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JAARVERSIÁG VAN V.V. ('LDEBOORI{

sErzoEN 200í - 20n/2

Afgelopen seizoen hebben met onderstaand team de
vereniging bestuurd:

#
fuH.*-

Vanavond nemen we van drie van hen aÊcheid als bestuurslid en komen
er twee voor in de plaats. Niet omdat we anderc te weinig te doen hebben,
maar na een intensieve speurtocht nog niemand bereid konden vinden de
plaats van Willemke (wedstrijdzaken) in te nemen. Durft (of wil) niemand
deze uitdaging aan?l? Het kost natuurlijk wat tijd, maar dan heb je ook wat.
Een bestuursbaan in een leuk team! Dit jaar hebben we ook de digitale
snelweg leren kennen binnen het clubbestuur, we mailen elkaar steeds
vaker en gedurende het jaar sloten meer bestuursleden aan. De computer
is, ook bij ons, niet meer weg te denken en gemak dient de mens.

Ook dit seizoen is er weer het nodige gebeurt al kraakten mijn hercens bij
het maken van dit verslag. Maar ja, als je de bijzonderheden vergeet op te
schrijven kost het wat moeite ze weer op het netvlies te krijgen, De aan-
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kleding van de accommodatie begint er op te lijken. Het parkeerterrein
is weer redelijk vlak en hard (als het tenminste niet teveel regent) en

de oversteek IUK een beetje veiliger al blijft goed uitkijken geboden.

De beplanting aan weerzijden van de weg en tussen de fiets- en

auto-inrit laat nog op zich wachten. We wachten rustig af, geduld staat
hoog in het vaandel van de gemeente Boarnsterhim' De komst van een

zendmast naar Aldeboarn op het sportterrein, tbv een netwerk voor
mobiele communicatie voor politie-, brandweer- en ambulance-
diensten, heeft de gemoederen danig bezig gehouden. Na een,
gezamenlijk met Pleatslik Belang, ingediend bezwaarschrift bleek dit
weer een storm in een glas water, een andere plaats binnen de
gemeente kwam toch beter tot zijn recht.

Ook zitten we weer regelmatig om tafel met een vertegenwoordiger
van de gemeente en de andere 4 gemeentelijke voetbalverenigingen,
om ideeën uit te wisselen en problemen eventueel op te lossen. Veel

verenigingen zitten met dezelfde problemen, o,a. wat betr., jeugd,

vrijwilligers, onderhoud etc. En we willen proberen beter te communi-
ceren met elkaar en de gemeente,

De communicatie binnen de club ging, vooral in het seizoensbegin, zo

nu en dan wat stroef. Onderlinge beslissingen liepen nogal eens uit
op problemen. Maar wie werkt maakt fouten en met wat goede wil
was meestal alles wel weer Ín goede banen te krijgen. Vooral het
leidersoverleg deed de lucht weer aardig opklaren. Duidelijkheid en

afspraken nakomen is het motto, zo houden we met plezier de

vereniging draaiende!

Over de nieuwbouw en/of renovatie van de gebouwen is veel gebrain-
stormd. De boxen zullen in elk geval in het komende jaar worden
aangepakt, zodat alles weer bij de tijd is en er netjes uitziet. Hopelijk
behoren dan ook de vernielingen tot het verleden, zelfs gasten kunnen
hun fatsoen blijkbaar niet houden, kleding-haken hadden het soms
zwaar te verduren.

Over schoonhouden hadden we niet te klagen. De leden gingen bij
toerbeurt als witte tornado's te keer, en alles zag er zondags van onder
tot boven weer spic en span uit. D.m.v. prikacties is door de jongere
jeugd de weggegooide rotzooi rondom de velden opgeruimd. Hulde
aan zoveel inzet!! De kantine is bij toerbeuít door de dames onder-
handen genomen, zodat het eigenlijk toch weer vrijwilligers zou

moeten aantrekken om bardiensten te draaien. Maar dit is huilen met
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de pet op. Er haken steeds meer mensen af omdat ze té vaak dienst

hebben (de blijvers moeten dus nóg vaker) en nieuwe aanmeldingen

hebben we niet. De activiteiten-commissie zat soms met de handen in

het haar om de boel draaiende te houden. Blijft het feit dat we de

kantine-inkomsten broodnodig hebben om de club gezond te houden.

over gezond gesproken; álle vaste barmedewerkers hebben in maart

hun barbrevet gehaald!! Docent Jan Overwijk uit Tijnje heeft ons

vakkundig op de hoogte gebracht van Verantwoord Alcoholgebruik,

zodat wij nu allen weten aan wie en wanneer wij (nog) een'pilske'
kunnen schenken.

