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IM MEMORIA]II ALBERT OVING

le Pinksterdag hoorden we dat Albert tijdens het joggen is overleden.
Sinds 1998 was hij de motor op het middenveld van het 5e en later 6è.

Als we aan Albert terugdenken dan herinneren wij ons zijn positieve instelling,
nooit zeuren en altijd klaar om een praatje met een ieder te maken. We
zullen hem gaan missen, De droge humor, het met een kleine opmerking
aansporen van zijn medespelers en het tot het eind van de wedstrijd
doorbuffelen . 42 is geen leeftijd, daar hadden nog minstens 40 Jaar bij
gemoeten. We wensen Tineke, Mariken, Jort en Jelle sterkte toe.

Leider en spelers van het 6".
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FOTO'S KLUS$ENDAG

Gedurende de klussendag van zaterdag 7 julí j.l. heeft Leo Groetelaers

een zestigtal foto's van "hard" werkende dames en heren op de gevoelige
(digitale) plaat vastgelegd. Wie belangstelling heeft, kan de cd met foto's
afhalen bij Leo Groetelaers. (Graag na gebruik weer terugbrengen)

B.JUNIOREN

OLDEBOORN 81 - DRACHTEN 82

Op donderdag 8 mei moesten wij voetballen tegen Drachten 82. Het was

niet voor de competitie, maar de leiders hadden een oefenpotje geregeld,

De wedstrijd was in evenwicht met kansen voor beide ploegen. Maar Drachten

ging beter om met de kansen. Wat uiteindelijk leidde tot de 1-2 eindstand.

Bij ons was Martijn de doelpuntenmaker,

Anno Huisman
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STATISTISCHE GEGEVENS B-'UNIOREN SEIZOEI{ 2OO2.2OO3

Trainingen:

Naam: Aantal
trainingen:
(totaal:61)

Voor Na

winter: winter:
(totaal: 28) (totaal: 33)

Hindrik de Jong

Anno Huisman

Anthony Vink
Jan Hendrik vd Wal

Arnold Oosterbaan
Erik Westerhoven
Jakob Nijholt
Martijn Haspels

Jacob van der Bij

Sander Postma

Menno Boerhof
Jasper Boerhof
Tom Proot
Jelmer de Jong

Wedstrijden:

58

52

50
48
45
45
43
4T

37

35

t7
8
2

1

28

23

24
27

23

25

23

L7

2t
22

T2

0

0-
1

30
29
26

2T

22

20

20

24

16

13

5

8

2

0

Naam: Aantal Voor
wedstrijden: winter:
(totaal:20) (totaal:10)

Na Oefen: 5 min

winter:
(totaal: 8) (totaal: 2)

Hindrik de Jong

Menno Boerhof
Anthony Vink
Jakob N'rjholt

lan Hendrik vd Wal

Sander Postma

Arnold Oosteóaan
Erik Westerhoven
Anno Huisman

20

20
20

20

20

19

19

18

18

10

10

10

10

10

10

10

9

I

I
I
8

I
8

8

7

7

8

2
2

2

2

2

1

2

2

2
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Jacob van der Bij
Martijn Haspels

Jan Meester
Jasper Boerhof
Tom Proot
Jelmer de Jong

Jorrit Zandberg
Laurens van Amstel

ïopscorers:

T7

L7

11

10

I
5

3

1

9

8

6

0
2

5

3

1

7

7

3

8
6

0

0

0

1

2

2

2

0

0

0
0

Aantal Voor
doelpunten: winter:
(totaal:75) (totaal:24)

Na Oefen:
winter:
(totaal: 50) (totaal: l)

Erik Westerhoven 23

Anthony Vink 16

Martijn Haspels 15

Anno Huisman 9

Tom Proot 5

Arnold Oosterbaan 4
Jorrit Zandberg 3

3

6

6

4-
1

1

3

20

10

8

5

4
3

o

SEIZOENVERSLAG VOOR'AARSCOM PETTTIE:

In de winterstop moest B1 afscheid nemen van Jelmer de Jong (dit was

niet voor de eerste keer overigens, dus we verwachten lelmer over een
paar jaartjes wel weer terug als lid van de vvo). Hij verkoos het werken
op zaterdag boven het voetbal (waar hebben we dat eerder gehoord?).

