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OVER:ZICHT

Na een lange rustperiode van ongeveer 5 maanden werd mij gevraagd

of het niet weer eens tijd was om een overzichtje te schrijven voor het

voetbalkrantje, want de competitie was al weer een paar maanden aan de

gang. Ja, inderdaad dacht ik, voordat je het weet zitten we alweer in de

winterstop, en is er nog niks op papier gezet terwijl alle teams inclusief

dames toch naar behoren presteren. Het eerste elftal keerde weer terug

naar de 4. klasse en doet het boven verwachting zeer goed. De komende

wedstrijden tegen gelijkwaardige ploegen zullen we zien of ze bovenin

kunnen meedraaien. Het tweede elftal komt dit seizoen ook uit in de 4"

klasse en ook dit team doet het heel erg goed, ook zij draaien mee bovenin.

Ik verwacht van dit team dat zij bij de eerste drie zullen eindigen' Het

derde elftal is voor een jaar in de Uskast gezet. Waardoor het dit jaar ook

weer mogelijk was om de A-junioren op te starten. Het vierde elftal startte

stroef met een paar nederlagen op rij maar wist laatst twee wedstrijden
tegen Jubbega en lrnsum te winnen. Het vierde elftal zal na het afgelopen

seizgen waar men het kampioenschap op een haar miste, dit seizoen zeker

kampioen worden, want dit team startte voortvarend door alles te winnen'
Helaas verloor men laatst de topper tegen WZS met 3-2. Ook korfbalteam
het zesde is weer aanwezig dit voetbalseizoen. Vier overwinningen (7-5),
(10-5), 4-3) en (3-Z),2 gelijke spelen en 1 nederlaag betekeJrt dat zij ook

weer mee boven in draaien. De dames boekten laats een historische Over-

winning door wT met 15-0 te verslaan. ook de dames hebben al enkele

overwinningen behaald en ook zij draaien keurig boven in mee. Zo dit was

het voor deze keer. Hier zult u het mee moeten doen zou de rijdende rechter
wel zeggen. Ik ga weer K 3 plaatjes knippen.

Henk Vink
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JAARVERSLAG W OLDEBOORN
sElzoEN 20a2//20o,3

Onderstaand team heeft het afgelopen seizoen de vereniging bestuurd:

#
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Onno van Praag
Sietie Huisman
Blnne Oosterbaan
Jan van der Woude
Wleb Zandberg
Durk Valk
Sietze Akkerman
Siemen Willem de Vrles

voorzitter
secretaris
penningmeester
jeugdzaken
activiteitencomm lssie
sporttechnische zaken
commerciële zaken
onderhoud

Elke maand vergaderden we, twee maal dit jaar hadden we overleg met

de gemeentelljke voetbalverenigingen én een vertegenwoordiger van de

gemeente en ook de Boarnster sportstlchting is op beschelden schaal weer

nieuw leven ingeblazen om een vuist(Je) rlchting gemeente te kunnen

maken als dat nodig is. Ook de KNVB-ledenvergadering werd bezocht. Zo

haalden we ons vergaderhaft weer op aan zaken die'de aandacht hebben'

en'meegenomen worden'.

Het seizoen begon met'arbeidsintensieve'trainingen voor het 1ê elftal, nl. met

snoelen en onkruid wieden om en biJ de gebouwen. Met een groepje'grond-

werkers'is ook het fietsenhok onder handen genomen. Op twee zaterdagen

is er flink aangepaK en hebben we gemerkt dat een stratenmaker (in de

persoon van Tjibbe v.Roeden) écht vakwerk levert! Toen we de smaak van

opknappen eenmaal te pakken hadden waren we niet meer te houden. Zo

werd in oftober het hoofdveld van een nieuwe omheining voozien, welke

betaald is door de Club van 50,
Intussen maa$en we plannen voOr het verbeteren van de Oude boxen, zgghten

vriJwilligers en vakmensen binnen de vereniging en in de kersfuakantie barstte

ook dle veóouwing los, De boxen werden veranderd in echte kleedkamers en

de scheidsrechter kreeg een eigen ruimte, want ons'sportmedisChcentrum'
kreeg een aparte behandelkamer. De laatste loodjes wegen nog altfd het

zwaarst en wachten op een volgende kersWakantie en vorsWerlet.
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Het parkeerterrein heeft, na jaren gebedel bij de gemeente, een ware

metamOdose ondergaan: in augustus is het hele terrein verhard! Onze

accommodatie'kin wer besjen liJe'. En dat trekt weer mensen aan.

Zelfs internationaal doen we het goed; we kregen Zweedse sporters op

bezoek die hun trainingskamp hadden in de gemeente en zo ook onze

velden, tegen vergoeding, gebruikten'
Er kwamen ook weer veel mensen op het oranjespektakel af , de organisatie

was goed en de kantine de hele dag open. Tevens zljn er die dag loten voor

de marmottenrace verkocht. In totaal waren dat er ca' 420 en in een zelf-

gemaakte renbaan bepaalde André van Duyn (of was het sjakie swart) dat

àe € 500 naar Anke (van Bouwe) ging. De marmotten kregen na gedane

arbeid een goed plekje bij nieuwe baasjes'
Ook diverse leden werd een nieuw plekje toebedeeld. Zo hadden we een

roulatiesysteem van grensrechters bij het 1€ elftal en Harm werd naast het

leiderschap tevens belast met de wedstrijdcoórdinatle bij uitwedstriJden

van ons vlaggenschip' Ook diverse spelers moesten i'v'm' krapte op de

Spelersmarkt zo nu en dan bijspríngen in andere teams, er waren dit seizoen

maar liefst 6 seniorenteams.
In de kantine kwam er, na aansporing op de vorige jaarvergadering, weer

barpersoneel bij zodat de activiteitencommissie even opgelucht kon adem-

halen. De jaarlijkse feestavond in de winterstop was wat teleurstellend;

van de 9 .teams' hadden er maar 4 een act bedacht. ook het publiek liet

het afweten, maar het was wel'bereEezellig'op deze Après-ski'

Wél een groot succes was de klussendag! Alles wat moest gebeuren was

opg"spa"rd en hebben we in één dag aangepakt. Er is schoongemaakt,

geschuu rd, geschi lderd, gesnoeid, gewied, geveegd, gerepareerd, bestraat

ón noetn màar op, het resultaat was ernaar. 's Avonds hadden we in het

kader van het 8o-jarig bestaan van W Oldeboorn een gratis barbecue in

de tent. Na een nuttige dag met prachtig werkweer, een gezellige avond en

een korte nacht, kon alles de volgende morgen maar net op tijd voor een

enorme hoosbui worden oPgeruimd'
Het Anne Nijdam toernooi is niet doorgegaan, omdat de competitie lang

doorging en de velden vroeg dicht waren'

prestaties van de teams in de competitie hadden we niet te

. Na een 3. plaats en 43 pt. in de competitie te hebben gehaald,

mocht het 1. elftal nacompetitie spelen doordat een periode-
plaats werd gepakt. Een uit- en thuiswedstrijd tegen DVSV uit
Darp moest de beslissing brengen, Na een 1-1 en 0-0 uitslag,
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werd er met een spannende strafschoppenserie gewonnen, dus
wéér promotie naar de 4" klasl Klasse!! Remco Bangma haalde
zelfs de LC met het eerste doelpunt in zijn sportcarrière'

r Het 2'elftal werd 4' op de ranglijst met 35 pt, maar na een
verzoek aan de KNVB mag ook het tweede volgend seizoen een
klasse hoger spelen.

r Het nieuwe en jonge 3' elftal bleef jammer genoeg onderaan
de ladder steken, misschien zat er niet genoeg ervaring en
motivatie in de ploeg.

r Het 4'clftal kán maar geen kampioen worden, zlj werden weer
tweede met 49 pt. I Voor volgend jaar rekenen we op het kam-
pioenschap.

r Het 5. clftal heeft het uitstekend gedaan, zij behaalden met
33 pt. maar liefst de zesde plaats wat een uitstekend resultaat
is. En dat terwijl er lange tijd gespeeld ls in oude shirts, want
de drukker had nogal wat moeite om "in kreaze Moeke" op de

nieuwe te krugen.

