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UIT DE BE$TUURSKAilER

Hetnieuwejaarisalweereeneindjeopwegendeeerstewedstrijdweer
gespeeld. En een nieuw Jaar, ook nieuwe zaken aan de orde' Misschien

is uii veten van jullie al bekend, dat met ingang van dit jaar gemeente

Boainsterhim alle lD-banen heeft geschrapt. Zo staat Harm nu op straat

enhebbenwijereenzorgbij.AllewerkzaamhedendieHarmdeedmoeten
worden opgesplitst en wo.àen ultbesteed. Het administratieve gedeelte

zoals het buhouden van standen e.d. en het drukken van de clubkrant

en ander drukwerk neemt Harm nog wel voor zijn rekening. voor o.a.

de veldwerkzaamheden en het schoonhouden van boxen, wc's, bestuurs-

kamer en kantine zullen we wéér een beroep moeten doen op alle leden'

Eén en ander zal zo spoedig mogelijk worden ultgewerkt door het bestuur,

binnenkort horen jullie er meer van.

Dat we met elkaar veel kunnen bewijst weer de klussendag van 3 1 Januari j l'

Helaas viel de regen met bakken rJft de lucht, zodat het meeste buiten-

werk een volgende keer zal moeten gebeuren. Maar de oprlt is weer

verfraaid met een nieuwe laag grind. ook zijn we de kantlne te lijf gegaan

met vele emmers zeepsop zodat die er voorlopig weer even 'spic en

span, bij staat. om de natte en koude mannen weer wat op temperatuur

te krijgËn stond er om twaalf uur een pan snert klaar. Lekker en gezellig!

nemó pieter, Douwe Hein, Siemen Willem, Durk, Griet, Siike' Ria,

Tsjitske, Ynskje en sietie, hartelijk bedankt voor jullie inzet, het was "tige

bii tige'r.lllt'l
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LAATSTE OPROEPI

Er liggen momenteel 3 volle plastic tassen met gevonden kleding bu mu

thuis. In de kran$es van voor de winterstop stonden lange lijsten met

omschrijving. Dit is de laatste oproep voor die kledingstukken, tot maart

kunnen Jullie ze nog bij miJ afhalen, daarna gaan ze weg. Dus missen
jullic nog lets' haal het dan op!!!!

Kopij en wedstri'dverslagen blJ voorkeur inleveren per e-mail naar:

REDACTIEWO@UWNET.Nt
(of op diskette in de kantine of bij sietie huisman)
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OLDEBOOR}I Eí
NAJAARSKAMPIOEN!

W
&f,,_

achter v.l.n,r. Johannes van Kalsbeek (leider), lohannes watzema'

Ate Bergsma (trainers).

middenv'l'n.r.ThomasBles,NielsvanKalsbeek,stefanoosterbaan.

voor v.l,n.r. Luitzen Hooghiem, Hotze Dekker, Aldert de Boer'

WiePke Schukken, Arjen van der Bij'
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Na het kampioenschap in het voorjaar is Oldeboorn E1 opnieuw kampioen
geworden. Dit keer zijn ze de kampioen van de najaarscompetitie in hun
poule. Ze moesten tot en met de laatste wedstrijd er vol voor strijden.
De eerste zeven wedstrijden werden allemaal gewonnen. Een nederlaag

tegen concurrent Heerenveen E4 maakt de competitie weer spannend.
Ze konden niet nog een keer verliezen. En dat deden ze ook niet de laatste

wedstrijden werden gewonnen. Tegen Nieuweschoot E1 werd het 2-7 en

de laatste wedstrud tegen Tijnje E1 werd met 6-0 gewonnen. Zo konden

ook zij op de wagen door het dorp. En daarna met zijn allen aan de patat

en frikandellen.

Johannes Watzema

KLAVER. & SCHUTJASSEN
OM DE BEKER

Zaterdag 21 februari
Bij Cafe Moeke de Bruin
Aanvang 16.OO uur

Organisatie is in handen van de caféhouder!

De Zwart Witten 44e jaargang nr' 4 o februari ZOO+ 
' 

4

MRNR DflAR
t5 DE AUsT
TE KORIT VOOfl

I

E

m D[AUsÍ6€A00Kr
Kên Íocil n,ET 8t9

spoqïïnnn. lx zou
tIE\'ÉR VREgÍhD

AAN DAN DAÍ
IK EEN SIGRRETRooK! í

S(- / ^
sJ! p



VERSI.AG EERSTE
SEIZOEI{HELFT OLDEBOORI{ A{

VoorheteerstinJarenheeftdev.v.oldeboornweereenAlopdebeen
weten te brengen. Na veel brainstormen en vergaderen werd besloten de

