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ANNE T{IJDAM TOERI{OOI

Vrijdag 21 meiJl. is het Anne Nljdamtoernooi weer gehouden. De organi-

saiie was Ín handen van de activiteitencommissie. De weergoden waren

ons deze avond gunstig gezind en dus waren alle teams nog een keer

present. Het damesteam werd verdeeld onder de 5 Seniorenteams en de

À-junioren,zo werd er weer een spoitieve striid gevoerd om de felbe-
geerde Anne Nljdam schaal te bemachtlgen. De winnaar van deze avond

waren de veteranen van de club, Oldeboorn 6. Proficlatl!

KLUSSEHDAG

zaterdag 22 mei Jl. is de jaarlijkse klussendag weer gehouden. En wát

een anlmo. Om 9 uur zat de hele kantine alvol enthousiastelingen aan de

door Hendrik gezette koffle voor een werkbespreklng. Er is weer heel wat

werk venet. o.a. ls: het hekwerk rond veld B eruit gehaald; een nieuwe

laag schelpen aangebracht op het pad langs veld B; er behoorliJk gesnoeid

rondom velden en fietsenhok/entree; het tegelwerk in de boxen gevoegd;

het boxengebouw buitenom geverfd; de kantine weer van een extra laag

verf voorzien, en zijn de broodnodige reparaties weer uitgevoerd. Kortom,

alles zlet er weer pico bello uit dankzij de mensen met hart voor de club!!!

Na gedane arbekj is het goed rusten en barbecuen. Om ca. half vijf was er

voor iedereen een barbecue. Doordat het laatste krantje van dit selzoen

later ultkomt, was dit niet biJ iedereen bekend en is verzuimt het tijdig te
melden. W[ proberen ons leven te beteren, want in principe is de barbecue

voor iederéén die nauw bU de club betrokken is. Ook hebben we aÊcheid
genomen van enkele mensen, nl.: trainer Jan Berensen, Harm Oosterbaan
(leider tê) en uilke Nijholt (leiderlveeorger lc), Piet Tijsma en willemke

Meester (leiders 2"), wietse Huisman, Albert Nijholt, sierou v.d. Heide en
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Amarins v.d. Heide biJ het jeugdkader. De'Beker van verdienste'was dit
jaar voor JentsJe Kirkenier, onze trouwe scheids-/grensrechter zowel biJ de
jeugd als bÍJ de sen lorcn. Er wordt niet vaak tevergeefs een beroep op Jentsje
gedaan, vandaar dit eerbetoon! Als u/j[ ook graag biJ deze gezellige

club wil horen, er worden nog lelders voor het 2è en 3' elftal gezocht.

Vrfwllligers hebben we noolt teveel, dus schroom nlet en meld je aan! Er

is zoveel dat geen naarn hebben, maar wel moeten gebeuren.
VV OLDEBOORJ{ bcdrnkt ellc ldcn cn vrltwilllgere
die het afgplopcn calzocn voor ds dub ïn 't lpier wcst ha' tll

ONGEWEilSTE REGTáTE?
Door: Onno van Praag

Net als lk wordt u vast regelmatlg onder het eten gebeld door lemand die

u iets wil verkopen. Vervelend is dat.'Ongewenste intimitelten'zou je het
oOk kunnen noemen. OP een of andere manier komen ze aan Je naam en

telebonnummer, vaak weten ze ook nog mêer van Je, en proberen ze van

alles te verkopen waar Je niet om hebt gevraagd- Je kunt nee zeggen,

maar soFts zlln ze f,ink vasthoudend....... Nog nlet zo lang geleden kan

het zijn gebeurd dat u werd gebeld doOr lemand dle u een abonnement
op het nleuwe voetbalblad 'Elf ' wllde verkopen. En dle beller wist dat u

of een huisgenoot lld was van de club. Hoe kan dat ?? Grote organlsaties

verkopen hun adressenbestanden voor veel geld voor reclame-doeleinden.

