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JAARVERSLAG E-PUPILLEN 2OO2'2OO3

We begonnen het seizoen met 10 spelers; Stefan oosterbaan, Aldert de

Boer, tiiels van Kalsbeek, Luitzen Hooghlem, Ronny Poepjes' Jan Arend

Ypenga, Thomas Bles, AÍjen van der Bij, Gadier Mustafa en Tim Tjoelker'

Sinnàn een paar weken wàrd het een elftal, Wiepke Schukken kwam bij het

team. ze trainden 2x per week. Maandag werden ze door Jorrit zandberg

getraind en op woensdag deed Johannes watzema het. Het seizoen begon

toed voorde jongens r"ieen 6-l overwinning opThor E1. Datbleekookeen

van Oe enige overwlnningen te worden' Tegen Aengwirden E1' Wispolia E1

en Warga ít werden ze overklast. Ze probeerden leukte voetballen, alleen de

tegensianders waren sterker. Ze verloren met 1-6 en 1-16 van Aengwirden'

Nàt O-f g en 0-6 van Warga en mqt 6-11 en 1-7 van Wispolia. Alleen van

Thor werd 2x gewonnen, Oe tweeae keer met 4-1' Van Tijnje El werd

lx verloren met 3-5 en lx gewonnen met 3-2.2o werden ze uiteindel$k

nog 4e. Ondanks alle nederlágen hadden ze plezier in het voetbal. Ook op

de trainingen waren ze vrij fanatiek. Het gebeurt elk seizoen wel een keer

dat iemand de shirtjes vergeet, maar dat de leider ze vergeet is wel heel

dom, dan ben je er niet meÁ bezig. De witte zakdoekjes bleven weg naar de

trainers en leiders. En zo gingen we met goeie moed door na de winterstop.

In de voorjaarscompetitió werden we iets gemakkelijker ingedeeld dan bij

de na5aarsiompetitie. We mochten spelen tegen; SC Makkinga E1, Mildam

E1, Langezwaag E1, Tijnje E1, en Thor E1. ook deze seizoenshelft begonnen

we tegen Thor. En voór de derde maal werd er gewonnen, deze keer met

1-7. Vooral in deze wedstrijd bleek dat het een echt team was' De jongere

voetballers worden steeds beter. Na een leuke spannende wedstrSd metveel

windwerdener3puntenafgepaktvanLangezwaag,2-|voordejongens.
Na die wedstrijd hadden ze het al over het kampioenschap. Als we kampioen

worden moeten we wel op de wagen door het dorp' 2x gewonnen nog

achtzwarewedstrijdentegaan.MaardeJongenskregentochgelijkook
de derde wedstrijd werd met moeite met 3-2 gewonnen van SC Makkinga,

stefan in deze wedstrijd werd gepasseerd door een meisje, dat niet leuk

vond. De 4e wedstrijd werd met 5-2 gewonnen van Mildam. Ze speelden

leuk over en de kansen werden goed afgemaakt. De 5'wedstrijd werd met
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4-1 gewonnen van Tijnje door een prachtige goal van Luitzen. Daarna ging
het moeizamer, maar wel stond de jongens steeds aan de juiste kant van
de score 3-2 tegen SC Makkinga, en 4-3 tegen Thor, De jongens waren
dicht bij het kampioenschap. En na de 5-2 overwinning op Langezwaag kon
het niet meer misgaan. De kampioenswedstrijd tegen Mildam werd met
4-1 gewonnen, Het mooiste moment uit die wedstrijd was het doelpunt
van Tim. Het hele jaar had hij pech, hij raakte de paal, of steeds net naast,
maar nu zat hij er in. we hebben niet vaak iemand zo blij gezien na een goal.
Na de wedstrud schreeuwend op de wagen door het dorp. Is het leukste
wat je kunt meemaken als jeugdspeler. Daarna nog patat en frikandellen
en het feest was compleet. Alleen het ongeslagen kampioenschap
bleef uit de laatste wedstrijd werd met 3-1 verloren van Tijnje.

Overzicht van de trainingen en doelpunten van dit jaar;

Stefan 30 trainingen
Aldert 43 trainingen
Niels 37 trainingen 36 doelpunten
Luitzen 48 trainingen 1 doelpunt
Ronny 46 trainingen 13 doelpunten
Jan Arend 41 trainingen -
Thomas 36 trainingen 3 doelpunten
Arjen 37 trainingen
Gadier 36 trainingen 9 doelpunten
Tim 45 trainingen 1 doelpunt
Wiepke 43 trainingen

De leiders en trainers van de E-pupillen willen alle jongens bedanken voor
het leuke seizoen. Ook wensen wij lan Arend veel succes in lrnsum. En
voor de resten wensen wij iedereen een goede zomervakantie; de 4 J,s

Johannes Poepjes, Johannes Watzema,
Johannes van Kalsbeek en Jorrit Zandberg
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AKKRU]II E3 - OLDEBOORN E2

We moesten tegen Akkrum E3. We moesten om 9.45 op het terrein zijn. En

om 10.15 voetballen. We wonnen met 1-7 Ronnie scoorde 4 keer. En Tim
scoorde 2 keer. En Gadir 1 keer Ronnie scoorde drie keer uit een vrije trap.
En Akkrum schoot door mijn benen. En zo tegen de paal en toen in doel.

Dennis Faber

WVC E2 - OLDEBOORN E2

De eerte wedstrijd van het seizoen en met een nieuw team. De aftrap
was voor ons. De eerste helft kregen we veel kansen ,aar allemaal mis. Zij
kregen maar een paar kansen die ze er wel inschoten. Met de rust was het
3-0. We kregen geen drinken in de rusten moesten al snel weer verder. De
tweede helft ging het gelukkig beter. We scoorden 4x (Ronnie 1x, Edwin 1x
en Tim 2x) maar zij scoorden ook nog 4 keer. Dus werd de eindstand 7-4.
In de laatste minuten gingen we goed spelen, te laat want we konden niet
meer winnen. Na de wedstrijd kregen we ranja. Volgende wedstrfid beter.

Tim TJoelker

OLDEBOORN E2 - GORREDI'K E3

Het was leuk en we hebben met 6-0 gewonnen. Dennis heeft 4 keer gescoord
en Robert 1 keer en ik 1 keer en Robert en Freek deden mee., Ronnie deed
met de E1 mee en E2 en Niels en Stefan zouden ook mee doen maar dat
ging niet door. Freek heeft de eerste helft op de goal gestaan en ik de
tweede helft.