B-Junioren van vorig Jaar door te laten gaan als A's. ook dit jaar waren er

sËchts t3 spelers beschikbaar te weten: Hindrik de Jong, lacob van der

Bij, Jan Meester (terug uit het tweede), Anthony Vink, Jasper Boerhof' Erik

WËsterhoven, Arnold Oosterbaan, Jakob Nijholt, Anno Huisman, Marti1n

Haspels, Jan Hendrlk van der Wal en Tom Proot (indien ln Oldeboorn)'

Gelukkig werd met Eal Ashur vlak voor aanvang van de competitie nog een

u"*"ng-". gevonden voor sander Postma, die geen plezier meer ln voetbal

nao en zijn heilzoektin hetfitnessenl? Ealis met 14JaardeJongste in het

team, màar begint langzamerhand al wat aan het niveau te wennen en wist

zelfs al eens tot scoren te komen'
Na voor velen een lange zomer (slechts Hindrik de Jong en Anno Huisman

namen de moeite om in de voorbereicing met de 1G en 2' selectle te trainen)

begon de competitie op zaterdag 13 september met een thuiswedstr'ljd

tegln Oe Griffioen ult Oosterwolde. Helaas speelde de condltionele achter-

stánd ons in het laatste kwadier parten en werd een 2-0 voorsprong

onnodig uit handen gegeven. Misschien aanleiding om volgend jaar iets

eerder te beginnen met trainen??
Een week later werd er wederom verloren. Dit keer was waskemeer A1 de

tegenstandêr, bepaald geen geweldige ploeg maar die dag duidelijk beter

dan Oldeboorn, 4-1. ttei werd tUd voor een overwinning' De wedstrijd thuis

tegen Bakkeveen werd na een slecht eerste kwaftier (3-0 achterstand!)

omgebogen in een verdiensteliJke 4-3 overwlnning. Met veel inzet en op

karakter behaald. De wedstriJd werd echter on$ierd door de met kaarten

strooiende sche id srechter B. Brander u it Akkrum'
De mooiste wedstrUd van het seizoen was de ultwedstrud in Haulenrljk

tegen HJC A1. Bijna de hele wedstrijd met de rug tegen de muur en volledlg

- *ágg"rpe"ld worden door HlC, maar uiteindelijk toch met een 2-4 over-

winntng naar huis. Ommekeer in de wedstrijd was de eerste goal in Jaren

van rechtshalf Jan Hendrik van der wal, met êen prachtige lob maakte

hu de 2-1 achterstand ongedaan. Daarna werd er nog 2x succesvol

gácounterd en zorgden AnthonyVinken ErikWesterhoven voorde einduitslag '

óok gastspeler Jorrit Zandberg was deze wedstrljd een keer succesvol

5 a Oe Zwart witten 44e Jaargang nr. 4 ' februari 2004

w
&f,,_



evenals een week eerder toen hij tegen Bakkeveen maar liefst 3x het net
vond! Na twee goede werd het nu weereenstijd vooreen slechtewedstrfd!?
Deze vond plaats in Beetsterzwaag, alwaar we op een smadelijk 6-2
nederlaag werden getrakteerd door De Sweach At.
Herstel was er gelukkig een week later weer in Nieuweschoot. Bij vlagen
werd er heel goed gespeeld en in deze overigens zeer spannende wedstrijd
liepen we na de rust redelijk gemakkelijk uit naar een 1-4 voorsprong.
Na verschrikkelijke verdedigingsfouten werd het echter in de slotfase nog
3-4. Gelukkig hield Hindrik de Jong door uitstekend keeperswerk de voor-
sprong vast en konden we weer 3 punten bijschrijven.
Voor het eerst werd er deze wedstrijd een beroep gedaan op 5'elftalspeler
Ate de Jong. Dit is ons dermate goed bevallen dat hiJ inmiddels bij de selectie
is gevoegd en elk weekend dus zowel bij de A's als bij het 5'zijn wed-
strijden speelt, grote klasse! De samenwerking met de seniorenelftallen
is zoals u ziet niet onbelangrijk, zowel voor ons als de senioren. Zo gaan
Anno Huisman, Hindrik de Jong en Erik Westerhoven iedere zondag met het
eerste mee en spelen Anthony Vink en Jan Meester de nodige wedstrijden
bij het tweede.
Tegen het Jubbega A1 van trainer Bonne de Vries werd 1 november een
wat geflatteerde nederlaag geleden, door o.a. 2 eigen doelpunten werd
het uiteindelfik 0-5. Dit hadden U,e graag anders gezien, maar helaas.
Door diverse trainers van verschillende tegenstanders werden we vooraf
gewaarschuwd voor het fysiek sterke en irritante team van Oerterp 41.
Menig scheidsrechter kende al problemen met deze ploeg. In Oldeboorn
bleef het behalve een opstootje waar Ate de Jong bij betrokken was vrij
rustig, scheidsrechter Kirkenier kende weinig problemen. Oldeboorn kreeg
de beste kansen, maar met name gelegenheidsspits Jacob van der Bij wist
hier geen raad mee, De wedstrijd eindigde, zoals hij was begonnen 0-0.
Zeer verdienstel|k!
Tegen het laaggeplaatste Tijnje moest er toch een driepunter in zitten
werd vooraf gedacht. Dit bleek echter even tegen te vallen' Met Martijn
Haspels terug in de gelederen (zijn handblessure, opgelopen na een fikse
ruzie met een stenen muurtje, was gelukkig weer hersteld) werden wè