Gelukkig meldde Jasper Boerhof ziclt weer spontaan!? aan als lid, zodat we

toch met 13 man aan de staft van de 2" seizoenshelft konden beginnen'

Omdat Wietse alleen op donderdag training kon geven, werd besloten
om de B-junioren op dinsdag met het eerste elftal mee te laten trainen.
Voor sommige spelers was dit even wennen, maar anderen lieten zien wel
aardig mee te kunnen met de grote jongens. Sommigen speelden zelfs
al enkele wedstrijden op zondag bU de verschillende seniorenteams mee.
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Gelukkig had dit geen invloed op de wedstrijden bij de B-junioren, de
voodaarscompetitie werd namelijk als kampioen afgesloten. Met uitslagen
als Oldeboorn 81 - GAVC 83 11-0, Boornbergum 81 - Oldeboorn 81 0-11,
Oldeboorn 81 - De Sweach 81 5-1, GAVC 83 - Oldboorn 81 1-9 en Jubbega
82 - Oldeboorn 81 2-9 konden we ons zelfs enkele mindere wedstrijden
permitteren Oldeboorn 81 - Jubbega 82 1-1 en De Sweach 81 - Oldeboorn
Bt 2-2. Thuis tegen Boornbergum 81 werd het kampioenschap behaald.
In een wedstrijd die bol stond van de spanning (daar houden we het maar op

tenminste) werd een 2-1 overwinning uit het Vuur gesleept. Na de wedstrijd
volgde een rondrit met "trekker en wein" door het dorp en werd er nog even
een klein feestje gebouwd in de kantine

Volgend jaar gaan we met z'n allen verder als A-junioren. De wedstrijden
zullen dan wel wat zwaader worden dan in het afgelopen seizoen, maar met
een goede trainings- en wedstrijdinstelling en met veel plezier kunnen we een
heel eind komenl!!!

De leiders
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DE DAMES

WIST U DAT
. Het hele dames team mee heeft gedaan met de twa fan Boarn
. Zij zaterdag gewoon moesten voetballen
t Zij ook nog gewonnen hebben
. Miriam 2x gescoord heeft in 1 wedstrijd
. Zij ze opgedragen heeft aan Bruce Springsteen
r Harm laatst Moeke moest runnen
r Hij koude tosti's serveerde
. Siep weer niet mee mocht naar Moeke
. ludith thuis de broek aan heeft (volgens ons)
r Karin een nieuwe liefde heeft
r Deze met een kano uit Brabant naar Oldeboorn komt
. Monique een kinder zonnebril draagt
o Deze goedkoper is dan een gewone zonnebril
. Dat Leonie kwaad wordt als ze geen kauwgom krijgt
r Douwe Hein de nieuwe cd van Jim heeft gekocht
. Deze doneerde aan zijn nieuwe liefde
r Deze nu elke avond wordt gedraaid op Swettebuorren
r Monique op Janis Joplin lijkt
. Zij de curry bij de tosti niet opeet maar opsnuift
o Miriam geen geld heeft om nieuwe kleren te kopen
. Zij een asbest onderbroek krijgt aangeboden van Ark & Reau

. Jitske wel naar Oldeboorn kom.t om na te zitten
o Omdat de tosti's in Heerenveen niet zijn te vreten
. Siete zaterdag altijd bij Bouwe eet
e Tamme 4 frikandellen opeet
. Iedereen.begint te huilen als ze met Miriam praten
. Jitske hier niks omgeeft
r Zij alles opslaat op de harde schijf
o Martine de meest constante verdediger ls (volgens de trainers)
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DE MARMOTTEIIIRAGE

