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OVER;ZICHT

Nu de winter zijn einde nadert, de lente voor de deur staat, de vogels de
pest er aan lijken te hebben, is ook de hervatting van de voetbalcompetitie
weer begonnen. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik het voetbal geen moment
heb gemist. De nabesprekingen oftewel de derde helft wel. Maar daar staat
tegenover dat de vrouw de derde helft niet gemist heeft, en dat heeft weer
als voordeel dat die nou in staat was om zondagmiddag mee te helpen om

de was te vouwen. Dit was even informatie van huishoudeliJke aard' Wat

het voetballen betreft, weet ik niet wat er zich allemaal heeft afgespeeld,
de laatste 3 maanden. Er zullen ongetwijfeld wat oefen wedstrijden
zijn geweest en misschien staan daar wat verslagen van in dit krantje.
Het afgelopen weekend was er een inhaalprogramma waarbiJ alle
seniorenteams in actie kwamen. Succes was er alleen voor het eerste. De

dames moesten laatst het onderspit delven tegen Akkrum. Volgens Akkrum
kenner Jan B. moet je als team dogdschamen als je daarvan verliest. Nu

wil ik niet op het programma van het komend weekend ingaan omdat het
voetbalkrantje waarschUnlijk wat later zal gaan verschijnen, omdat Harm de

deadline heeft uitgesteld om mij toch de kans te geven om nog een stukje
voor het krantje te schrijven. l.K. te A. wou graag dat ik even vermelde
dat ik tegen Jubbega een opgelegde kans om zeep wist te helpen. Ja

Jentje zaterdagavond wat te lang doorgezakt. Gelukkig heb jU daar nooit
last van. Dus stel ik voor dat ik de laatste wedstrijd fluit en jij bij ons in de

spits gaat staan. Tevens wou ik hierbij mijn teamgenoten bedanken voor
het geweldige presentje wat ik heb mogen ontvangen. Binne zei het nog

zo dit is niet voor jou maar voor je zoon' Een echte Feyenoord pyama,
gastouders Bonne en Ria de Vries zullen hier ook heel erg blij mee zijn.
Verder heb ik op dit moment niet zoveel te melden' Behalve dit nog, dat
de oude kleedkamerboxen geweldig zijn opgeknapt' Het geheel ziet er
weer netjes uit, en laten we dat ook zo houden' Volgende keer weer een

normaal oveaicht of iets dat er op lijkt.

Henk Vink
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OLDEBOORN El . LANGEZWAAG El

8 maart moesten we thuis spelen tegen Lange zwaag. En toen hebben we
gewonnen met 2-1. De 2e helft hadden we tegen de wind in. Maar het bleef
in de le helft 0-0. Toen hadden we pauze en we hadden wat gedronken.
En toen gingen we naar het veld toe draven. En toen heeft Niels de eerste
doelpunt gemaakt. Even later scoorde Langezwaag gelijk 1-1. En vlak voor
tijd heeft Gadier nog gescoord. De pennel heb ik gemist.

Ronnie

THOR El - OLDEBOORN El

Ik vond het wel leuk en we hebben net 1-7 gewonnen. De eerste helft
maakt Niels en dat is altiJd de eerste wedstrijd een goal. En hij maakt de
2e goal en toen was de eerste helft voorbij. In de pauze nou voor de 2e

helft scoorden hun en de pauze mocht ik wat drinken van Arend en de dop
zat niet goed dicht en ik schudde en toen was het psssssssssssss alles viel
op mrj. En toen de 2e helft. Ronnie scoort direkt al en toen ik. En toen Niels
2 keer. Ik was aanvoerder. Het was een leuke wedstrijd.

Gadier
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B.JUNIOREN

OLDEBOORN 81 - BOORNBERGUM 81

We moesten al om 08:00 uur 's morgens veftrekken bij de voetbalkantine
richting Boornbergum. Dit was voor iedereen heel vroeg, want dit zijn geen

tijden voor B-Junioren. Toch wisten we met 13 spelers onder leiding van Wietze
en Albert daar te verschijnen. We gingen ons omkleden, en konden daarna
aan de warming-up beginnen. Het was nog best koud, en het veld was nog

een beetje hard. Toen we eenmaal begonnen waren kregen we het natuurlijk
wel warm, en we gingen er tegen aan. We wisten nog niet wat ons stond te
wachten, want vorig seizoen werd er tfldens erg slecht weer dik verloren.
Wij waren natuurlijkvan plan dit niet weerte laten gebeuren. Eenmaal begonnen
viel de eerste goal al vrlj snel. 1-0 daarna volgden al gauw de volgende goals

in het voordeel van ons. Het was bijna niet bij te houden, Het ging gewoon

heel makkelijk voorin, en de goals àleven maar komen. Wel moet erbij
gezegd worden dat de tegen partij maar tien spelers telde. Maar ondanks dat
speelden wU ook best goed. Stand tiJdens de rust: 6-0. We kregen thee in de
box, werden kort toegesproken over het verloop van de eerste helft. Het ging

tenslotte goed, en er was weinig op aan te merken, Tweede helft paKen we
het weer vlot op, en het leek nog steeds redel[k makkeliJk te gaan. Menno en
Anthony die de eercte helft speelden, waren gewisseld voor Jasper en Tom.

