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5 december, sinterklaas is weer jarig, o wat zijn we weer blij. Het geld komt

met kruimels binnen en het gaat er in de maand december met kruiwagens

uit. Nu ben lk blij dat we 6 december de sint weer kunnen uitzwaaien en hem

een prettige vakantie in spanje kunnen toewensen. Maar als hij eenmaal is

vertrokken dient zich het volgende probleem zich aan. santa claus uit de usA

(gesponsorddoorPepsi)'EndankandeballenboomweerVanstalworden
tánaau, en dan weten we weer hoe laat het is, en dat er weer een jaar om

levbgen is. Ook in sportief opzicht is het jaar voorbfgevlogen met al zijn ups

án aowns. Had ik de vorige keer in mijn verslag nog enkele teams de hemel

ln geprezen, nu een paar weken later bleek b'rJ sommige teams toch de druk

zo zijn toegenomen dat er in de race om het kampioenschap belangrijke

puntán weiden gemorst. De dames daarintegen boekten een historische

overwinning door osl met 19-1 te verslaan. Nynke Akkerman scoorde maar

liefst acht keeq kfik Sietse zo kan hàt ook. Over Sietse gesproken, onze jonge

stier kreeg enkele weken de eer om de vuile shirts mee naar huis te nemen

en ze grondig te wassen. Dit deed sietse letterliJk want na een week waren

,u nog- niet àroog. Dus in de uitwedstrijd tegen Sport Vereent hadden we

dus gàen shirts. Geen paniek zei Sietse, ik regel wel wat en de thuisclub was

zo fiáeel om ons hun reserye shirts te lenen. Oldeboorn 6 in oranje wie had

dat gedacht. Meint HoÈtra zeker niet want als hij dat had geweten was hij

zeker niet gaan vissen. Dat oranje hieip bleek spoedig want er werd met 6-1

g"*onnen. wat viel mij verder op in de afgelopen weken, natuurlijk was er de

áerby van Oldeboorn 1 tegen Akkrum. Een wedstrijd die onder regenachtige

omsiandigheden plaats vond. Dit was in de kantine wel te merken, want

enkele suppofters van Akkrum, die rustig hun biertje opdronken voordat ze

de wedstrijd zouden bekijken. Maar na 2 minuten scoorde Oldeboorn 1-0

en waren het dezelfde supporter die besloten om nog maar een biertje te

nemen. Waarschijnlijk hadden ze de 1-6 nederlaag tegen Jubbega nog vers

in hun geheugen. onze voorzitter de heer van Praag deed op dat moment

ook van zich spreken. op dat moment was hij gek van vreugde en je zag zijn

paraplu oi en neer zien gaan. Alleen bleek de heer van Praag niet te weten

iegen wie Otdeboorn 1 speelde want hij had de verkeerde paraplu uit zijn bak

geiaald. onze voozitter liep te wapperen met een rode, zwarte paraplu, de

Él"u.en van Akkrum. Dit is knuppel gedrag en dit komt in aanmerking voor
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het programma kopspijkers. Dit was het voor deze keer. En volgend jaar zien
we mekaar weer.

Henk Vlnk

UIT DE BESTUURSKAI'IER

Het zal u vast niet ontgaan zun dat er de laatste jaren in Nederland een
anti-rook beleid gevoerd wordt. Ook het roken in horecagelegenheden en
sportkantines is'onder vuur' komen te liggen. De UEFA wil zelfs trainers
verbieden te roken in de dug-out omdat roken en sport niet samen gaan
en trainers het goede voorbeeld dienen te geven.
Het bestuur heeft afgesproken niet meer te roken tijdens de bestuurs-
vergaderingen en er wordt nu al bijna niet eens meer een rookpauze
tijdens de vergadering ingelast. H_et bestuur moet tenslotte ook het goede
voorbeeld geven. Maar het bestuur gaat per 1 januari 2004 nog een
stapje verder en verklaart op zaterdagochtend tijdens het spelen van de
jeugdwedstrijden de hele kantin€ tot 13.OO uur ROOKVRIJ.
Nog beter is het natuurlijk om per 1 januarl 2OO4 het voornemen dat u al
lang in uw hoofd heeft uitte voeren en helemaalte stoppen met roken!ll

In de winterstop zullen de laatste klussen van de boxenverbouwing nog
moeten worden geklaard. We hopen dat er weer veel vrijwilligers zijn die
de handen nog eens uit de mouwen willen steken, zodat eind februari alles
echt áf is. Dus als u gevraagd wordt...... we rekenen op jullie!!