kansloos met een 3-0 nederlaag naar huis gestuurd. Anthony Vink en Ate
de Jong moeten nog leren in dit soort gevallen met hun frustraties om te
gaan, beiden werden in de slotfase van het veld gestuurd. Een wedstrijd
om snel te vergeten,
Op een donderdagavond werd de derby tegen Akkrum A1 gespeeld. Deze
ploeg heeft wat meer kwaliteit in zich dan Oldeboorn, maar met een flinke
dosis inzet en strijd werd het Akkrum deze avond best lastig gemaakt.
De 0-1 achterstand werd vlak na rust zelfs nog ongedaan gemaakt, door
Anno Huisman. Maar o.a, door wat persoonlijke dekkingsfouten werd het
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punt uiteindelijk nog weggegeven, 1-3.

Inmiddels was ook een oude bekende de gelederen in de A-junioren

komen versterken, namelijk Gerrit Scheffer. Gerrit trainde al weer enkele

weken mee en had al een paar invalbeurtjes gehad, maar in de thuiswed-

strud tegen Read Swart A1 mocht hiJ voor het eerst in de basis beginnen.

Hij zou óp de voor hem veftrouwde spitspositie een behoorliJke wedstrijd

spelen. De wedstrud was verder niet om over naar huis te schrijven,

maar de punten bleven in Oldeboorn, Anno, Martfn en Erik zorgen voor de

doelpunten, 3-2.
6 december werd de voorlopig laatste wedstrijd gespeeld tegen De Sweach

A1. De eerste ploeg die we voor de tweede keer tegen kwamen. we hadden

nog wat goed te maken tegen dle lui. Gelukklg was iedereen zich hiervan

bewust en redeluk gemakkelijk werd deze wedstrijd met 4-0 gewonnen.

Helaas moest Jacob van der BiJ deze wedstriJd aan zlch voorbij laten gaan,

hij kampt al een hele tijd met een vervelende enkelblessure, hopeliJk helpt

de rust in de winterstop en is hij de tweede selzoenhelft weer volledig

inzetbaar.
Zo kunnen we na de eerste helft van het seizoen de balans opmaken' 12

wedstrijden gespeeld, 16 punten, 25 doelpunten voor en 33 doelpunten

tegen. we draaien mooi mee in de middenmoot, de spelersgroep telt
inmiddels 15 man en wordt hopelfk nog groter zodat we misschien ook

volgend Jaar A-junioren kunnen houden.
De sfeer ln deze groep is ondanks het toch wel grote verschil ln leeftijd

uitstekend en de trainingsopkomst is na een mgeizame start vooral op

donderdag heel goed.
Kortom de leiders zun tevreden, maar het kan altijd beter natuurlijkl!

Wietse
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STATISTISCHE GEGEVENS OLDEBOORN A1

Naam: Aantal Aantal Aantal Bockingen:
Tralnlngen: Wcdstrijden: DoGlpunten:
(totaal:4o) (totaal:12) (totaal:2') (totaal: 7)

Hindrik de Jong

Jacob van der Bij

Ian Meester

Anthony Vink

lasper Boerhof

Erik Westerhoven

Arnold Oosterbaan

Jakob Nijholt

Anno Huisman

Martijn Haspels

Jan Hendrik v.d.Wal

Eal Ashur

Tom Proot

Gerrit Scheffer

Ate de Jong

Jorrit Zandberg

Jelmer Beimin

e.d.De Sweach A1

30

10

24

23

t2

29

23

18

36

20

23

l7

1

4

1

t2

11

11

10

t2

t2

LZ

11

t2

8

12

11

4

5

5

3

1

2

1

8

1

2

4

1

1

4

1

1
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OLDEBOORN í

OLDEBOORN 1 - IRNSUM

Deze zondag een oude bekende op bezoek namelijk lrnsum. Vorig jaar
kampioen in de 5' klasse en met Oldeboorn gepromoveerd naar de 4" klas.

Vaak niet al te beste wedstruden maar strijd wordt er altiJd wel geleverd.