Ook de KNVB doet dat - Jammer genoeg. Zoals u weet ziJn al onze leden

automatisch lid van de KNVB. Wlj als bestuur hebben er helaas heel weinig

over te vertellen aan wie de KNVB de adressen van hun leden ( van onze

leden dus) allemaal verkoopt. 'Officieel' hebben we er wel lets over te
zeggen - maar ln feite nlet, doordat de KNVB een ingewikkelde, ondemo-

cratlsche organlsatie ls. De adressen en telefognnummers van Onze

leden, uw adreS en telefoonnummer dus, wordt door de KNVB verkocht

aan reqlamemakerS dle er voor betalen, zOnder dat wiJ er letS aan kunnen

doen. WU hebben gehoord dat sommige reclamemakers aan de leden ver-

tellen dat de club toestemmlng heeft gegeven om u te bellen, of dat de

club er beter van wordt als u hun product koopt. DAT IS ONZIN. laat u dus

niet in de luren leggen, en koop alleen lets als u het echt hebben wll.
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WIE YUEET....

waar mijn nieuwe zwarte adidas winterjas (mt 152) is? Ik heb'm ergens
laten liggen en weet niet waar. Maar ik wil hem zo graag terug hebben!

Nlels van Kalsbeek

SIIIUFFELKOER

In de hal van de kantine staat tegenwoordig 'de snuffelkoer' met daarin
alle achtergebleven kledingstukken. -Iedereen kan dan zijnlhaar eigen-
dommen er weer uithalen. In de winterstop en de zomervakantie legen
we'de koer'en gaat alles wat er dan nog in zit naar een goed doel. In het
clubblad worden jullie op de hoogte gehouden wat er zoal inzit.
Hopelijk komt.iêder kledingstuk zó weer terug bij de eigenaar.

LAATSTE I(ANS!!
Gevonden voorwerpen van het afgelopen voorJaar:
. zwarte sportsokken
. donker blauwe kinderslip
r zwarte trainingsbroek XL + donkerblauwe fleece trui

(mogelijk van een klusser i.v.m. verfspatten)
. zwahe voetbalbroek Hummel mt. L

r Enkelsokje wit met rose
e Lichtgrijs badstof shirt, jeugd
. blauwe (gevoerde) trainingsbroek met lichtblauwe strepen op de

zijkant, mt. 152
. zwarte trainingsbroek, mt. 128
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. 2 blauwe hemden, mt. L

. zwart fleece shlrt met capuchon

. grijs fleece shlrt met capuchon

. lichtbruln/beige fleece-trul met ritsjes, mt. M

. zwart polyester trultje, mt. s

. zwart sweat-vest met capuchon, mt. XL

Wll ledercon dlc zitn of haar elgendomm.n w€€r t6rug wil hebben
dcze ophalen vóór de zomervekantiê biJ Sletla (tel. 631657)?
Volgend rclzoen beglnnen w€ wGer met cen lege'cnuffelkocr'll

VAIII HET BESTUUR

Van het bestuur: Het seizoen is (b[na) afgelopen, daarom nog een paar

aandachtpunten:

1. Wt moeten aftneldlngen van leden voor 30 Juni a.s. doorgeven aan de

bond, anders moeten wU voor het volle iaar de bondscontributie
betalen. W[ wfizen Jullle er dan ook nogmaals op dat afrneldingen voor
30 Juni blj mU gemeld moeten z$n, andens ziJn Jullie automatisch nog

een Jaar lid, en dat betekent dat ook voor het volgende seizoen con *
trlbutle vercchuldigd is.

2. Adreswljzlgingen svp ook aan het bestuur doorgeven.

3. In verband met afslultlng van de boeken graag de nog openstaande
notas zsm overmaken.

Verder wensen ik jullie een fijne vakantie toe en tot ziens op de sportvelden
ln het selzoen 2004/2005.

Blnne Oosterbaan, penningmecct€r
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SUPPORTER FAN IT JIER
Door: Hein Akkerman