. Ook het 6. elftal belandde in de middenmoot met een zesde
plaats, maar met 31 pt.

r De Dames die dit jaar hun 10-Jarig bestaan vierden, behaalden
met 17 speelsters, een nieuwe leidster en trainer de 7' plaats
op de ranglijst met 27 pt.

Onze jonge spelers deden het ook weer goed; de F-pup. werden in de herÊt
kampioen en de E-pup. en B-Jun. volgden dit voorjaar.
De winnaar van de PEt van der Fer Bokaal (de topscorer van de club) was dit
jaar wederom August Faber met 45 doelpunten' En omdat dames in bijna
alle sporten een aparte status hebben: damestopscorer is Margie de Vrles
met 22 doelpunten (misschien nog eehs een'7ante Leen Beke/?). Nu we toch
tussen de bekers zitten: de Beker van Verdienste ging naar Griet Valk, voor
haar grote inzet in de activiteitencommissie, de kantine en langs de lijn'
Alle vrijwilligerc wllden we als dank voor bewezen diensten een kelstpresenfb
in de vorm van een balpen geven. Hetzat echter'dreech'ze te bestellen, toen ze

er waren was de inscriptie niet te lezen, en dus waS het goede schrffrnateriaal
niet op tijd om als kerstpresentJe te dienen, zodat ieder zijnlhaar verrassing
pas op 1 februari heeft gekregen. We beloven beterschap.
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Beterschap was er gelukkig ook voor 6" elftalleider Klaas Akkermans die

voor een ernstige aandoening een operatie moest ondergaan en een tijdje

uit de roulatie is geweest. Oud-elftalleider Gerrit Otter is begin maart na

een ernstige zlekte op 78-jarige leeftijd overleden en tot onze grote schrik

overleed ook Albert oving, speler van het zesde, toen hij werd getroffen

door een hartstilstand tijdens zijn zondagse hardloopuurtje. wát een

gemis, en vóóral voor zijn jonge gezin!

Het leven neemt maar geeft ook; het afgelopen jaar kwam maar liefst zes

keer (als er goed geturfd is) de ooievaar langs; vijf jongetjes en één meisje

werden bij onze leden gebracht. Zo nu en dan worden ze al meegenomen

naar het voetbalveld, want jong geleerd.'.'.'

Binnen de club liep verder alles redelijk op rolletjes en rolde ook het

clubkrantje vrij regelmatig van de band. Tot ons genoegen worden hierin

steeds vaker foto's geplaatst van Andries Spinder (onze clubfotograaf?!)'

Ook wedstrijdverslagen van de jeugdteams, het 2", 5ê, en de Dames wist-

u-datjes worden zeer gewaardeerd. Het 1e heeft inmiddels ook weer een

verslaggever en nu er een schaap over de dam is '..'staat'de zwart-witten'

Oubkráát volgend seizoen vast weer boordevol nieuws. Wij houden u op

de hoogte!!

KLAVER- EN SG}IUTJASSEN
OTUI DE BEKER

Zaterdag 14 december
Bij hotel Aldeboarn
Aanvang 20.00 uur
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WlE TIIST:

. 1 d.blauwe sportsok

. badlaken, donker-/lichtblauw met opschrift van boekhoven-bosch

. handdoek, lichtblauVwiVrose

r witte handdoek

. jongensondergoed mt L40/152, hemd (grijs) + boxershort (zw./gr[s)

neem dan even contact op met Sietie, tel.631657

w{-< ,^
ÊF# '-



W
&f,,_

E.PUPILLEN

ZATERDAG 27 SEPTEMBER OTDEBOORN E2 - TOURE E9

We hebben gewonnen met 10-0.
Ronnie maakte 4 doelpunten, Steven maakte 2 doelpunten,
Gadier scoorde 1 maal en Dennis 2 keer.

En de tegenpartij heeft een eigen doelpunt gemaakt uit een corner van
Dennis. Dennis heeft de eerste helft op keep gestaan en de tweede helft
Sietze. En ze hebben allebeide 0 ballen doorgelaten.

Edwin Huitema

OUDEHASKE E3 - OLDEBOOBN E2

Zaterdag 4 oktober moesten we tegen Oudehaske E3.
En dat hebben we gewonnen met 4-11.
En de eerste helft was het 2-5 voor ons,
En de eersté goal was voor Ronnie.
En Edwin scoorde 2 keer en Gadier 1 keer en Robert heeft er 1 gescoord.
En de tegenstander heeft er twe gescoord.
Dennis stond de eerste helft op doel.
En toen hadden we rust.
Toen gingen we weer naar het veld.
En even later begon het te regenen.
En heel hard en nog harder het begon te hagelen.
En toen gingen we even naar de box toe.
En toen gingen we weer naar het veld toe.
En na de regen kwamen we in topvorm.
En toen had Dennis een goal gemaakt.
En Gadier had er 3 gescoord.
En Ronnie 1 keer.

. En de tegenstander hadden er 2 gescoord.
En de tweede helft was het 4-11.
En Sietze stonde de tweede helft op doel.
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En Henk en Steven waren ook goed in de verdediging.
En Oudehaske was ook goed.

Maar wiJ waren een klein bee$e beter.
Het was een leuke wedstrijd.
En Robert deed ook mee.

Ronnie Poepjcs

D.PUPILLEN

OLDEB(X)RTI D1 - IRNSUM Dl

We moesten zaterdag 8 November thuis tegen lirsum. Het was mooi weer
en we hadden veel publiek.
Arnold maakte al snel de eerste goal. Toen Jesse en toen nog een keer
Arnold die met een comer via de keeper scoorde.
Toen was het rust na de rust scoorde Arnold nog een keer en toen kwam
een moole goal van Robin via de keepen Toen scoorde Ratmene met een
penatty mooi in het hoekje.
Toen schopte Robin, en ls het niet zo, nog een goal.
Toen scoorde Arnold nog twee keer.
We hebben dus met 9-0 gewonnen het was een makkie'

1WWSD1 8710225008
2TijnjeDl 86021823 15
3 Oldeboorn Dl 8 5 1 2 16 30 11
4 Wispoliaf-hor Dl 8 2 0 6 06 L2 32
5lrnsumDl 8206060830
6AkkrumDl 8107030936

René Spinder
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A.JUNIOREN

OLDEBOORN A1. BAKKEVEEN A1 3

27 september moesten wethuisvoetballen tegen Bakkeveen. Jorrit Zandberg
speelde ook met ons mee. We hoefden pas om 2 uur te voetballen. Bennie

Brander was de scheids. We kwamen al snel 0-3 achter. Maar we pakten de
draad weer goed op, de spelers van Bakkeveen gingen zenuwachtig spelen
en kregen dan ook drie gele kaarten. Voor rust maaKe Jorrit gelukkig een
goal. De ruststand bleef 1-3. Na de rust gingen we goed verder, het liep

lekker. We zetten het goede spel ook om in goals, Jorrit scoorde nog 2 keer
en Maftijn 1 keer. Jasper en Jacob v/d Bii kregen ook nog een gele kaart.
Zo werd de 0-3 achterstand weer mooi weggepoetst, en de wedstrijd toch
nog gewonnen. Jorrlt bedankt voor het meespelen.