Jammer dat er deze middag een harde wind stond die veel afbreuk deed aan

het spel. De wind stond van doel tot doel en lrnsum mocht beginnen met
de wind in de rug. Dat leverde direkt al een serie aanvallen op die levens-
gevaarlijk waren. In de 5" minuut was het al raak nadat Jeroen een kopbal
niet klem kon krijgen, 0-1. Oldeboorn kwam zelden over de middellijn
en dan was daar altijd nog de nr. 7 van Irnsum die Siete behoorlijk in de

tang had, en Siete is toch het aanspeelpunt op het middenveld' Voeding

van de voorhoede bleef dan ook bjjna de hele eerste helft achterwege.
Bovendien was het zeer moeilijk verdedigen deze middag. Ballen waren
zeer moeilijk te beoordelen. Het was in die eerste helft alleen maar Irnsum
dat aanviel. Dit leidde tot veel gevaarlijke situaties voor het doel van
Oldeboorn. Ballen verdwenen over en naast het doel. De lrnsum voor-
waartsen waren net niet scherp genoeg om de score uit te breiden, maar
ook aanvallen is in deze omstandigheden niet altUd even makkeliJk. Weer
raak was het in de 35s' minuut toen Jeroen uit zijn doel kwam en de
voorzet prima werd ingekopt, 0-2. Oldeboorn kreeg zeggen en schrijven
één kans toen Jelmer goed doorging, maar Douwe-Hein ziJn inzet werd
gestopt. Irnsum kreeg nog kansen maar zag geen kans de score uit te
breiden. Na de thee een ander spelbeeld. Oldeboorn ging alles op de
aanval zetten. Pieter kwam erin voor Wietse en Jorrit vervlng Sil. En
gelukkig voor Oldeboorn viel het dqelpunt snel, Douwe-Hein bemachtigde
de bal, legt terug op Pieter en zijn schot trof doel, 1-2. Irnsum voet-
balde tegen de straffe wind beter dan Oldeboorn dat deed in de eerste'
Zij zochten het niet in de lange halen maar meer in de combinatie en
verschenen enkele keren gevaarlijk voor de Boarnster veste, Siete kreeg
wat meer greep op ziJn opponent en kon enkele keren gevaarlijk openen.
Zo bediende hij Pieter op maat en deze kon alleen gestopt worden door
een overtreding binnen de zestien: penalty, en Siete schoot raak vanaf de

stip, 2-2. even later weer een aanval over links, voorzet van Douwe-Hein,
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maar Jorrit ziet z|n schot overgaan. Irnsum kwam er toch steeds vaker uit
en uit één van die aanvallen werd het levensgevaarlijk maar alleen voor
Jeroen schoot de spits rakelings naast. Oldeboorn ging zijn rug nog eens
rechten en probeerde met een aantal gevaarlijke aanvallen de verdediging
van lrnsum te slechten.
Zo kwam Jorrit net een teen te kort en schoot Douwe-Hein uit een corner
net over, en schoot dezelfde speler na een goede pass net naast. Even
later was het wel raak toen Douwe-Hein werd aangespeeld en zijn schuiver
in het Irnsum doelverdween, 3-2. Alles wat Oldeboorn was juichte. Irnsum
was verslagen, verdiend of niet verdiend de punten tellen.

o.il.B. 1-OLDEBOORNI

We moeten ver in de geschiedenis terug gaan dat Oldeboorn tegen het
Drachster O.N.B. moest aantreden. Het duel werd in 1951 gespeeld en
O.N.B. won die wedstrijd met 2-1. Op het prachtige sportcomplex de
Fennen moest Oldeboorn de strUd aanbinden met het bovenaanstaande
O.N.B. Alle ingrediênten waren aanwezig om er een mooie voetbalmiddag
van te maken. Oldeboorn ging goed uit de startblokken en zette meteen
al druk op het O.N.B. doel, Dit resulteerde in de derde minuut al tot de
eerste treffer. Slecht verdedigen van O.N.B. bracht Douwe-Hein in stel-
ling en zijn schuiver verdween in het doel, 0-1. Een zeer vroeg doelpunt,
misschien te vroeg?
De thuisploeg begon beter te voetballen, combineerde makkelijk en
Oldeboorn moest alle zeilen bijzetten om de tegenstanders van het lijf te
houden. Er werd nog al eens een overtreding gemaakt en meestal viel
dat in het voordeel van de thuisclub uit. Oldeboorn kwam er niet meer
uit en een doelpunt kon niet uitbl$ven. Een prima lopende aanval over
links bracht de defensie van Oldeboorn zodanig in verlegenheid dat een
van de spitsen zo door de verdediging slalomde, 1-1. O.N.B. wilde meen
Oldeboorn moest met man en macht verdedigen. Aanspeelpunten op het
middenveld.waren er niet. Alleen die ene keer dat Siete nog eens van
afstand schoot, maar de bal naast zag gaan. O,N.B. bleef jagen op die
tweede goal en kreeg die ook. Door treuzelen in de verdedlging schoot uit
een bijna onmogelijke hoek een O.N.B. aanvaller raak, 2-1.
Gelukkig begon Oldeboorn beter aan de tweede helft. Zo schoot Siete uit
een vrije trap hard in maar de keeper redde fraai. Aan de andere kant werd
een kopbal goed verwerkt door Jeroen. Jorrit was in de ploeg gekomen voor
Sil. Hij verzuimde af te spelen naar Douwe-Hein waardoor een goede kans
verloren ging. In het midden van de tweede helft was Oldeboorn minstens
gelijkwaardig aan O.N.B. er ontstonden kansen over en weer. Maar de
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voonvaartsen lagen met de richting overhoop. Zo kreeg Douwe-Hein een
goede kans na goed werk van Johannes, maar ziJn schot ging naast en