Gadir
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VOORAAilKOilDIGING
JAARVERGADERING

De algemene ledenvergadering van W OLDEBOORN wordt gehouden op

vrijdag 24 oktober 2OO3 om 21.00 uur in de kantine.

wlE MI$T.,..,.

Sinds mei

In een Blokker plastic tas:

. zwarte Umbro trainingsbroek mt. 152

. blauw T-shirtje met dolfijnen

r witte Fila schoenen (instappers) mt 37 7z

r Blauw nylon windjack (chamonix) met rood embleem, mt XL

o Junior voetbalkousen; 1 effen zwart en 1 zw./wit gestreept

Sinds juni:

r ADIDAS voetbalschoenen mt 40, zwart met rood/witte banden

r donkerblauw NIKE sweat-vest met capuchon, mt XL

r wittê sportsokken met zwart merkje W(ilson)
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Sinds aug./sePt.:

. blauwe badhanddoek

. 1 junior voetbalkous, zwart/wit gestreept

. blauwe kindersokken met'tweety' print

r geel kinder T-shirt met Adidas opdruk

. donkerblauw kinder T-shirt met opdruk'Hookipa Sports'

. een'Inter'voetbalshirt blauw/zwart' mt' S

. 1 paar witte sportsokken, met zw'streepjes in de boord

Neem dan contact op met Sietie Huisman' tel' 631657
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OLDEBOORN í

oLDEBOORI{l-DVSV1

Na het gelijke spel in Darp zou dan vanmiddag de beslissing vallen in

Oldeboorn. Er heerste om het veld echt een cupsfeertje. De aanhang van
Darp roerde zich nogal en vooral Jeroen moet zowat doof geworden zijn.

Dê start
De beginfasevan de wedstrijd stond bolvan de zenuwen. Weinig goed voetbal,
veel balverlies en weinig uitgespeelde kansen. Na zo'n twintig minuten
ontstonden de eerste kansjes, veelal door spelhervattingen. Zo werd een

vrije trap van Site losgelaten door de keeper maar nlemand reageerde.
Even later ging de keeper weer in de fout na een voorzet van Douwe
Hein. Helaas was Jelmer net te laat. Darp zag twee van zijn verdedigers
vervangen worden, maar verslapping van de verdediging betekende dat
niet. Jelmer kreeg geel na een ovërtreding van de overigens prlma leidende
scheidsrechter Haverkamp.

tlet spel
Stelde Darp hier dan niets tegenover? Eigenlijk niet, of het moest die
aanval zijn waar Jeroen handelend moest optreden. Nee, het waren
de eerste helft plaagstootjes waarin Oldeboorn het iets betere spel
had. De tweede helft zette Oldeboorn iets meer aan en had ook het
betere spel. Toch kwam het eerste gevaar van Darp' Gelukkig werd
vanuit een vrije posltie over geschoten. Siete kreeg wat meer grip
op het middenveld en uit één van zijn goede passes kwam Douwe
Hein in scoringspositie, maar de keeper stond goed opgesteld' Jorrit
werd vervangen door Pieter . en zijn doorgekopte bal werd door
lelmer gemist. Het moet worden gezegd: lelmer maar ook Johannes
speelden op voor hen vreemde posities een prima wedstrijd'
Oldeboorn bleef gevaarlijk en een Pegel van Pieter had een beter lot
verdiend en uit een pass van Pieter schoot Douwe Hein naast. Darp
kreeg in deze fase drie vrije trappen, maar lag met de richting overhoop.
De spanning nam toe en dat was in het veld te merken. Tot goede aanvallen
kwam men niet meer en met name Darp ging op de penalties spelen'
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Nog één keer ging Oldeboorn het proberen en na een mooi opgezette

aanval miste lelmer.

Dê pênalties....
DewedstriJd werd geëindlgd in 0-0. Gezien detwee gespeeldewedstrijden een

terechte uitslag. Penalties zouden deze twee wedstrijden moeten beslissen'

Alle supporters vezamelden zich rondom het doel en Sybrand als goed

aanvoerder nam het voortouw en schoOt prima raak. Ook Darp wist het

net te vinden. site als tweede en ook hij schoot prima in' De tweede man

van Darp moest de bal weer op de stip leggen, nam zijn aanloop en Jeroen

redde met een katachtige reactie. Vervolgens Douwe Hein en Pieter die

beide raak schoten. En omdat Darp dat ook deed rustte er een zware taak

op de schouders van Wietze Wzn. Als hij doel zou treffen betekende dat 4"

kiasse voor Oldeboorn. HU nam zijn aanloop, schoot en miste niet. Alles

wat Oldeboorn heette, rolde over hem heen. Zelfs zijn vader moest een

traantje wegpinken, prachtig doelpunt! !

Tot slot
Eén man wil ik toch nog even apart noemen zonder de anderen tekort te

doen, en dat is Jeroen. Met name ln Darp heeft hij oldeboorn er door-

heen gesleept en het stoppen van die penalty was de kroon op zijn goede

seizoen. Ook Robert verdient eell pluim. Hij was de enige Boarnster

die zich temidden van de Darp aanhang waagde en daar behoorlijk

tekeer ging.

Hein Akkerman

OLDEBOORN 1 - ZANDHUIZEN

Op het wonderschone veld van Oldeboorn 1 met het gloednieuwe scorebord

is dit seizoen de eerste wedstrijd tegen niemand minder dan Zandhuizen

gespeeld. Direct na het fluitje van de scheids zet Boarn de aanval in. Via

een soepele assist van Tsjerk Akkerman pegelt Siete Veenstra Boarn naar

voorsprong: 1-0. De Zandhuister keeper is kansloos'

Zandhuizen laat dit niet op zich zitten en komt direct met een gevaarlijke

tegenaanval. Gelukkig eindigt deze in het zijnet van de thuisploeg. Douwe

Hein Akkerman laat vervolgens van zich horen. Vanaf links komt hij drei-
gend richting de 16 meter, waar hij gemeen onderuitgeschoffelt wordt'
ómdat de scheids vergeet te fluiten, profiteert Zandhuizen direct en

countert met als resultaat een doelpunt: 1-1.
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Na deze zinderende start blijven het volgende half uur een aantal aanvallen

van Siete Veenstra helaas onbeloond. Jelmer Beimin kr'ljgt een strakke

pass van Douwe Hein die in het zijnet belandt. De eerste helft eindigt

dramatisch voor Oldeboorn: Douwe Hein Akkerman breekt alleen door:

nu is het hij tegen de keeper. Deze wordt zo benauwd, dat hU Douwe Hein

blokkeert. Alle Boarnsters weten dat dit rood betekent voor de keeper,

maar de scheids denkt er anders over en geeft slechts een vrije trap. Deze

eindigt over de goal van de Zandhuisters.

omdat het Boarnsterbloed na deze actie zo ongeveer het kookpunt

bereiK, voelt de scheids zich tUdens de rust VOGELvT|J. Gelukkig weet

de wedstrijdcoórdinator de gemoederen te sussen en begint de tweede

helft weer met fair play, met kansen te over voor Boarn. Na aanvallen van

Siete, Jelmer en Tsjerk komt Jelmer met een prachtige actie, waarna hU

Douwe Hein strak aanspeelt die de bal in de kruising speelt: 2-1'

Boarn krijgt met de minuut meer zelfuertrouwen, waardoor Bauke Paul

Kleefstra een lange afstandsschot waagt die gewoon loeihard hangt: 3-1'

op enkele counters van Zandhuizen na is het Boarn die op het veld regeeft.

eu ae sporadische aanvallen van Zandhuizen staat Jeroen Groetelaars

goed opgesteld en keept uitstekend.