....,....,sê stiet it hjir boppe omskreaun, mar Hindrik Schriemer is al s0nt
myn jongesjierren trouwe suppofter fan W Oldeboorn. Sels nea aktyf fuot-
balle, mar doe't bliken die dat syn beide soannen Oene en Willy (Wigle) in
aardich poepke fuotbalje koene, melde er him al gau as lieder fan'e jeugd.
Tegearre mei Rlnze Mulder 0ntferme er him oer de fuotbafleugd fan Alde-
boarn. Wij giene eartiids op'e fiets nei omlizzende doarpen om wedstriden
te spyljen, Doe al gie er tige op yn it spul. As it wat káld en it spannnend
yn't fjild wie, hie er de tonge in eintsje Ét'e m0le, in dripke oant noas
en him faak yn'e hannen wriuwend, Dat byld is mij altiten bijbleaun, ek
doe't lk mei syn soannen yn it earste fuotbalÍe. Je moasten oppasse om
net neist him te stean, want hiJ skopte ek noch wolrls mei línks, ha'k no
pas begrepen. In hiel skoft haw ik Schriemer rit it each ferlern, mar doe't
myn soannen beg0nen te fuotbaljen stie er wer biJ de lijn, en sels bij de
Dames op sneon. Syn hert is dêr
wer't fuotbal is, syn hert leit bU W
Oldeboorn. Net wei te tinken oan
de line en as it him net nei't sin
gie betiden, tegearre mei mannen
as Gabe, Hendrlk en Albert, pit-
tich kommentaar leverjend op 'e
grinsrjochter, ek al wie't syn eigen
soan (Grou). Doe't it allegearre wat
minder waard mei Schriemer en de
gong nei't sportfjlid wat beswierlik
waard, tocht ik oan de Hindrik
Schriemer dy't mei És op't fytske
nei bygelyks Langsweagen, de
Knipe, qn de Gerdyk gie, Wat let
it dan om op sneintemlddei efkes
de auto te krijen en Hindrik dêr te
bringen wer't syn hert leit: it fuot-
balfiild. Foar miJ mei er supporter
fan'e ieuw wurde!!
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UIT DE OUDE DOOS

v.v. oLDEBOORII, SETZOEII 1984 - 1985
B-JUltIOREil, l(AllPIOEil, 5r KLAS D

Staand:
Piet Tysma, Sybrand Oosterbaan, Siemen Willem Smlnk, Harry Brandsma,

:elle iheunissen, Wilfred Veldman, Theun Poepjes, Harm Oosterbaan.

Zlttcnd:
Marinus Dam, Wout Jan Ykema, Johan Tysma, Rene Kooistra, Jan ViSSer'

Cees Reitsma, Rinse Jan v.d. Veght.
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sErzoEN 1984 - 1985
B-Junioren, lGmpioen, 5" klas G

1. lan de Graaf
2. Johan Tysma
3. Harry Brandsma

sErzoEN 1985 - 1986
B-Junioren, 2" plaats, 3. klas H

1. Johan Tysma
2. Rene Kooistra
3. Sybrand Oosterbaan
4. Harry Brandsma
5. Jan Visser
6. Leo Weldenaar
7. Wilfred Veldman
8, Cees Reitsma

24
2t
15

Doelpunten
Doelpunten
Doelpunten

Doelpunten
Doelpunten
Doelpunten
Doelpunten
Doelpunten
Doelpunten
Doelpunt
Doelpunt

10
10
10

8
7
5
1

1

SLEUTELS GEVONDEN?

Sinds het Anne Nijdam toernooi zijn de sleutels van box 1 en 2 weg . Graag
even inleveren bij een van de bestuursleden!
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E.PUPILLEl{

OLDEBOOR,N E2 - OUDEHASKE E2

De eerste wedstr[td na de wlnterstop (en ons kamploenschap). We begonnen

nlet zo goed, te veel balverlies. Maar gelukkig ln de tiende minuut ongeveer

scoorde Ronnie. Na een mooie actie van Robert (Carlos) werd het 2-0. En dat
was nog maar het begln. In de eerste hetft werd het uitelndelfk 5-0 door mij
(Ilm) en vlak hlerna Edwln, als laaBte soorde Ronnle voor de rust. Na de

ranJa moesten we eerst wser even wennen en liep het nlet zO lekken Onze

leider August spoorde ons aan en dat hielp. Ik scoorde drie keer ln de tweede

helft. Jammer genoeg kregen we ook nog een tegengoal. Elndultslag 8-1. Een

leuke wedstriJd behalve voor onze keeper Dennls, hU had te weinig te doen.

Tlm fioelker

ALDEBOARN TEGEN READ ZWART

We moesten helemaal naar de hiepe ioe, Om tegen Read zwart te voetballen'