Het werd weer tijd om het doelsaldo wat op te klkken, en al gauw kon de

keeper van Boornbergum in het net vissen. Even later was er een uitgespeelde
kans, en stonden Martijn en Erik alleen voor de goal. Deze bal werd subtiel
door Martijn met het hoofd in de goal geschoven. Toen spraken we al over
8-0, en het ging maar door. Er moest ook eens een ander aan bod komen,
dus zo werd later nog gescoord door Anno en Arnold. Voor de tegenpartij
waren het slechts twee vrije trappen die de eer konden redden, alleen gingen

deze beide ruim langs de goal. De tegenpartU raakte ontmoedigd, en dat was
logisch omdat wij de wedstrijd volledig in de macht hadden. Zo werd er na het
fluitsignaal van de scheidsrechter een eindstand behaald van 11 goals voor
en 0 tegen, De doelpuntmakers warent Erlk met 5 goals, Maftijn met 3 goals,
Anthony 1 goal, Anno 1 goal en Amold 1 goal. Einde

Sander Postma
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OLDEBOORN 81 - JUBBEGA 82

We begonnen vol goede moet aan deze wedstrijd, te meer omdat we dit
vorig seizoen bij Jubbega 81 in de poule zaten, en toen wonnen we thuis
met 3-2 in een hele mooie wedstrijd. We moesten vandaag om 11:30 bij
de box zijn, om zo om 12:00 te kunnen gaan voetballen. Die dag daarvoor
was er een feest in het Medium waar een aantal spelers nog wel wat last
van hadden. Na een goede voorbereiding begonnen we erg goed aan deze
wedstrijd. We speelden de bal snel rond, en hadden ook nog een aantal
goede kanzen. Maar te gingen er niet in. Na ongeveer een kwartiertje
gingen we mee in hun veel te trage ternpo, en kregen we niet veel kanzen
meer. Maar we gayen ook geen enkele kans weg. Toen het rust werd was
de wedstrijd al niet leuk meer, we speelden veel te langzaam. En kregen
nog maar weinig kanzen. In de rust werd ons verteld, dat we weer wat
feller moesten gaan spelen, en een beetJe sneller. Dus dit probeerden we
ook in het begin van de tweede helft. Het luKe ongeveer vijf minuten, en
daarna zakten ure weer terug in hun tempo. Maar we kregen nog wel een
aantal goede kanzen. Met als grootste kans kreeg één van ons de bal op
een meter van het doel toch nog netjes op de lat (een prestatie op zich).
Daarna werden twee spelers er af gestuurd, door wat irritatie. En Jubbega
kreeg een vrije trap op het middenveld, ze besloten tot een verre trap.
Deze kwam uit bij keepe[ maar door een misverstand met een verdediger,
schoot hij de bal tegen de verdediger. En zo kon een van lubbega scoren.
Totaal tegen de verhouding in, ze hadden nog geen kans gehad, en wij
hadden er wel een stuk of 20 verprutst. Hiema probeerden wU weer snel te
voetballen, maar dat lukte niet. Maar vlak voor tijd, kreeg Arnold ook een kans
op een meter van de doelliJn en scoorde ook nog. Zo werd toch nog een punt
gered, in een wedstriJd waar we minstens 5-0 hadden moeten winnen.

Groeten Jacob van der Bll

OLDEBOORN 81 - GAVC 83

Zaterdag 8 maart moesten wlj om 12 uur voetballen. Het was ons eerste
competitieduel. We speelden een goede wedstrijd. Alleen kregen we niet
zoveel tegenstand. We hebben met 11-0 gewonnen. Erik heeft 7 keer
gescoord, Anno 2 keer, Martijn 1 keer, Anthony 1 keer. Het was een leuke
wedstrijd.

Jan Hendrik v/d Wal
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GEVOI{DEN VOORWERPEN

. ADIDAS trainingsbroek
grijs met blauwe strepen, mt. M

. T-shirt met lange mouwen
zwart met opdruk voor, achter en mouw' mt' XL

. FILA sweater
zwart met oPdruk voor FILA, mt. XL

. HUMMEL trainingsjack
zwart met blauw/witte vlakken, mt' 5 (initialen NB)

. UMBRO kinder trainingsjack -
donkergrijs met zwarte banden op mouwen, mt.152

o VV OLDEBOORN windjack
zwart nylon incl. horloge (scheidsrechter???)

r Muts
paars met kwast

r Voetbalkousen
1 effen zwart, kindermaat
1 zwart/wit gestreePtr senioren

Wle haalt zijnlhaar elg€ndommen binnen 1 maand op bii Sietie
Huisman (tel. 631657).

Wat blijft liggen gaat naar een goed doel (bv- Roemenië).
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Na een wel zeer lange winterstop konden de voetballers uit Oldeboorn
eindelijk weer voor de competitie gaan spelen. De wedstrijd tegen lrnsum
stond op het programma en meteen een belangrijke, Wilde Oldeboorn
aansluiting houden dan zou vandaag gewonnen moeten worden. Natuurlijk
speelde de revanchegedachte een rol. Immers lrnsum hadt in eigen huis
gemazzeld en onverdiend gewonnen. Een dubbele motivatie om vandaag
een goede uitslag te halen. Vanaf het beginsignaal zette de mensen
van Berendsen druk op de Irnsum verdediging. De dwars over het veld
staande wind en het hobbelige veld maakte het de spelers moeilijk en
goed combinatievoetbal was moeilijk Oldeboorn ging nog het beste met
de omstandigheden om en dat resulteerde in een paar plaagstootjes met
name over links was Oldeboorn gevaarliJk. In de veertiende minuut speelde
Tsjerk zich vriJ na een goede pass van Siete legde Tsjerk terug op Sybrand
die de bal in 1 keer op de slof nam en raak schoot 1-0 een prachtig doelpunt
Irnsum kon hier weinig tegenover-stellen en speelde niet zo als een

koploper waardig. Verder dan een paar vrijetrappen kwamen ze niet. Ook
Oldeboorn kwam tot een paar gevaarlijke vrue trappen maar Siete hadt
het vizier te hoog staan,alleen ziJn laatste was als vanouds. Jorrit hield
zich prima staande tussen twee grote verdedlgers voortdurend een plaag.