Naact alle serieuze dingen is er ook veel ruimte voor
'ferdivedaasJe' geweest:

de feestavond in januari waar bijna elk team een act liet zien uit
50 jaar TV,

schut-len klaverjassen in de plaatselijke kroegen'

het Oranjespektakel op konin!'innedag.

de bliksemloterij, waaruan de organisatie nog een heel karwei
was voor de activiteitencommissie' maar toch de nodige duiten
binnenbracht voor de aankleding van de kantine,

de afsluitingsbarbecue na het Anne Nijdam toernooi'

Alle feestelijkheden waren een groot succes waarbij natuurlijk weer

het nodige misging. Maar goed, van fouten kun je leren en wij zijn ook

maar mensen!

Voor de prestaties van de teams zou ik eigenlijk Henk Vink zijn

duidelijke overzicht, wat in elk'krantje staat, kunnen gebruiken.

over het krantje gesproken; wat meer verslagen van de teams

zouden een welkome aanvulling zijn zodat het clubblad wat vaker

uit kan komen en we het wel en wee van alle teams kunnen

volgen. Een korte opsomming van de resultaten dan maar:

o met een nieuwe trainer draaide het le elftal een middelmatig seizoen

maar met een eindspurt eindigden ze toch noch op een 8e plaats
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. het 2e elftal leek na de winterstop de smaak te pakken te
krijgen maar een 5e plaats bleek het hoogst haalbare

. voor het 3e elftal werd een prima seizoen afgesloten met een
4e plek op de ranglijst

. het 4e elftal behaalde met maar liefst 12 punten de 9e plaats

. ook voor de mannen van het 5e elftal was er een 4e plaats

. de Dames eindigden met 10 behaalde punten onderaan' Heico had
zich vast een beter resultaat gewenst bij zijn aÊcheid, maar voor de
nieuwe trainer Siep maaK dit het weer iets gemakkelijker, elke
hogere plaats is winst.

Bij de jeugd hadden we voor de winterstop zelfs 2 kampioenen
(D-pupillen en C-junioren). Jammer voor de club, maar prachtig voor Klaas

Hartmans is dat hij de kans krijgt in het adoptieteam van WHeerenveen te
spelen. Een jongensdroom komt hiermee vast uit!

Ook een droom was misschien, dat het le nog door kon bekeren tot
eind november en wel tegen hoofdklasser URK. Een hele belevenis
voor spelers en club, want wat konden we verwachten? ...'.'

De parkeerproblemen bleven uit, de punten ook, maar de knakworst
gin9 er in als zoete koek en we hebben dan ook een gezellige (wel

koude) zaterdag gehad.

Rond de kerst hebben alle vrijwilligert een (eetbare) attentie gekregen

voor het onmisbare werk dat ze voor de club doen. Cees Troost was dit
jaar de man die de Beker van Verdienste kreeg! De slogan die ik las in
een sportblad: NatÉÉrlijk doe je genoeg voor de club, je speelt toch?!
gaat voor onze clubmensen gelukkig niet op.

Op het gebied van wel en wee was dit jaar voornamelijk veel vreugde!
Er was een ware babyboom in onze vereniging, wat natuurlijk weer
perspectief geeft voor de toekomst.

We hebben alweer een begin gemaaK met het nieuwe seizoen, alles loopt
tot nu toe op rolletjes en het opknappen van de accommodatie wordt'mei
faasje'aangepaK. Er zijn zog vele klussen te klaren maar met z'n allen zal

ook dat wel lukken, want DE CLUB IS VAN ONS ALLEMML !l
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UIT DE BESTUURSKAMER

In deze natte periode zijn we blij dat de entree van de sportvelden er

tenminste verhard bijligt. Het parkeerterrein blijft 'sappelen'; er is

inmiddels een brief uitgegaan naar de gemeente, misschien helpt het.

De volgende klus ligt alweer in het verschiet, nl het opknappen en

betegelen van de'oude' boxen. Hierbij zijn weer vele rechterhanden

nodig (in de kerst-vakantie) en natuurlijk staan er weer veel mensen

te springen om toch maar deel uit te kunnen maken van ons leger

clubvrijwilligers. De bardiensten worden inmiddels gedraaid door vele

fanatieke nieuwelingen. Mensen die na wat (lang) aandringen toch wel

willen meehelpen vinden het nog leuk ook!!l Grandioos!