Jan Hendrik v/d Wal

DE SWEACH A1 - OLDEBOORN A1 6-2

We moesten om één uur uit Oldeboorn vertrekken naar Beetsterzwaag.
We gingen er met goede moed heen, want vorig jaar zaten we ook bij
De Sweach in de competitie. En toen zijn we kampioen geviorden. Maar

we moesten het wel zonder Antony doen, maar daar in plaats van hem
hadden we Jelmer geleend van het eerste.
Nadatwe begonnen, zijn we nooitgoed in dewedstrijd gekomen. Weverloren
veel duels í en we speelden alleen maar de lange bal. Maar we kregen toch
een paar opgelegde kansen. Maar die gingen er niet in, behalve één dan.
Erik kreeg de bal voor de voeten in'de 16 en schoot vernietigend in het dak
van het doel. Maar we stonden toen al met 4-0 achter,
Na de rust zouden we wel even laten zien dat er niet met ons te spotten viel,
Eerst leek het te lukken. Maar toen we niet scoorden gingen we weer terug
in ons oude spel. We kregen nog twee doelpunten tegen, en uiteindelijk
vlak voor het einde scoorde Jelmer nog.
Het werd dus 6-2 ik hoop dat het volgende week weer beter gaat.
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VOETBALVERSI.AG ANTHONY VINK ZATERDAG 24.1O-O3

We moesten uit tegen Serhuisteveen.
Serhuisteveen stond een plek boven ons, dus het was een erg belangrfike
wedstrijd. We vertrokken om half 1 bU de kantine weg en we moesten
om half 2 spelen, Omdat MartiJn Haspels dom was geweest om tegen een
muur aan te slaan kon Martijn dus niet met ons mee spelen.
Voor zijn plek hadden we dus Ate de Jong mee genomen.
De opstelling was als volgt.
Anno achterste man, Jan voorstoppe4 Jacob en Jasper links en rechts
buiten, Arnold Jan hindrik en ikke op het middenveld, en Erik, Jacob en
Jeal in de voorhoede.
Toen de wedstrijd begon, begonnen we gelijk goed de verdediging stond
erg goed en Erik was erg fanatiek.
Even later scoorde Erik de eerste doel en even later met een door koppetje
kon Erik er weer een in schoppen.
Een beetje voor de rust scoorde hun de 1-2.
Toen was het rust en werd Arnold Oosterbaan er uit gehaald en kwam Ate
de Jong er voor in plek.
Gelijk naar de rust scoorde Erik de 1-3. En even later kreeg ik de bal voor
mijn voet en schopte het richting de goal gewoon om gekheld omdat de
afrtand veelte groot was.
Maar hoe dan ook kwam de bal net onder de lat en scoorde ik ook, dus
toen was het 1-4.
Toen hadden wij het een beetje gehad denk en werd het een rommeltje en
konden hun er voor dat de wedstrijd voor biJ was er nog 2 in krijgen.
Gelukkig was de wedstrijd voor bij en wonnen wij met 3-4 dus dat was
wel een goeie wedstrijd en verheugen wij al op de wedstrijd van volgende
week tegen Jubbegat.
IIAKJE

WWW.VOETBALNOORD.NL
I{IEUWS, UITSLAGEN, WEDSTRIJDVERISLAGEN EN ITOG VEEL TTIEER

INFOR.}IATIE OVER ONZE CLUB.
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BOERENKOOU
SPELLETJESPARTY ??????
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Binnen de activiteitencommissie bestaat het idee om eens een zaterdagna-

middag/ avond te organiseren waarbij belangstellende seniorleden met partner

(en A junioren) zich tegoed kunnen doen aan een stamppot of iets dergelijks

en daarnaast kunnen deelnemen aan diverse (oude) spelletjes' Vanzelfsprekend

zal hiervoor een bijdrage gevraagd moeten worden'

Voordat we dit nader uitwerken willen we graag van jullie weten of daar

belangstelling voor bestaat'
Vul a.u,b. onderctaand strookje in en lever dat in bij een van de leden van de

activiteitencommissie of in de kantine. Heb Je een ander/beter ldee, lever dan

de bon ook inl

Naam: Partner/echtgeno(o)t(e) komt mee : Jalnee

LeeftUd:

Ja, dat lijK me leuk

Nee, dat liJkt me niks

Ik heb een beter/ander idee namel'tjkr

Verbind je aan ons idee ook eei maximaal te besteden bedrag ? Nee\ Ja ,

namelijk Euro .........P.P.

SVP invullen en doorhalen wat niet van toepassing is'

Inlev€ren
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OLDEBOORN .I

ALDEBOARI{1-'UBBEGAl

Het was alweer vele jaren geleden dat beide ploegen elkaar in competi-
tieverband troffen. Vaak werd er geoefend tegen de ploeg van oud trainer
Bonne de Vries. Ploegen kenden mekaar dus wel goed. Aldeboarn goed aan
de competitie begonnen. Jubbega nog puntloos en daar moest vanmiddag
verandering in komen. Daar leek het in het begin helemaal niet op. Al in de
derde minuut liet Bauke- Paul een voorzet los en Sil had de bal maar voor
het in leggen, maar schoot recht op de keeper af.
Even latereen prima steekpass van Site, maarJelmer schoot naast. Jubbega
gebruikte veelde lange pass rneestal gerichtop Spiekhoutdie prima verdedigd
werd doordebutantAnno Hulsman. Echttot goed spel kwamen beide ploegen
niet. Door de vele overtredingen werd de vaaft uit het spel gehaald. Uit
een van die overtredingen kreeg AldÍeboarn nog een vrfie schietkans, maar
Bauke Paul schoot naast. lubbega ging wat meer drukken en dat leidde tot
enige paniek in de Boarnster defensie, maar uitgespeelde kansen leverde
dat niet op. Even later was het aan de nadere kant raak. Jubbega speelde
de bal achter rond, maar deed dat zo knullig dat lelmer tussen beide kon
komen en beheerst raak schoot 1-0. Aldeboarn ging goed door en kwam tot
een paar fraale aanvallen. Uit één van die aanvallen ontstond een corner
die door Douwe-Hein genomen werd. De indraaiende bal werd verkeerd
beoordeeld en verdween in eigen doel 2-0.
9e 2' helft een Jubbega dat alles op de aanval ging zetten. Vooralsnog
leverde dat geen gevaarlijke sltuaties op. Remco kreeg al vroeg geel, maar
speelde verder prima. In de 10d. minuut toch gevaar aan de andere kant.
Jelmer raakte op dreef en er ontstond een kans voor Douwe-Heinr maar
hij schoot over. Even later werd Sil vervangen door Pieter. Pieter komt
altijd op hetzelfde moment opdraven n.l bij de vrlje trap, terugleggen en
rammen. Douwe-Hein werd nog een keer gevaarliJk maar kwam net tekort
op de pass van Site. De druk van Jubbega werd grote4 mlsschien daarom
de wissel Robbert-Anna. Anno was meer en meer in de wedstrijd gegroeid
en als vijftien jarige een prima debuut gemaakt. Er ontstonden grote gaten
op het mlddenveld en Aldeboarn kwam eigenliJk niet meer tot aanvallen
toe. Na een fout in deverdediging schootdezelfde Spiekhout raaknaeen droge
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schuiver.GelukkigkonAldeboarnnadezetrefferhetspelweerverplaatsen.
Zo belandde een schot van Pieter op de paal en werd Remco gevaar-