10 mei 2003 was het dan eindelijk zover. De marmotten konden aan
hun race beginnen om de winnaar van de prijs van maar liefst 500 euro
te bepalen. Vanaf koninginnedag zijn daarvoor door de leden van de
activiteitencommissie loten aan de man (en vrouw) gebracht. ook enkele
bestuursleden en zelfs een enkele speler van het eerste elftal hebben
zich voor de verkoop van de loten ingezet. In totaal zijn er ca. 420
loten verkocht. Naar achteraf bekend is geworden heeft de prijswinnaar
van de vorige verloting het geldbedrag destijds geïnvesteerd in raszuivere
en dure marmotten. waarschiJnlijk om zijn dankbaarheid voor de destijds
gewonnen prijs alsnog aan de W Oldeboorn te tonen stelde hij deze
raspaardjes belangeloos ter beschikking om de race te racen. Het is
bijna onvoorstelbaar maar toch; de marmotten wilde hU niet eens terugll
Hoe groots kan een mens zijn dankbaarheid tonen. Dit had tot gevolg dat de
2" prijs de marmotten waren..... ..; gemeubileerde behuizing met water-
leiding en voersilo incluis. Dit bericht veroorzaakte t avonds vlak voor de
race nog een ware run op de nog aanwezige loten. Er werden maar liefst 6
loten extra verkocht ! u begrijpt de dankbaarheid van de vereniging moet
groot zijn. Terug naar de race, op een gegeven moment bevolkten ca.7o
gespannen lotenbezitters onze kantine. Een volle tent dus. Dit was echter
zeer wel te begrijpen. Immers de ieder bekende komiek Anf,re van Duin
had toegezegd de avond "aan elkaar te willen praten" en de marmotten
zowel fysiek als geestelUk te begeleiden, Het bevreemdde ieder aanwezlge
dat deze komiek juist deze avond het nodig vond niet als Andre van Duin
maar als een typetje te verschijnen. Nog vreemder was het dat hij het
typetje Haaije van der Heide meende te moeten neezetten. HiJ deed dat
echter met verye. Het onderscheid tussen hem en de echte (of net ander-
som) was niet aan te geven. In een zeer professioneel vervaardige racebak
werden de marmotten in eerst even losgelaten om de spieren los te
maken en om aan het in grote getale aanwezige publiek te wennen. onze
conferencier wist dat deze marmotten de namen Hans en Annie hadden
meegekregen. Welke Hans was en welke Annie is gedurende de gehele
avond niet duidelijk geworden. Dan weer was de ene supersnel en
dan weer de andere. De marmotten voelden zich blijkbaar wel op
hun gemak want voor hun behoeften namen ze verschillende keren
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ruim de tijd. (De tafels zijn weer schoongemaakt). Na 5 races bleek het
winnende lotnummer te zijn bepaald. Onderstaand een foto waarop de blije
winnares de prijs aan het volk toont. Er gonzen geruchten in ons dorp
dat volgend jaar een "bargeskiterij" zal worden georganiseerd. Nu het
blijkbaar gewoonte is dat de prijswinnaar van het vorige jaar voor de

dieren zorgt. zijn we benieuwd of de baarch in zUn geheel of in de vorm
van karbonaden door het Anker ter beschikking zal worden gesteld? Het
slot van het officiële deel van de avond was de race om de marmotten
met behuizing. De diertjes krijgen een plekje op boerderU van de Fam.

Bangma. Auke waardeert het gezelschap van de beestjes bijzonder vooral
toen hij door een voetbalblessure een poos met zijn been rust moest
houden. Nadat het publiek door de conferencier was bedanK was er nog
gelegenheid om het verloren lichaamsvocht, zoals spanningszweet, weer
enigszins aan te vullen. Al met al een spannende en gezellige avond. Rest

ons nog de loten(ver)kopers, de marmotten (en hun ex-baas/eigenaar) en

Andre van Duin vermomt als Haaije van der Heide dank te zeggen voor
hun bijdragen .