Gevaarlijk was Oldeboorn over links toen TsJerk zojn man uitspeelde en op
de hoek mikte maar de lrnsum keeper redde bekwaam. Oldeboorn ging

rusten met een verdiende 1-0 voorsprong. Niet best voetbal maar deat
gold voor beide kanten. Na de rust een wat ander beeld. Irnsum drong aan
en oldeboorn ging meer op de counter spelen. Veel gevaar kwam daarvoor
alsnog niet uit, eigellijk kreeg Oldeboorn de beste kansen zo schoot Tsjerk
een keer voorlangs en kreeg Jorrit een goede kans na goed doorzetten. Wel

raak was het na een kwartier spelen na een schot op de paal wist lorrit het
laatste tikje te geven 2-0. Irnsum probeerde Oldeboorn verder achteruit
te drukken en dat lukte, maar verder dan een gevaarlijke kopbal kwam
men niet. Jeroen hield ruimte voor de goal en keepte zeer attent. Gevaarlijk
werd het toen na een fout in de verdediging Bauke Paul redding moest
brengen op de doellijn. Dat waren zowat de laatste wapenfeiten. Oldeboorn
hoefde niet zonodig meer en lrnsum kon geen vuist meer maken, De goed

speldende Jorrit werd vervangen door Jelmer en Pieter kwam nog voor
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Tsjerkte spelen. Een verdiende 2-0 overwinning in een matige partij voetbal.

Oldeboorn doet weer mee voor de koppositie'

OLDEBOORN 2

oLDEBooRN2HoUDTTRENDvANGELIJKESPELENVAST

Zondaglg jan.J.l. stond ineen ijskoudJubbegaalweerdeeersteoefenwedstrijd
van de tweede hetft van het seizoen gepland. Jubbega 3, de ploeg die landelijke

bekendheid kreeg a,g.v. het "vorkincident", was de tegenstander. Dat deze

oefenwedstrUd eÈenryk veel te vroeg kwam, bleek wel uit het aantal vaste

basisspelers waarover we konden beschikken, nl. 7. De rest moest aan-

gevutd worden door Hindrik de Jong, Anthony Vink, Patrick Antonissen

èn Rugust Faber (jongens nogmaals bedan6). De meesten moesten ongetraind

aan de bak, maar men zou zich uitstekend weren. Met de Straffe wind in de

rug wist men in de le helft een 0-2 vooFprong op te bouwen. oldeboorn

spéelde bij vlagen uitstekend aanvallend voetbal, waarbij de combinaties

nadrukkelgk wèrden gezocht. feeper Hindrik de Jong begon dan ook al

een beeuó bbuw uit te slaan van de kou. Het waren August Faber (uit de

rebound na een vrije trap van Cees Reitsma, die de lat raakte) en Johannes

Watzema die beide keren attent waren en Oldeboorn zodoende terecht

op een 0-2 voorsprong zetten. Na rust kregen we het eerste half uur een

volkomen ander wedstrijdbeeld voorgeschoteld. Jubbega wist binnen 25

minuten de achterstand van 0-2 om te buigen naar een 3-2 voorsprong'

Oldeboorn had duidelijk moeite met de harde wind. Men kon de spitsen niet

meer bereiken, en wanneer dit wel het geval was, dan waren de spitsen niet

in staat om de bal even vast te houden. Toch zorgde August Faber uieindelijk

dat Oldeboorn 2 maar weer eens voor de verandering een gelijkspel behaalde'

Een terechte uitslag na een te vrceg in de tweede helftvan het seizoen geplande

oefenwedstrijd. De competitie wordt begin maart pas weer hervat, In de maand

februarl wordt de draad weer opgepaK met een aantal oefenwedsrtijden'

waaronder op 23 febr. om 11.00 u. de uitwedstrijd in en tegen Akkrum

3. Verder staan Oldeboorn 3 en Oldeboom 4 nog in de planning voor een

oefenwedstrijd. ook de tGiningen zullen vanaf begin februari weer volop

opgepakt wórden, zodat men goed naar de hl/eede competitiehelft kan

toewerken. Een seizoenshelft waarin oldeboorn 2 gelijk goed uit de start-
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blokken dient te gaan, aangezien bij puntverlies direct in het begin, Oldeboorn

vrijwel kansloos zal zijn voor het kampioenschap. Men weet waar men aan

toe is. Oan't sjen.