IijknaeenpassvanSite.DemooistemogelijkheidkreegDouwe-Hein,
maarhijlegdeterugopPieterdiebuitenspelstondvolgendegrensrechter??
Pieter kreeg voor wegtrappen geel (in bytsje dom)' Jubbega wisselde nog

tweekeermaarechtgevaarlskwerdhetnietmeer.SchotenvanJubbega
gingen naast of ou"|. Ën leroán kwam niet meer in de moeilijkheden. Eric

kwamindeslotfaseDouwe-HeinnogVervangenenlietnogeenlekkere
actie zien. Al met al, en vooral gezien de kansen, een terechte overwinning'

THORl.ALDEBOARNl

onder werkelijk ideale omstandtgheden werd de wedstrud Thor - Aldeboarn

gespeeld. Beiáe ploegen hadden een prima start van de competitie. Thor

iegen streek genoot lubbega en Aldeboarn tegen Zandhuizen. Aldeboarn

giig voonvarónd van start. site strooide met goede passes en dat leidde

direct al tot een paar gevaarlijke aanvallen. zo kopte Tsjerk over na een

corner van Douwe-Hein en kOn de keeper een schot van wietze wzn maar

net tot corner verwerken. Heel Aldeboarn veerde op toen na een splijtende

passvansite,Douwe-Heinalleenvoordekeeperverscheen,maarzijn
schot belandde op de paal. Het eerste kwartier was voor Aldeboarn maar

Èngr""rn veranderde 
'het 

spelbeeld. Thor kreeg wat meer vat op het spel

endatleiddetoteenpaarknappevoorzetten,maarJeroenhaddaargoed
het oog op. Verkeerd uitverdedigen leverde een kans voor Tho[ maar

meer dan een corner leverde dat niet op. In de 25ste minuut een prachtige

aanval van Aldeboarn. site bediende Douwe-Hein op maat en diens voorzet

belanddebijbroerlieímaarzijnschotgingover'Kansenontstondenover
en weer zonder echt doelrijp ie zi3n. Zo schoot Wietze Wzn hog één over

enSiteschootvoorlangs.Inde40*minuuteengelekaartvoorSitena
een overtreding bij Oe liitiin. De grootste kans was voor Tsjerk maar lag

met de richting overhooi (misschien wat rustiger aan de bal?). Aldeboarn

speelde een góede 1" tlelit en had op grond van het vertoonde spel en

kansen wel een voorsprong verdient'
De 2ê helft leverde toch wát een ahder spelbeeld op. Er werd door beide

ploegen hard gewerkt en dat leverde een behoorluk aantal oveftredingen

op. ócheidsrechter volgde het spel naar m.i. van te grote afstand. Kansjes

kregenbeideploegen'ZoschootThornaeenovertredingnetnaasten
uiteenvrijetrapvanSitemisteSilhetdoekopeenhaar.Sitekreegnog
de beste kans, maar de voorzet van Johannes was niet aan zun hooft

besteed,bovendienreddedekeeperfraai'Jeroenkreegnoggeelnaeen
overtreding(watmoesthijdaar),maargoedookdatgebeurd.ookWietze
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Szn. ging op de bon, maar de vrue trap leverde geen gevaar op. In de

tachtigste minuut dan het doelpunt van Aldeboarn. De Thor verdediger
ging in de fout, Douwe-Hein pikte de bal op, zette voor op Site en diens

half geraaKe bal verdween in het doel O-1. De overwlnning leek in de

knip maar balverlies op het middenveld bracht Johannes zodanig in de
problemen dat hij aan de noodrem moest trekken, gele kaart + penalty

die feilloos benut werd 1-1. Aldeboarn probeerde het nog wel maar was

ongelukkig in de afwerking. Pieter was nog in de ploeg gekomen voor

Sil, maar de joker wer$e dit keer niet. Laatste wapen feit: het schot van

Bauke-Paul dat de keeper machtig genoeg was, maar Douwe-Hein mistte
de zuiverheid. Er had vandaag meer ingezeten gezien de kansen en het

vertoonde spel. Pluspunt na de tweede wedstrijden is dat ookJonkies zich

moeiteloos aanpassen bij het 4de klas voetbal.

uDrRos 1 - ALDEBOARN r (1)

Zondag een oude bekende n.l. Udiros. Vorig jaar naar miJn mening de

beste ploeg van de 5d" klasse, en dit jaar prima begonnen in de 4e klas met
gemiddeld 5 doelpunten per wedstrijd. Alle ingrediënten waren aanwezig

voor een spannende wedstrijd en dat werd het ook.
De eerste viJf minuten waren voor Alileboarn. Met name over links waren

de Boarnsters gevaarlijk. Douwe-Hein dolde zijn opponent en liet een paar

fraale vOorzetten los. Eén daarvan werd op een haar na gemlst' Daarna een

uitstekende kans voor Udiros na een slippertje van Wietze Wzn. Gelukkig

kon de verdediglng zich herstellen na te lang treuzelen van een Udiros

speler. Aldeboarn bleef de wat betere ploeg. Beheerste het middenveld

en combineerde beter. Udlros hanteerde vaak de lange bal en dat is toch

wat makkelijker te verdedigen. Aldeboarn kreeg ook de beste kansen. Zo

schoot Bauke-Paul net naast uit een corner en deed Douwe-Hein hetzelfde

na een uitstekende aanval. Eigenlijk had Aldeboarn een vrfie trap verdiend

na terug spelen van een Udlros speler op de keeper, maar kreeg dle niet.

Even later glipte Douwe-Hein weer langs zfn tegenstander, terug leggen

op Bauke-Paul maar zijn schot glng over. Het gevaar bij Udlros moest

vooral komen van de nr. 6, maar Remco verdedigde uitstekend. Udiros liet

een paar goede voorzetten los maar Jeroen had daar uitstekend het oog

op. site leverde nog een fraaie vrije trap af maar zag zun schot gekeerd

door de keeper.
Aldeboarn begon de 2e helft prima. Even leek het erop dat Udiros werd

weggespeeld. Aanval na aanval kreeg de Udiros defensie te verwerken

en een doelpunt zat in de lucht. Zo schoot Douwe-Hein net naast na een

goede aanval. Sil verscheen in het strafschopgebied werd gevaarlijk maar
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kwam net te kort. Uit de afgeslagen aanval schoot Tsjerk naast. Aldeboarn
drukte door maar was ongelukkig in de afwerking. Douwe-Hein kreeg
nog de beste kans maar alleen voor de keeper was buitenkant voet er de
oorzaak van dat de bal net naast ging. Na het Boarnster kwartiertje was
Udiros kennelijk wakker geschud. Jan lonker begon zich meer te roeren en
werd een kwartierslag een plaag voor de Boarnster verdediging. Maar dan
is daar altijd nog Jeroen, die uitstekend redde op de ineens ingeschoten
balvan de nr. 6. Een paarhachelijke situatiesdeden zich voor, maarAldeboarn
hield stand. Pieter kwam er in voor Sil en even later liet Douwe-Hein zich
vervangen door lorrit. Nadat de Udiros storm was geluwd kreeg Aldeboarn
weer vat op het spel. Tsjerk ging op links spelen, Pieter in de spits en Jorrit
rechts. Een overtreding op Tsjerk leverde een vrije trap op. Site erachter
mikte op Pieters kale kop en deze kopte door en daar stond Jorrit met zijn
tikkie 0-1. Maar we waren er nog niet. Enerverende minuten stonden ons
nog te wachten. Risico's werden genomen door Udiros.
Er ontstonden kansen voor beide ploegen maar gescoord werd er niet
meer. Een enerverende middag met bij vlagen goed voetbal. Uitstekend
keepers werk (Jeroen) en een prima leidende scheidsrechter mag ook wel
eens gezegd worden.