In de slotfase van de wedstriid wordt het feest compleet wanneer een nog

frisse Pieter Poepjes een mislukte áanval van siete veenstra alsnog omzet

tot een doelpunt: 4-1.

Hein Akkerman & familie
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EINDSTAilD 1927-1928 2E KLASSE A

6 9 tz-g GorredUk 3
6 9 22-5 Oldeboorn
6 6 12-11 Wunjeterp
6 O 4-25 Drachten 3

1" beslissingswedstrijd 15 april 1928 te Drachten:
Gorredijk 3-Oldeboorn 1-1

2" beslissingswedstr'rjd 22 april 1928 te Heerenveen:
Gorredijk 3-Oldeboorn 2-1

OLDEBOORIII 2

OLDEBOORN 2 START SEIZOEN ],lET WINST

Na een zeer droog en warm voorseizoen waarin amper kon worden
getraind, laat staan voetballen, mocht Oldeboorn 2 dan toch nog een

oefenwedstrijd spelen voor het begin van het seizoen. Dinsdag 2 sept. j.l.
kwam Tijnje 2 langs aan de Sudkant. En zie daar, wie kwamen we daar
weer tegen....jawel, good old Jan van den Berg. Hij bleek inmitldels trainer/
leider te zijn geworden van Tijnje 2. Waar een carnavalsvereniging niet toe
kan leiden...Oldeboorn 2 bleek afgelopen zomer, na een ingediend verzoek,
wederom te zun gepromoveerd. Zo heeft men binnen een paar jaar tijd
de Res. 4e Klasse KNVB bereikt en hopelijk speelt men nu dan op een nivo
waarbij men wekelijks aan de bak kan en er geen makkies meer tussen
zitten wat iedereen scherp moet houden en waar waarsch'tjnlijk de meeste
(jonge) spelers alleen maar beter van worden. Evenals AIAX en Feyenoord

heeft ook Oldeboorn 2 zich de afgelopen zomer behoorlijk geroerd op de

transfermarkt. Nam men afscheid van Lutsen ldsinga (naar het 4e, en vol-
gend jaar waarschijnlijk naar Blue Boys), daaftegenover stond de komst
van Sander v.d. Velde (3"), Henrico Veerman (3'), Robert van Steinvoorn
(1" en vader gewordenll) en Sybrand Oosterbaan (1"). Oldeboorn 2
beschikt daarbij over maar liefst 14 gelijkwaardige spelers die het komend
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seizoen mee moeten kunnen draaien in de Res. 4' Klasse. Tegen Tijnje
kon men alvast een beetje wennen aan het nivo, want Tfnje was een
voormalig 4" Klasser. Men degradeerde het vorig seizoen uit de 4" Klasse.
In de wedstrijd bleek al vrij snel dat Oldeboorn 2 dit seizoen duidelijk de
nodige kwaliteit herbergt, want binnen 3 minuten stond men reeds op een
1-0 voorsprong. De sluwe Sybrand Oosterbaan onderschepte de bal op de
helft van Tunje en werkte deze kans bekeken af. Oldeboorn bleef daarna
kansen krijgen, maar het vizier stond nog niet bij iedereen op scherp.
Ook Tijnje beet af en toe behoorlijk van zich af, Oldeboorn had af en toe
vooral problemen met de omschakeling. Dit ging vaak nog te traag en te
onsamenhangend bij balverlies. In de 32ê min. kwam Tiinje op 1-1. Twee
minuten later was het Johannes Watzema die de bal uit een corner van
Henrico Veerman binnen tikte, 2-1. Na rust hetzelfde spelbeeld' Oldeboorn
had het betere van het spel, maar Tijnje plaatste af en toe ook een plaag-
stootje rlchting Siemen Willem de Vries. In de 64' min. werd Jan Visser
uit een splijtende pass werkelijk op de stropdas bedient en hij wist deze

schitterende aanval even schitterend af te ronden met een meedogenloze
droge schuiver, 3-1. Oldeboorn 2 blflkt dit seizoen ook nog over een totaal
onvenracht wapen te beschikken, nl. de corner. In de 69' min. was het
weer Henrico Veerman die de bal prima voor kreeg en ditmaal torende
Cees Reitsma boven alles en iedereen uit en kopte fantastisch de eind-
stand van 4-1 binnen. De wedstriJd werd hierna eigenlijk alleen nog maar
beheerst door diverse krampaanvallen bij meerdere spelers (het schijnt
dat men teveel heeft getraind, aldus enkele routiniers). Oldeboorn speelde
een nuttige oefenwedstrijd waarbij men ook nog niet eens kon beschikken
over Sander v.d. Velde (studie) en Johan Tijsma (welverdiende vakantie."),
hetgeen vertrouwen geeft voor de eerstkomende competitiewedstruden'
Zondag 7 sept. start men thuis tegen Robur 3 en een week later wacht
al een echte gemeentelijke derby, nl. GAVC 2 in Grou. De leiding heeft
veel veftrouwen in het seizoen en venruacht dat de spelers dit niet zullen
beschamen. Wy geane der mei syn allen foar! !

Piet

OLDEBOORI{ 2 }IAAKT KENNIS MET DE 4E KLASSE

Zondag 7 sept. maaKe Oldeboorn 2 voor het eerst kennis met de Res.