Piet

OTDEBOORN 2 HER,VAT 2E HELFT COMPETITIE MET
OVERWINNING

Oldeboorn 2 mocht zondag 2 maaft j.l. eindelijk weer eens aan het groene

gras rulken. In st. Nicolaasga was Renado 3 de tegenstander. Een tegen-

itander waar vorig seizoen nog 6 punten tegen werden ingeleverd. Dat het dit

seizoen duideliJk beter gaat werd ook nu weer bewezen. De ongeslagen status

werd behouden en ook een gelukspel zat er niet in. Na 90 minuten spelen had

men Renado er terecht ondergekregen met een 1-5 nederlaag' Met Hindrik

de Jong als vervangend doelman voor de zieke Siemen Willem de Vries en

Jelmer Beimin vanuit het 1e elftal als wisselspeler nam men brutaal reeds in

de 3e min, een o-1 voorsprong. Het was de alert spelende Ate Bergsma die z'n

eerste doelpunt binnenwerkte, Oldeboom bleef de eerste helft overheersen,

maar men wist de vele kansen niet te benutten, Zo kon het gebeuren dat de

0-1 maar liefst 57 min. op het scorebord zou blijven. Hierdoor bleef Renado

ogenschijnlijk in de wedstriJd, maar meï kreeg bitterweinig kansen. Oldeboorn

controleerde de wedstriJd volledig, al was het met name na rust dat men een

mindere fase kende. In de 60e min. was het dan toch wederom Ate Bergsma

die scoorde en zo de stand op 0-2 bracht. ln de77e min. maaRe Ate z'n hattrick

volledig en zorgde voor de 0-3. De wedstrijd was hiermee besllst. Dit ondanks

dat Renado nog enigszlns tegenstribbelde en in de 80e min. de buitenspelval

omzeilde en 1-3 aantekende. In de 85 e min. kreeg Oldeboorn terecht een

straËchop, nadat de sterk opkomende voorstopper Lutsen ldzinga onregle'

mentair was neergehaald in het beruchte straftchopgebied. Aanvoerder Johan

Tijsma wist dit buitenkansje in twee keer te benutten (en denft erover om de

bal de volgende maar breed te leggen), 1-4. In de blessuretijd was het ook

nog Johannes Watzema die z'n doelpuntje meepiKe, 1-5. De kop was eraí
en een knappe uitslag was neergezet, zodat men met volle moed de strijd

kan aangaan met RES en Udiros. Het'is duidelijk dat men geen steeKje meer

mag laten vallen, wil men nog meedoen in de strijd om het kampioenschap.

Komende zondag komt Zandhuizen op bezoek. Hier dient men dan ook een

eerder opgelopen gelljkspel recht te zetten en de volle drie punten huiswaafts

te houden. \rtÍe sille sjen.

Piet.
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OLDEBOORN 2 HAAKT TOCH NOG VROEGTI'DIG AF

Zondaggmaaftjl.washetfeitdaar.oldeboorn2liep(pas)tegenz,n
eerste nederlaag op, maar is daarmee wel gelijk uitgeschakeld voor de

titel. Precies halverwege de competitie (er zun nog 10 wedstrijden te

gaan) is het sproo$e alweer over voor het 2e' Zo blijkt maar weer eens

áat een competitie waarin alleen de kampioen kan promoveren zeker geen

interessante competitie is. Het is echter onaandoenlijk om periodetitels

te gaan invoeren in de laagste Klassen, aangezien de KNVB nu al met de

nanOen in het haar zit en men zich afuraagt of met name in alle lagere

Klassen de competities wel zullen worden afgewerkt. Een verandering in

de promotieregeling lijkt mU echter wel eens wenselijk' Zo zou men ook

de 
'3 

hoogstgeklurseeide teams kunnen laten promoveren en daarnaast

de g laagitgèklasseerden kunnen laten degraderen. Blijft het seizoen toch

langer aántiekkelUk voor meerdere teams. Want halverwege de competitie

uan Old"boorn 2 zijn nu reeds ca. 7 teams voor"de kat z'n ""' aan het

spelen.Erstrijdennogslechts2teamsomhetkampioenschap,teweten
RES en Udiros. Het is eChter wel een feit dat oldeboorn 2 door met name

5 keer gelijk te spelen zichzelf eigenliJk al afschreef als titelkandidaat' Nu

volgde áaár Uan de onvenrvachte nederlaag thuis tegen Zandhuizen 2, en

uitóing het licht, helaas,...Hopelijk kunnen we met z'n allen de motivatie

nog oJOt"ngen om in ieder geval het seizoen waardig af te sluiten en

kuÁnen we misschien het 1e etttatln de race om het kampioenschap of

periodetitel bijstaan wanneer zu eventueel personele problemen mochten

lrilgen. In de wedstriid tegen Zandhuizen leek het er in de eerste helft nog

nióiop dat Oldeboo.n u.n het kortste eind zou trekken. Men kreeg toch

zeker een zevental 1000o/o (duizend!!l) kansen die echter knullig om zeep

werden geholpen. Helaas was scheidSrechter wagenaar ook niet van zins

om O1deÉoorn 2 de helpende hand toe te steken. Integendeelzelfs, want in

de 13e min, werd een terecht doelpunt van Ate Bergsma afgekeurd wegens

vermeendhands(hetgeenhandsWasVaneenspelerVanzandhuizen).
Diezelfde Ate BergsmJwist daarna de mooiste kansen om zeep te helpen,

maar ook andere spelers sprongen veel gemakzuchtig met de kansen om'

Oldeboorn liep duidelijk tegen zichzelf te voetballen, zonder dat Zandhuizen

echter een vuist kon makàn. De ruststand werd derhalve bepaald op 0-0

i.p.v'7-0.NarustkwamPatrickAntonissenAteBergsmavervallen.Cees
Reitsma schoof door naar de spitspositie en Patrick werd de stofzuiger op het

middenveld (hij had een prima invalbeurt). Dit leek in de 52e min' succes

tehebben.AugustFaberfiaookhijspeeldeweermee),lietvanaflinks
een uitstekende voorzet van zijn voet vertrekken en cees Reitsma stond

bij de tweede paal klaar om de bal feilloos in te schieten, 1-0. De ban leek

gÀbroken, maar helaas 7 min. laterwas het reeds weer gelijk' Oldeboorn ver-
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dedigde af en toe veel te laconiek en Zandhuizen wist daar van te profiteren'

1- 1. Toch hield Oldeboorn het overwicht, zonder goed te spelen' en in de 64e

min. kreeg men dan ook terecht een strafschop. Johan Ïusma wist de bal

deze keer wel in één keer tegen het net te duwen, 2-1. Vanaf dat moment

doemde bij ondergetekende weer het scenario van de uitwedstrud op.