was Jorrit net te laat om te schieten. Ook O.N.B. kreeg kansen, maar
faalden in de afwerking. De genadeklap kwam voort uit een vreemde situ-
atie. EigenliJk had Oldeboorn een vrue trap verdiend maar de toch al niet
sterke scheidsrechter besliste anders. Uit die vrije trap sprintte de spits
de verdediging voorbij en tekende de 3-1 aan. Pieter was ondertussen in
het veld gekomen. Douwe-Hein en Tsjerk kregen nog goede kansen maar
geen van de schoten trof doel. O.N.B. was nog heel dichtbiJ een doelpunt
maar Jeroen hield de doorgebroken speler bekwaam van scoren af' Met de

3-1 eindstand kon iedereen vrede hebben. Oldeboorn heeft er hard voor
geknokt, maar moest ziJn meerdere erkennen in de Drachsters. Een goed

voetballende ploeg die hoge ogen gaat gooien in de 4" klas.
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OLDEBOORN 2

COMPLETE OFF DAY OLDEBOORN 2

oldeboorn 2 had op vrijdag 5 dec. j.l. kennelijk nog niet genoeg kadootjes
gehad/weggegeven ('t is maar hoe je 't bekijkt), want zondag 7 dec' gaf

men wel heel erg veel kadootjes weg in Harlingen tegen Robur 3' Nadat

de eerste competitiewedstrijd ook al verloren was gegaan tegen dezelfde
tegenstander, hadden we nu toch de stiekeme hoop dat dê bèfaamde

ezel.....Afijn, het werd dus gewoonweg 4-1 voor Robur. Het complete team
(12 spelers) had last van een complete off day. Geen enkele speler haalde

een acceptabel nivo. Voordeel was na de wedstrijd wel dat er niet met het
vingertje richting één of meerdere spelers kon worden gewezen. Iedereen
was overtuigd van zijn eigen "wanprestatie". Helaas stond ons na deze wed-
strijd al de winterstop te wachten. De laatste thuiswedstrijd tegen GAVC

werd afgelast, zodat we vrlJdag 12 dec. onze laatste training van 2003
mochten beleven bij candlelight en de overheersende lucht van frituurvet.
Met z'n allen de winterslaap in, om er op vrijdag 30 januari 2004 weer
uit te komen voor de eerste training. Vervolgens wordt er na 2 trainingen
aangevangen met een serie oefenwedstrijden, te weten 8/2 Aeng-
wirden L, t5l2 Wilper Boys 1 en 2212 MKV '29 2, waarna de competitie,
ijs en wederdienende, op 2912 weer wordt hervat. It beste mar wer.

Piet
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OLDEBOORN 6

HET R.EIAAS VAN OLDEBOORN 6

Na een drukke periode met wat andere dingetjes die de schrijver samen
met z'n eega (wanneer komt dit krantje eigenlijk uit???) moest regelen,
kwam lk erachter dat er een behoorlfke achterstand was opgelopen
met het verslag schríjven. De serle begon bij Ter Heil Onzer Ribben-

kast en dat op zondag morgen, met een nleuw talent gelijk in de basis'
Vroeger werd er op trainingen nog wel eens naar kwaliteit gekekenlll
Maar die tijd is geweest, zodat Walter geliJk z'n kunsten kon vertonen.
De nleuwe ster is afkomstig uit Holland maar gaat wel op "fryske" les en

zo te horen leren ze daar wel wat. Tegen Thor moest er gewoon gewonnen

worden gezien de stand van de rangliJst maar dat bleek al snel een hele

opgaaf om de Lippenhuisters evën van de mat te spelen. Maar Oldeboorn

kreeg wel de beste kansen maar daar werd ruig mee omgesprongen'
In de eerste helft was het Harm die Oldeboorn op voorsprong bracht, hier

konden we niet lang van genieten want net voor de rust werd het 1-1.

Na de rust werd er heel snel 2 x gescoord een door Willem en een$e om het

evenwicht te herstellen. Willem had in deze wedstriJd wel het laatste woord

en hielp zo het zesde aan 3 punten.