4e Klasse. De ouverture vond plaats in Aldeboarn tegen Robur 3 uit Har-
lingen. Deze tegenstander was de laatste twee seizoenen probleemloos
gepromoveerd en mocht het nu dus ook in de 4" Klasse proberen. Om 9.45
u. was het een wedezien van oud gedienden op het veld. Zowel Oldeboorn
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als Robur bleek te beschikken over een groot aantal voormalige le elftal

spelers. Het leek er dan ook op dat het gelijk een prima krachtmeting zou

worden en dat werd het dus ook. Al snel bleek dat dit nivo wel lets anders

was dan de 5" Klasse. Diverse spelers hadden in het begin grote moeite

het hoge tempo biJ te houden. In de 25" min. was het dan ook llnksachter

Jelte_Jácob de Vries die twijfelachtig de bal terugspeelde op doelman

siemen willem de Vries. scheidsrechter Kirkenier floot gedecideerd voor

een indlrecte vrije trap op enkele meters van het doel. Fr werd een ware

muur opgeborrnà 
"n 

doelman slemen willem de Vries ging voor de bewuste

muur staan om zo snel mogelijk voor de bal te kunnen komen' Het mocht

helaas niet baten. Robur tiót zicn deze kans niet ontnemen. Men wist de

bal door een kluwen van spelers toch tegen het net te krijgen (ook al een

verschil met voorgaande seizoenen), 0-1. Oldeboorn kwam na dit doelpunt

welbeterindewedstrijd.Hettempobleefhoogenervolgdenenkele
ultstekende aanvallen. uit één van deze aanvallen was het de van links over-

komende sietse de Jong die de bal vanaf rechts voor het doel deponeerde

en daar de volledig vrijltaande aanvoerder Sybrand Oosterbaan vond en

deze laatste kon de bá voor 1-1 inkoppen. In de 52e min. kwam sander

v.d. Velde rechtsvoor Johannes watzema vervangen' Deze laatste had het

ook moeilijk met het hogere nivo en kwam daardoor niet helemaal uit de

verf. Robur was na rust de ploeg dte de beste kansen kreeg waarbij men

toch nogal een paar schlemielig om zeep hielp. Het bleek echter wel dat

oldeboorn blij mocht zijn met een eventueel gel'rjkspel' Teveel spelers

hadden moeite met het nlvo en ook speelde men van achteruit iets te aan-

vallend, zonder dat de verdediging goed stond. Dit laatste met name brak

Oldeboorn in de tweede helft zeker op. In de 57" min. ging de linksachter

van Oldeboorn over de bal heen en wist Robur dit kansje wel te benutten,

1-2. Oldeboorn kwam echter binnen een minuut al weer op gglijke hoogte'

Naeenwerkelijkschitterendeaanvalovereenpaarschijvenkwamde
eindpass uiteindelijk van sander v.d. Velde. Hij bereikte de meegekomen

neniico Veerman, die de bal prima binnenschool, 2-2. Robur bleek echter

over meer routine te beschikken dan Oldeboorn' In de 62" min. en de 70"

min. strafte men opnieuw twee fouten van Oldeboorn genadeloos af' 2-4'

oldeboorn ging vanaf dat momeht alles of niets spelen. Aanvaller Ate

Bergsma wàrd-ingebracht voor verdediger Jelle-lacob de Vries en de net

van vakantie teruggekeerde Johan Tijsma mocht de moegestreden cees

Reitsma vervangen. Met name Johan kreeg nog een opgelegde kans, maar

uiteindelijk *on Robu. terecht met 2-4' Voor enkele spelers misschien

een deceptie, maar voor de leiding de bevestiging dat het in de 4e Klasse

iedere week moeilijk wordt, maar met de Juiste instelling (en die was

zondag J.l. zeker aanwezig) zullen er zeker goeie resultaten behaald

kunnen worden. Het heeft even tUd nodig om goed op elkaar ingespeeld te

11 O De Zwart Witten 44e Jaargang nr. 1 ' oktober 2003



raken. Met vier nieuwe spelers (duidelijk aanwinsten) is het af en toe nog

een bee$e zoeken, maar als team moeten we dit seizoen toch voetballend
sterker tevoorschijn kunnen komen. Zondag 14 sept. gaan we naar Grou

en 21 sept. onwangen we thuis om 10.00 u. Lemmer Bentex 2.

Piet

OLDEBOORN 2 WINT DERBY VAl{ GAVC 2

Oldeboorn 2 reisde zondag 14 sept. j.l, met "slechts" 12 spelers af naar
Grou. Ondanks dat er voorafgaande aan de eerste competitiewedstrijd
enkele regels duidelijk waren gemaakt richting spelers, wisten zich helaas

toch een paar dit een week later al niet meer te herinneren. Eén speler
kwam zelÊ helemaal niet opdagen en er werd de gehele dag ook niets meer
van hem vernomen. Tevens kwam er toch weer een speler te laat, zodat
ook hij gelijk wist wie de 12" man deze wedstriJd mocht zijn. Johannes
Watzema moest aantreden op het"Centre Court"van deTennisver. Aldeboarn
(of zoiets) alwaar hij de semifinals herendubbel moest spelen (en helaas
vedoor). De overige 11 spelers waren zich gelukkig wel bewust van het
felt dat er scherp aangetreden diende te worden tegen GAVC 2. Vanaf de

aftrap gaf Oldeboorn gelijk z'n visitekaartje af. Duels werden gewonnen en

GAVC had eigenlijk geen antwoord op het felle, maar vooral verzorgde spel

van Oldeboom. Oldeboorn kreeg een-paar kansen, maar moest toch tot de

29e min. wachten voor het eerste doelpunt binnenviel' Rechtsbuiten Jan

Visser twijfelde niet en bracht de bal direct voor en spits Cees Reitsma wist
hier wel raad mee, 0-1. Helaas kwam GAVC enkele minuten later ietwat
gelukkig op 1-1. Sybrand Oosterbaan, die weer achterin was geposteerd

naast Johan Tijsma, kopte de bal ongelukkig in de voeten van een speler
van GAVC, deze laatste twijfelde niet en verschalkte de ietwat ver voor z'n
goal staande doelman Siemen Willem de Vries met een lob, 1-1. Oldeboorn
wist echter binnen 5 minuten alweer op voorsprong te komen. Linksvoor
Sietse de Jong kapte de bal net zo vaak dat de rechtsback van GAVC het
'Grouster Bos" in was, en uiteindelijk ook de keeper verschalKe door
de bal in de verste hoek te plaatsen, 1-2. Dezelfde speler kreeg enkele
minuten later nog een opgelegde kans, maar dit keer trof hU de keeper

op z'n weg. Vier minuten na rust leek Robert van Steinvoorn, die centraal
op het middenveld speelde, de wedstrijd te beslissen. Uit een corner leek

het dat hij de bal over de doellijn kopte, maar de scheidsrechter dacht hier
iets anders over helaas. In 59" min. werd het dan wel terecht 1-3. In een