Namelijk ook met 2-1 voor staan, en uiteindeluk met "slechts" 1 punt

huiswaarts keren. Dit scenario werd dan ook bewaarheid, het liep

zelfs nog slechter af. In de 79e min. viel de onverwachte gelijkmaker'

2-2. Enkele spelers verloren hierna het "kOppie" en scheidsrechter

wagenaar moest af en toe handelend optreden. Uit één van deze over-

tredingen wist Zandhuizen het maximale rendement te halen. Uit de vrfie

trap constateerde dezelfde scheidsrechter een overtreding in het beruchte
gebied en floot gedecideerd voor een strafschop (volgens de betrokken

speler volledig ten onrechte, er was geen sprake van ongeoorloofd contact
geweest). De strafschop werd, natuurluk, raak geschoten en oldeboorn
kwam met 2-3 achter. Met nog 7 min. te spelen kon men de echte spirit niet

meer opbrengen om nog iets uit het vuur te slepen. Men besefte kenneluk

ook wel dat een gelukspel ook niet veel opleverde en dat de eerste com-
petitienederlaag een feit was. Enkele spelers betraden zeer overyerhit de

kleedkamers, maar werden toch uiteindelijk door twee kra$es fris gerstenat

weer gekalmeerd. De kopples stonden gelukkig later al weer wat vrolijker
ên dat gaf de leiding toch weer moed om met elkaar toch nog een leuk

seizoen te maken. Oare kear better.:'...'

Piet

VORTII OLDEBOORI{ 2 VERTE ZOEKEN

Na de uitschakellng voor de titelrace vorige week, was het zondag 16 maart

wederom een deceptie voor Oldeboorn 2. Nu was het Jubbega 4 dat na

90 minuten spelen de volle buit binnenhaalde, 3-2. Echter niet zozeer de

nederlaag kwam hard aan, maar zeker het veftoonde spel en het bljna niet
meer creëerden van kansen waS veel alarmerender. De juiste scherpte was

duidelijk niet aanwezig. Dit bleek in de 3le min. overduidelijk. De sluwe

Bonne v.d. Meer van lubbega begieep als enige dat een scheldrechter

bij een directe vrije trap niet altijd eerst hoeft te fluiten en haalde zijn gram

op een destijds eerder in Aldeboarn onterecht afgekeurd doelpunt door de

bal feilloos in de kruising te deponeren, 1-0. Oldeboorn kreeg totaal geen

vat op de wedstrijd. Na rust leek men nog wel van zins om de competitie
een aardig vervolg te geven. Binnen 3 min. stond het reeds 1-1. Voor de

derde achtereenvolgende keer kreeg Oldeboorn ook deze wedstrijd een
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strafschop toebedeeld. Het was ook nu weer captain Johan Tijsma die de

bal onberispelijk binnenschoot. In de 55e min. kwam Oldeboorn zelfs weer

op voorsprong (net als een week eerder). Nu was het sietse de Jong die

scoorde, 1-2. Helaas bleek ook nu weer dat de verdediging de laatste 2

wedstruden ook niet meer zo staat als voor de winterstop. In de 66e min.

kon "Opa" Eppe Jonker (hij loopt volgens mij reeds richting de 80 jaar'

maar is nog steeds van onschatbare waarde voor Jubbega) vrij inkoppen'

nadat hij op slinkse wijze bij Lutsen ldsinga wegstapte, 2'2. In de 75e

min, gingen maar liefst 3 spelers van Oldeboorn onder een voorzet door

(zeer matige timing), waardoor Jubbega met een prima doelpunt in de

verste hoek op 3-2 kwam. Oldeboorn stribbelde nog wel een beetje

tegen, maar was niet bij machte om nog een gunstig resultaat neer te
zetten. Conclusie; wederom met 3-2 verloren, maar erger nog; weinig tot
geen kansen gecreëerd en achterin wederom 3 doelpunten weggegeven'

Kortom Oldeboorn 2 zit in een dipJe. Hopelijk weet men echter de sfeer

erin te houden en traint men niet met "wapperende handjes" zoals in die

stad ten noorden van de Boorn. Wy halde it fertrouen der yn.

Piet

oIDEBOORN 2 PRESTEERT CONSTANT (NEGATTEF)

Het ..3-2 syndroom" heeft bij oldeb-oorn 2 toegeslagen. Drie nederlagen

van 3-2 op rij hebben oldeboorn 2 doen kelderen van de 3e naar de 5e

positie op de ranglijst. Dat het seizoen over was, was wel bekend, maar dat

we met z'n allen zo ver zouden wegzakken, heeft de leiding zeer verbaasd.

Iedere vorm van zelfueftrouwen lijkt plotseling verdwenen waardoor we

al drie wedstrijden achter de feiten aanlopen. De leiding overweegt zelfs

om binnenkoÉ maar een zielenknUper in te schakelen, aangezien wij het

ook niet meer weten. ook tegen oosterstreek zondag 23 maart j.l. ging

Oldeboorn weer dramatisch van start. Met de rust keek men al weer tegen

een 0-2 achterstand aan. De zware benen van de avOnd ervoor droegen

hier behoorlijk toe bij. Des te merkwaardiger was het dat Oldeboorn in de

2e helft zowaar uit een geheel ander (bier)vaatje tapte. Men kreeg het

overwicht weer terug en ook het voetbal kwam weer terug in de gelederen.