Tot slot nog eên verzoek:
Willen jullie de koplj (dus verslagen e.d.) voor het clubblad bij voorkeur
maiien naar: redactiewo@uwnet,nl
óf als verslagen/stukjes op de computer gemaakt zUn op diskette inleveren.
Als de naam erop staat krijgt ieder zljnlhaar eigen diskette terug.
Zo hebben we geen dubbel werk en proberen we bij voldoende kopij
maandelijks een krantje uit te brengen.
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GEACHTE SPORTVRIENDETTI VAN DE VOETBAL VERENIGING
ALDEBOARN.

wij zoeken voor het seizoen 2004-2005 nog een aantal versterkingen voor:

1) In het bestuur
2) Dames trainer
3) Keeper trainer
4) Leider voor het le

Inlichtingen op te vragen bij D. Valk

Tel. 631461

Met vriendeliJke groet,

l{et bestuur

KI-AVER. EN $CHUTJAS$Eil
Oi,I DE BEKER

ZATERDAG 27 DECEMBER

Bij hotelAldeboarn
Aanvang 2O.OO uur
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lltEuws vAl{ DE
AGTIVITEITE I{GOM M I SSI E

Aan alle kantinepoolers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik nog niet
gevolgd hebben.

Aldeboarn, december 2003

Beste kantinepooler,

Enige tijd geleden heeft de VoetbalVereniging Oldeboorn een avond geor-
ganiseerd waarUoor/namens de KNVB de cursus Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik isgegeven aan de in de kantinepoolopgenomen personen.
Niet alle medewerkers hebben destijds aan die cursus mee kunnen doen.
De huidige reglementen schrijven voor dat kantinernedewerkers, op
momenten dat alcohol in de kantine wordt geschonken, een Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik moeten hebben gevolgd.
12 Januari 2004 om 20.00 uur zal deze cursus weer worden gegeven in
de kantlne van onze vereniging.
Omdat we graag willen dat iedere kantinemedewerker deze cursus
volgt word Je bij deze van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De koffie
staat klaar!

De activiteitencomm issie
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Wpf,*-TUIE MIST?

1 d.blauwe sportsok

bad la ken, don ke r-ll ichtblauw met opsch ri ft v a n boe khove n - bosch

handdoek, lichtblauwlwit/rose

witte handdoek

Jongensondergoed mt 140/152, hemd (grUs) + boxershort (zw'lgrUs)

zwarte sportsokken

grijze sportsok (rucanor) 
-

d.bl.kinderslip

sen.voetbalbroek met wiVzw.baan

kinder trainingsbroek zwart met rood/blauw

zwarte sportsokken

grijze sportsok (rucanor)

donker blauwe kindersliP

sen.voetbalbroek met wit/zw.baan

kinder trainingsbroek (mt 140?) zwart met rood/blauw

groen/blauwig trainingsjack: merk Dutchy, met zwarVwÍtte vlakken,

mt XL

r ZWêrt trainingsjack; merk Hummel met blauwwitte vlakken, mt xxl
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' 2 zwarte T-shirts waarvan een met rood/gere opdruk.gute zeiten,
schlechte zeiten'

. I sportsok, grijs gemêleerd

neêm dan even contact op met Sietie, t€|, 631657

VERMIST!

Weet iemand waar de waterslang uit box 3 is gebteven?
Hij is al een tijdje zoek en we missen hem zot

Servicestation de Bos

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen

Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

Laat uw auto, caravan of
Glmper testen op de

computergestuurde testbank.

Voor verkoop en verhuur een
groot assortiment nieuwe en
gebruikte Grmpers, caravans

een aanhangwagens.

Camtec bv. SÍdkant 15 8495
KM Oldeboorn

Telefoon: 0566 - 632020
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E-PUPILLEN

We hebben zaterdag gevoetbalt toen moesten we tegen Gorredijk. Toen

hebben we met tien-drie gewonnen. Ik heb 1 keer gescoord en etwin 2

en robert ook 2 en ronnie 5. Dennis stond de eerste helft op goal en de

tweede helft stond sietse op goal. Dennis had er 1 door gelaten en sietse

twee. Het was een leuke wedstrUd.

Steven

we hebben zaterdag gevoetbalt en toen hebben we 5/1 gewonnen. En

Robert heeft er 2 gemaakt en Tim heeft 1 gemaakt En Steven heeft er 2
gemaakt en ik was aanvoerder en ik mocht zeggen wie de aftrap mocht

nemen. En Dennis stonde de hele wedstrijd op kiep. voetbal; oldeboorn

E2 - Oudehaske E2 We moesten zaterdag 15 november tegen Oudehaske

voetballen. Toen hadden we met 17-1 gewonnen' Ronnie en ik waren top-

skorer. Ronnie had er 4 en ik had er 4. Edwin had er 2 en Dennis had er 2

Tim had er 3 en Steven 2.