De Activ. Commissie
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OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 2 WII{T WEDEROÍII vAN GORREDIJK.

oldeboorn 2 moest op 27 aprir j.r. wederom de confrontatie aan met
Gorredijk 5. Enkele weken eerder was een grote overwinning van 1-g
behaald. Deze wedstrijd zou het echter wat moeizamer gaan. Met twee
B-junioren, te weten Martijn Haspels en Erik westerhoven en zonder
de geblesseerden Ate Bergsma, Jelmer v.d. Berg en Johan Tijsma floot
scheidsrechter wagenaar om 10.00 u. voor het begin. Het bleek al snel dat
oldeboorn vandaag zeker geen walk over zou behalen. In de eerste helft
wist men slechts 1 keer te scoren. In de 20" min. liet Johannes watzema
een scud-raket van z'n voet verdwijnen en uit de rebound was het sietse
de Jong die attent reageerde en de 1-0 binnentikte. ondanks met name het
goede spel van beide B-junioren konpldeboorn pas in de g2" min. de over-
winning zeker stellen. Het was Erik westerhoven die de 2-0 scoorde. In de
blessuretijd kreeg Gorredijk dan toch nog de "eretreffer,,. Na een handsbal
van vleugelverdediger Jan Meester in het strafschopgebied wist men de
toegekende strafschop feilloos achter doelman siemen willem de Vries
te deponeren, 2-r. De goed reidende scheidsrechter wagenaar vond het
wel welletjes en floot dit seizoen voor de laatste keer af. oe lpelersgroep van
oldeboorn 2 wil hem hierbij bedanken voor het leiden van de thuiswed-
struden het afgelopen seizoen. ook Erik en Martijn bedankt voor jullie prima
meespelen. Zondag 4 mei wacht de uitwedstrijd tegen Rengwiiden 3. we
hopen op een wedeaien met voormalig trainer chris Jansen. Kinnen we efkes
buprate.....

Piet

OLDEB@RN 2 WII{T IN DE TWEEDE HELFT VAN AENGWIRDEN 3
Na een warm en hartelijk onthaal van voormalig trainer van oldeboorn chris
Jansen mocht oldeboorn z op 4 mei j.l. z'n kunsten vertonen in Tjalleberd
tegen Aengwirden 3. Enkele weken eerder had men hier met 3-1 van
gewonnen. Met ook nu weer enkele frisse níeuwe spelers, te weten
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Anthony Vink, Erik Westerhoven voor de geblesseerden lelmer v'd. Berg

en lohan Tijsma en keeper Hindrik de Jong voor de vlaggende siemen

willem de Vries, ging men van start. Reeds na 8 min' spelen wist cees

Reitsma met de kop het netje te vinden, 0-1. oldeboorn ging dus prima uit

de startblokken. Helaas was het 2 min. later al weer 1-1. Slap verdedigen

ging hieraan vooraf. .oldeboorn bleef echter grote kansen krijgen, maar

áeze werden, zoals wel vaker, niet afgemaakt. Dan is er ook altijd het

"voetbal abc-{e" dat de tegenstander dan vaak wel scoort. Zo ook nu dus,

In de 30" min. werd er opnieuw zeer slordig verdedigd en wist Aengwirden

volledig tegen de verhouding in op 2-1 te komen. Na rust werd Erik

Westerhoven gebracht voor de net van een bleSsure teruggekeerde Ate

Bergsma. ook nu weer had oldeboorn het beste van het spel. In de 50"

min. was het dan ook spits Anthony Vink die attent de 2-2 scoorde. Bij

vlagen kwam Aengwirden er gevaarlijk uit maar Hindrik de Jong wist met

een paar prima reddingen het doel schoon te houden. In de 65" min' kreeg

oldeboorn waar het recht op had, nl. de 2-3 voorsprong. Dit keer was het

Johannes Watzema die weer eens scoorde. Vijf minuten voor tijd gooide

Sietse de Jong de deur volledig in het slot door 2-4 binnen te schieten'