Dit resulteerde in de 68e min. in de 1-2 van de voet van Johannes Watzema

en drie minuten later en zelfs in de 2-2 door spits Martin Meester. Oldeboorn

leek het moegestredên en met nog maar 10 man spelende Oosterstreek

er toch nog.onder te krijgen. Maar helaas, als je in de hoek zit waar de

klappen vallen, win je ook deze wedstrijden niet. Na een overwicht in de

2e helft van Oldeboorn kant, was het toch uiteindelijk Oosterstreek dat in
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de laatste minuut de volle winst pakte. Geknoei in de achterste linie bU

Oldeboorn was er de oorzaak van dat de goed keepende Hindrik de Jong

voor de derde keer werd verslagen. Zwaar teleurgesteld droop men het

veld af. De ommekeer leek in de 2e helft nab{, maar helaas het was weer
niet gelukt. op basis van de 2e helft echter moet men met een opgeheven

hoofd op 6 april a.s. richting Gorredijk trekken om daar weer eens de volle

drie punten te pakken. De doelstelling moet wel zijn om op z'n minst bij

de eerste drie te eindigen. Een overwinning is dan echter wel weer eens

noodzakeliJk. De Gordyk, wy komme der oan!

Piet

OLDEBOORN 2 LAAT *3.2 SYNDROOII" AC}ITER ZICH

waar een niet geplande oefenwedstrijd al niet goed voor kan zijn. Zondag

30 maart J.l. stonden er twee ploegen in veld met twee verschillende
gedachten. oldeboorn 2 had drie keer op rij verloren met 3-2 en was

aan een vrlj weekend toe om de opgelopen averij op te kunnen nemen.

oldeboorn 4 deed nog mee om de prijzen en wilde op deze manier het

ritme vasthouden (de wedstrijd tegen Renado werd om tragische reden op

vrijdag afgelast). Toch zou het uitelrtdeliJk oldeboorn 2 zfin dat na afloop

het meest tevreden mocht zijn. Voor de tweede keer dit seizoen troffen
beide ploegen elkaar en weer was het Oldeboorn dat aan het langste eind

trok. Het grootste gedeelte van de wedstrijd moest men het ook nog met
10 man opnemen tegen de Jongens van wieger. oldeboorn 2 liet er in het

eerste half uur geen gras over groeien. Na 35 mln. spelen had men reeds

een 3-0 voorsprong genomen door doelpunten van Ate Bergsma, Martijn

Haspels (die als B-junior prima speelde) en lan Visser. Toch wist August

Faber de spanning voor de rust weer terug te brengen door 3-1 te scoren.

Na rust moest Oldeboorn 2 met 10 man Verder, aangezien lan Visser 's
middags aan zijn tweede jeugd begon bij het "vlaggenschip" (helaas zonder

succes). Ook met 10 man bleef Oldeboorn 2 de betere ploeg. Voetballend

wist men het vaak op te lossen, hetgeen de laatste wedstriJden wel eens

anders was. Zo was het dan ook wederOm Ate Bergsma die de score in de

52" min. op 4-1 bracht. Jacob Stulp kon daar nog één doelpunt tegenover

zetten, zodat de eindstand werd bepaald op 4-2. Oldeboorn 2 had

zodoende de laatste drie nederlagen uitstekend van zich afgespeeld en

men kon positief richting Gorredijk kijken, It wie goed sa.

Piet
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OLDEBOORN 2 HAALT OUDERWETS UIT

Na de toch wel nuttige oefunwedstrijd afgelopen zondag tegen oldeboorn 4,

wachtte op 6 april de uitwedstrud tegen Gorredijk 5. Vooraf werd nog eens

duidelijk gemaakt dat de doelstelling dit seizoen is bijgesteld. Het maximaal

haalbare áit ,"i=o"n is de derde positie op de ranglijst. Dan moest er vandaag

wel weer een begin worden gemaaK met een overwinning. De leiding van

oldeboorn werd vooraf door Lageveen (schrlemer kent hem wel) uit Gorredijk

ingeseind dat Gorredijk helemaal niets voorstelde, dus dat een zege voor

OÉeboorn zeker tot de mogelijkheden behoorde. Met een volledige ploeg (we

warren weer eens compleet) ging men prima van staft. Na elf minuten spelen

was de stand reeds 0-2. Sietse de Jong en Ate Bergsma waren de afrnakers'

na aangeven van resp, cees Reitsma en sietse de Jong. Gorredljk kon daar

inderdald bftter weinig tegenover stellen. In de 40' mln. besliste Oldeboom

de wedstrijd door O-ate scoren' Met enige hulp van de keeper, die de bal

losliet, *ai Cees Reitsma attent en maakte het beheerst af. Toch kreeg men

vOor de rust nog een tegentreffer te incasseren. Na een misverstand achterin

werd doelman siemen willem de vries geklopt, 1-3. Na rust kwam lohannes

Watzema in het veld voor Jelle-Jacob de Vries. Oldeboom bleef het overwicht

houden, maar drukte dit in de 66'min. pas weer uit in een doelpunt. Wederom

waS het Ate Bergsma, die dit keer uit een scrimmage voor het doel raak schoot'

1-4, Goredijk gaf hierna het gebrekkige verzet helemaal op en zodoende kon

oldeboorn gezapig uitlopen naar maar liefst 1-8. Met maar liefst drie treffers

(een rasechte hattrick) had Martin-Meester hierin een groot deel. lohannes

watzema mocht het licht uitdoen en de deur op slot gooien met de 1-8. In een

makkelijke wedstrijd had oldeboorn 2 eindelijk weer een aansprekend resultaat

(uitgediukt tn doelpunten) behaald. Desondanks vond een vrouwelijke

àupóortster van oldeboorn dat men de dubbele cijfiers had moeten halen, en

daarin moet ik haar geliJk geven, mar we kinne net alles hawwe'