RobeÉ
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OLDEBOORT{ E2 NAJAARSKAMPIOEN

Oldeboorn E2 heeft de najaarsreeks gewonnen in hun poule. Op de laatste
wedstriJddag mocht niet verloren worden van V.W.C. E2. Oldeboorn en
V.W.C, hadden hetzelfde aantal punten, dus er was sprake van een heuse
kampioenswedstrijd. Hetwerd een spannende en leukewedstrijd. Dejongens
speelden goed en met een 1 - 0 voorsprong werd gerust. Na rust een
fanatiek V.W.C. op zoek naar de winst. Maar Oldeboorn hield goed stand
door prima verdedigen en goed keeperswerk. Het slotakkoord was voor
Oldeboorn door nog een keer te scoren, 2 - 0. De striJd was gestreden en
de frikandellen konden in het vet! Oldeboorn gaf de wlnst niet meer uit
handen. Na de wedstrijd met z'n allen op de foto. Op de kar door Oldeboorn
en toen snel naar de patat en frikandellen. FEEST !!!

Een tevrcden leider.

. Foto: Andries Spinder

Achter v.l.n.r. Ate Bergsma, Jorrit Zartdberg, Johannes Watzema (trainers),
Johannes PoepJes, August Faber (leiders)

Voor v.l.n.r, Sietze Jelsma, Robert van Roeden, Dennis Faber, Henk de Jong,
Steven Brak, Tim Tjoelker, Edwin Huitema, Ronny Poepjes
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D.PUPILLEN

WWS. OLDEBOORN

Op zaterdag 15 november moesten we tegen wws in Wirdum voetballen'

Wi3 *aren de enigen die punten van ze af hebben gepakt' De vorige

keer hebben we gelijk gespeeld. Maar nu moesten we winnen

anders waren hun al kampiOen, Maar het ging anders' Ongeveer

in de 10e minuut kwamen we achter te staan een paar minuten

laterwerdhet2-0Maarwekwamenterugl.2,wehaddenveel
kansen maar dle werden niet benut aan de andere kant werd er wel

twee keer gescoord. Dus de eerste helft was afgesloten met 1-4'

De tweede helft was nlet meer zo boelend. Het lukte nlet meer en aan

de andere kant werd er ook nlet gescoord. wws was kampioen en we

hebben ze een hand gegeven.

GroeËer tohannca v/d Wal

LIJST ITIET ZEER
DUBIEUZE ZAKEN

o Aan een schaap dat aan de bar zit vragen of hiJ lam is.

o Achterin de kerk roepen dat je de kogel hebt gevonden.

. Een cursus rietdekken willen volgen maar horen dat Riet is verhinderd

. Aan een homo vragen of hij misschien het kontje van het brood wil.

. BU een afrekening in het criminele circuit vragen om een bonnetje'
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. Chauffeur zijn op een collectebus.

. Babi gangbang bestellen bij de chinees

r De cursus lassen die is afgelast

r De kaft van de Koran scheiden en voorlopig tot slot,

e De spits van het team van de tegenstander afbijten.

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 2. OLDEBOORN 4

Vrijdagavond 10 oktober werd er tech weer eens voor een oefenwed-

strUd aangetreden tegen de mannen van het 4e. Met de late atzeggingen

van lelle lacob de Vries(ziek) en Sybrand Oosterbaan(blessure) stonden

er 12 spelers beschikbaar voor deze pot. onder leiding van scheids

Poepjes werd er even na 20.00 uur afgetrapt. Na een kleine 5 minuten

was het reeds uit een voonet van Ate Bergsma, Cees Reitsma, die,

met een gerichte kopbal, het net wist te vinden, 1-0. Rond de 10"

minuut waren er twee gevaarlijke corners achter elkaar; waarbij Robert

van Steinvoorn de grootste kans kreeg, welke via keeper August over

het doel ging. In de 10 minuten daaropvolgend waren er nog goede

kansen voor Henrico Veerman en Cees, maar de 1-0 bleef nog staan.'

Na 25 minuten was er de eerste goed mogelijkheid voor het 4e, maar

Jan van der Woude speelde de bal net te ver voor zich uit, waardoor

siemen willem de vries de bal êenvoudig kon oprapen. op dat moment

was al duidelijk dat er deze avond sprake was van een te groot krachts-

verSChil tussen het 2" en het 4'. Een minu.ut na de eerste kans van het

4e, was het lohannes Watzema dÍe een goede kopkans kreeg, maar

deze niet verzilverde. Toch zou de 2-0 niet lang meer op zich laten

wachten. Uit een schot van voorstopper Jan Visser, werd een rebound

weggegeven die door Henrico koelbloedig werd afgemaakt. Hierna brak

een periode van slordig voetbal in een te laag tempo aan. onrustig
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bij balbezit en niet gretig genoeg bij balverlies was even schering

en inslag. Vijf minuten voor rust was het Jan van der Woude die een

doelpunt zag afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Vlak na de

rust was het invaller Wilco Vink die namens het 4' een mogelijkheid
kreeg en dit bleek later ook het laatste wapenfeit van hun zijde te ziJn. Alsnel
volgde een goede mogelijkheid van cees en kreeg Johannes op aangeven