uDrRos I - oLDEBOORN L(2)

De ontmoeting van Udiros met Oldeboorn leverde zonder mis een aantrekkelijk
en spannend kiJkspel op, helaas voor de mannen van trainer Anne Schokker
leden ze tevens de eerste seizoensnederlaag. Nipt (met 0-1) weliswaar, maar
voldoende'om na afloop met lege handen te staan. "Het is even wennen,
maar als we winnen als kerels, zijn we dat ook als we verliezen", aldus trainer
Schokker. "Geen wanklank in het veld, geen blessures, geen kaarten, eigenlijk
hebben we niks te klagen. Behalve dan over het verlies, maar daar komen we
wel weer overheen. Vooral ook doordat onze topscorer Maften Jitze Holtrop
óp beslissende momenten net de verkeerde keuzes maaKe, was Oldeboorn,
overigens een prima en vooral ook faire tegenstanderi de enigzins gelukkige

winnaan Gelukkig is ons zelfuertrcuwen hier niet door aangetast, dus gaan we
zondag onbevreesd naar'de Gordyk'."

Bron: de Koerier 6-1O-2O03
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OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 2 WINT VAN ÍrlILDAltl I

Dinsdag 23 sept. J,l. speelde Oldeboorn 2 thuis een oefenwedstrijd tegen
6ê Klasser Mildam 1. Oldeboorn 2 moest het zonder Johannes Watzema
(alweer op de tennlsbaan) en Sander v.d. Velde (In Arnhem bij Ko de
Boswachtershow) doen, maar kon gelukklg wel beschikken over Jan Visser
(hoewel dit voor Margriet weer minder was, beterschap). Mildam was de
fiere koploper in de 6. Klasse met de volle buit uit 3 wedstrijden en een
uitstekend doelsaldo. Oldeboorn zou het dus moeilljk krijgen. Al snel
bleek dat Oldeboorn zich uitstekend kon wapenen tegen het snelle spel
van Mildam. Er ontwikkelde zich in de eerste helft een prima wedstrijd
van twee kanten, echter zonder dat dit kansen opleverde voor één van
de beide ploegen. Ondanks de trainingsachterstand van Oldeboorn t.o.v.
Mildam wist men de tegenstander rëgelmatig af te troeven. In de tweede
helft kwam Jan Visser de geblesseerde Robert van Steinvoorn vervangen.
Het spel werd er t.o.v. de eerste helft niet beter op, ondanks dat het tempo
wel hoog bleef, Oldeboorn hield wonderbaarlijk makkelijk stand en besliste
in de 84e min. zelfs de wedstriJd in hun voordeel. Ate Bergsma soleerde
door het hart van de defensie van Mildam en rondde deze aKle beheerst
at 1-0. Er ontstonden aan beide kanten nog een paar kansjgs, maar aan
de stand zou niets meer veranderen, zodat Oldeboorn een zeer knappe
wedstriJd bekroonde met een terechte overwinning. Mildam bleek in deze
fase van de competitie een uitstekende sparringpartner. De volgende
oefenwedsffijd voor Oldeboorn 2 staat gepland op dinsdagavond 11
november a.s. om 20.00 u. tegen Wilper Boys 1. Oan't kiekes.

Piet
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OLDEBOORN 2 ZET ZEGEREEKS VOORT

Zondag 28 sept. j.l. moest Oldeboorn 2 aantreden tegen een oude
bekende, nl. RES 4. Dit was de kampioen van vorig seizoen in de 5"
Klasse. Verbazing bU RES alom dat men Oldeboorn nu dan toch weer in
de 4" Klasse tegenkwam. De uitleg van de zijde van Oldeboorn was dat
het invullen van een eenvoudig formuliertje richting KNVB wonderen kan
doen..,RES werd vooraf door de leiding van Oldeboorn wel gewaarschuwd
dat laatstgenoemde wel degelijk sterker was geworden t.o.v. vorig seizoen.
RES daarintegen had momenteel niet meer de beschikking over de voltallige
selectie van vorig seizoen. Daarnaast raakten er toch wel wat spelers op
leeftUd. Hier lagen dus de mogelijkheden voor Oldeboorn. Er diende weer
strijd te worden geleverd in combinatie met goed voetbal. Dit bleek helaas
weer niet gelijk vanaf de aftrap, want na 4 min. stond Oldeboorn reeds
weer op 0-1. Een verre vooruet vanaf de zijkant belandde bij de 2" paal en
keeper Siemen Willem de Vries beoordeelde deze bal enigszins verkeerd en
werd zodoende door de spits van RES ingekopt, 1-0. Al snel bleek echter
dat Oldeboorn ook vanmiddag weer niet de mindere was en men kreeg
ook weer de nodige kansen. Het duurde echter tot de 20è min. eer men de

stand terecht gelfik trok. Het was Cees Reitsma die de mee opgekomen
Sybrand Oosterbaan prima op z'n sterke linkerbeen aanspeelde en met
deze ijzersterke linkerpoot de bal laag bij de paal binnenschoot, 1-1. De

routine deed in de 36e min. weer van zich spreken. Nu was het de mee
opgekomen libero Johan Tijsma die op maat werd bediend door Cees

Reitsma, maar hij wist de bal hoog over het doel te krijgen. In de 49e

min. kwam Johannes Watzema linksvoor Ate Bergsma vervangen. Hij zou
verdienstelijk invallen. In de 52" min. torpedeerde een andere routinier de
verste paal vanaf ca. 25 m', Dit keer was het rechtsvoor Jan Visser die net
niet doel trof. Oldeboorn wist RES steeds verder terug te dringen en een
treffer kon dan ook bijna niet uitblijven. Dat RES uiteindelijk zelf zorgde
voor de voorsprong voor Oldeboorn was alleen maar meegenomen. In de
67e min, liet Robert van Steinvoorn een voorzet vanaf rechts vertrekken
welke door de verdediging van RES verkeerd werd beoordeeld en in
het eigen doel werd geschoten, 1-2. Enkele minuten daarna moest een
moegestreden Sander v.d. Velde zich laten vervangen door A-junior
Anthony Vink en ook hij zou prima invallen. Enkele minuten later was
het spits Cees Reitsma die na wat lichamelijk contact onderuit ging, bleef
liggen, en toch maar weer opstond, en uiteindeliJk toch de bal tot zijn
eigen verbazing weer in bezit kreeg en met een fabuleus stiffe binnen-
prikte, 1-3. RES was inmiddels volledig weggespeeld en was niet meer
bij machte enig vezet te bieden. Oldeboorn wist 7 minuten voor tijd de
eindstand op 1-4 te brengen. Ook nu weer was het Cees Reitsma die met
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de kop vanuit een perfecte corner van lelle-Jacob de Vries wist te scoren,

1-4. Oldeboorn blijft daardoor volledig op koers en doet volop mee in de

bovenste regionen, Komende zondag wordt een bezoek gebracht aan het

sterke sc Joure 3. Wy kinne wer fol oan 'e bak'

Piet

OLDEBOORN 2 HOUDT KOPLOPER OP GELITKSPEL

Het zwaar gesponsorde en favoriete sc Joure 3 werd zondag 5 okt. j.t'
door Oldeboorn terecht op een 0-0 gelijkspel gehouden. Oldeboorn liet
andermaal zlen voor geen enkele tegenstander te hoeven vrezen in de 4"

Klasse. Men lijkt de draai duldelijk te hebben gevonden. Met een voltallige
selectle (14 spelers) werd er weer een prima partij op de mat gelegd.