Oldeboorn kon terugzien op een knappe tweede helft, waarbu met name

de ..gastspelers" verdienstelijk opereerden. Jongens nog bedankt. Komend

weeÉend gaat voor Oldeboorn 2 op zqterdagavond de reis naar Ureterp. Dit

keer eenS niet Om te voetballen, maar om de routiniers van de Golden Earring

aan het werk te zien op "Oerrockl De dag erna zal waarschUnlUk Heerenveen

worden bezocht om alsnog een wedstrijdje te spelen. set se mar káld yn

Oerterp...Barry. George, Rinus en Cesar, meitsje jimme mar kleart!l

Piet

OLDEBOORN 2 WINT MET DANK AAN AUGUST FABER

Aangezien op zaterdag 10 mei j.l. oldeboorn 2 z'n opwachting maakte

bij de Golden Earring in ureterp was er vooraf besloten om in overleg

met Heerenveen 7 de wedstrijd voor zondag 11 mei te verplaatsen naar

woensdag 14 mei. De enige voorwaarde die Heerenveen hieraan stelde

was dat Oldeboorn 2 ook daadwerkelijk als Oldeboorn 2 zou komen en

dus niet met bijv. oldeboorn 1. over oldeboorn 4 werd niet gesproken

en aangezien August Faber ook de thuiswedstrijd had meegespeeld werd

hij ook nu weer uitgenodigd. Dit zou niet zonder gevolgen bliJven' In een

tà"1. open wedstrijd, waarbij vermeld dient te worden dat de velden in

Aldeboarn nog heilig zijn vergeleken bij het "Afghanistan complex" skoat-

terwald, ging August op zoek naar z'n 4O'!! treffer dit seizoen' Na 11 min.
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spelen leek zijn doelstelling te worden gehaald. oldeboorn leidde toen
reeds met 0-2 door treffers van Johannes watzema, met de kop uit een
voorzet van Maftin Meester en een solo van August Faber (nummer 3g).
Hoe snel een wedstrijd kan kantelen bleek de volgende 10 IT|TNUTEN!!
Binnen dit tUdsbestek wist Heerenveen de stand om te buigen van 0-2 naar
maar liefst 4-2lll oldeboorn was met name achterin uiterst kwetsbaar.
veel te slap ingrijpen en teveel ruimte weggeven waren uiteindelijk fataal
voor oldeboorn. Zo leek de wedstrijd op een deceptie uit te lopen, maar
gelukkig is er dan altijd nog August Faber. Zo ook in de 2g. min. waarin hij
oldeboorn weer terug in de wedstrijd bracht en nummer 39 aantekende,
4-3. Na rust ging oldeboorn verder met een ongewiJzigde ploeg. Er werd
echter nu wel scherper gespeeld en men kreeg ook de nodige kansen. In
de 59" min. was het dan eindelijk zover; I{uiiMER 4o!! Voor August en
een 4-4 stand. Zeven minuten later was het de opgekomen libero Johan
Tijsma die oldeboorn weer op voorsprong zette, 4-5. Twee minuten later
was het wederom August die scoorde. Dit keer uit een fantastische lange
pass van Jan Visser, 4-6. August liJkt dus duidelijk op weg naar de "Gouden
schoen" van P.P. v.d. Feen Een kwartier voor het einde kwam Jelmer
v.d. Berg rechtsbuiten sietse de Jong vervangen en ook hij zou nog een
scoringskans kriJgen, maar hler bleek weÍ dat hij een geboren verdiger is
(altiJd naast de goal terugspelen en niet op het doel), Dat het in de laatste
minuut nog 5-6 werd door een dubieuze strafschop kon de pret niet meer
drukken. De winst was binnen in eei leuke doelpuntruke wedstrijd. Nog
twee wedstrijden te gaan en hopeliJk nog een kans op het bereiken van de
3" plaats zou het seizoen nog enige glans geven. Wy rekkenje op jimme.