van Ate opnieuw een kopkans. ult de daaropvolgende aanval kreeg Jan

een goede kans en was het uiteindelUk Sietze de Jong die de 3-0 kon

aantekenen. Enkele minuten later was het Ate die een goede kans om

zeep hielp. Opnieuw brak er een periode van ongeorganiseerd spel van het
2e aan. Er werd te veel ult de eigen positie gelopen. Door het één richtings-
verkeer kondên zelfs de backs Martin Meester en (in mindere mate) Jelmer

van der Berg naar hartelust opkomen. Een kleine 20 minuten voor tijd
werd Robert naar de kant gehaald. Een kwartier voor tijd viel, op aangeven

van Sietze, de 4-0 door Ate. Hierna volgden de doelpunten elkaar in rap

tempo op. Uit voorbereidend werk van Ate waren het achtereenvolgens

Johannes, cees, sletze en Henrico die de eindstand op 8-0 brachten.

Achteraf was het voor beide ploegen geen nuttige oefenwedstrijd. Het 2'
zal de komende uitwedstrijd tegen koploper Sneek 4 op meer tegenstand

kunnen rekenen en het zal dan beter moeten spelen om met een goed

resultaat huiswaarts te kunnen keren.

OLDEBOORN 2 WEET WEER WAT VER.TIEZEN IS.

B[ aÍwezigheid van sietse de Jong en ]ohan Tijsma toog oldeboorn 2

zondag 26 oK. J.l. richting sneek om daar koploper sneek 4 te bestruden.

Helaas kon men deze wedstrijd niet het voetballende vermogen opbrengen

zoals we inmiddels gewend waren om sneek eronder te krijgen.

Voetbaltechnisch/tactisch was het voor Oldeboorn 2 de minste wedstrijd
van het seizoen tot nu toe. Ondanks dat Sneek (sc Joure was een paar

weken geleden overtuigender) ook niet echt een hoogvlieger was, trok
men toàh terecht aan hlt langste eind. Men spong slagvaardiger om met'

de kansen en Oldeboorn maafte iets teveel persoonlijke fouten, hetgeen

door dit soort ploegen wel wordt afgestraft. Oldeboorn kreeg dus een

lesje in effectiviteit. Toch kreeg Oldeboorn na 4 min. spelen de eerste

grote kans. Na een prima pass van Cees Reitsma kon JOhanneS Watzema

ált""n door op de doelman van Sneek, maar hij mistte helaas. Toch zorgde

deze laatstè speler in de 29' min. toch wel ietwat verrassend voor de 0-1

voorsprgng uit een uitstekende SteekpasS van Henrico Veerman. Acht

minuten later leek Oldeboorn te zwijmelen toen de scheidsrechter een

onbesuisde overtreding van verdediger Jelmer v.d. Berg "Sle6hts" met een
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directe vrije trap bestrafte (hetwas overduidelijk een strafschop). Oldeboorn
leek hier zo van onder de indruk dat men Sneek maar toeliet de vrije trap
direct bij de 1ê paal in te schieten, 1-1. Nog geen minuut later stond Olde-
boorn op achterstand. Een snelle aanval door het hart van de defensie
werd meedogenloos in de kruising achter doelman Slemen Willem de
Vries gejaagd, 2-ï. Na rust kwam Ate Bergsma de llnksbultenpositie
innemen ten faveure van lelle Jacob de Vries (die wel wissel bleef om
zodoende opnieuw in te kunnen vallen). Oldeboorn ging weer prima uit
de startblokken en in de 49è min leek Cees Reitsma de gelijkmaker op de
schoen te hebben, maar enkele spelers incl. ondergetekende Juichten te
vroeg, Zijn schitterend gekrulde schot werd door een speler van Sneek
van doellijn gehaald. Ate Bergsma zag in de 60e min. een doelpunt worden
afgekeurd door de vrolijk (en vaak) vlaggende asslstent-scheidsrechter
van Sneek. Ook Sneek kreeg een levensgrote kans in de 65è min. toen
men alleen op Siemen Willem de Vries afkwam, deze uitspeelde en leek
te gaan scoren, maar de deze wedstriJd prima spelende lan Visser (op de
voorstopper posltie) wist alsnog redding te brengen, In dezelfde minuut
bracht Sneek helaas wel de nekslag toe. Ook nu kwam men weer snel
door en het schot verdween onder de ultkomende Siemen Willem de Vries
door in het doel, 3-1. Oldeboorn was verslagen en men verloor af en toe
even het koppie. Zo ook Jelmer v.d. Berg die ln de 71€ min. een speler van
Sneek in het strafschopgebied behoo.l'liJk raakte. Deze laatste reageerde
hierop door lelmer tegen het hoofd te slaan. Jelmer werd getrakteerd op
een gele kaart en de speler van Sneek kon terecht veftrekken. Jelme4 dle
duidelijk aangeslagen was, moest zich later laten vervangen door Jelle
Jacob de Vries. Oldeboorn kon helaas ook geen vuist maken tegen 10
man van Sneek, Integendeel zelfs. Sneek wist ln de 83" mln. een vrlje
trap wederom schitterend direct binnen te schieten, 4-1. In de 89e mln.
mocht de mee opgekomen gelegenheidslibero Sybrand Oosterbaan voor
Oldeboorn de eindstand op 4-2 bepalen. Conclusle: Van de zijde van Old-
eboorn zeker geen goeie wedstrijd. De inzet was wel aanwezig, maar het
voetballende vermogen was duldelijk ver te zoeken. Komende zondag
moet men dit zeker weer rechtzetten tegen de rode lantaarndrager LSC 3.
Ik rekkenJe op een bettere wedstrild.

