt gespeeld op
zondag 29 december 2OO2 van 11.fi)-20.(X) uur. De locaHe ls zoals leder
Jaar de sporthal in Akkrum.

Dames- en herenteams, kunnen zlctr opgeven tot uiterluk 1 dêccmber
a.s. opgeven. Voor opgave gelden de volgende voorwaardÈn:

Mlnlmaal 6 en maximaal 9 personen;

LeeftlJd ólnlmaal 15 Jaar;

Mlnlmaal 5 spelers per team dienen woonadËg (geweest) te zitn ln

Oldeboom;

Het lnleggeld bedraagt € 12,00 per team en dlent op 29 december a,s.
te worden betaald. U kunt de naam van uw team en de namen van de
spelers doorgeven aan de volgende personen:

Jan Bethlehem : Swettebuorren 38, telefoon 0566-631881;
Jan van der Woude : Weaze 39, telefoon 0566-631636;
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STANDEN V.V. OLDEBOORN #
#f,*

EERSTE ELFTAL
01 Irnsum
02 Oldeholtpade
03 Udiros
04 Oldeboorn
O5 St. Jacob
06 DTD
07 Oosterlittens
08 Sparta
09 Blauwhuis
1O Bakhuizen
11 Langezwaag

TWEEDE ELFTAL
01 RES 4
02 Udlros 3
03 LSC 4
04 Oldeboorn 2
05 Jubbega 4
06 Oosterstreek 4
07 Heerenveen 7
O8 Zandhuizen 2
09 Gorredijk 5
10 Renado 3
11 Aengwirden 3

DERDE ELFÏAL
6-15 01 lrnsum 3
5-13 02 Trynwalden 3
6-11 03 Beetgum 1

5-10 O4 Sneek 6
5-9 05 Black Boys 2
6-8 06 Oldeboorn 3
6-7 07 Bakhulzen 2
7-7 O8 Sparta 3
6-6 09 Mt(\/ 4
7-4 10 DTD 3
5-0 11 WZS 4

VIERDE ELFTAL
6-16 01 LSC 5
5-12 -02 Read Swart 5
6-10 03 Oldeboorn 4
5-9 04 Sneek 7
6-8 O5 Wlspolia 2
5-7 06 ïJnje 4
5-6 07 Gersloot I
4-4 08 THOR 4
5-4 09 Renado 4
5-2 10 FFS 3
4-0 11 Jubbega 6

6-15
5-13
5-10
4-7
5-7
5-6
5-5
4-4
5-4
5-3
5-2

6-16
5-13
5-12
7-12
5-9
6-7
4-4
5-4
5-3
6-3
6-2
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VITFDE ELFÍAL
Ol HaulerwUk 3
O2 Bakkeveen 4
03 Oerterp 4
04 Boornbergum 2
05 Stanfries 3
06 Fochteloo 2
O7 Oldeboom 5
08 oDv 3
09 GAVC 5
10 de Sweach 3
11 Imsum 5
12 Wlspolla 3

ZESDE ELFTAL
01 oNB 5
02 Drachten 4
03 GAVC 4
04 THOR 3
05 Oldeboorn 6
06 lubbega 5
O7 Oerterp 5
08 Gersloot 2
09 Sport Vereent 3
tO Blue Boys 3
11 Makklnga 3
12 Stanfries 4

DAIIIES ELFTAL
01 Akkrum 1

02 GAVC 1

03 wzs I
04 St.Anna 1

05 DWP r
06 Franeker 1

07 Oldeboorn 1

08 Robur 1
09 FFS 2
10 Beetgum 1

11 Read SwaÉ 2
12 Renado 1

B.JUNOR,ElI
6-15 01 Drachten 82
6-15 02 Langezwaag Bl
5-13 O3 Jubbega 81
5-9 04 Boornbergum Bl
5-9 05 Drachtster B. 83
5-9 O6 Heerenveen 84
6-9 07 Aengwlrden 81
4-7 O8 de Sweach 81
5-4 09 Heerenv. B. 83
5-3 1O Oldeboom Bl
6-1 11ÏJnje/WlsPolla 81
6-0 12 GAVC 83

6-16
6-15
6-14
6-t2
6-10
6-7
6-7
6-6
6-6
6-5
6-.1
6-1

6-18
6-16
6-16
5-12
6-12
6-10
7-9
6-6
6-4
5-O

6-16
6-14
5-13
6-10
5-9
6-9
6-9
6-9
5-7
6-3
5-0
6-O

6-18
6-15
6-9
6-7
6-3
6-1

6-15
6-15
6-12
5-6
6-3
5-O

6-r8
6-15
6-12
6-3
6-3
6-3

D-PUPILLEN
0l Aengwirden Dl
02 Udlros Dl
03 ïJnJe Dl
O4 Read Swart D2
05 Wspolla D1
06 Oldeboorn Dl

E.PUPILI-EN
01 Warga El
$2 Aengwlrden El
03 Wlspolla El
04 ïJnje El
05 Oldeboorn El
06 Thor El

F.PUPILLEN
O1 Oldeboom Fl
O2 lrnsum Fl
O3 Warga Fl
04 Blauw Wit F5
O5 Cammingha F2
06 Nylan F3

5-0
6-0
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#È4 Iáffi*WEDSTRIJDPROGRATTA