Read zwart heeft van r/wc aowonnen. Dat was 1-9 rroor read zwaft. En w[ hebben

met 8-1 gowonnen. Daarom moeten we tegen read zwart wlnnen. Maar het ls 1-1

genorden dat ls een punt voor Read zwaÊ en een punt voor Aldeboarn. En we

zun heel blu met die punt, omdat we nu geluk staan met Read zwaÊ. Maar Read

zwaÉ heeft hogere doelzaldo dan ons, Het voetballen was heel leuk want het was

heel spannend. 1" helft hadden we heel veel kansen maar er ls maar een goal ges-

coard. En h[ ls gescoard door Ïm. Ronnle schopte de bal tegen de paal en toen

gleed ïm eerst nog onderult want het was heel vies weer. En toen herstelde Ïm
zió en schopte de bal in het goal. En Edwin was heel erg vanauek bezlg. HU paKe

heel snel de bal af en gaf moole vtotzetten. De 2' helft was wat mlnder want we

moesten ln de wlnd voetballen, Maar wat we ook deden nlks holp. Maar even later

kwam de zon er even biJ. En dlt scfireef mfln vader over het voetballen: Spannend

gelijk waardlge ploegen veelwhd had wellnvloed op de wedstrfid. 2" helft konden

we nlet echt aan de andere kant komen de tegengoal was een kluts.

Ronnle

De zwart witten 44e J€argang 6;. / r Junl 2OO4 a 8



A*'UNIOREN
Door: Albert NiJholt & Wietse Hulsman

VERSLAG 2E SEIZOENHELFT OLDEBOORN A1

Na een redelijk actieve winterstop, waarin naast het jaarlUkse zaalvoet-

baltoernooi ook nog eens 4 oefenwedstrijden werden afgewerkt werd de

competitie hervat op 21 februari in Oosterwolde tegen De Griffioen A1. De

oefencampagne was overigens niet al te succesvol verlopen. Op het zaal-

voetbaltoernooi speelden we geen grote rol van betekenis en van de 4 oefen-

wedstrijden werd alleen van Mildam A1 gewonnen. Tegen respectievelijk

corredilk A1(7-3), oldeboorn 4 (3-1) en Drachten A2(9'1) werd kansloos

verloren. Gelukkig herstelde Oldeboorn A1 zlch tegen De Grlffioen A1'

op een bevroren veld werd een verdienstelijk pun$e gepakt. Na de 1-0

achterstand maakte Martijn Haspels nog in dezelfde minuut met een

prachtige goal de gelijkmaker(1-1)'
De inmiddels beruchte westriJd tegen Akkrum A1 werd op 3 maart
gespeeld, Enige ergernis bij de lelders over enkele incidenten voor en na

de wedstrljd gaf aanleiding tot een pittig stukJe in het voetbalkrantje, wat

een week later werd overgenomen door de LC. Zoals in beide stukjes was

te lezen mankeerde er aan de wedstrijdinstelling helemaal niets. Helaas

werd er onterecht met 4-3 van onze buren verloren. (doelpuntenl Gerrit

Scheffer en Erlk Westerhoven (2x)
voor Hindrik de Jong was dit de laatste wedstrijd tussen de palen bij de

A-junioren. Door de keepersproblemen bij het 1" elftal kwam Hindrik bij

het 20 in de goal. Hij kon hierdoor echter niet de motivatie meer opbrengen

om op zaterdag ook nog eens bij de A's te keepen. Gelukkig werd in de

persoon van Jeen de Leeuw een goede veruanger gevonden.

Jeen keepte zijn eerste wedstrijd in en tegen Bakkeveen A1. De thuiswed-
striJd werd destijds enigszins ontsierd door de door de knvb aangewezen