Hoewel beide ploegen slechts 2 uitgespeelde kansen kregen tijdens de

wedstrfid was de spanning er niet mlnder om. Het was duldeliJk dat sc

Joure 3 dlt seizoen het gat naar sc Joure 2 (Res. Hoofdklas) kleiner dient
te maken. Men m|Qel kampioen worden, terwijl Oldeboorn voor het eerst
komt kfken in deze Klasse en daardoor vrljult kan spelen. Op een prima te
bespelen veld ontstonden de twee eerste echte kansen pas in de 2" helft.
In de 52" min. kwam Sietse de Jong alleen door, maar hij stuitte helaas op

de doelman van sc Joure. Twee mlnuten later was daar het antwoord van

sc Joure. Een pegel van ca. 25 m'belandde achter doelman Siemen Willem

de Vries op de lat. Hierna ontstonden nog een paar kleine kansjes, maar
stevende de wedstrijd op een terechte 0-0 eindstand af. Oldeboorn mocht

tevreden zijn gezien het vertoonde spel en Sc Joure was toch enigszins
teleurgesteld. Kortom we liggen volledlg op koers (we weten alleen nog

nlet waarheen....). De komende 2 weken mogen de jongens uitrusten van

deze eerste schermutselingen om op zondag 26 okt. weer furieus uit de

startblokken te kunnen schieten in en tegen Sneek 4. Aanvang wedstrijd
12.00 u.

Piet
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OLDEBOORI{ 6

GESPITST

Oldeboorn 6 speelde op 14 september weer de eerste wedstrijd van het
seizoen, en wel tegen houtigahage. Die lui kwamen gelijk al vragen of
ze meer als 5 mochten wisselen terwijl wij amper genoeg hadden. De
gemiddelde leeftijd leek niet op die van de Boarnsters al hebben die wel
een in hun midden die er twee jaar af doet, En zelfs die was ouder dan
de meesten van Houtígahage en dan nog de trainings achterstand en een
ongelijke strljd moest het wel worden, Het begin van de wedstriJd o.b.l.v.
Jentsje Kirkenie; deed het ergste vermoeden voor de Boarnsters. Maar het
eerste kwartier kwamen we schade vrij door dankzij Sipke dle met verve
het doel verdedigde, Maar gaande weg de eerste helft kregen we toch
wat kansen en na eên minuut of 25 was het Jan Meester die de bal binnen
schoot op aangeven van Willem v.Xalsbeek. Hierna kregen de Boarnsters
voorin vleugels en regende het kansen daar werd er nog een van benut
en dat rendement was veel te laag. Nou niet te negatief, want Jan Meester
schoot op schitterende manier de 2-0 binnen. Na de rust kreeg de defensie
er meer van langs want de conditie begon ons paften te spelen en zo
werden hier en daar ook de eerste fou$es gemaakt. Maar een geel shirt
trekt de bal aan en zo kon Sipke zijn doel tot de 25 min. schoon houden,
toen was het gebeurd en werd de voorsprong gehalveerd. En houtigahage
bleef maar drukken , er kwam dus meer ruimte voor de boarnsters maar
het kansen benutten werd een ware obsessie voor de spitsen. Een kwartier
voor tijd werd de junior bestraft voor een duwfout in de zestien en kwam
de balop 11 meterte liggen ook hier had Sipke geen antwoord op en werd
het gelijk. Hierna werd er nog wel gedrukt door de gasten maar de over-
winning werd hen nlet gegund en'zo pakte Oldeboorn 6 het eerste punt.
De gasten waren sterker maar Oldeboorn had de beste kansen als deze in
het vervolg afgemaakt worden dan pakken we nog een hoop punten.

The young bull
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Plaats van misdrijf
Datum
TUd

Surhuisterveen
21-9-2003
Tussen 10 en 12

OLDEBOORN BESTOLEN

Het zesde elftal had het sportpark gevonden in het land van de "waldpiken"

waar de tweede wedstrijd van het seizoen moest plaatsvinden. Met Jan

Meester op de goal begonnen we om 10 uur en het eerste kwartier werden

we weggespeeld door de Feansters. We kwamen dan ook terecht achter

door een bal die bedoeld was als voorzet en prompt in de kruising viel, ook

de tweede was van een hoog comedy capers gehalte. Een corner die net

opstuit bij de eerste paal is lastig te verdedigen en zo stond het al 2-0, En het

m6et gezegd dat het zeer terecht was. Maar na deze oorwassing schoven

we wat verder doOr en kwam er voor hun mlnder ruimte en konden onze

middenvelders het beter belopen. En we kwamen zowaar b[ hun goal en

dat zou de keeper weten, want het was Harm die nog voor de rust twee

keer het net zou vinden. Ik geloof ook niet dat de Boarnster spitsen onder

de lndruk waren van de ballenkeerder maar hlj moet er dan toch nog

even in. De tweede helft begOn desastreuS voor de Boarnsters, want door

een dekkingsfout kregen we geliJk weer een tegen. Geen probleem want
er zouden nog wel kansen komen eÍf ook nog een doelpunt maar die werd

keurig teniet gedaan door een grensrechter die op de middenlijn de situatie

in het strafschopgebled feilloos kon waarnemen. Daar ging de gelijkmaker
vervolgens werd het direct 4-2 en was het einde wedstrijd. Ik geloof

dat het ook nog 5-2 werd maar dat deed er niet meer toe. De grootste
grap was nog dat de keeper zo zijn elgen theorie had over het afkeuren
van de 3-3, er werd zelfs fors om gewed maar ik betwljfel of het bedrag

ooit wordt ultgekeerd wordt. Kortom een leuke pot voetbal tussen twee
gelijkwaardige teams tot de 70 ste minuut maar niet getreurd we moeten

zo maar denken revanche is het mooiste van sport.