De EHBO-dozen zijn weer op peil gcbracht en dus 'bij de tijd'. In de

keukenkast van de kantine ligt er één, en in de bestuurskamer

inmiddels twee; één op de archiefkast en er hangt één (aangeboden

door Cees Troost) aan de wand naast het sleutelkastje. Losse pleisters

liggen óók in de keukenlade'

In de 'infohoek' van de kantine li99en momenteel folders en

aanmeldingskaarten voor NUON-groenstroom. Iedereen die een

nieuwe afnemer van groenstoom aanmeldt bij NUON verdient voor

de club 10 euro. Bij 5 nieuwe aanmeldingen krijgt de aanmelder 2

kaarten voor een wedstrijd van het Nederlands Elftal, en de club

dus 50 euro. Het proberen waard dus!

Tot slot willen wij iedereen op het hah drukken de losstaande goals weer

te verankeren als deze zijn verplaatst tijdens trainingen of wedstrijden. De

club is aansprakel$k als er ongelukken gebeuren, dus LET OP!!
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D.PUPILLEN

WISPOLIA Dl . ALDEBOARN Dl

Zaterdag 2 november moesten we tegen Wispolia dl. Ik stond
links midden. Wispolia scoorde al gauw en nog een keer maar toen
kwam Jesse erin en was het 2-1. Na de rust kregen wij nog een doelpunt
door Robin. En hun kregen nog twee dus hadden wij verloren met 4-2.

Groeten van Johannes van der Wal

Wy winskje elkenien noflike krystdagen
en in goed begiin fan 2003!

En bedankt foar jim oantinken tidens myn sykte!

Klaas Akketmans
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B.JUNIOREN

OLDEBOORN B1 - LANGEZWAAG BI

Langezwaag stond tweede na 5 wedstrijden en 46 goals voot we dachten
dit verliezen we. Langezwaag had ons een beege onderschat en voor dat
ze het wisten stond het 1-0. Maar een paar minuten later werd het al weer
2-0, voor de rust scoorden hun ook nog één, We dachten we winnen wel
even. Maar zij lieten ons een poepie ruiken, voordat we het wisten stond
het 2-2. Wij lieten alles zakken en zij scoorden nog twee keer 2'4.

Anthony Vink

BOORNBERGUM 81 - OLDEBOORN 81

We gingen op weg om 8.15 .oA.t *J 9,00 fit op het vetd konden staan. We
gingen ons omkleden en aan de wanning-up beginnen. Eenmaal op het
veld zag het er weer niet te best uit. We begonnen goed aan het begin van
de wedstrijd. We kregen veel kansen maar de voorhoede wist er niet in te
slagen om er één te s@ren. Na ongeveer een kwartier ging het dan ook
mis Boombergum scoorde de 1-0, Na het doelpunt van Boombergum lieten
wij de kop hangen. Even later werd het dan ook 2-0. We gingen de rust in
met een 5-0 achterstand. In de rust kregen we dan ook een goede preek
van Wietse. De tweede helft begonnen we dan ook weer goed. En we
wisten er zelÊ 1 te scoren. Het werd 5-1, met volle moed gingen we verder
en even later werd het dan ook 5-2. Maar het was snel gebeurt met de prct,
Boornbergum scoorde de 6-2. Toen lieten we net als de eerste helft de kop
weer hangen. Boornbergum maaKè het dan ook goed af. Ze scoorden er
in de laatste 10 minuten nog 2 bij. Met de frustratie van Wietse en Albert
als gevolg.

Hindrik de Jong
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OLDEBOORN 2

OTDEBOORN 2 NOG STEEDS ONGESLAGEN

Ook in de zesde competitiewedstrijd bleef Oldeboorn 2 ongeslagen, In
Nieuwehorne mocht het 2e de "voorwedstrijd" voor de matadoren van
Udiros 1 en Oldeboorn 1 spelen op zondag 17 nov. j.l. Voor het eerst
dit seizoen konden we beschikken over de voltallige selectie en
hoefden we geen gebruik te maken van "gastspelers". Zeker in deze
topper was dat wel een geruststellende gedachte vooraf en een stimulans
om nu dan eens daadwerkelijk te laten zien waartoe deze ploeg in staat is.