Piet

OLDEBOORN 2 ZET ZICHZETF *BUITENSPEL-

De voorlaatste wedstrijd moest oldeboorn 2 thuis aantreden tegen Udiros 3.
Deze laatstgenoemde ploeg had het kampioenschap ook gemist (RES
werd uiteindelijk de terechte kampioen) en gezien hun voorbereiding
(de complete outfft incl. materiaal had men vergeten) moest oldeboorn
toch wel een kans maken om de winst te behalen. Met een voltallige selectie
trad men om 10.20 u. aan. Na 5 min. spelen had Martin Meester reeds
het net van de tegenpartij gevonden, dit na een uitstekende pass van lan
Visser, 1-0. In de 19" min, was het echter alweer gelijk, 1-1. Oldeboorn
had weer eens ouderuvets last van "de omschakeling". Aanvallend zag het
er heel aardig goed uit, maar bij balverlies ging er weer teveel mis. Dit was
helaas het afgelopen seizoen vaak het manco bij het "reserveteam". Hier
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ligt voOr volgend seizoen een schone taak voor de spelers en technische

star. op slag van rust was het de weer geniepig meegeslopen libero lohan

Tijsma die Oldeboorn weer op voorsprong zette. Hij tikte een prima voorzet

ván Martin Meester bi1 de eerste paal uitstekend binnen, 2-1. Na rust ging

Oldeboorn onveranderd verder. Helaas kwam Udiros in de 63ê min. weer

op gelijke hoogte. Men kon een voonet vrij inkoppen en zo de bal achter

siemen willem de vries in doel doen verdwiinen, 2'2. Oldeboorn toonde

veerkracht en bleef aanvallend de betere ploeg en zodoende kwam men in

de 68e min. wederom op voorsprong. Dit keer waS het weer Martin Meester

die uit een voorzet van Ate Bergsma raak schoot, 3-2. Oldeboorn leek een

gewonnen wedstrijd te spelen, maar doordat twee keer, in de 79e min. en

áe 89" min., de buitenspel verkeerd werd ingezet, ging Udiros alsnog met

de overwinning naar huis, 3-4. Oldeboorn had op basis van het veftoonde

spel minimaal een gelijkspel verdlend, maar ook nu weer bleek men

verdedigend te kwetsbaar en liet men de overwinning weer uit handen

glippen. Na afloop werd scheidsrechter Harm wagenaar in de bloemetjes

lezet door aanvoerder Siemen Willem de Vries en werd hij ook nu weer

Éedankt voor het iedere thuiswedstrijd weer in goede banen leiden van de

wedstrijden van Oldeboorn 2. Harm, nogmaals bedankt! Ook bedankt de 2"

selectie JentsJe en Tjibbe die het dit seizoen toch maar opbrachten om als

assistent-scheidsrechter op te treden. Jongens, klasse! Zondag 25 mei rest

Otdeboorn de laatste wedstr1d, nl. Íit tegen LSC. Hopelijk sluit men het

Seizgen beter af dan vorig seizoen en kunnen we met een overwinning richting

Aldeboarn gaan, alwaar we hopen dat Oldeboorn I in de thuiswedstrijd

tegen DVSV promotie naar de 4ê Klasse KNVB gaat afdwingen' wy hawwe

der feftrouen Yn...