The young bull
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oTDEBOORN 10-5

Om half tien had een iedere meldplicht bij baas Klaas, waar niet iedereen
zich aan houdt trouwens. ZelÍs in het zesde waar men toch wel wars moet
zijn van sterallures waren ze nog steeds rond. In de eerste thuiswedstrijd
was het de kantoorklerk van baas Klaas die zich dacht te kunnen permitteren
een uur later te verschijnen. Nu was het onze vliegende vogel die om tien
uur aan kwam kakken. Dus mooi op tijd om te beginnen met het aan-
schouwen van zijn ploegmaats, die het opnamen tegen De Sweach 4. Er
werd goed gevoetbald en de Sweachsters kwamen er niet aan te pasr en
met weer een veldspeler op de goal was het natuurlijk ook zaak om niet te
dicht bij het eigen doel te geraken. Na een aantal kansen te hebben gemist
in de voorhoede, werd de score geopend door Henk Vink. Hij kapte zichzelf
keurig vrij en schoot onberispelijk binnen. Harm Oosterbaan tekende voor
de 2-0 met een droge schuiver en de ruststand werd 3-0 door een doelpunt
van Sietze Akkerman. Na de rust kwam de late vogel binnen de lijnen en
dat was maar goed ook!!! Het werd door Binne Oostebaan nog 4-0 en
daarna werd er open huis gehouden aan beide kanten, de goals vielen nu
als rijpe appelen. Zo werd het 4-1, nog geen minuut later was het 5-1, en
direct daarna 5-2 dus van een veilige marge was nog geenszlns sprake na
het eerste doelpunt van Sipke Vinl6 Die ook tekende voor de 6-2, maar
de Boarnsters hielden het spannend en lieten de Sweachsters weer terug
komen tot 6-3. Sipke dacht zeker dat hij de bal mocht houden na een Hattrick
nou dus niet ten eerste is dit het verkeerde land en ten tweede zijn
we blij met een bal die niet te hard en niet te zacht is, dus AFBLIJVEN.
Maar hij tekende wel voor de7-3. Toch waren we weer vrijgevig en lleten
de Sweachsters de aansluiting niet verliezen 7-4. De 8-4 werd even
gemaakt uit een voorzet van Sipke door een sweachster verdedlger die op
z'n laatste benen liep. De 9-4 kwam op naam van broer Vink, en vervolgens
was het slotakkoord aan Boarnster kant weer Voor Sipke die z'n vierde
goal liet aantekenen in een helft, wat moet dit worden als je de volgende
keer op tijd bent gewoon maar even vermenigvuldigen met 2? Het laatste
doelpunt kwam op naam van de Sweachster spits die de eindstand op 10- 5
bracht. Dus komt dat zien de volgende thuiswedstrijd want aan doelpunten
geen gebrek!l!

The young bull
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STAI{FRIES 4 - OLDEBOORN 6

Zondagmorgen 19 oktober moesten de senioren van oldeboorn de

clubklàuren verdedigen in Appelscha (precies ja het zou bij drenthe).
Tot overmaat van ramp had iedereen vrlJ en kunnen er feestjes worden
gepland en er waren een paar bij die daar de dupe van zijn geworden.

óm ro uur kon het feest beginnen en we waren zeker niet minder dan

de tegenstandet tenminste in veldoverwicht de score zou een ander

beeld geven en dat klopte ook wel over 45 minuten gezien want als de

doelpunten zo weggegeven wordenll!! Maar dat neemt niet weg dat we

geen kansen kregen maar die werden niet benut door de voorwaattsen

àn zo kon een optisch beter Oldeboorn de rust in met een 3-0 achter-

stand. Na een pittige discussie werd er afgesproken dat we er nog wat

voor zouden doen al was de situatle tamelijk uitzichtloos' Maar na 10 min

maakte Willem uit een corner de 3-1 en we werden sterker en sterkeD dlt

kwam mede door de uitstekende invalbeun van onze sta(m)pgast. Na 25

minuten haalde Binne verwoestend uit en tot overmaat van geluk raakte

hl willem en die bracht zonder het zelf te weten de 3-2 op het bord. De

sfeer op het veld werd er nlet echt prettiger op en hier en daar werden er

wat schoppen uitgedeeld nu ls het bekend dat de Boarnsters geen schop-

ploeg hebben dus moeten de daders bij de tegenstander worden gezocht.

Maai na dik een half uur in de tweëde helft was het weer Willem die de

stand gelijk trok, en nu rook Oldeboorn de ovenrrrinning en gingen er dus

ook vol voor. Met alle risicot van dien, maar het ging steeds net goed tot
1 minuut voor tud. De laatste man liep zo door en scoorde de 4-3 en dus

geen loon naar werken de tweede helft dacht ledereen. Maar in de laatste

minuut werd een prachtige aanval doeltreffend afgerond door Jan Meester

en was het zwaar bevochten punt binnen. EigenliJk een sghande maar

gezien de uitgangssituatie na 45 minuten toch nog knap dat we weer een

punt sprokkelden.

The young bull

OLDEBOORN6-OERTERP5

De wedstrijd tegen OeÉerp 5 zou weleen makkie worden wantdie stonden nog

bij de onderSten, maar wat wil het geval ziJ wonnen wel van Surhuisterueen'

En dat was de koploper dus over dus zou het geen makkel'tjke morgen

worden. Dat bleek ook al snel en over snel gesproken DAT WAREN ZE. Zo

kwamen we al snel in hachelijke situaties terecht waar dus net niet werd

gescoord maar waar dat zomaar had gekund. Ook de boarnsters lieten even
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zien dat ze er wel waren maar stuiten op de keeper. De eerste veËndering
van score was nadelig voor de Boarnsters want na matig uitverdedigen werd
de stand 0-1, niet veel later lag de tweede er ook al in. En dat terwUl we
best aardig voetbalden er werd goed getikt maar soms wat te frivool op z'n
Ibrahimovic'zeg maar en dat gaat ook lang niet altiJd goed. Intussen
had Willem een prachtige voorzet gegeven op Henk Vink maar die miste
terwijlde baltoch bijna op de doellijn lag. U zult weldenken de schrijver
heeft lef om zulke dingen op papier te zetten. Maar dat zit zo, ik zit
tussen het Vink vuur in, de ene zegt:" opschrijven want anders!!!"
De andere zegt :" Als je dit opschrijft dan ........" U begrijpt mijn positie wel
dus de waarheid op papier en we zien wel waar de vogel het lood in het lijf
krijgt.Voor de rustwas hettoch weerWillem die na diverse solo's het netvond
na een schitterend combinatie de bal keurig achter de oeÉerper sluitpost
schoof. En met een 1-2 ruststand konden we wel leven want eerlijk is eerlijk
3-0 achter is erger. Na een paar tactische wissels van baas Klaas kon de
tweede helft beginnen en hij was nog niet begonnen of Sietze stuurde Henk
Vink weg, en deze ronde af op spectaculaire wijze. BliJ dat het te vroeg was
voor welke scout dan ook want anders..... ! ! ! ! ! Zo los je dat dus op, zonder
een tweespalt in een familie te creëren, Dat betekende de gelijkmaker
en nu werd er jacht gemaakt op de 3-2 en OeÉerp had in deze fase
eigenlijk niets meer in te brengen. Het enige gevaar is dat de kansen
niet worden benut en we hebben er'?veer een mooi aantal gehad maar de
3-2 moest via 11 meter tot stand komen. Na een langdurige scrimmage
probeerde een oerterper de bal weg te trappen wat mislukte maar dat ging
ten koste van Jan Meester z'n enkels, vervolgens zorgde Harm voor de
voorsprong. Na wat onenigheid wie er nu voor hoorde te staan en wie niet
bij een corne4 sloop Jan de Boer naar voren en had erg veel pech dat de

keeper net z'n been ervoor had anders had z'n pegel zeker doel getroffen.
Maar de 4-2 kwam alsnog na een mooie aanval was het Harm die Sietze
aanspeelde en die bediende op zijn beurt henk Vink die de niet te missen
kans bijna om zeep hielp. Het werd nog even spannend want het werd
zowaar ook nog 4-3 maar dat was dan ook de eindstand en konden we
weer drie bijschrijven.