Helaas werd mijn mede-leidster vooraf door de scheidsrechter in kennis
gesteld van het feit dat zowel Oldeboorn 2 alsook Oldeboorn 1 deze dag
niet op enige punten hoefden te rekenen.................???!!!! Dit zou helaas
tudens de wedstrijd dan ook bijna beuraarheid worden, Gelukkig waren de
spelers hier vooraf niet van op de hoogte en paKe men in de 6e min. reeds
een 0-1 voorsprong. Uit een prima aanval over de rechterkant was het de
hardwerkende Johannes WaEema die de bal panklaar op het hoofd van
Cees "Jordan" Reitsma deponeerde, waama laatstgenoemde de knikker
uitstekend inkopte, 0-1. Het vervolg van de le helft liet een gelijkopgaande
strijd zien waarin beide ploegen kleine kansjes kregen, maar waarb'tj vooral
keihard gewerK werd aan beide kanten. De opmerking van de arbiter
vooraf kreeg in de 40e min. helaas dan toch gestalte. Na vermeend
hands van Martin Meester in het strafschopgebied wist de brillen-
poetsende/klokjeskijkende leidsman de bal op de stip te krijgen,
hetgeen tot grote hilariteit bij zowel Oldeboorn alsook enigszins bij
de tegenstander leidde. De "beste" man was echter niet te veffnurwen,
en Udiros kon dan ook langszij komerl, 1-1. De 2e helft was nog maar koud
begonnen of ook de 2-1 lag reeds achter doelman Siemen Willem de Vries.
De bal werd uit een corner prima ingekopt. Oldeboom leek even van slag,
maar herstelde zich uitstekend. De gehele ploeg was er van doordrongen
dat hier zeker niet mocht worden vedoren om bij te blijven in de strijd om
de bovenste plaats. Met een geweldige inzet en bij vlagen ook goed

vezorgd spel werd Udiros af en toe behoorlijk vastgezet. Dit ook zeker
nadat de van vakantie teruggekeerde Luitsen Idsinga de lichtgeblesseerde
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Martin Meester kwam veruangen in de 64e min. Helaas bleef de terechte
gelijkmaker uit. Ook nadat Jan Visser de paal had getorpedeerd en Cees
Reitsma een "rugbykunsge" had vertoond. Loon naar werken kreeg men
uiteindelijk in de B5e min. Het was notabene "Mister Zuid-Oost Azië"
himself oftewel captain en libero Johan Tijsma die na een perfecte voonet
van Jelle-Jacob de Vries de bal bij de eerste paal intikte, 2-2. Helaas kon
Oldeboorn niet meer de volle buit mee naar huis nemen, maar tevreden-
heid overheerste na afloop wel degelijk, mede gezien het feit dat er
weer niet was verloren (2 thuisoverwínningen en 4 gelijke spelen
in uitwedstrijden), maar ook zeker nadat Johan Tijsma de ploeg in
de kleedkamer verrastte met een kratje heerlijk gerstenat
(aangezien hij de komende 3 maanden in Zuid-Oost Azië vertoeft
met Cynthia). Namens de gehele ploeg; veel plezier en tot in
februari 2003. De komende weken gaan we dus de strijd aan
zonder onze captain, maar wel met een ploeg vol vertrouwen. Voor
de winterstop moet het mogelijk zijn om nog 9 punten aan het totaal toe
te voegen (Jubbega en LSC thuis en de eerste return, te weten Renado uit).
We zullen zien. Au revoir.

Piet

OLDEBOORN 2 NAAR BEIáBBERD GELTII(SPEL

Te laat komen, een speler met calamiteitendienst, een speler die z'n
"bonkje" kwijt is en vervolgens z'n verkeerde voet wil laten intapen,
temauwernood een elftal op de been weten te krijgen, een zieke rechter-
vleugelverdediger, de libero/aanvoerder die in vene oorden verkeeft, een
zeer slappe training vrijdagavond voorafgaand. Kortom alle ingrediênten
warcn zondag 24 nov. j.l. aanwezig om weer niet de volle winst te pakken.
Gelukkig werd in de eerste helft Harke Hartmans (4e elftal) en in de tweede
helft Robbert v.d. Torre (3e) bereidt gevonden om als reserve te willen
optreden (bedanK jongens). Ondanks deze voorbereiding meende de
leiding de spelers vooraf op het hart te moeten drukken dat de komende 3
wedstrijden voor de winterstop minstens 9 punten moesten opleveren om
mee te blijven doen om de koppositiè. Jubbega 4 was nou niet bepaald de
tegenstanders waar we vooraf van moesten "billenknijpen". Hoe anders zou
ook dit uitpakken. Lag het toch aan de vooóereiding of was de afirvezigheid
van Johan Tijsma zo doorslaggevend? Feit was wel dat men geen moment
in de wedstrijd zou geraken. Desalniettemin kwam Oldeboorn in de 33e
min. toch nog op voorsprong. Na een lange solo, waarbij bijna iedereen
dacht dat de bal wel achter zou gaan, was het dan toch Ate Bergsma die
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de 1-0 binnenschoot. Na rust kreeg Johannes Watzema binnen 3 minuten