fase waarin Oldeboorn werkelijk bij vlagen "hogeschool voetbal" liet zien,
was het uiteindelijk weer Cees Reitsma die na een prima aanval de bal

in het verste hoe$e tikte, 1-3. Oldeboorn had nu duidelijk het overwicht
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enkonnaarhartelustdewedstrijduitspelen,Achterinwerdmeedogen-
loos verdedigd, op hei middenvelá werd veel loopwerk verricht en voorin

bleefmenkansencreëren.lndeT5"min,kwamdeenigereservespeler,
Ate Bergsma, de moegestreden Sietse de Jong nog vervangen' Hij zou

nog een dot van 
""n 

liun, krijgen, maar faalde jammerlijk toen hij oog

in oog verscheen met de t*""Je doelman van GAVC' Om 11'55 u' vond

descheidsrechterhetwe|welletjesenmochtoldeboornhuiswaartsmet
eenl-3overwinning,GAVCteleurgesteldnaarhetmatineeeneenprima
,p"r.na"Jelle.]acobdeVriesals..vuilewissel,,naarLippenhuizen'Ieder.
eenvanoldeboorn-zijdewasheterovereensdatheteenprimawedstriJd
was geweest, waarin inzet gekoppeld was aan goed voetbal' Kortom een

volledig terechte ou"*innitig' Komende zondag speelt Oldeboorn 2 thuis

tegen Lemmer Bentex 2.

Piet

OLDEBOORN 2 WINT OPNIEUW

oldeboorn2Wistdederdewedstrijdvanhetseizoenookwinnendafte
sluiten.HetgedegradeerdeLemmerBentex2moesterzondag2lsept'
i.i 

"un 
getorien. óldeooorn kon dezc ochtend niet beschikken over Cees

.Reitsma-(weekendje*knuffelen,,metBea)enRobertvanSteinvoorn

(*schone wissel" bij het 1" elftal). Daarnaast had de teiding Henrico veerman

disciplinair gestraft a'g"'r' Oe afwezigheid het weekend ervoor' Deze straf

,o".t de leiding al getíjk weer intrekken aangezien Ate Bergsrna toch weer

J. grootrt. -oáite had om op tijd uit z'n (liefdes)nest te komen en daardoor

wederomtelaatverscheen.Henricokondaardoorgelijkdeplaatsvan
Ate innemen. Dat zo'n voorbereiding dus niet ideaal is bleek reeds binnen

een minuut, want Lemmer strafte laksheid in de Boarnster defensie uiterst

doeltreffend af, o-1, Toch bleek al snel dat otdeboorn deze wedstrijd

beslist niet hoefde te verliezen' Men kreeg de nodige kansen' In de 9"

min. stuitte libero Johan T'rjsma op de keeper van Lemmer' Oldeboorn

kreeg steeds meer de overhand en een doelpunt kon dan ook niet uitblijven'

In de 36ê min. was het uitblinker sander v.d' Velde die een solo uiteindelijk

met een doelpunt afrondde, 1-1. Twee min. voor de rust kreeg voorstopper

sybrand oosterbaan, die weer eens lekker mee naar voren was gegaan'

aíle vrijheld om de bal vanuit een corner van lelle-Jacob de Vries binnen

te schiáten, 2-1. Na rust maakt oldeboorn binnen 5 minuten korte metten

met Lemmer. Hiervoor verantwoordelijk was sietse de Jong' Eerst scoorde

hijinde46êmin.vanuiteenscrimmage3-lendrieminutenlaterwashet
weerraak,ditkeeruiteenassistvanJanVissel4.l.Lemmerwasduidelijk
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verslagen en ondanks de vele wisselspelerc die men had en inbracht
mocht het allemaal niet baten. Integendeel zelfs. Nadat Ate Bergsma in de
70'min. Jan Visser kwam vervangen liep Oldeboorn zelfs uit naar 6-1. In
de 75" min. scoorde Sander v.d. Velde zijn tweede in deze wedstriJd en wel
uit een steekpassje van Ate Bergsma, 5-1. In de 79' min. mocht Johannes
Watzema waarschijnlijk wel het mooiste doelpunt van de wedstrijd op
z'n naam schrijven. Vanaf ca. 2O m' speelde hij de bal met een lob over
de verslagen keeper van Lemmer heen, werkelijk een schoonheid
van een doelpunt,6- 1. Lemmermochttwee minuten laterde eindstand nog

wel op 6-2 brengen, maar meer zat er voor hen niet in. Zo kon Oldeboorn
weer 3 punten aan het totaal toevoegen en gaat het wekelijks
beter. Komende zondag is RES 4 de gastheer in Bolsward om 14'30 u.
en een week later gaat de reis naar Joure om daar de plaatselijke sc

Joure 3 te bestriJden. Oan't sjen.

OLDEBOORN 5

slriTrilG FUOTBALSETZOEN 5É VAN WO, 2OO2-2OO3

Nel in jier fuotbalplezier
is't wer safier
de ofslÉting fan't seizoen
en net ien dy dat in probleem fun
de measten runen op it toskfleis
want ongeblesseerden wiene der mar seis
dus 't seizoen wie lang genoch
en mel in hoop ploegen in 't soch
ha wy lt goed dien
mar dat sel elkenien

no dan de spilers mar bydel
dat binne der nochal wat, ek de dichter wurdt kJel

litte wy mar mei de skeids beginne
wat der koene wy net omhinne
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De skydsrjochter hy 't dit jier soms swier
wat mear seurPotten oP it fiild
en dan wie lan wolris wat mild
't is ek in hiele omslach
en foar Jan soms in hurd gelag

takomt jier hast fest mear rest
want fan Syl hast gjin lest

en dan de spilers: Pedro oan de rjochterkant
der hat it team problemen mei hant
mar stadichoan gong it better
en joech er de bal oan de goalgetter

en dat wie wol gauris SYb de sPits

hy scoort ek wol mits
de tsjinstander it net bYhalde kin
dan hat er de doelpuntenmachine oan'e rin
wat hurder wurkje docht 't better
of wurdst gewoan wat fetter

op de linkerkant stiet de praatsjemakker
't wie faaks voer foar de hakker
Mar Sil wie se faak te fluch au

Mei Jan B. hie der it faak oan de stok
en makke dan in soad amok
hjir wurdt it fansels net better fan
tÁ soad succes yn de A-selectie, der wurdst misklen wol in echte man

dan komme we bY it mlddenfjild
No komme der in soad Yn bild

lelle Theunissen hat der earst ston
Mar kiepte nei in oantal wedstrieden om

Lest fan de knibbelbannen
Mar neffens mei hie der de swangerskap net mear yn hannen