ZAÏERDAG 9 NOYE]IISER
wzs DAI
OLDEBOORN 81
UDIROS Dl
OLDEBOORN El
IRNSUM F1

ZONDAG 10 NOVEIIBER
OOSTERUTTENS 1

AENGWIRDEN 3
OLDEBOORN 3
TTINJE 4
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 16 NOVEIIBER
OLDEBOORN DA1
GAVC 83
OLDEBOORN Dl
WARGA E1
OLDEBOORN Fl

zoltDAG 1? ]{OVEIIBER
UDIROS 1

UDIROS 3
OLDEBOORN 3
READ SWART 5
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 23 NOVEI,IBËR
ST.ANNA DA1
OLDEBOORN 81
TUNJE D1
THOR El
JV CAMMINGHA F5

- OLDEBOORN DAl
- HËERENVEENSE B. 83
. OLDEBOORN Dl
. TUNJE El
. OLDEBOORN Fl

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- BLACK 80\6 2
- OLDEBOORN 4
- STANFRIES 3
- SPORTVEREENT 3

. ROBUR DAl

. OLDEBOORN 81

. READ SWART D2

. OLDEBOORN EI

. WARGA Fl

. OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
-wzs4
- OLDEBOORN 4
. BAKKEVEEN 4
- STANFRTES 4

- OLDEBOORN DAl
. TIJNJE/WISPOLTA 81
. OLDEBOORN Dl
- OLDEBOORN E1
- OLDEBOORN Fl

14.30
12.00
10.00
10.00
09.00

14.00
12,00
14.00
10.00
11.00
10.00

14.00
12.15
1Í.O0
09.30
11.00

14.00
10.00
14.00
10,o0
11.00
10.00

13.30
12.00
09.00
09.30
09.30
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zoltDAG 2rt IT|OVEHBER
OLDEBOORN 1 IS VRL'
OLDEBOORN 2
BEETGUM 1
OLDEBOORN 4
BOORNBERGUM 2
GERSLOOT 2

ZATERDAG 30 NOYEIIBER.
RENADO DAl
OLDEBOORN 81
REST INHML

UONDAG l DECEIIBER
OLDEBOORN T
OLDEBOORN 2
SPARTA 3
OLDEBOORN 4
OERTERP 4
THOR 3

ZATER,DAG 7 DECEMBER
BEETGUM DAl
REST INHML

ZONDAG t DECETIIBER
OLDEBOORT{ 1
OLDEBOORN 2 IS VRIJ
SNEEK 6
OLDEBOORN 4
ODV 3
BLUE BOYS 3

ZATERDAG 14 DECEUBER
OLDEBOORN DAl
REST INHML

ZONDAG 15 DECEIIBER,
OLDEBOORN 1 IS VRIJ
RENADO 3
OLDEBOORN 3
SNEEK 7
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

. JUBBEGA {
- OTDEBOORN 3
-FFS3
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DAI
- JUBBEGA 81

- IÁNGEZWAAG 1
-rsc4
. OLDEBOORN 3
. THOR 4
. OLDEBOORN 5
. OLDEBOORN 6

:

. OLDEB@RN DAl

- s'pnnre r

. OLDEBOORN 3
- RENADO 4
- OLDEBMRN 5
- OLDEB@RN 6

- AKKRUM DA1

- OLDEBOORN 2
- BAKHUIZEN 2
- OLDEBOORN 4
- WFPOLIA 3
- JUBBEGA 5

10.0o
14.00
11.OO
r0.00
10.o0

14.30
12.0O

14.OO
10.o0
10.00
11.00
10.oo
10.00

10.30

14.00

10.(X)
12.00
10.oo
10.00:

*í'
14.O0

12.OO
14.O0
10.00
11.00
10.oo
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É#*-P.P. VAN DER FEER BOKAAL

S. de Jong Tweede 2

J.J. de Vries TWeede 2

S. v/d Velde Derde 2

A. de Boer Vlerde 2

H. Hartmans Vlerde 2

NAAII ELFT. DPT.
A. Faber Vierde 12 C' Reltsma Tweede 1

S. Bangma Vijfde I J' Visser Tweede 1

M, NUclám Dames 8 Joh' Watzema Tweede 1

u. dÀ Vries Dames 7 A' Nfholt Derde 1

T. Akkerman Eerste 6 U' Diikstra Vierde 1

J, Klompmaker Vierde 6 E' Quarré Vlerde 1

S. Veenstra Eerste 5 M' Hofstra Zesde 1

H .Oosterbaan Zesde 5 Joh' de Jong Zesde 1

S. Akkerman ViJfde 4 W' van Kalsbeek Zesde 1

P. Viera Dias Vffde 4 P' Koning Zesde 1

D.H. Akkerman Eerste 3 J' Meester Zesde 1

J. Beimin Eerste 3 H. Vlnk Zesde 1

J. Nijdam Eerste 3 -S' Vink Zesde 1

P. PoepJes Eerste 3 K' Rodenburg Dames I
R. v/d iorre Derde 3 M' Wobma Dames 1

P. Antonlssen Vlerde 3

sllvester vufde 3

A. Oving Zesde 3

C. keekstra Dames 3

J. Zandberg Eerste 2

J. Stulp
B. Haspels

Vlerde 2

Zesde 2

B. Oosterbaan Zesde 2

J. v/d Krieke Dames 2

S. Oosterbaan Eerste I
R. van Steinvoom Eerste 1

M .Meester Tweede 1
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