Piêt
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OLDEBOORN 2 SCHIET HET SCHERP TEGEN LSC 1890 3.

Een uitslag van 11-1 neeruetten en toch niet het gevoel hebben dat er
nu zo goed werd gevoetbald. Dat was zo ongeveer de constatering na de

wedstrijd zondag 2 nov. j.l. bU Oldeboorn 2. Een tegenstander, LSC 1890

3, waarvan de helft van de spelers vooraf in Oldeberkoop blUK te staan en

waarbij geen leider of leidster aanwezig is motiveert niet echt. Het is dan

ook onbegrUpeliJk dat er helaas toch in de 4" klasse nog van deze ploegen

spelen. Zoals al gezegd, dit soort tegenstanders zorgen niet voor de

spetterende wedstrfiden dle we dlt seizoen toch al enkele malen hebben
gespeeld. Het is dan ook geen moment een wedstrfd geweest. Met de rust
stond het reáds 4-1 door doelpunten van Jan Visser, Cees Reitsma, Sietse

de Jong en een eigen doelpunt van LSC. Door de wat verslapte concentratie
wist ook nog eens de nul achterin niet te houden. Na rust zakte LSC

helemaal in en kon Oldeboorn rustig uitlopen naar 11-1. De doelpunten

werden in de 2e helft gescoord door Johan Tljsma (2), Robert van Stein-

voorn (2), Sietse de Jong, Johannes Watzema en Jan Visser, waarbU dient
te worden aangetekend dat Robert eindeliJk van de smadelfike nul af is'

Het heeft dit seizoen maar liefst 802 minuten oftewel 48.120 seconden
geduurd voordat hij eindeluk wist waar het doel van de tegenstander
stond, zowaar een prima prestatie van onze "importspeler" uit de plaats

van de bolle en de sturt en lit him..pet wer rlnne (of zoiets...). Na enkele

mindere wedstrfden, wordt het wel weer eens tijd voor een vlammende
pot voetbal. HopeliJk ondergaat Gorredijk 4 zondag 9 nov. a.s. dit lot. It
kin altiid better jonges.

Piet

OLDEBOOR.N 2 WI]IT VAN GORREDIIK 4.

Oldeboorn 2 speelde zondag 9 nov. j.l. eindelijk weer eens een wedstrijd
van een goed nlvo. Het lastige Gorredijk met o.a. good old Maarten de

Jong (ex Mlster Heerenveen), Bart v.d. Tuin (ex Akkrum en Heerenveen)

en Jacco Krlst (ex Gorredflk 1) werd door een collectief sterk optreden

van oldeboorn met L-2 verslagen. oldeboorn verscheen op volle

oorlogssterkte en dat zou uiteindelijk de.doorslag geven. Toch kwam

Oldeboorn weer achter (zoals wel vaker dit seizoen). Een schot van ca.

20 m'kreeg ondenreg nog een stuitie mee van de penaltystip (de doelge-

bieden waren abominabel slecht) waardoor keeper Siemen Willem de Vries

kansloos was, 1-0. oldeboorn leek 4 min. later reeds op gelijke hoogte te

komen, maar de perfecte voorzet van JOhannes Watzema werd dOor Jan
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Visser jammerlijk over het doel gekopt. In de 39" min. kwam Sietse de Jong
de wat moeizaam op linksvoor spelende Johannes Watzema vervangen,
Dit bleek al snel een gouden wissel. Zijn eerste balcontact zette hij
onmiddelliJk om in een doelpunt. Uit een slap ingeschoten corner wist hU

de bal bij de eerste paal snoeihard te raken en in het dak van het doel doen
belanden, 1-1. In de 52" min. kwam Henrico Veerman op linksmidden Jelle
Jacob de Vries vervangen. Negen minuten later wisten de oldies Sybrand
Oosterbaan (dieptepass), Cees Reitsma (voorzet) en Jan Visser (doelpunt)
de stand op 1-2 te brengen. Een aanval van hoog nivo. Na dit doelpunt
kwam Oldeboorn wat meer onder druk te staan. Met name Maarten de
Jong liet enkele keren duidelijk van zich spreken, maar Oldeboorn hield
af en toe met kunst en vliegwerk en een geweldige inzet en instelling de
voorsprong vast. Ook Oldeboorn kreeg nog een paar kansen, waaronder
een schitterende volley van Cees Reitsma die Jammerlijk in de handen van
de doelman belandde, Na 95 min. spelen vond scheidsrechter Teunissen
het welletjes en stuurde beide ploegen richting kleedkamen Oldeboorn
heeft met deze uitslag even afstand genomen van Gorredijk. Het verschil
in verliespunten was vooraf gelijk, maar ls nu 3 punten ln het voordeel van
Oldeboorn. Een prima 3e posltle op de rangliJst geeft de burger moed voor
de komende 2 thuiswedstriJden tegen resp. WZS 3 en VENO 2. We kinne
nog heger komme.