scheldsrechter B.Brander uit Akkrum. Die meende destijds met gele kaarten

te moeten strooien. De begeleiding'van Bakkeveen voelde zich blijkbaar

ernstig benadeeld, ondanks het feit dat Oldeboorn maar 1 kaart minder

kreeg dan Bakkeveen in die wedstrijd. De scheldsrechter in Bakkeveen

wist Brander te overtreffen in het uitdelen van de kaarten, maar waar

Brander ze nog redelijk wist te verdelen over beide ploegen was Oldeboorn

deze keer de enige ploeg die de kaarten moest incasseren. In de tweede

9 f Oe Zwart Witten 44e Jaargang 6r. f r juni 2004
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helft moest Oldeboorn de voor rust opgelopen 2-0 achterstand (overlgens
door eigen schuld) goedmaken. De scheidsrechter wenste hier duidelijk
niet aan mee te werken. In een van beide kanten harde en grlmmige wed-
strijd gaf hiJ Oldeboorn maar liefst 5 gele kaarten, waarvan 2 voor Jakob
Nijholt. Erik Westerhoven kreeg nadat h[ overlgens eerst nog wel met 2
doelpunten de ploegen op gelijke hoogte had gebracht zelfs de rode kaart
na zogenaamd commentaar op de lelding. Ondanks de 10 minuten extra
tijd die biJgetrokken werd wist Bakkeveen tegen 9 boarnsters niet meer
te scoren, zodat we toch nog een punt (2-2) overhielden aan dit nare
duel. De eerste driepunter na de wÍnter kwam ln de thuiswedstrijd tegen
Nieuweschoot A1, Anno Huisman boog in de slotfase met 2 schitterende
goals de 1-2 achterstand om in een 3-2 zege. Martijn Haspels had het
eerste doelpunt gemaakt.
Aan inzet en werklust ontbrak het bepaald niet de laatste wedstrUden. Ook
tegen de latere kampioen Jubbega A1 konden we dit als pluspunt noteren,
Lange tiJd konden we Jubbega heel goed partiJ geven maar enkele persoon-
lijke fouten achterin en het missen van opgelegde kansen in de slotfase
leidde ulteindelljk tot een 5-3 nederlaag. MartUn (2x) en Anno zorgden
voor de doelpunten.
De thuiswedstrijd tegen Waskemeer op donderdag I mei werd er een om snel
te vergeten. Al na 5 mlnuten moest spelbepaler Anthony Vlnk geblesseerd
het veld verlaten met een enkelblessure. HU bleek voor de rest van het
seizoen te ziJn uitgeschakeld. Na 45 minuten slecht voetbal was het 0-1
voor Waskemeer. Na de thee rngest dit goedgemaaK worden. Laatste
man Anno Huisman werd naar voren geschoven om oorlog te maken ln
de zestien van de tegenstander. Helaas werd dlt iets te letterlljk opgevat
wat resulteerde ln een massale knokpartfl ln de slotfase van de wedstrijd,
Twee spelers van Waskemeer zagen daarbU de rode kaart en ook de stoere

Jongens Arnold Oosterbaan en Jasper Boerhof(notabene als grensrechter)
werden door scheidsrechter Klrkenier uit het veld gestuurd. Na afloop
genoeg om over na te praten dus, echter punten leverde het niet op,
0-1 verlies.
Oldeboorn A1 speelde dlt seizoen de wedstrijden doorgaans 's mlddags om
14:00 uur. 11:00 uur voetballen ln Oerterp is (vooral na een groot feest
in het Medlum op vrljdag) dan ook veel te vroeg. We hadden net zo goed

thuis kunnen blijven. Gelegenheidsdoelman Robbert van der Torre kreeg
slechts 6 tegen, maar het hadden er ook 15 kunnen zijn. Een complete
afgang(6-0)l !

Uit de laatste 3 wedstruden moesten toch minimaal 6 punten behaald
kunnen worden om in ieder gevalde verdiensteliJke 6ê plaats op de rangl'tjst
veilig stellen. Zo hadden we toch nog een streven in de eindfase van de
competitie.

De ZwaÍt WittÊn 44e Jaargang rr;. 7 r juni 2004 O 10



Thuis tegen Tijnje A1 werd goed begonnen met een 3-1 overwinning'

Een0.lachterstandwerdgoedgemaaktdoorAnnoHuisman(Zx)en
Erik Westerhoven.
Zoals vooraf al werd gedacht waren we tegen HJC Al (waar we

3 punten van pakten) kansloos. In een eenzijdige wedstriJd won

gemakkelljk met 1-8. Gerrit Scheffer redde voor ons de eer'

nog
HJC

uit

óus roesi de laatste wedstrljd van het seizoen gewonnen worden- Helaas

(mlsschien door het mooie weer) werd te slap aan dit duel begonnen' we

ÈráiOàn uiteindetijk nog een punt, maar dit was voornamelijk te danken

aan 2 wereldgoals van Jasper Boerhof. Erik westerhoven had de vroege

openings$effer voor z[n rekening genomen(3-3)'

It'a aRoàpwachttede atscheld nemende leiders nog een aangenameverrassing'

Ze werden na jarenlange gouwe dlenst bedankt door de spelersgroep en

kregen van hen een prachtig bos bloemen'

oldeboorn A1 eindigde uiteindeliJk op de 7" plaats' Na 22 wedstrijden

werden 25 punten behaald. we scoorden 44 keer en kregen er 66 tegen.