De week erop werd afgelast omdat de Beetsters niet zo goed meer met
elkaar op konden schieten en dan voetbalt het lastig, als de helft van de

ploeg llever op elkaar schiet dus een vriJ weekend. De volgende wedstrijd
was tegen Makkinga 3 die wat vreemde uitslagen ertussen hadden,

duS hier konden we ons borst maar nat maken. Er werd ook niet best
gevoetbalt door de Boarnsters en er waren over en weer wat kansjes

maar het duurde tot halverwege de eerste helft, dat de stand verand-

erde. Sietze Akkerman schoot!ll! op doel en het schot werd wat verkeerd

beoordeeld en verwerkt door de keeper en zo werd het 0-1. Daarna

kregen we wat meer vat op de Makkingaasters en voetbalden we beter
dit monde wel uit in kansen maar nlet in goals. Na de rust begonnen de

Boarnsters ook scherp te worden in de afwerklng want na 2 min. was het

0-2 door sietze, en kort daarop werd het 0-3 door een oosterbaan goal

Harm gaf voor op Binne en die wist het net te vinden. Vervolgens was
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het Henk Vink die een duit in het zakje deed en tekende voor de 0-4,
hierna mocht Makkinga wat terug doen en redde de eer dat zouden ze

trouwens nog een keer doen dus eigenlijk klopt dit niet. Het werd 1-5
door een penalty genomen door Harm, even later werd het 1-6 door
Henk Vink maar toen was er al aardig wat meer ruimte op het veld want
de scheidrechter achte het nodig om twee rode kaarten te geven voor
elk een en daar konden beide ploegen wel mee leven. Het slotakkoord
was voor de thuispelende ploeg en zo wonnen we met 2-6,

De week erop was het de beuft aan Sport Vereent om de drie punten af
te staan, want de rode lantaarn drager hoefde zich geen illusies te maken
tegen dit Oldeboorn. Maar niet iedereen was er even hard mee bezig en
dit stemde Klaas toch wat ongerust. In Oldeboorn begonnen de problemen
er had iemand op de friese klok gekeken maar als je nog maar een
paar weken friese les EROP hebt zitten, is verslapen een logisch gevolg,
Maar dan arriveer je iets later uit centraal Fryslan en dan vergeet die
gast uit dr88 de shirts, met dank aan de thuisclub werd dit probleem
ook opgelost, en zo konden we toch nog om 10 uur beginnen. WAT EEN

GEDOE. Vanaf het begin leek het een makkie te gaan worden zeker met
het loopvermogen van de uit het tweede verbannen Henrico erbij kon er
niets mis gaan, Na 10 min. maakte.Sietze het eerste doelpunt en was er
geen vuiltje anan de lucht en als Je dat denkt dan gebeurd het. Harke viel
uit met een hamstring blessure en werd vervangen door de langslaper,
wat mooi uitkwam was dat z'n directe tegenstander de slaap ook nog niet
uit had en een tackle veel te laat inzette en hierdoor de enkels raakte.
De nieuw bákken fries rekende gelijk af, en dat mag dus niet en hij kon
gelijk inrukken. Hier werd het dus niet beter van, zeker niet doordat er al
meer met kleine blessures speelden en het (trainings)veld steeds zwaarder
werd door de regen. Het werd zowaar ook nog 0-2 door een prachtige
lob van hun rechtsback dus ze hielpen wel een handje, dat deed de
scheidsrechter ook en zo mocht de Berkoopster aanvaller Cees een beuk
geven en de aansluitingtreffer maken. Hier waren we natuurliJk zeer verbol-
gen over en het werd hoe langer hoe gezelliger in het veld, zo solliciteerde
de huizenkoopman uitdrukkelijk naar rood, maar had geluk. Net voor rust
was het Harm die de 1-3 maakte en zo konden we lekker gaan rusten.
De tweede helft was een oase van rust kortom iedereen was uitgeluld en
werd er ook weer gevoetbald. U merkt wel dat ik de wissels maar wat
oversla want daar komt geen eind aan en meestal is het ook niet belangrijk
voor een verslag maar nu wel want Klaas bracht Henk Vink en die zou een
puike tweede helft op de mat??? leggen. Ondanks dat we in onderal waren
had Sport Vereent niets te vertellen en mochten ze blij zijn met deze 1-6
nederlaag, aan het eind van de wedstrijd toen de punten al in de knip zaten
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moest Cees toch nog in actie komen, maar hier toonde hij even aan dat we

kunnen vertrouwen op onze rots in de branding.

De week erop kwam scs 3 op bezoek en nu werd het menens want dit
was een naaste concurrent van het zesde de drachtsters hadden een peer
punten minder maar stonden wel dichtbiJ. De wedstrijd begon gelijk pittig
en iedereen moest aan de bak en dat deden de drachtsters beter dan wij
want na een snelle uiwal over links stond het gelijk 0-1 en wisten we wat
we moesten doen. Meer naar voren voetballen dus en dat ging best aardig
en na 20 min kwam er loon naar werken, een mooie steekpass van Hendrik
werd doeltreffend afgerond door Sietze en zo was de stand weer gelijk'
Even later kwamen we voor maar hier wist de grensrechter een vlagje voor
te steken, goed werk maar een cursus is geen overbodige luxe in dit geval'