Piet

OLDEBOORN 2 LOOPT TEGEil COUNTERS OP EN VERIIEST.

Dat een oefenwedstriJd nuttig kan zijn bewees de wedstrijd dinsdag 11
nov. J.l. tegen Wilper Boys 1 (zo.). De huidige spelersgroep incl. leiding
wil graag oefenen tegen standaardteams en behaalde reeds eerder een
1-0 ovenrrinning op Mildam 1. Ook tegen Wilper Boys leek het wel te
gaan lukken, maar helaas als het vizier niet op scherp staat en de aloude
voetbalwet van zich laat spreken, gaat de ploeg die er misschien wel

het mlnste recht op heeft met de volle buit er vandoor. Ondanks de 0-1
achterstand bU de rust wist Oldeboorn zich uitstekend te weren tegen
de 5" klasser. Zeker na rust kwam Wilper Boys behoorlijk onder druk te
staan, maar verder dan een doelpunt van Sybrand Oosterbaan zou men
niet komen. legio kansen werden achter elkaar gemist ondanks het prima
spelletje pressing wat men speelde. Niets is dan ook frusterender om dan
ook nog eens tegen 2 tegentreffers aan te lopen, welke beide uit een counter
ontstonden. Zo kreeg men weer eens een lesje in effectiviteit, al was de
uitslag van 1-3 voor Wilper Boys zeker niet terecht. Na de wedstrijd kreeg
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Oldeboorn de complimenten van de trainer van de gasten en werd men
gel'rjk uitgenodigd voor een revanche wedstrijd op zondag 15 februari 2004
in de Wilp. Oldeboom was weer even op scherp gezet voor de volgende
competitiewedstrijd. It kin gebeure...

Piet

OTDEBOORN 2 VERSLAAT OOK WZS 3.

Na de onnodige nederlaag tegen Wilper Boys 1, was het nu weer tijd
voor een overwinning. Toch leek dit voorafgaand aan de wedstrijd geen
zekerheidje aangezien men maar liefst 5 spelers moest missen, nl. Siemen
Willem de Vries (assistent-grensrechter bij Oldeboorn 1 en dus collega
van Bennie Brander), Sybrand Oosterbaan (res. bij 1" elftal), Robert van
Stelnvoorn (res. bij 1" elftal), Jan Visser (geblesseerd) en Henrico Veer-
man (ziek). Toch bleek Oldeboorn ook nu weer te beschikken over prima
vervangers. Beide A'Junioren Jan Meester en Hindrik de Jong wisten zich
weer prima te manifesteren. Daarnaast was het voor de andere spelers
een prima gelegenheid om weer eens een volledige wedstriJd te spelen (er
bleven uiteindelljk nog maar 11 spelers over). Ondanks dat ook nu weer
de afspraak was dat Oldeboornvanaf het begin gelijk druk zou zetten op
de achterhoede van WZS, was het wel degelijk de laatstgenoemde ploeg
die de eerste 10 minuten het meest van zich liet doen gelden. Oldeboorn
begon (net alS het Nederlands Elftal een dag eerder) gewoon weer te slap
aan de wedstrijd, Echter na ca. 16 min. spelen brak men toch wel onver-
wachts de score open. Johannes Watzema omzeilde de buitenspelval en
ontving de uitstekende pass van Sander v.d. Velde en scoorde uitstekend
1-0. Oldeboorn kreeg hierna steeds meer het ovenvicht, maar men was
te gehaast in de akties. Het was duidelijk merkbaar dat de routine in het
elftal ontbrak. Toch was het weer lohannes Watzema die ook voor de
2-0 tekende. Een prima pass van Cees Reitsma op Ate Bergsma werd
door laatstgenoemde voorgezet en wederom stond Johannes op scherp,
2-0. Zes min. later gooide Cees Reitsma feitelijk de wedstriJd in het slot.
Sander v.d. Velde onderscheptej met een kopbal de bal en deze belandde
ietwat fortuinliJk bij spits Cees Reitsma, die deze keer wel raad wist met die
buitenkansje, 3-0. Enkele minuten voor rust werd lelle lacob de Vries nog
even vermanend toegesproken door de leidsman Harm Wagenaar na een
behoorlijke charge op de linkermiddenvelder van WZS. Na rust beslistte
Oldeboorn de wedstrfd binnen zes minuten. In de 47e min. stond lohannes
Watzema weer goed opgesteld uit wederom een vooflet van Ate Bergsma,
4-0, In de 51" min. bekroonde Sanderv.d, Velde zijn goede spel met een
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verdlent doelpunt. De pass van Johan Tijsma bereikte Johannes Watzema

en de laatste bedlende Sander op maat en deze maakte dan ook de 5-0'
In de 63G min. werd het dan ook nog 6-0 en wederom was het Johannes