twee opgelegde kansen, maar hij wist helaas ook nu weer niet het net te

vinden. Dit zou ook de ommekeer in de wedstrijd betekenen. Jubbega werd

sterker en met name de routiniers Eppe Jonker en Bonne v.d. Meer wisten

oldeboom er behoorlijk onder te krijgen, door zowel verbaal en fysiek met

name de jongere spelers te intimideren. In de 54e min. was ook Jelle-lacob

de Vries kennelijk even helemaal de weg kwijt. Een volledig verkeerde pass

op het middenveld belandde in de voeten van een speler van Jubbega. De

complete defensie van Oldeboom was uit positie, incl. doelman Siemen

willem de vries, en de bal verdween van ca, 40 m'over de volslagen

kansloze doelman in het net, 1-1. Het spel werd er voor oldeboom alleen

maar dramatischer op. De inzet bleef wel aanwezig, maar bijna geen enkele

pass kwam meer aan. Merkwaardig was dan ook dat men veelal verkeerde

passes achteruit gaf, waardoor keer op keer de achterhoede in problemen

kwam. Zo ook in de 6Be min. waarin Jubbega op de rand van het straf-

schopgebied een indirecte vr'lje trap kreeg. Deze werd breed gelegd en

daama feilloos ingeschoten, maar scheidsrechter Wagenaar stond op één

lijn en constateerde dat er 2 spelers van Jubbega buitenspel stonden en

keurde gedecideerd het doelpunt af. oldeboom zwijmelde en Jubbega was

"razend". Er ontstond een heftige diScuSSie, maar de scheidSrechter bleef

bij zun besluit. De wedstrijd kabbelde voort en er zou uiteindelijk geen

winnaar komen. Oldeboorn speelde de Slechtste wedstrijd van het seizoen,

maar mocht uiteindelijk nog blij zijn dat men het 5e gelijke spel van dit

seizoen behaalde. Zodoende bleef men wel ongeslagen' Het kratje bier na

afloop smaakte dan ook beduidend minder dan een week eryoor (dat lag

niet aan jullie Martin en Geeske). Door dit resultaat bedraagt het aantal

verliespunten reeds 10, terwUl de koploper RES 4 slechts 4 verliespunten

heeft. Een verschil derhalve van 6 punten, oftewel 2 overwinningen. we

hebben het nu al niet meer in eigen hand en zullen de komende wedstrijden

wel uit een ander voetbalvaa$e moeten tappen om enigszins bij te blijven'

Wy sille's sjen.

Piet

OLDEBOORN 2 PAKT EINDELUK WEER EEN OVERWINNING

Na 5 gelijke spelen op rij (incl. oefenwedstrijd) werd het duidelijk
weer eens tijd voor een overwinning. Dit moest dan zondag 1 dec. j'1.