Piet

JEUGDIG OLDEBOORN 2 SLUIT SEIZOEN IN STIJL AF

Zondag 25 mei j.l. stond in het teken van de allesbeslissende wedstriid

tussen oldeboorn 1 en DVSV 1. Inzet was promotie naar de 4' Klasse

KNVB. Om dit te bereiken werd er o.a. weer eens een beroep gedaan op
..de oude garde uit het 2"", te weten cees Reitsma en Johan Tijsma' of
het uiteindelijk door hun aanwezigheid zou komen (ze kwamen beide nl.

niet aan speelminuten toe), feit was wel dat Oldeboorn de strafschoppen

vlekkeloos blnnenSchoot en doelman Jeroen GroetelaerS de grote man

werd over twee wedstrijden gezien. Vanaf deze kant nogmaals mijn

felicitaties en veel succes volgend seizoen. DOor de afwezigheid van Cees

en lohan was het 2ê wel genoodzaakt drastisch te verjongen. Ook nu weer
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werden er 2 B-junioren bereid gevonden om mee te gaan. Tom Proot en Martijn
Haspels zouden weer een prima wedstrijd spelen. Een voorhoede met een
gemiddelde leeftijd van crr. 16 jaar trad aan in Sneek om lSC 4 te bestrijden'
Daamaast haakte onze vaste doelman, Siemen Willem de Vries, ook nog af op

het laatste moment (zieKe). Martin Meester zou op uitstekende wiJze zijn plek
innemen. Om 12.00 u. ging men in een ietwat geimproviseerde opstelling van
start. Het jeugdige elan liet daarna gelijk van zich spreken. Reeds in de 5e min.
zorgde men voor zoveel onrust voor de goal van tSC dat de bal pardoes in het

eigen doelwerd gewerkt, 0-1. Daama veauimde Oldeboom om de kansen af
te maken en verder uit te lopen. Integendeelzelfs. In de 30" min. kwam lSC
langszij, 1-1. Echter nog voor rust wist Oldeboorn weer orde op zaken te stellen.
Dit keer was het Sietse de Jong die voor de 1-2 tekende. Na een korte pauze, op
verzoek van Oldeboom, bleef Oldeboorn ook in de tweede helft het beste
van het spel houden. Af en toe prachtige aanvallen werden echter helaas
niet altijd afgemaakt. Oldeboorn moest tot de 60' min. wachten. Ate

Bergsma werd onreglementair neergehaald in het strafschopgebied en Jan

Visser wist het kanrueitje wel te klaren vanaf elf meter, 1-3. Helaas was
het 10 min. later ook alweer 2-3. Het werd dus weer een doelpuntrijke
wedstrijd deze middag. Oldeboorn wist tussen de72" en de 85'min. nog maar
lieêt 3 keer te scoren. Eerst was het doelman Maftin Meester die wederom
vanaf elf meter mocht aanleggen voor de 2-4. Zes min. later pikte ook Ate
Bergsma weer z'n doelpun$e mee, 2-5 en in de 85' min. kreeg Martijn
Haspels loon naar werken, hij scoorde nl. de 2-6. ISC deed in de 89' min.

nog iets terug, 3-6, maar het slotakkoord was toch voor Oldeboorn en in het
bijzonder voor Ate Bergsma. Hij bepaalde in de 89,5" min. (volgens Willemke
en Siemen Willem) de eindstand op 3-7. Oldeboorn was klaar met het seizoen
2002-2003 eri men eindigde uiteindelijk op de 4" plaats met 35 punten uit 20
wedstrijden en een doelsaldo van 62 voor en 44 tegen. Kortom men is een
plaatsje hoger geëindigd dan vorig seizoen, maar de teleurstelling overheerst
toch wel een beelie aangezien men reeds halverwege de competitie was
uitgeschakeld voor een eventueel kampioenschap en daardoor de laatste 10

wedstrijden eigenlijkvoorde kat z'n ... speelde. Ookde 4" plaats is te laag gezien

de toch wel aanwezige kwaliteit in dit team. Hopelijk gaat men dan volgend

seizoen eindelijk weer eens echt meedoen om de bovenste plaats. Ondanks
dit alles hebben we toch met elkaar weer een leuk seizoen gehad. De sfeer
in de ploeg is alt'rjd goed geweest en dat is ook wat waard. Dus jongens, ook
namens Willemke, bedanK en hopeliJk tot volgend seizoen. Begin augustus
gaat het balletje alweer rollen, maar eerst maar eens lekker genieten van een

hopelijk warme zomer. Mar lekker brÈn wurde....