Watzema die scoorde. Deze keer uit een voorzet van Jelle lacob de Vries
die door de keeper werd losgelaten, 6-0. Helaas kon Oldeboorn de nul
niet vasthouden. In de 75" min. was er knullig balverlies op het midden-
veld en kon WZS de eretreffer op het scorebord zetten, 6-1. Binnen een

minuut lag de bal er echter aan de andere kant ook al weer in. Na prima

doortikken van Cees Reitsma was het Ate Bergsma die attent reageerde
en eindelijk z'n doelpuntJe meepikte, 7-1. Drie minuten later was het Cees
Reitsma die met een droge knal van ca. 20 m' de bal onder de keeper
doorschoot, 8-1. Het moolste doelpunt werd echter bewaard voor het
laatst, maar helaas wel voor WZS. Vanaf ca' 40 m'werd Hindrik de Jong

volledig verrast en de balverdween over hem heen in het net en daarmee
werd de eindstand bepaald op 8-2. Elf spelers hadden weer laten zien dat
men met een prima wedstriJdinstelling een goed resultaat kan behalen, it
wachtsjen is no op VENO 2.

Piet

OLDEBOORN 2 LAAT KANS OP KOPPOSITIE LIGGEN.

In de strijd om de koppositie in de Res. 4t Klasse liet Oldeboorn 2 zondag
23 nov. j.l. kostbare punten liggen in de thuiswedstrijd tegen VENO 2 uit
Vollenhove. In een gelijkopgaande wedstriJd was het uiteindelijk VENO

dat met de 0-1 overwinning richting polder vertrok. Oldeboom trad
aan zonder Cees Reitsma (Amerikaans avontuur) en Henrico Veerman
(disciplinair gestraft). Daarnaast zat een nlet geheel fitte lan Visser op
de bank. Hier werd hij vergezeld door de A-jun. Jan Meester en Anthony
Vink. Libero Johan Tijsma mocht van het Opperhoofd slechts een helft
spelen, aangezien hiJ t middags de gelederen van de hoofdmacht weer
moest versterken (op de bank wel te verstaan). Hij zou noodgedwongen
een gehele wedstrijd spelen en werd uiteindeliik aangenaam verrast door
de consulvan Aldeboarn, die meende de wedstrijd tussen Oldeboorn 1 en
Bakkeveen 1 af te moeten gelasten. Oldeboorn 2 en VENO 2 waren op een
wel zeer druilerige zondagmorgen uitstekend aan elkaar gewaagd. Kansen

ontstonden aan beide kanten, maar beide doelmannen wisten tot aan de
79" min. hun domein veilig te stellen. in die bewuste minuut kreeg VENO

de overwinning in de schoot geworpen toen doelman Siernen Willem de
Vries zich totaal verkeek op een aÈtandschot van één van de spelers van
VENO, 0-1, Oldeboorn trachtte in de slotminuten nog een geïijkspel uit het
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vuur te slepen, maar op het zware veld bleek dat de krachten langzaam
maar zeker wegvloeiden en men genoegen moest nemen met een neder-
laag, waar een gelijkspel de juiste verhouding had weergegeven. Enkele

dagen na de wedstrUd bleek koploper Sneek verrassend te hebben verloren
van rode lantaarndrager Lemmer Bentex 2 (hoezo Lemmer Bentex 1 was
vrij?). Door dit resultaat had Oldeboorn de koppositle kunnen overnemen,
maar helaas...Er waren nog een paar verrassende uitslagen te noteren,
waardoor het verschil in punten tussen de nummer één en de nummer
acht op de ranglijst "slechts" negen punten bedraagt. Kortom een zeer
aardige competitie waar Oldeboorn 2 dit seizoen in terecht ls gekomen.

Zondag 30 nov. genieten we van een welverdiende rust, om zondag 7 dec.
weer fris aan de start te verschiJnen in de uitwedstrUd tegen Robur 3' Hier
heeft Oldeboorn nog een appeltje mee te schillen. Sinterklaas hat west,
dus gjin kadootsjes mear...

Piet

OEFENPROGRAMMA OLDEBOORN 2 WINTERSTOP.

08 FEBR,UAR,I,
AENGWIRDEN 1

15 FEBRUARI.
WILPER BOYS 1

22 FEBR,UART.
MKV'29 2

29 FEBRUAR,I.
HERVATTING 2E HELFT COMPETITIE

EERSTE TRAII{ING.
30 JANUARI

= OLDEBOORN 2

- OLDEBOORN 2

- OLDEBOORN 2

14.00 u.