gebeuren in de thuiswedstrijd tegen de nummer 3 op de ranglijst,

LSC uit Sneek. Evenals een week eerder was ook nu weer de

voorbereiding verre van ideaal. Maar liefst 3 spelers wisten het sport
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complex Oldeboom om 9.15 u. nog niet te vinden. Het besef bleek
kennelijk nog niet helemaal bij iedereen doorgedrongen dat deze wedstrijd
wel gewonnen diende te worden om nog enige kans te hebben op een
aanval op de leidende positie. Noodgedwongen moest de leiding hierdoor
de beginopstelling aanpassen. Gelukkig waren de gastspelerc in deze
wedstrijd zeker weer geen verzwakking. Henrico Veerman (3e) moest zelfs
vanaf het beginsignaal staften en zou dit weer zeer naar behoren doen. Ook
Anthony Vink (B-jun.), die Henrico in de 8Oe min. verving, maaKe weer
een goede invalbeuÉ. Oldeboom speelde een matige eerste helft, waarin
wederom de passing en het maken van de juiste keuzes een probleem
waren. Toch kreeg men wel kansen. In de 12e min. was het Sietse de Jong
die de 1-0 binnenschoot, Tien min. later kreeg dezelfde speler een dot van
een kans. Dit na een pefecte voorzet van Jelle-lacob de Vries. In de 24e
min. vloog volledig onverwachts een voozet van LSC achter Siemen Willem
de Vries tegen de beugel in het doel. Scheidsrechter en grensrechter
hadden het goed gezien, en keurden dan ook terecht een doelpunt toe,
1-1. Twee min. later had Oldeboom mazzel toen de bal op de deklat achter
Siemen Willem verdween, Na rust zou Oldeboom ook nu weer beter
presteren dan in de eerste helft. Met meer overtuiging ging men de strijd
aan. Dit leidde in de 50e min, tot de 2-1 door spits Martin Meester na een
aanval waarbij met name Henrico Veerman en Johannes Watzema
nadrukkelijk betrokken waren. Helaas was deze voorsprong maar van korte
duun Een minuut later kon een voonvaartse van ISC ongehinded de
gelijkmaker inschieten. In de 59e min. kwam Oldeboom weer terccht op
voorsprong. Na een prima combinatie tussen Henrico Veerman en Martin
Meester was het eindelijk Johannes Watzema die weer eens scoorde,3-2.
In de 77e min. besliste Sietse de Jong de wedstrijd. Zijn schot was
doeltrefrend en betekende 4-2. Oldeboom leek in veilige haven en kreeg
zowaar nog enkele kansen. Eén daarvan zou nog worden benut door Martin
Meester, zodat de eindstand werd bepaald op 5-2. Een terechte
overwínning die weer enigszins de matige prestatie van een week eerder
deed vergeten. De volgende en laatste opponent voor de winterstop is
Renado. Op zondag 15 dec. sluiten we daar de eerste helft van de
competitie hopelijk winnend af. Dan wil ik namens het voltallige 2e elftal,
incl. begeleiding etc. een ieder alvast Prettige Feestdagen en een
Voorspoedig 2003 toewensen. Lok en'Seine.

Piet
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OLDEBOORN 5

BOORNBERGUM 2!!!!!!!! - OLDEBOORN 5

Na deze titel zult U ook begrijpen dat iedereen met verwondering staat te
kijken dat we geen 5 maar 6 teams hebben, altijd leuk als het goed gaat

met de club. Dus zondag tegen Boombergum en als je de ranglijst bekijkt
dan is er een behoorlijke aftcheiding tussen de goede en minder punten
pakkende teams en wat wil het geval Boombergum hoort bij de bovenste

helft. Dus werd het weer geen gemakkelfike morgen.De eerste helft ging

best goed maar er werd niet gescoort en als er een ploeg recht op had dan
waren het wij het wel, want na vier opgelegde kansen nog steeds die
hatelijke nul op het scorebord. Net voor de rust hadden we onze eeí€te
reserve nodig, want na een duel was het sietze A. die bleef liggen. En kon

niet verder maar aangezien we met elf man waren moest de tweede helft
in met een$e minder. Verder was er een opmerkelijke wissel Syb B. werd
middenvelder en Frans G. ging keepen, dit had hij vroeger ook wel eens
gedaan was zijn reactie op een aantal vngen waaruit alom veóazing bleek.
De tweede helft was nauwelijks begonnen of Sil had het net dan toch
gevonden, hier heeft het vijfde niet erg veel lol aan beleeft want vanaf de
aftrap trok de tegenstander de wedstrijd weer in evenwicht, En

langzaamerhand werd duidelijk dat het met z'n tienen een moeilijk verhaal

zou worden en zo scoorden de Boornbergumers halverwege de tweede
helft de 2-1. Een aantal minuten voor tijd werd het ook nog 3-1, maar toen
speelden we nog met negen. Maar deze uitvaller zo zou later blijken was er
ernstig aan toe, het was nl Piet v.d. Vlught die verkeerd lande op z'n
linkerbeen en na later bleek z'n kuitbeen had gebroken. PIET BEÏERSCHAP

VAN DE SPELERS EN LEIDER VAN HET VIJFDE EN WE HOPEN DAT ]E SNEL

WEER KOMT KI]KEN.

Klaas Bolle
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DE DAMES

Wist u dat?

r De dames laatst vreemde hulpstukken met trainen gebruikt hebben?

r Dit kwam doordat het ballenhok op slot zat en de sleutel weg was?

. Siep er de ballen niet van snapte?

. HU gelukkig hier en daar nog wat ballen gevonden heeft?

. Hlj met behulp van kruges en asbakken toch nog een leuke

training heeft gegeven?

r De dames thuis al twee keer mët 9-2 gewonnen hebben?

. De dames (oude garde, nieuwe ouderen + Marrit) naar Prestan

Palace geweest zijn?

r Dlt door Amarlns geregeld is?