Al met al hebben we een heel behoorlijk seizoen gedraaid. Waarin ups en

downs elkaar wat afwisselden.
Helaas was het niet mogelijk volgend seizoen opnieuw een A-elftal op de

been te brengen. Het elftal wordt behalve Jacob van der BiJ en Jasper

Boerhof (stop;en) en Eyat Ashur en lan Hendrlk van der Wal (c-junioren)

verdeeld over de versch 1l lende seniorenteams'

Tot slot willen wij graag de spelers- en scheldsrechter Jentsje Klrkenler

bedanken voor de jarenlange samenwerking'

STATISTISCNC GEGEVENS OLDEBOORN A1
(inclusief oefenwedstriJden)

Narm:

Jacob van der Bij

Tom Prcot

lan Meester

Hlndrik de Jong

Tralningen: Wcdstrijdenl
(totaal166) (totaal:26)

Doclpunten:
(totaalrSl)

1

Boekingen:
(totaal:18)

47
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Jasper Boerhof 14 23 2 2

Erlk Westerhoven 44 25 16 2

Arnold Oosterbaan 39 26 L 2

Jakob Nfholt 27 23 t 2

Anno Hulsman 56 24 7

Mart[n Haspels 37 20 9 2

lan Hendrlk v,d.Wal 33 24 1 1

Eyal Ashur 25 22 1

Anthony Vink 38 19 4 3

Gerrlt Scheffer 18 18 2

Jeen de Leeuw 2 12

Ate de long

lelmer Beimln 3 1

Robbeft van der Torre

Jorritzandberg 1 3 4

e.d.De Sweach A1

e.d.Mildam A1
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NIEUWS VAN DE
JEUGDCOMMISSIE

,#
#f,,_

DEFTNTTTEVE TNDELTNG SETZOEN 2OO4-2OO5 (ONDER
vooRBEHOUD VAN AF- EN AANMELDTNGEN)

C-junioren (11-tal)
1. J.H. van der Wal
2. E. Ashur
3. R. Land
4. A. Hobma
5, R. Shanmugalingam
6. J. Haspels
7. D. Rodenburg
8. R. Splnder
9. R. van Kalsbeek

10. R. Faber
11. J. van der Wal
12. O. Ashur
13. A. de Jong

Trainer: Dinsdag Jelle Jacob de Vries,
Donderdag Douwe Hein Akkerman

Leiders: Jelle lacob de Vries/Andries Spinder

Trainingstijden: Dinsdag 19.00 - 20.00
Donderdag 19.00 -20,00
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D-pupillen (7-tal)
1. L.A. Hooghiem
2. N. van Kalsbeek
3. A. T. de Boer
4. S. Oosterbaan
5. A. van der B[
6. W. Schukken
7. T.F, Bles
8. T. Tjoelker
9. R, Poepjes

Trainer:

Leider:

Trainer:

Leider:

Johannes Watzema

Johannes van KalsbeelVJohannes Poepjes

Trainingstljden: Maandag 18.00-19.00
Woensdag 18.00-19.00

E-pupillen (7-tal)
1. S. Brak
2. S, Jelsma
3. D. Faber
4. H. de Jong
5. H.W. Dekker
6. E. Huitema
7. F, Kroes
8. R.C. de Boer
9. R. van Roeden

10. K.l. Dijkstra

Ate Bergsma/Jorrit Zandberg

Martin Meester/August Faber

Trainingstijden: Maandag 18.00-19.00
Woensdag 18.00-19'00
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F-Puplllen (7'tal)
1. l.J. Lolkama
2. S.W. van den Brink
3. H. Kroes
4. C. Schukken
5. H. StulP
6. M. Rooks
7. K, Brak
8. T. Kroes
9. M. Antonissen

10. B. de Jong

Trainer:

Lelders:

Slerou van der Heide

H, Lolkama/vacature

Trainingstijden: Woensdag 18.00-19'00

Dit jaar hebben wiJ veel"oudereJeugd" door moeten schuiven naarde senioren'

nieidoor is de jeugdafdeting in aàntat Jeugdleden a*enomen. Deze Jeugd

f."n nog wel terecht blj de Jóugdcommissle v93r eventuele vragen/klachten/

,rgg"á... Helaas neËuen-w6 oolqaÊcheid moeten nemen van een aantal

,rij*ittig"o dle ons jaren van dienst z'$n geweest' Dit z'tjn:

wietse Huisman wiegerszoon (trainer/lelder), Johannes Nijdam (tralner/

ÈiO"ó, Aberr NiJholt (ieider) en Amarins van der Helde (noruliste).