11.00 u.

12.00 u.

19.30 U.
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pf,,-WEDSTRIJDPROGRAilIilIA

ZATER,DAG EN ZONDAG 20 EN 21 DECETIIBER.INHAAL

ZONDAG 25 JANUARI INHAAL ALLEEN EER.STE ELFTAL

ZONDAG I FEBR.UAR,I IN}IAAL ALLEEN EERSTE ELFTAL

ZONDAG 8 FEBRUAR,I IN}IAAL ALLEEN EERSTE ELFTAL

ZONDAG 15 FEBRUARI
JUBBEGA 1

ZOI{DAG 22 FEBR,UAR,I
OLDEBOORN 1

ZATER.DAG 28 FEBR.UARI
ODV DAl
OLDEBOORN A1

ZONDAG 29 FEBRUART
OLDËBOORN 1

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
IRNSUM 4
DE SWEACH 3

- OLDEBOORN 1

- GORREDIJKl

- OLDEBOORN DA1
. HJC A1

. UDIROS 1

- ]OURE 3
- TIJN]E 4
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

14.00

14.00

14,30
14.00

14.00
10.00
11.00
10.00
1d.oo

ZATERDAG EN ZONDAG 6 EN 7 IIAART GEEN PROGRAUIIIA
OLDEBOORN 1 BEKER/INHAAL

ZATER,DAG 13 ITIAART
OLDEBOORN DAl . DTD DAT 14.00
AKKRUM A1 - OLDEBOORN A1 14.00
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ZONDAG 14 MAART
BAKKEVEEN 1
VENO 2
AMEI.ANDIA 2
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATER.DAG 20 }IAART
OLDEBOORN DAl
BAKKEVEEN A1

ZOI{DAG 21 lrlAART
OLDEBOORN 1 BEKER/INHAAL
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
READ SWART 4
ODV 3

ZATERDAG 27 ]IIAART
OLDEBOORN DAl
OLDEBOORN A1

ZONDAG 28 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
]UBBEGA 5

OERTERP 5

ZATERDAG 3 APRIL
HARDEGARI]P DAl
]UBBEGA A1

ZONDAG 4 APRIL
IRNSUM 1

LSC 3
WZS 5
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN 1
- OTDEBOORN 2
- OLDEBOORN 4
- UDIROS 4
- SPORT VEREENT 3

- BERGUM DAl
- OLDEBOORN A1

-RES4
- SNEEK 6
. OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

- WT DAl
- NIEUWESCHOOT A1

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

. OLDEBOORN DAl
- OLDEBOORN A1

J OLDEBOORFI 1

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

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

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

14,30
14.00

14.00
12.00
10.00
11.00
10.00
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P.P. VAJ{ DER FEER BOI(AAL
,#
Éf,*_

NAAII
A.Faber
M.de Vries
M.Nijdam
N.Akkerman
D.H.Akkerman
R.v/d Torre
H.Oosterbaan
J.v/d Woude
H.Vink
C.Keekstra
C.Reitsma
W.van Kalsbeek
loh.Watzema
U.Dijkstra
S.de Jong
P.Antonissen
J.Klompmaker
S.Vink
S.Veenstra
S.Akkerman
P.Poepjes
S.Oosterbaan
S.Hoekstra
R.RUskamp
S.v/d Velde
J.Visser
J.v/d Werf
S.Bangma
A.de Jong
P.Viera'Dlas
K.Voolstra
l.Meester
l.Beimin

ELFT. DPT.
Vierde 32
Dames 17
Dames 15
Dames 13
Eerste 11

VUfde 10
Zesde 10
Vierde 9
Zesde 9
Dames 9
Tweede 8
Zesde I
Tweede - 7
Vierde 7
Tweede 6
Vierde 6
Vijfde 6

A.Huisman
B.P.Kleefstra
J.Zandberg
R.van Stelnvoorn
Joh.Tijsma
B.Oosterbaan
S.v/d Helde
K.Timmermans
T.Akkerman
Joh.NUdam
A.Bergsma
H.Veerman
E.Quarré
R,van Warmerdam
M.Haspels
H,Hartmans
M.Hofstra
W.Zandberg
M.Hiemstra
M.Schotanus

Eerste 2
Eerste 2
Eerste 2

Tweede 2
Tweede 2
Zesde 2
Dames 2
Dames 2
Eerste 1

Eerste 1

Tweede 1

Tweede 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

Zesde 1

Zesde 1

Zesde 1

Dames 1

Dames 1

6
5

5
4

Tweede 4
Dames 4
Dames 4
Tweede 3

Tweede' 3
Vierde 3

Vljfde 3
Vijfde 3

Vijfde 3
Vijfde 3

Zesde 3

Zesde
Eerste
Zesde
Eerste

Eerste
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