. Zij zondag om 12,00 vanuit de kantine zouden vertrekken?

. Amarins echter spoorloos was?

. Zij nog bezig was met Franse les?

. Marrit voor het eerst een koe heeft zien schijten?

o Even verderop er een trio door koeien gedaan werd?

r Marrit dit ook nog nooit gezien had?
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GEVRAAGD:
ZNTERDAGHULP

Ben jij:

. beschikbaar op zaterdagmiddag

r êêÍl doorzetter
. êêÍl gezellige meid

En vind je voetbal leuk?

Dan zijn wtj op zoek naar jou!

Kom gezellig bij de dames voetballen!!l!

De trainingen ziin:

Maandagavond van 20.00 tot 21.00 en/of
Donderdagavond van 20.00 tot 21.00

Meer info:

Trainer Siep: 06-1337 4247
Leidster Monique: 631 980
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ZOMAAR EEN KLAVERJAS
UITSLAG

Hjir eftes een titslag fan samar een oerke klaverjassen nei de training
op 08-11-2002.
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2.160 4l-1 19

t-1r9 44-l1g
A-1t8 45'117
5-117 Ó6-116
6-156 h7-rr5
7-155 48-114
8-154 49-11)
9-1>t 50-Í12
'to-152 91-111
11-1r1 52-1 1 0
12-150 5t-109
1t-1h9 54.108
14-148 55-107
15-147 56-106
16-146 5?.105
17-145 5g-104
18-t44 59-101
19-14t 60-102
70-142 61-101
?1-141 62-100
22-140 6t- 99
2t-1r9 64- 98
z4-1)8 65- 9'l
?5-tt7 66- 96
?6-116 67- 95
21-1tt 68.94
28-t14 69- 93
?9-lt, 7v 97
to-1tz 7l- 91
]1-1]1 7?- 90
,2-1ts 7r- E9
tt-1?9 74- 88

'4-128 
7r- a7

t5-127 76- 86
t6-126 77- 85
,7-12' 78- 84
)e-124 ',t9- It
t9-12) 80- 82
ho-122 81- 81
41-121
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

DAMES EN LAGERE TEAMS WINTERSTOP TOT 1 EN 2 MAART

ZONDAG 26 JANUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 2 FEBRUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 9 FEBRUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 16 FEBRUAR,I
OLDEBOORNl -DTD1 14.00

w
fuH*_

ZONDAG 23 FEBRUARI
BAKHUIZEN 1

ZATERDAG I MAART
OLDEBOORN DAl INHAAL

ZONDAG 2 MAART
INHAAL

ZATERDAG 8 MAART
READ SWART DA2

ZONDAG 9 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
MKV 4
OLDEBOORN 4 IS VRIJ
FOCHTELOO 2
OERTERP 5

16 r oe zwart witten 43e Jaargang nr. 5 . december 2002

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN DA1

- IRNSUM 1

- ZANDHUIZEN 2
- OLbEBOORN 3

- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

14,00

15.00

14.00
10.00
10.00

10.00
10.00



ZATERDAG 15 MAART
OLDEBOORN DAl

ZONDAG 16 MAART
ST. JACOB 1

JUBBEGA 4
OLDEBOORN 3
FFS 3
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 22 MAART
OLDEBOORN DAl

ZONDAG 23 l,lAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
IRNSUM 3
OLDEBOORN 4
IRNSUM 5
MAKKINGA 3

ZATERDAG 29 TIIAART
OLDEBOORN DAl INHAAL

ZONDAG 30 MAART
INHAAL

ZATER.DAG 5 APRIL
FRANEKER DAl

ZONDAG 6 APRIL
OLDEHOLTPADE 1

GORREDIJK 5
OLDEBOORN 3
WISPOLIA 2
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 12 APRIL
OLDEBOORN DAl

- ST. ANNA DA1

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- BEETGUM 1

- OLDEBOORN 4
- BOORNBERGUM 2
- GERSLOOT 2

- DWP DAl

. BI.ÁUWHUIS 1

- OOSTERSTREEK 2
- OLDEBOORN 3
- JUBBEGA 6
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DA1

. OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
-DTD3
- OLDEBOORN 4
. GAVC 5
-ONB5

- WZS DAl

14.00

14.00
10.00
14.00
12,00
11.00
10.00

14.00

14.00
10.00
14.00
11.00
12.00
10.00

14.30

14.00
10.00
14.00
10.00
11.00
10.00

14.00
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ZONDAG 13 APRIL
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
BLACK BOYS 2
OLDEBOORN 4
STANFRIES 3
SPORT VEREENT 3