It resultaat nei 9 moanne wie prachtig gewoan

want dat wie in sune soan

Ronald Wilkens kaam der gelokkich bei

hy koe oanslute as 12" Yn 'e rij
dus foar de winterstoP knYPte it al

mar yn elts gefal
De heer Wilkens giet nei Nij Seelan
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lit er us wer sitte mar holp it fiifde wol ut'e bran

Piet van der Vlught wie altyd present

en sette sich yn foar de folle 100o/o

Denemarken wie in pear kear syn ritflechd
dus 't teambelang wie net botte hecht
Syn broer hie der minder skuld oan
yn Bombats ward syn seizoen bedoarn
yn ongelokkich moment yn de wedstried
bruts syn ankel einde seizoen yndied.
Kommend jier mar wer fanof it begJin

in soart traine dan krigest it wol wer an e rin

Van Warmerdam kaam der nei de winter ek bei

en dat skeelde nacht en dei
't praten wurde der net minder troch
fan fuotbal wit er mear as genoch

Dan wie der de koetblessure fan Van der Zee
't keepen en fuotbaljen gong gedwee
Ien kear mar moast er 't flagjend foar És helje
mar der wiene belangriker dingen, oamelik belje!
dat wie in moai gesicht
omdat we wunen fan Jirnsum allicht

Erik op linksback is gewoan
mar de knibbel op slot en 't is bedoarn
De ferdediging moast bot omskakelje
want no moesten oaren de rotballen fuortharkje

foar Auke wie 't ek "vallen en opstaan"
in wrak inkel krige de blaam
neffens my freegje jo om problemen
"als je je in Grou laat nemen"
mar de genezing ls op hannen
wat rust is 't beste foar enkelbannen

Johannes hat der in potsje fan makke
earst der neat fan bakke
senuweftig foar it trouwen
en dan sunder it fiifde in feesJe bouwe
dan ek noch op fekansje gean
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en us mei 10 man litte stean
Jehannes gefelisiteerd
Frans ek wer fuotbalje dat wie seker en fast
elts fertelle wat er dwaan moast
en selts net tefolle rinne
want 't duorret salang foardat jo der binne
dan mar yn 'e goal en ballen keare
sneu genoch dat er syn skouder blessere

Yn 't lest fan 't seizoen kaam er nog ien bei
Franke Smits wie de leste yn e rei
fuort in hiele wedstryd spielje op back
dat gong wat te gek
takomt jier mar wer sjen
ost wat mear traine kenst

en oer jeself dichte
dat is allinich mar skade oanrichte
Nei in botbreuk yn Bombats
siet ik wol yn 'e rats
gelokkich koe ik gau wer rinne
en der gong de praatfabriek wer hinne

De sponsor hie it dit jier ek swier
Nog steeds deselfde shirts yn omrin
en mar ied die er wat oan dwaan kin
't sil no regele wurde
mar der binne de kroegbazen al yn behurde

Last but not least ha we Jan Kooi
dy hald op en dat is net sa moai
De fuorten wolle net meer wat Jan wol
en hy hie syn bók er fan fol
alles regelje matte foar eltsenien'
Hy hat dat wol mei plesier dien
Mar der komt no in ein oan
Jan, hartstikkene bedankt! !
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DE DAIUIES

WIST U DAT

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Marrit meer met haar haar bezig is dan met voetbal
Wij denken dat dit een tíc is maar zij toch wel weer scoort
Jan (van de kroeg) een vaste supporter is
Wij hem nu met elke thuis en uitwedstrijd verwachten
Dat hij een echte F-sider is

Leonie een belangrijke assist gaf op Chantal
Jeroen haar voorbeeld niet opvolgde en alweer geen voorzet gaf
We ons publiek erg waarderen (jullie moeten vaker komen)
Dat Douwe en Jeroen de succesvolstecoaches zijn
Dit te danken is na ons succes _van zaterdag 20-09-03
Swannet en Gitta ons misschien gaan versterken
Wlj dit erg op prijs stellen
Wij dus toch wel volhouders zijn
We al jaren tegen Swannet aan zitten te zeuren en we nu
eindelijk misschien toch wat succes bij haar hebben geboekt
Douwe vandaag 21-09-03 voor het eerst heeft afgevqassen
Hij niet eens wist wat afspoelen was

Swannet alleen maar zit te zeuren
Ze nu maar een keer moet gaan voetballen
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OLDEBOORN DA 1 - STIET{S DA 1

Het was een warme nazomermiddag in septemben Siep zat in Amerika, wij
stonden op het veld. Monique en Douwe Hein langs de lijn, dat vond ze wel
fijn samen met hem langs de lijn te zijn. Genoeg aanleiding om ons van de
goeie kant te laten zien. Nadat wij de toss hadden gewonnen mocht Stiens
de aftrap nemen. Wij moesten onze vorm nog zoeken maar konden hem
de 1" helft niet vinden in het veld. Dus na ongeveer een kwartier stonden
we 1-0 achter. Van deze helft hebben wij verder geen commentaar.

De 2e helft voetbalden we richting Aldeboarn, richting "De Tsjerketoer" en
zat Erik Snoei vanuit de kantine op de loer. Marrit werd het veld opgestuurd
en het heeft niet lang geduurd en er werd door haar gescoord!! Leonie
deed het ook heel goed. Zij passte naar Chantal die de 2" goal scoorde.
Margje had ook een kans, die werd nog net voor de lijn weggehaald.
Helaas!

We hebben gelukkig wel gewonnen met 2- 1 ! ! ! Mede door onze enthousiaste
suppofters. Bij deze zijn ze vanaf heden van harte welkom. Ook zoeken wij
een vaste grensrechter.

De Dames
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DRINGENDE OPROEPIII

WU hebben dringend meer vrijwilligers nodig voor in de kantine. Gebeurd

dilnietdan zijn wij genoodzaakt de kantine op sommige dagen te sluiten'

Dit zou ten koste gaan van de voetbalclub, wlj hopen dat u dit helpt te

voorkomen. Ook willen wij de vrijwilligers er nog even op wijzen dat als

u wilt stoppen met het draaien van kantine diensten, wij het zeer op prijs

stellen dat u dat vroegtijdig meldt. Dit om te voorkomen dat er gaten

vallen in de kantinelijsten. Als u verhindeft bent, dan moet u zelf voor

vervanging zorgen, probeer eventueel met iemand te ruilen'

Wij vragen u actief mee te denken over dit kantineprobleem en zouden het

reè. op prijt stellen als u met ideeen en tips op de ledenvergadering zou willen

komen. Deze zal op 24 oKober a.s plaaBvinden in de voetbalkantine.