Piet
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OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 5 El{ DE GANG VAN ZAKEN NA DE WINTERSTOP

Ondanks de lange winter geen elfttedentocht maar wel dusdanig koud dat
de grond tot begin maart niet te bespelen viel. De eerste pot na de winter
was tegen Wlspolia hier was ik niet lijfeluk aanwezig om hier iets zinnigs
over te schriJven, maar de uitslag laat weinig te raden over . Want een 9-2
ovenruinning is een zeldzaamheid bU het viJfde, ik heb een paar namen horen
noemen die goed waren voor de doelpunten en dat waren : Douwe Hein, Sil,

Syb en ik zal er wel een paar vergeten. Mocht hier een speler bij zitten die
ik ben vergeten dat zult U dat ongetwiJfeld lezen in het volgende kran$e.
De tweede wedstrijd was tegen Boornbergum 2 ja U leest het goed 2 en dat
speelt tegenwoodig tegen Oldeboorn 5. En dus moesten wij onze meerdere
ook erkennen in het reserve team van dit dorp. Een detail was dat we in dat
duel twee botbreuken opliepen waarvên een weer "fit" is en van der Vlught
iets langer uit de roulatie blijkt te z[n, maar hij is druk aan het trainen om
volgend seizoen weer wedstrijdfit aan de staft te staan. De wedstrijd was vrij
eenzijdig al konden we de eerste helft nog redelijk meekomen maar met een
2-0 ruststand mochten we niet klagen maar het was in ieder geval nog een
wedstrijd. Maar aan het aantal Boarnster kansen af te lezen speelden we een
verloren wedstrijd want we kwamen er niet doorheen tegen de nn 2 uit de
competitie. Na een 20 minuten ging de pljp langzaam leeg bij het viJfde en
werden we bijkans overlopen. Ware het niet dat onze rots in de branding 5

ballen pakte maar ook aan menig goal schuld had maar daar wil hij natuurlijk
niets van weten, Waarom duÉ ik dit nu te melden, nou dat zit zo, hij zit de
komende 3 weken in de USA en vandaar uit komt niet zo snel weerwoord.
Feit is wel dat we de komende weken zonder keeper zltten en dat is verreKe
lastig, Het spannende einde van deze wedstrijd kan wel in het kort, het werd
6-0 en dat was ook wel terecht. De laatste pot die we hebben gevoetbald, na

een behoorlijk net feest, het is wel eens veel erger geweest. Maar dat was
voor Jan Kooi dan zeker te veel geweest want hij draaide nog behoorlijk met
z'n ogen toen.we hem van zijn nest haalden. Op straat kon je de bouwvakker
horen en vervolgens hadden we goed nieuws voor hem want hU moest hoe
dan ook een helft voetballen. Dat was bijna genoeg om braakneigingen op
te wekken. En U denK dat we het hier nog steeds over een speler hebben,
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maar nee goed voorbeeld doet goed volgen zeggen de geleerden, wij volgen
onze leider niet, dan weet u ook zijn functie. Goed dat was dat de wedstriJd
kon op tijd beginnen want we hadden onze leider een helft noodzakelijke rust
gegund. Vandaag namen we het op tegen lrnsum en als je van de ranglust
uitgaat zou het een makkie worden en na een half uur was de wedstrijd dan
ook gespeeld. Door doelpunten van Douwe Hein (2x), Syb (3x) en Sil (1x)
was het reeds zes nul en game over. Na de rust werd onze stand in keeper
lohannes Poepjes voor het eerst op de prcef gesteld en dat kon dus wel vaker,
het bleef 6-0. Sil maakte nog een en daarna was de spirit er wat uit, of dit
te maken had met de dranklucht die Kooi met zich meebracht????? 7o kon
Irnsum toch nog de ere treffer maken en daarmee was de koek nog niet op
want het werd ook nq7-2, daarna mochten de Boarnsters hun doelsaldo nog
wat opvijzelen, zo bracht Pedro de stand op 8-2 en was het slotakkoord voor
SieEe die op aangeven van JAN KOOI (ga maar wat vaker stappen want je
speelde een fantastische helft) de eindstand op 9-2 bracht. Zo sprokkelen we
toch nog aardig wat punten, we staan inmiddels op 15 en daar komen nog wel
een paar bij dus kunnen we nu al spreken van een geslaagd seizoen.
Tot de volgende keer

Klaas Bolle

UITSLAG KLAVERJASSEN
BIJ MOEKE DE BRUIN

01 Harm Oosterbaan
02 Siete Veenstra
03 Jan Nijdam
04 Wander Veenstra
05 Johan Fokkema
06 Klaas Voolstra
07 JÍkke Veenstra
08 Robbert v/d Torre
09 Kees Broekmeulen
10 Tjitze Nijdam
11 Ria Broekmeulen
12 Maftin Meester

5074 punten
4889'
4770"

. 4570 "
4563 "
4534 "
4492"
4367 "
4354'
4234"
3gg1 "
3574 "
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 19 APRIL
GAVC DA1
GAVC 83
OLDEBOORN D1
LANGEZWAAG E1

OLDEBOORN F1

MAANDAG 21 APRIL
JEUGD INHAAL
OLDEBOORN 1 INHAAL
OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 3 IS VRIJ

OLDEBOORN 4
DE SWEACH 3
GAVC 4

ZATERDAG 26 APRIL
GEEN PROGMMMA

ZOI{DAG 27 APRIT
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2

SPARTA 3
TI]NJE 4
FOCHTELOO 2

OLDEBOORN 6 IS VRIJ

ZATERDAG 3 MEI
OLDEBOORN D1

. OLDEBOORN DAl
- OLDEBOORN 81
- DONKERBROEK Dl
- OLDEBOORN E1
. DROGEHAM F1

-RES4

- GERSLOOT 1

- oLDEBOORN 5
. OLDEBOORN 6

- OOSTERLITTENS 1
- GORREDI]K 5
- OLDEBOORN 3
. OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