ZATERDAG 19 APRIL
GAVC DA1

ZONDAG 20 APRIL
OLDEBOORN 1 INHAAL
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3 IS VRIJ
OLDEBOORN 4
DE SWEACH 3
GAVC 4

ZATERDAG 20 APRIL
OLDEBOORN DA1 TNHAAL

ZONDAG 21 APRIL
INHAAL

ZATERDAG 26 APRIL
OLDEBOORN DAl GEEN PROGRAMMA

ZONDAG 27 APRIL
OLDEBOORN 1

REST GEEN PROGMMMA

ZATERDAG 3 MEI
OLDEBOORN DAl INHML

ZONDAG 4 MEI
LANGEZWMG 1
REST INHML

ZATERDAG 10 MEI
OLDEBOORN DAl

- UDIROS 1

- OLDEBOORN 1

- FFS DA2
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- OOSTERLITÏENS 1

- AENGWIRDEN 3
- OLDEBOORN 3
- TIJNJE 4
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DA1

-RES4

- GERSLOOT 1

- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

14.00
10.00
11.00
11.00
10.00
10.00

14.30

10.00

11.00
10.00
10.00

14.00

t4.00

14.00



ZONDAG 11 MEI
HEERENVEEN 7
OLDEBOORN 3
LSC 5
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 17 MEI
ROBUR DA1

ZONDAG 18 MEI
OLDEBOORN 2
WZS 4
OLDEBOORN 4
BAKKEVEEN 4
STANFRIES 4

ZATERDAG 24 MEI
OLDEBOORN DAl

ZONDAG 25 }IEI
LSC 4
OLDEBOORN 3
THOR 4
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

DONDERDAG 29 MEI INHAAL

ZATERDAG 31 IiIEI INHAAL

ZONDAG 1 JUNI INHAAL

- OLDEBOORN 2
- TRYNWALDEN 3
- OLDEBOORN 4
- HAULERWI]K 3
- DMCHTEN 4

. OLDEBOORN DAl

- UDIROS 3
- OLDEBOORN 3
. READ SWART 5
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

- RENADO DA1

- OLDEBOORN 2
. SPARTA 3
. OLDEBOORN 4
. OERTERP 4
. THOR 3

12.00
14.00
10.00
11.00
10.00

14.30

10.00
12.15
11.00
10.00
10.00

14.00

12.00
14.00
10.00
11.00
10.00
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL #é< +'1

ÉËo

T. Akkerman Eerste 10

NA/lll
A. Faber
M. Nijdam
M. de Vries

J. Klompmaker Vierde
S. Bangma Vffde
S. Veenstra Eerste
C.keekstra Dames
R. v/d Torre Derde
J. Shrlp Vierde
S. Klitsie Vijfde
H. Oosteóaan Zesde
S. Akkerman VijÍde
P. Viera Dias Viffde
J. Nijdam Eerste
S. Oosterbaan Eerste

ELFT. DPT.
Vierde 2l
Dames. 72

Dames 11

9
9
8
8
6
6
6
6
5
5
4
4

Tweede 4
Zesde 4

Tweede 3
Derde 3
Vierde 3

Zesde 3

Eerste 2

Tweede 2

U. Dijkstra Vierde 2

H. HaÊmans Vierde 2

E. Quarré Vierde 2

B. Haspels Zesde 2

M. Hofstra Zesde 2

Joh. de Jong Zesde 2

H. Vink Zesde 2

W. Zandberg Zesde 2

). vld Krieke Dames 2

M. Wobma Dames 2

R. van Steinrroorn Eerste 1

A. Bergsma Tweede 1

-loh. Trlsma Tweede 1

l. Visser Tweede 1

N. Veld Derde 1

K. Voolstra Derde 1

J. vld Woude Derde 1

S. de Roos Zesde 1

W. van Kalsbeek Zesde I
P. Koning Zesde 1

S. Vink Zesde 1

N. Akkerman Dames 1

M. Hiemstla Dames 1

S. Hoekstra Dames 1

K. Rodenburg Dames I

B. Oosteóaan Zesde 4

D.H. Akkerman Eerste 3

l. Beimin Eerste 3

P. PoepJes Eerste 3

S. de Jong
J. Meester

M. Meester
A. Nijholt
P. Antonissen
A. Oving
J. Zandberg
C. Reitsma
J.J. de Vries Tweede 2

Joh. WatzerRa Tweede 2

S. v/d Velde Derde 2

A. de Boer Vierde 2
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