Alvast bedankt voor uw medewerking'

De activlteitencommissie

n0 aNE híED5ïRUD
HEBb€N WD flgï AEUZE

G€zEttt6.w0+lÊnrÉREn

*{p
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 11 OKTOBER GEEI{ PROGRAilMA

ZONDAG 12 OKTOBER
OLDEBOORN 1

REST GEEN PROGRAMMA
- BAKKEVEEN 1

ZATERDAG 18 OKTOBER Eil ZONDAG 19 OKTOEER. INHAAL

ZATERDAG 25 OKTOBER
VVT DAl
NIEUWESCHOOT A1
TIJN]E Dl
OLDEBOORN E1

GORREDIJK E3

BLUE BOYS F1

ZONDAG 26 OKTOBER
ONB 1
SNEEK 4
NICATOR 4
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATER,DAG l NOVEMBER
OLDEBOORN DA1
OLDEBOORN A1
WISPOLIA,fiHOR D1

SPORT VEREENT El
OLDEBOORN E2

OLDEBOORN Fl

ZONDAG 2 NOVEIIBER
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2

- OLDEBOORN DA1
- OLDEBOORN A1
- OLDEBOORN Dl
- THOR E1
- OLDEBOORN E2

- OLDEBOORN Fl

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
. OLDEBOORN 4
. JUBBEGA 5

- OERTERP 5

- HARDEGARIJP DA1
- JUBBEGA A1
- OLDEBOORN Dl
- OLDEBOORN El
. AKKRUM E3

- MILDAM F2

- IRNSUM 1

-LSC3

Wpfl,_

14.00

12.30
13.30
09.00
10.00
10.30
10.15

14.00
12.00
11,00
11,00
10.00

14.00
14.00
10.00
09.00
11.00
10.00

14.00
10,00
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OLDEBOORN 4
GAVC 4
THOR 3

ZATENDAG 8 NOVEMBER
TWIJZEL DAl
OLDEBOORN A1
OLDEBOORN Dl
OLDEBOORN E1

]OURE E9
OLDEBOORN F1

ZONDAG 9 NOVETTIBER
HAULERWIJK 1

GORREDIJK 4
FRISIA 7
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG T5 NOVEMBER
OLDEBOORN DA1
TI]NJE A1
WWS D1
NIEUWESCHOOT E3

OLDEBOORN E2

WISPOLIA F1

ZONDAG 16 NOVETIIBER
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
GORREDIJK 7
MAKKINGA 3

ZATERDAG 22 NOVEITIBER
DTD DAl
OLDEBOORN A1
OLDEBOORN D1
TIJNJE E1

OLDEBOORN E2

OLDEBOORN F1

-wzs5
- OLDEBOORN 5
. OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DA1
- OERTERP A1
- IRNSUM Dl
- HEERENVEEN E4
- OLDEBOORN E2
. Ï]NJE F2

. OLDEBOORN 1
- OLDEBOORN 2
. OLDEBOORN 4
- GERSLOOT 2
. BLUE BOYS 3

- BLUE BOYS DAl
- oLPEBOORN A1
- OLDEBOORN Dl
- OLDEBOORN E1

- OUDEHASKE E3
- OLDEBOORN Fl

- AKKRUM 1
.WZS3
. WISPOLIA 2
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DAl
. AKKRUM A1
- AKKRUM Dl
- OLDEBOORN El
- vwc E2

- AKKRUM F2

11.00
10.00
10.00

L2.30
14.00
11.00
10.00
11.30
10.00

14.00
10.00
09.00
11.00
10.00

14.00
14.00
11.00
10.45
11.00
09.00

14.00
10.00
11.00
12.00
10.00

14.00
14.00
11.00
09.00
11.00
10.00
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ZONDAG 23 NOVEÍII8ER
OLDEBOORN 1 BEKER,/INHAAL
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
UDIROS 4
SPORT VEREENÏ 3

ZATERDAG 29 NOVEMBER
OSI DAl
OLDEBOORN A1
REST INHML

ZONDAG 30 NOVE]IIBER
SPORT VEREENT 1

OLDEBOORN 2 IS VRIJ
WARGA 3
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 6 DECE|TIBER.
GAVC DAl

ZONDAG 7 DECEMBER
ZANDHUIZEN 1

ROBUR 3
FFS 3
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 13 DECEMBER
OLDEBOORN DAl

ZONDAG 14 DECEIIBER.
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
HEERENVEEN 9
HOUTIGEHAGE 4

- VENO 2
- AMEI.ANDIA 2
- OLDEBOORN 5
. OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DA1
. READ SWART A1

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 4
. NIEUWESCHOOT 5
-scs3

- OLDEBOORN DAl

- OLDEBOORN 1

. OLDEBOORN 2

. OLDEBOORN 4

. OLDEHOLTPADE 5
- STANFRIES 4

- CSL DA1

- THOR 1

-.GAVC 2
- READ SWART 5
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

10.00
11.00
10.00
10.00

14.30
14.00

14.00

14.00
11.00
10.00

14.30

14.00
10.30
12.00
11.00
10.00

14.00

14.00
10.00
1r.00
10,00
10.00

ZATERDAG EN ZONDAG 20 EN 2T DECETTIBER INHAAL

ZONDAG 25 JANUARI INHAAL ALLEEN EERSTE ELFTAL
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ZONDAG 1 FEBRUARI INHAAL ALLEEN EERSTE ELFTAL

ZONDAG 8 FEBRUARI INHAAL ALLEEN EERSTE ELFTAL

ZATERDAG 28 FEBRUARI
ODV DA1 - OLDEBOORN DA1

ZONDAG 29 FEBRUARI

ZONDAG 15 FEBRUARI
JUBBEGA 1

ZONDAG 22 FEBR,UARI

OLDEBOORN 1

OLDEBOOR.N 1

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
IRNSUM 4
DE SWEACH 3

ZATÊRDAG 13 MAART
OLDEBOORN DAl

ZONDAG 14IIAART
BAKKEVEEN 1
VENO 2
AMELANDIA 2
OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 6

ZATERDAG 20 I'IAART
OLDEBOORN DA1

ZONDAG 21 MAART
OLDEBOORN 1 BEKER/INHML
OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
READ SWART 4

ODV 3

- OLDEBOORN 1

- GORREDIJKl

. UDIROS 1

- JOURE 3
. TIJN]E 4
. OLDEBOORN 5
. OLDEBOORN 6

. DTD DAl

- OLDEBOORN 1
- OLDEBOORN 2

- OLDEBOORN 4
- UDIROS 4
. SPORT VEREENT 3

- BERGUM DAl

-RES4
- SNEEK 6
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

14.00

14.00

14.30

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

ZATER.DAG Eil ZOT{DAG 6 EN 7 IIAART GEEN PROGRAilMA

OLDEBOORN 1 BEKER/INHML

14.00

14.00
12.00
11.00
11.00
10.00

14.00

10.00
11.00
10.00
10.00
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ZATERDAG 27 lrlAART
OLDEBOORN DAl