Piet
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STATISTISCHE GEGEVENS OLDEBOORN 2 SEIZOEN 2OO2-2OO3

Naam: Wedstruden (25) Doelpunten (77)

Patrick Antonissen 2

Sieb Bangma 1

Jelmer Beimin 3

Jelmer v.d. Berg 20

Ate Bergsma 16

August Faber 7

Mêrtun Haspels 3

wiêtse Huisman Szn. 1

Lutsen ldsinga 2O

Hindrik de Jong 5

Sietse de Jong 22

Bauke Paul Kleefstra 1

Sil Klitsie I
leen de Leeuw 1

Jan Meester 24

Martin Meester 25

Pieter Poepjes 1

Tom Proot 1

Cees Reitsma 20

Sible de Roos 2

Jacob StulP

Johan Tijsma 16

Henrico Veerman 2

Nico Veld I
Sander v.d. Velde 2

Anthony Vink 3

Jan Visser 19

Klaas Voolstra 1

Jelle Jacob de Vries 25

Siemen Willem de Vries 18

Johannes Watzema 24

Jacob v.d, Werf 3

Erik Westerhoven 2

lan v.d. Woude 1

Jorit Zandberg 1

Incl, oefenwedstrijden.

10

10

3

11

11

2

1

1

3

1

9
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EI]{DSTAND í 927-1928
2E KLASSE A

.#
&f,,-

6912-09
6922-05
6612-LL
6004-25

Gorredijk 3
Oldeboorn
Wijnjeterp
Drachten 3

1e beslissingswedstrijd 15 april 1928 te Drachten:
GorrediJk3 - Oldeboorn 1-1

2e beslissingswedstrijd 22 april 1928 te Heerenveen:
Gorredijk3 - Oldeboorn 2-1
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EINDSTAND
P.P. VAN DER FEER BOKAAL

"#
ffif,,_

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

Eerste 3
Tweede 3
Vierde 3
Vierde 3
Zesde 3
Zesde 3
Dames 3
Eerste 2
Eerste 2
Tweede 2
Derde 2
Derde 2
Vierde 2
Vijfde 2
Vijfde 2
Zesde 2
Zesde 2
Zesde 2
Dames 2
Eerste 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Zesde 1

Dames 1

Dames 1

Dames 1

Dames 1

Dames 1

ELFT. DPT. J. Zandberg
Vierde 45 J.J. de Vries
Vijfde 24 A. de Boer
Dames 22 U. Dijkstra
Vierde 16 M. Hofstra
Vijfde 16 W. Zandberg
Vierde 15 M. Hiemstra
Dames 15 W. Huisman Wzn
Zesde 13 R. van Steinvoorn
Eerste LZ L Visser
Eerste 11 N. Veld
Eerste 10 K. Voolstra
Tweede 10 H. Hartmans
Tweede 10 R. Postma
Derde 10 R. van Warmerdam
Zesde 10 - loh. de Jong
Eerste 9 P. Koning
Dames 9 S. Vink
Tweede 8 M. Wobma
Tweede I R. Bangma
Eerste 7 M. HasPels
Vijfde 7 A. Vink
Eerste 6 E. Westerhoven
Tweede 6 H. Veerman
VUfde 6 LvldWoude
Zesde 6 A. Huisman
Zesde 6 S. de Roos
Eerste 5 A. Bangma
Eerste 5 R. Wilkens
Tweede 5 ' l. v/d Vlugt
Vierde 5 w. van Kalsbeek
Zesde 5 N. Akkerman
Dames 5 S. v/d Heide
Derde 4 S. Hoekstra
Derde 4 K. Rodenburg
Vierde 4 R. RijskamP
Zesde 4
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