De ruststand was dus keurig ln evenwicht en het spelbeeld ook al waren
de tegenstanders beter op het mlddenveld en dat zou ons de tweede helft
ondanks het wind voordeel opbreken. De tweede helft was nog niet begon-
nen of het stond 1-2 omdat er ruimte viel achter het middenveld de oorzaak
hiervan was een blessure bij Binne, ook hamstring?? Vorige week Harke en

er zitten overeenkomsten in beide midden veertig, beide getrouwd, beide

4 kinderen dat ziJn wel de belangrijkste, dus laat dit voor iedereen een

waarschuwing zijn.Maar dit tezijde. Toen werd het 2-2, en weer slaagde

de grensrechter met vlag en wimpel, en h[ had zelfs medestanders die

zeker wisten dat vlaggenist (lees:illusionlst) gelUk had. Je hebt inderdaad

mensen met veel meer gaven dan een ander zlch kan voorstellen. Niet lang

daarna werd zlchtbaar wat het nadeel is van een groot veld en werden we

keurig uitgespeeld en werd de stand naar 1-3 getild. Nu lijkt het al waren
we stukken minder maar dat viel ook wel weer mee er gingen tactlsch
gewoon wat dingen mis en dat kan gebeuren. Even later ging Willem de

16 meter in en werd zeer grof en zwaar gemeen ten val gebracht en de

tegenstander had eraf gemoeten met pimpelpaars maar het bleef bil een

strafschop. Harm Oosterbaan (gaat ook mee naar Portugal naar verluldt)
schoof dit buitenkansje beheerst binnen en werd het zowaar weer een wed-

strijd. We verloren niet alleen Binne met een bleSsure, maar ook onze vastè

scheidsrechter haalde het einde niet door een liesblessure kon lentsje niet

verder. (BETERSCHAP) De man die yanaf het begin de vlag hanteerde nam

de fluit over en deed dit goed, nog bedankt hiervoor want om voor 10

min. weer te moeten aantreden was ook wat "to much" geweest. Het slo-

takkord was weer voor de drachtsters en die br88 de eindstand daarmee

op het scorebord en zo staat het zesde na een reeks Overwinningen
weer met beide benen op de grond, na de wedstrijd werd er nog druk
geëvalueerd maar ik heb nog niet vernomen dat de uitslag posltlef dan wel

negatief is beïnvloed.
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GOMPETITIESTANDEil #pf,,,

LL-27
tt-27
11-26
t2-25
11-23
11-12
ïL-L2
L2-L2
t2-Lt
11-09
11-07
12-05

12-33
12-31
11-23
t2-23
tL-22
11-18
L2-L2
12-TL
10-10
11-10

12-O6
t2-02

EERSTE ELFTAL

01 Gorredijk
02 ONB
o3 Oldeboorn
04 Udlros
05 Bakkeveen
06 Thor
07 Irnsum
08 Akkrum
09 Sport Vereent
10 Jubbega
11 Haulerwijk
12 Zandhuizen

TWEEDE ELFTAL

01 Sneek 4
02 RES 4
03 VENO 2
p4 Oldeboorn 2
05 Joure 3

06 GAVC 2
07 Gorredijk 4
08 wzs 3

09 Robur 3
10 Lemmer 2
11 LSC 3

VIERDE ELFTAL

01 wzs 5
02 Amelandia 2

03 Warga 3

O4 Oldeboorn 4
05 Nlcator 4
06 Frisia 7
07 Wispolia 2

08 FFS 3
09 M1(/ 4
10 Sneek 6
11 Tijnje 4
12 Read Swart 5

VIJFDE ELFTAL

t2-34
L2-28
L2-24
L2-L9
11-16
L2.L6
12- 15
tz-14
12-10
t2-49
1 1-07
12-06-

09-22 01 Gorreijk 7

LL-22 02 Udiros 4
09-19 03 Nieuweschoot 5

11-19 04 GAVC 4
10-16 05 OldeholtPade 5

11-16 06 Langezwaag 3
11-16 07 Heerenveen 9
10-15 08 Gersloot 2

10-12 09 lrnsum 4
10-04 10 Read Swart 4
10-03 11 Oldeboorn 5

12 Jubbega 5
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ZESDE ELFTAL

01 Surhuisterveen 4
02 Houtigehage 4
O3 Oldeboorn 6
04 scs 3
05 Stanfries 4
06 Oerterp 5

07 Makkinga 3

08 de Sweach 3
09 oDV 3

10 Thor 3
11 Sport Vereent 3

DAMES

01 DTD
02 GAVC
03 Bergum
O4 Oldeboorn
05 Stiens
06 Blue Boys
07 CSL
08 ODV
09 Hardegarijp
10 OSI
11 Twijzel
12 WT

A.JUNIOREN

10-26 01 Jubbega
10-21 02 Akkrum
11-21 03 Oerterp
10-20 04 de Griffioen
Lr-t7 05 Hlc
10-15 O6 Oldeboorn
10-09 07 TUnJe