The young bull
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W
#f,,-WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 15 NOVEI,IBER
OLDEBOORN DAl
TIJNJE A1
WWS D1
NIEUWESCHOOT E3

OLDEBOORN E2

WISPOLIA Fl

ZONDAG 16 NOVEMBER
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
GORREDIJK 7
MAKKINGA 3

ZATERDAG 22 NOVE}IBER
DTD DAl
OLDEBOORN A1
OLDEBOORN D1
TI]NJE E1

OLDEBOORN E2

OLDEBOORN F1

ZONDAG 23 NOVEMBER
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
UDIROS 4
SPORT VEREENÏ 3

ZATERDAG 29 ilOVEMBER
OSI DAl
OLDEBOORN A1
REST INHML

. BLUE BOYS DAl
- OLDEBOORN A1
- OLDEBOORN D1

- OLDEBOORN E1
. OUDEHASKE E3

- OLDEBOORN Fl

- AKKRUM 1

-wzs3
- wIsPouA 2
- OLDEBOORN 5
- duoeeoonÍ{ o

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

- AKKRUM F2

- BAKKEVEEN 1

. VENO 2
- AMET.ANDIA 2

- OLDEBOORN 5
. OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DA1
. READ SWART A1

13.30
13.30
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

14.00
10.00
11.00
10.00
10,00

14.30
14.00
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ZONDAG 30 NOVEMBER
SPORT VEREENT 1

OLDEBOORN 2 IS VRI]
WARGA 3
OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 6

ZATERDAG 6 DECEMBER
GAVC DA1
OLDEBOORN A1

ZONDAG 7 DECEMBER
ZANDHUIZEN 1

ROBUR 3
FFS 3
OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 6

ZATERDAG 13 DECEMBER
OLDEBOORN DA1
DE GRIFFIOEN A1

. OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 4
- NIEUWESCHOOT 5
-scs3

- OLDEBOORN DA1
. DE SWEACH A1

. OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 4
- OLDEHOLTPADE 5

- STANFRIES 4

- CSL DA1
- OLDEBOORN A1

14.00

14.00
11.00
10.00

14.30
14.00

14.00
10.30
12.00
11.00
10.00

14.00
10.30

14.00
10.00
11.00
r0.00
10.00

ZONDAG 14 DECEI.IBER
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
HEERENVEEN 9
HOUTIGEHAGE 4

ZONDAG 15 FEBRUARI
JUBBEGA 1

ZONDAG 22 FEBRUARI
OLDEBOORN 1

ZATERDAG EN ZONDAG 20 EN 21 DECEMBER INHAAL

ZONDAG 25 
'ANUARI 

INHAAL ALLEEN EERSTE ELFTAL

ZONDAG 1 FEBRUARI INHAAT ALTEEN EERSTE ELFTAL

ZONDAG 8 FEBRUARI INHAAL ALLEEN EERSTE ETFTAL

- THOR 1

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

- OLDEBOORN 1

. GORREDIJKl

14.00

14.00
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ZATERDAG EN ZONDAG 6 El{ 7 I'IAART GEEN PROGRAI'IIIA
OLDEBOORN 1 BEKER/INHML

ZATERDAG 13 MAART

ZATERDAG 28 FEBR,UARI
ODV DAl
OLDEBOORN A1

ZONDAG 29 FEBRUARI
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
IRNSUM 4
DE SWEACH 3

OLDEBOORN DAl
AKKRUM A1

ZONDAG 14 MAART
BAKKEVEEN 1

VENO 2
AMELANDIA 2

OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 6

ZATERDAG 20 IIAART
OLDEBOORN'DA1
BAKKEVEEN A1

ZONDAG 21 MAART
OLDEBOORN 1 BEKER/INHML
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
READ SWART 4
ODV 3

ZATERDAG 27 }IAART
OLDEBOORN DA1

OLDEBOORN A1

- OLDEBOORN DAl
. HJC A1

- UDIROS 1

- ]OURE 3
- TI]NJE 4
. OLDEBOORN 5
. OLDEBOORN 6

- DTD DAl
- OLDEBOORN A1

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- O-LDEBOORN 4
. UDIROS 4
- SPORT VEREENT 3

- BERGUM DAl
- OLDEBOORN A1

-RES4
- SNEEK 6
- OLDEBOORN 5
. OLDEBOORN 6

- WT DA1
- NIEUWESCHOOT A1

14.30
14.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

14.00
14.00

14.00
12.00
11.00
11.00
10.00

14.00
14.00

10.00
11.00
10.00
10.00

14.00
14.00
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ZONDAG 28 IIAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
JUBBEGA 5
OERTERP 5

ZATERDAG 3 APRIL
HARDEGARIJP DA1
]UBBEGA A1

ZONDAG 4 APRIL
IRNSUM 1

LSC 3
WZS 5
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 10 APRIL
STIENS DA1
OLDEBOORN A1

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

ZATERDAG 17 APRIL
OLDEBOORN DAl
OERTERP A1

ZONDAG 18 APRIL
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
GERSLOOT 2

BLUE BOYS 3

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

- OLDEBOORN DA1
. OLDEBOORN A1

- OLDEBOORN 1
- OLDEBOORN 2

- OLDEBOORN 4
- GAVC 4
. THOR 3

- OLDEBOORN DA1

-- WASKEMEER A1

- OLDEBOORN 2
. OLDEBOORN 4
- T.ANGEZWAAG 3
- SURHUISTERVEEN 4

- TWI]ZEL DA1
- OLDEBOORN A1

- HAULERWIJK 1

- GORREDIJK 4
. FRISIA 7
. OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

14.30
14.00

14.00
12.00
10.00
11.00
10.00

15.00
14.00

14.00
10.00
11.00
10.00

14.00
11.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00
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P.P. VAN DER FEER BOT(AAL
,#
pfl"_

NAAtI
A. Faber
M. Nljdam
C. Keekstra
D.H. Akkerman
w. van Kalsbeek
R. v/d Torre
M. de Vries
S. de Jong
J. Klompmaker
H. Oosterbaan
S. Veenstra
C. Reitsma
P. Antonissen
J. v/d Woude
S. Vlnk
N. Akkerman
P. PoepJes
S. Oosterbaan
U. Dijksffa
H. Vink
J. Visser
Joh. Watzema
S. Bangma
l. Meester
l. Beimin
B.P. Kleefstra
R. van Steinvoorn
Joh. Tijsma
S. v/d Velde
J. v/d Werf
A. de Jong
P. Viera Dias
K. Voolstra

ELFT. DPT.
Vierde 20
Dames 10
Dames 9
Eerste I
Zesde I
ViJfde 7

Dames 7

Tweede 6

Vijfde 6
Zesde 6
Eerste 5

Tweede 5

Vierde 5

Vierde 5-
Zesde 5

Dames 5

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

Vijfde 3
Zesde 3
Eerste 2

Eerste 2

Tweede 7
Tweede 2

Tweede 2
Vierde 2
Vijfde 2

VUfde 2

Vijfde 2

S. Hoekstra
A. Huisman
J. Zandberg
H. Veerman
M. Haspels
S. Akkerman
H, Hartmans
M. Hofstra
B. Oosterbaan
W. Zandberg
S. v/d Heide
R. Rijskamp
M. Schotanus
K. Timmermans

Dames 2
Eerste 1

Eerste 1

Tweede 1

Vijfde 1

Zesde 1

Zesde 1

Zesde 1

Zesde 1

Zesde 1

Dames 1

Dames 1

Dames 1

Dames 1
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