WijwillenjullienamensdejeugdcommissieendeWovanhaÉebedanken
voár jullie jarenlange inzet. Wlj hopen dat w5 over een aantal jaren weer een

bercep op jullle mogen doen.

Aansluitend kOmen we dan bu het volgende: Voor komend seizoen

(2004-2005) zUn wU blj de jeugdcommissie nog op zoek naar een

ànthousiaste notulisie. Mocht Je dit aanspreken, dan kun je Je

melden biJ Jan van der woude'(631636) of Siete veenstra (632078)'

ook zoeken wij nog een Jeugdtralner voor de F-pupillen. ook voor deze functie

kun5e5e aanmóU"n Uii Uóuenstaande personen. Restons nog iederêen (spelers'

leiders, trainers en ouders/verzorgers) een sportief en vooral gezond voetbal-

selzoen 2004-2005 toe te wensen.

Ieugdommlssie V.V' Oldeboorn.
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OLDEBOORN {
Door: Hein Akkerman

#qL-

&F#.'-

U krijgt tenslotte van mij een overzicht van de laatste zes wedstriJden.
Geen uitgebreide verslagen, maar meer korte samenvattingen. Te beglnnen
met de wedstriJd tegen Gorredljk thuis. Voordeel van het 4e klassenschap
is dat ook de pers belangstelllng toont voor een topper. De nummer één
tegen de nummer drie. Gorredijk kon ln deze wedstrUd zijn koppositie
noolt waarmaken. De eerste helft wat kansJes over en weer, maar echt
gevaarlijk werd het zelden. De strijd werd gespeeld op het middenveld.
Beide ploegen leden veel balverlies en het werd een rommelige eerste
helft. De tweede helft begon Oldeboorn furieus en dat leidde direct al tot
een goal van Douwe Hein, 1-0. Even later schoot Tsjerk over na een prima
aanval. Oldeboorn toonde veel inzet maar moest halverwege de tweede
helft het initiatief aan Gorredijk laten en dat leidde tot een serie gevaarliJke
aanvallen. Siemen Willem hield lang stand maar moest een kwaÊier voor het
einde toch buigen voor een van de aanvallende acties van de gasten. Het bleef
1-1 en dat was een terechte elndstaSd.
De zondag daarop tegen nummer twee van de ranglijst ONB. Dáár terecht
verloren van een goed voetballende ploeg. Deze middag kregen weer een
matige veftoning voorgeschoteld, mijn aantekeningen waren de koÉste van
dit winterceizoen. ONB schoot al na 20 minuten raak uit een vrije trap, dle via
de paal in het doelverdween. Hier stonden enkele vrije trappen van Oldeboorn
tegenover, maar Siete ziJn vizier stond niet op scherp. Pieter kwam in de ploeg

maar ook hij had geen geluk met ziJn schoten. ONB zette nog even aan en zag

een serie vloeiende aanvallen beloond met een prima doelpunt, al was daar
enige hulp van Remco voor nodig. ONB hoefde deze middag zfin beste spel
niet te spelen om zich een matig Oldeboom van het liJf te houden.
Irnsum - Oldeboorn is altijd een beladen wedstrljd en misschien was deze

wedstriJd nodig om Oldeboorn weer scherp te kr[gen. Bovendien konden de
punten nog wel gebruikt worden. Het werd een enerverende mlddag waar-
bij ook deze keer de wind hinderlijk was. Oldeboorn had de wind mee en

dat leverde kleine kansjes op, maar het duurde tot de 20e minuut alvorens
Douwe Hein kon scoren. Imsum kwam op gelijke hoogte na een fraaie kopbal.
Even later was het 1-2 door een schitterend afstandsschot van Bouke Paul.

Wietse moèst nog een bal uit eigen doel trappen en daarmee was het rust.
Na tien minuten in de tweede helft was het alweer 2-2 mede door windvoor-
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deel. Imzum verzuimde door te gaan en liet Oldeboom terug komen. Na goed

doorzetten van Johannes en vla Jorrlt belandde de bal blj Douwe Heln die raak

schoot, 2-3. Even later maaffie Slete er 2-4van en leek de strijd gestreden'