09-08 08 Nieuweschoot
09-05 09 de Sweach
09-04 10 Waskemeer
09-01 11 Read Swart

12 Bakkeveen

t2-27
1 1-26
7L-24
11-23
09- 19
12-16
10-13
11- 13
11-10
10-80
12-06
12-06

12-30
to-27
09-24
L2-22
10-21
11-19
t2-L5
t2-L2
11-10
10-07
10-03
11-00
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WEDSTRIJDPROGRAMTIIA

ZONDAG 15 FEBR.UARI
]UBBEGA 1

ZATERDAG 21 FEBRUARI
DE GRIFFIOEN A1
OLDEBOORN DA1

ZOT{DAG 22 FEBR.UARI
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
HEERENVEEN 9
HOUTIGEHAGE 4

ZATERDAG 28 FEBRUARI
ODV DAl
OLDEBOORN A1

. OLDEBOORN 1

. OLDEBOORN A1

. CSL DA1

- GORREDI]K1
- GAVC 2
- READ SWART 5

- OLDEBOORN 5

- OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN DAl
- Hlc A1

14.00

10.30
14.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

14.30
14.00

ZONDAG 29 FEBRUARI
OLDEBOORN1 -UDIROSI 14.00

OLDEBOORN} -]OURE3 1O.OO

OLDEBOORN4 -TUNJE4 11'OO

IRNSUM4 -OLDEBOORNs 1O.OO

DESWEACH3 -OLDEBOORNG 1O.OO

ZATERDAG El{ ZONDAG 6 EN 7 MAART GEEN PROGRAIIIMA
OLDEBOORN 1 BEKER/INHAAL

ZATER.DAG 13 ITIAART
OLDEBOORN DAl - DTD DAl 14.00
AKKRUM A1 OLDEBOORN A1 14.00
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ZONDAG 14 HAART
BAKKEVEEN 1

VENO 2
AMEI.ANDIA 2
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 20 IIIAART
OLDEBOORN DA1
BAKKEVEEN A1

ZONDAG 21 MAART
OLDEBOORN 1 BEKER/INHAAL
OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 4
READ SWART 4
ODV 3

ZATERDAG 2T IIIAART
OLDEBOORN DA1
OLDEBOORN A1

ZONDAG 2S IIAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
]UBBEGA 5
OERTERP 5

ZATERDAG 3 APR,IL
HARDEGARIJP DA1
JUBBEGA A1

ZONDAG 4 APR.IL
IRNSUM 1

LSC 3
wzs 5
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN 1
- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 4
- UDIROS 4
- SPORT VEREENÏ 3

- BERGUM DAl
- OLDEBOORN A1

-RES4
. SNEEK 6
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

. WT DA1
- NIEUWESCHOOT A1

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

- OLDEBOORN DAl
- OLDEBOORN A1

- OLDEBOORN 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

De Zwart Witten 44e jaargang nr. 4 r februari 2OO4 a 19



P.P. VAJTI DER FEER BOI(AAL #
&f,*_

NAAM
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
Joh. Watzema
U. Dijkstra
S. de Jong
P. Antonissen
J. Klompmaker
S. Vink
S. Veenstra
S. Akkerman
P. Poepjes
S. Oosterbaan
S. Hoekstra
R. Rijskamp
S. v/d Velde
l. Visser
J. v/d Werf
S. Bangma
A. de Jong
P. Viera Dias
K. Voolstra
l. Meester
l. Beimin

ELFT. DPT.
Vierde 32
Dames 17
Dames 15
Dames 13
Eercte 11
Vijfde 10
Zesde 10
Vierde 9
Zesde 9
Dames 9
Tweede 8
Zesde 8
Tweede 7
Vierde 7
Tweede 6
Vierde 6
Vijfde 6
Zesde 6
Eerste 5

Zesde 5

Eerste 4
Tweede 4
Dames 4
Dames 4
Tweede 3
Tweede 3
Vierde 3

A. Huisman Eerste 2

B,P. Kleefstra Eerste 2
Joh. Nijdam Eerste 2

J. Zandberg Eerste 2
R. van Steinvoorn Tweede 2
Joh. Tijsma ïweede 2
B. Oosterbaan Zesde Z

S. vld Heide Dames 2
K. Timmermans Dames 2
T. Akkerman Eerste 1

S. Klitsie Eerste 1

A. Bergsma Tweede 1

H. Veerman Tweede 1

E. Quarré Vierde I
R. van Warmerdam Vierde 1- M. Haspels Vijfde 1

H. Hartmans Zesde 1

M. HoÈtra Zesde 1

W. Zandberg Zesde 1

M. Hiemstra Dames 1

M, Schotanus Dames 1

ViJfde 3

Vijfde 3

Vijfde 3
Vijfde 3
Zesde 3
Eerste 2
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