- SPORT VEREENT D1

w
&f,,_

10.00

11.00
10.00
10.00

14.30
L2.45
11.00
10.30
11.00

14.00
10.00
10.00
10.00
10.00

11.00
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ZONDAG 4 MEI
OLDEBOORN 1

AENGWIRDEN 3
DTD 3
OLDEBOORN 4
GAVC 5
ONB 5

WOENSDAG 7 MEI
OLDEBOORN 4

ZATERDAG 10 MEI
OLDEBOORN DAl
]UBBEGA 82
OLDEBOORN Dl
MAKKINGA El
DRACHTEN F2

ZONDAG 11 MEI
LANGEZWAAG 1

HEERENVEEN 7

OLDEBOORN 3
LSC 5

OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 17 MEI
ROBUR DAl
OLDEBOORN 81
READ SWART D2
OLDEBOORN E1

OLDEBOORN Fl

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

- UDIROS 1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 3
- WISPOLIA 2
. OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

. RENADO 4

- FFS DA2
- OLDEBOORN 81
- GORREDIJK D2
- OLDEBOORN E1

- OLDEBOORN F1

. OLDEBOORN 1

. OLDEBOORN 2

. TRYNWALDEN 3
- OLDEBOORN 4
- HAULERWIJK 3
. DMCHTEN 4

- OLDEBOORN DA1
. BOORNBERGUM 81
. OLDEBOORN Dl
. MILDAM El
- ONT F2

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

14.00
12.00
10.00
11.00
12.00
10.00

19,00

14.00
10.00
11.00
09.30
10.00

14.00
12.00
14.00
10.00
11.00
10.00

14,30
12.00
10,00
10.00
11.00

10.00
12.15
11.00
10.00
10.00
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ZATERDAG 24 MEI
OLDEBOORN DAl
DE SWEACH 81
TI]NJE E1

SPORT VEREENT F1

ZONDAG 25 MEI
LSC 4
OLDEBOORN 3
THOR 4
OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 6

- RENADO DA1
- OLDEBOORN B1
- OLDEBOORN E1

- OLDEBOORN F1

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

14.00
11.00
09.00
10.00

12.00
14.00
10.00
11.00
10.00
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VERLOTING V.V. OLDEBOORiI

De voetbalvereniging in ons dorp organiseert een zogenaamde marmotten-
race, De marmotten gaan het nummer bepalen van het lot van de winnaar
van maar liefst

500 EURO !!!

Gaan deze bees$es u een mooie geldprijs bezorgen ?? De marmotten
lopen hun race op 10 mei a.s. in de-kantine van de V.V.Oldeboorn om ca'
20.30 uur.

De loten kosten slechts 3 euro per stuk.

De loten zijn op Koninginnedag 's morgens in de voetbalkantine teverkrijgen'
Eventueel vindt verkoop aan de deur plaats.

Mis deze kans niet en koop een lot !!!l! Op is op.

V.V. Oldeboorn
De activiteitencommissie.
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P.P. VAI{ DER FEER BOK/[/[L

NAAM
A. Faber
S. Bangma
M. de Vries
J. Klompmaker
J. Stulp
M. Nijdam
H. Oosterbaan
T. Akkerman
S. Veenstra
S. Klitsie
D.H. Akkerman
C. keekstra
M. Meester
R. v/d Torre
l. Meester
S. Oosterbaan
A. Bergsma
S. de long
S. Akkerman
P. Viera Dias
B. Oosterbaan
Joh. Nijdam
Joh. Watzema
A. Oving
P. Poepjes
C, Reitsma
Joh. Tijsma
A. Nijholt
P. Antonissen
B. Haspels
H. Vink
J. v/d Krieke
L Beimin

ELFT. DPT. J. Zandberg Eerste 3

Vierde 30 J.J. de Vries Tweede 3
ViJfde 20 S. v/d Velde Derde 3

Dames 18 A. de Boer Vierde 3

Vierde t4 E, Quarré Vierde 3

Vierde L4 M. Hofstra Zesde 3

Dames 13 W. Zandberg Zesde 3

Zesde L2 B.P. Kleefstra Eerste 2

Eerste 11 R. van Steinvoorn Eerste 2

Eerste 11 N. Veld Derde 2

Vijfde 10 U. Dijkstra Vierde 2

Eerste 9 H. Hartmans Vierde 2

Dames 9 R. van Warmerdam Vijfde 2

Tweede 7 - Joh. de Jong Zesde 2

Derde 7 P. Koning Zesde 2

Zesde 7 S. Vink Zesde 2

Eerste 6 M. Wobma Dames 2

Tweede 6 W. Huisman Wzn Eerste 1

Tweede 6 L Visser Tweede 1

Vijfde 6 H. Veerman Derde 1

Vijfde 6 K. Voolstra Derde 1

Zesde 6 J. v/d Woude Derde 1

Eerste 5 S. de Roos Vierde 1

Tweede 5 W. van Kalsbeek Zesde 1

Zesde 5 N. Akkerman Dames 1

Eerste 4 S. v/d Heide Dames 1

Tweede 4 ' M. Hiemstra Dames 1

Tweede 4 S. Hoekstra Dames 1

Derde 4 K. Rodenburg Dames 1

Vierde 4 R. Rijskamp Dames 1

Zesde 4
Zesde 4
Dames 4
Eerste 3
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