ZOI{DAG 28 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
JUBBEGA 5
OERTERP 5

ZATERDAG 3 APRIL
HARDEGARIJP DA1

ZONDAG 4 APR.IL
IRNSUM 1

LSC 3
WZS 5
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 10 APR,IL
STIENS DAl

HAANDAG 12 APRIL
OLDEBOORN 1 BEKER/INHAAL
LEMMER 2
MKV 4
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATER.DAG 17 APRIL
OLDEBOORN DA1

ZONDAG 18 APRIL
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
GERSLOOT 2

BLUE BOYS 3

ZATERDAG 24 APRIL
BLUE BOYS DA1

- WT DA1

-ONB1
- SNEEK 4
- NICATOR 4
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DAl

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 4
- GAVC 4
- THOR 3

- OLDEBOORN DAl

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 4
- LANGEZWAAG 3
- SURHUISTERVEEN 4

- TWIJZEL DA1

- HAULERWI]K 1
. GORREDI]K 4
. FRISIA 7
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DA1

14.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

14.30

14.00
12.00
10.00
11.00
10.00

15.00

14.00
10.00
11.00
10.00

14.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

15.00
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ZONDAG 25 APRIL
AKKRUM 1

WZS 3
WISPOLIA 2

OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
. OLDEBOORN 4
- GORREDI]K 7
- MAKKINGA 3

14.00
12.30
10.00
11.00
10,00

14.00
ZATERDAG 1 IIIEI EN ZONDAG 2 TIIEI INHAAL
OLDEBOORN 1 - SPORT VEREENT 1

ZATERDAG S IIIEI EN ZONDAG 9 MEI INHAAL

DOUYFE VEI{EMA TOERI{OOI

ZONDAG 28 DECEMBER, 2OO3

Al weer voor de 15e keer wordt er Oït;aar het Douwe Venema zaalvoet-
baltoernooi georganiseerd. Het begint toch langzamerhand een traditie te
lijken. Ieder jaar zUn er weer vele Boarnsters die zich van hun sportiefste
kant laten. Ook dit jaar kunnen de aangekomen kilootjes van de Kerstdagen
er weer even lekker worden afgezweet, Er wordt namel'rjk gespeeld op
zondao 28 december 2003 van 11.00-20.00 uur, De locatie is zoals ieder
jaar de sporthal in Akkrum. Dames- en herenteams, kunnen zich tot uiterlijk
28 november a.s. opgeven. Voor opgave gelden de volgende voorwaarden:

o Minimaal 6 en maximaal 9 personen;
. Leeftijd minimaal 15 jaar;
o Minimaal 5 spelers per team dienen woonachtig (geweest) te

zijn in Oldeboorn;

Het inleggeld bedraagt € 12,50 per team en dient op 28 december a.s. te
worden betaald.
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U kunt de naam van uw team en de namen van de spelers doorgeven aan
de volgende personen:

Jan Bethlehem : Swettebuorren 38, telefoon 0566-631881;
Jan van der Woude : Weaze 39, telefoon 0566-631636;
Johan Tijsma : kerkstraat 238, telefoon 0513-648887;

e-mail : J.tijsma@zonnet.nl

Zorg voor een tudige opgave!

RADIO BOARNSTERSTTM

Wist u dat lokaal (sport)nieuws al bijna 15 jaar wordt uitgezonden door de
lokale omroep Boarnsterstim?

De lokale radio-omroep in onze lemeente zendt al uit sinds 1990. De
Boarnsterstim staat bijvoorbeeld tijdens voetbal- en korfbalwedstrijden bij
menig inwoner afgestemd op 96.1 FM (kabel) en 105.6 FM (ether). Haaye
van der Heide was tot nu toe de vaste verslaggever van V.V. Oldeboorn.
Radio Boarnsterstim is naarstig op zoek naar een nieuwe verslaggever.

Daarnaast is de Boarnsterstim ook bekend van de maandelijkse recht-
streekse u itze nd ing va n de Raadsvergaderi ng, het actu aliteitenprog ram ma
en het verzoekplatenprogramma. Nieuws, wetenswaardigheden, sportuit-
slagen en activiteiten uit alle dorpen in de gemeente Boarnsterhim kunt
u horen op de lokale omroep, Zelfs de variëteitprogramma's hebben vaak
een lokaal karakter en zijn daarom een welkome aanvulling op alle andere
radiozenders die u op uw radio kunt vinden.

De Boarnsterstim is er voor iedereen: jong, oud, kerkelijk, klassiek, spoft,
cultuur enzovoort. Stem eens af op de Boarnsterstim bijvoorbeeld als u
een keer niet kunt komen kijken bij een wedstrijd van W Oldeboorn.
Boarnsterstim Sportyf is te beluisteren iedere zondag vanaf 14:00 uur,
maar ook op zatedag tussen 15:00 uur en 17:00 uur.
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL #
fufu,_

NAAM
A. Faber
S. Vink
D.H. Akkerman
S. Veenstra
C. Reitsma
U. Dijkstra
l. v/d Woude
H. Oosterbaan
P. Poepjes
S. de Jong
S. Oosterbaan
C. Keekstra
J. Beimin
B.P. Kleefstra
S. v/d Velde
P. Antonissen
A. de Jong
P. Viera Dias'
H. Vink
W. van Kalsbeek
J. Meester
M. Nijdam
A. Huisman
J. Zandberg
H. Veerman
J. Watzema
S. Akkerman
S. Bangma
R. v/d Torre
M. Haspels
M. Hofstra
B. Oosterbaan
H. Oosterbaan

ELFT. DPT. W. Zandberg
Vierde 16 M. de Vries
Zesde 5

Eerste 4
Eerste 4
Tweede 4
Vierde 4
Vierde 4
Zesde 4
Eerste 3

Tweede 3
Tweede 3

Dames 3

Eerste 2 -Eerste 2

Tweede 2
Vierde 2
Vijfde 2

Vffde 2

Zesde 2

Zesde 2

Zesde 2

Dames 2

Eerste 1

Eerste 1

Tweede 1

Tweede 1.
Vijfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Zesde 1

Zesde 1

Zesde 1

Zesde
Dames

1

1

28 o Oe Zwart Witten 44e laargang nr. 1 . oktober 2003