Uaar de wedstrijd had nog een staaÊje'De scheidsrechter kon er niet genoeg

van krljgen dezè middag én Íet twaalf minuten lager spelen' In deze extra tijd

kwam Imsum nog op 3-4, maar verder kwamen de mannen van Koos van

D[k niet.
oldeboorn - udiroc, weer een wedstrijd waar tralnersperlkelen een rol

speelde. Berensen tegen schokkec volgend Jaar Berensen met of zonder

Schokkker. Na een rommelige beginfase kwam Oldeboom op 1-0 door Douwe

Hein na een goede pass van siete. udlros zat het deze middag niet mee, de

lat werd vter of vgf keer geteisterd en bovendlen keepte Siemen Willem zeer

attent. Sil schoot OldeboOrn in de 80& mlnuut naar 2-0. Maar even later was

het alweer 2-1 door een corner die ln één keer ln het doel verdween en daar

bleef het biJ. Een gplukklge ovenrinnlng' maar ook zolets kun Je ffiwlngen'
De volgende drie wedstrijden kunnen onder één noemer geplaatst worden,

nl. het vervullen van de sporti{eve plicht. Dat Oldeboorn niet die strijd leverde

en dle scherpte had als alle voorgaande wedstrfden lag wel een bee$e voor

de hand. Haulcrvflk was typisch zoh wedstriJd. Oldeboorn schiep zich wel

kansen, maar mlste de scherpte. Haulenrflk loerde op die ene kans en dle

kreeg het ln de tweede helft toen een vooget in één keer op de pantoffel werd

g"ni*en. Haulenrfk had hierdoor nog een kans om degradage te ontlopen.

óHeboorn had trouwens nog de pech dat Siete op de paal schoot'

Zou Oldeboorn nog één keer kunneh vlammen tegen Ald(|,um? Deze ploeg

was in degradatlegevaar en Oldeboorn kon vriJuit voetballen. Het zou een

slechte wedstÉjd worden, maar de spanning vergoedde in elk geval nog wat.

Echt ultgespeelde kansen deden zlch nlet voor. Douwe Heln was fiet dlchtst

biJ een áoeipunt na een schot op de paal en zag een schot in de hoek prima

gàpareerd door de Akkrum-goalie. Akkrum drong de tweede helft aan, maar

als Oldeboorn via Martijn een betere keuze had gemaakt had Oldeboom de

overuinning gepakt. Het bleef dus 0-0 en Akkrum mag nog hopen. Dan de

laatste weOstriia tegen SpoÍt Vêr€cnt, nog een ploeg met degndatieproble-

men. Blj winst vellig en dus moest alles ult de kast. Dat deden de voetballers

uit Ofièberkoop dan ook deze middag. Oldeboom llep voortdurend achter

de feiten aan. De anders zo sollde verdediging liet steekJes vallen en daar

profiteerden de Bercopers optimaal.van. sport vereent kwam op 0-1, na een

goede dleptepass. Oldeboom kwam gelljk na een overtreding in de zestien op

óouwe Hein en Slete schoot binnen, 1-1. Het werd 1-2 voor Sport Vereent

na een vrije trap die ingekopt kon worden. KenneliJk zag reporter de bui al

hangen, want zljn aantekeningen lieten hem in de steek. Wel schoot Pieter

vh áen afstandsschot nog ln de roos. Maarvan de2-4 nederlaag staatverder

niks genoteerd. Sport Vereent was veilig, maar dat gold niet voor Haulenruijk.

17 O Oe ZwaÊ Wltten {4e Jaargang nr. f o Juni 2004



Zij degradeerden rechtstreeks en Akkrum moest met Oosterllttens uitmaken
wie hetzij mocht promoveren, hefzij voor het 4'klasseschap behouden mocht
bl$ven. Het zou Akkrum worden en we k'rjken uit naar de komende derby's.

Het seizoen zit erop. Een selzoen dat boven verwachting is verlopen en

waanop Berensen en zfin mannen, en nlet te vergeten lelder, veaorger en
grensrechter(s), met trots kunnen terugzlen.

oERSTCHT 2002-2003

Understeand ln stlkje fan Hein Akkerman wer't er ferline Jier nei êfrin fan it
selzoen de mannen fan it'flaggeskip' mei ferraste. It llke És aardich om it
no nei dlt seizoen, wat boppe ferwachting ferrQn is, dochs noch te pleatsen
yn lt klubblêd. Better let as net!

Sa nei ófrin fan'e kompetysje (2002-2003) like it mU wol aardich alle

spllers rls 0nder de loep te nlmmen. It is in mix fan wier en in bytsje net
wier, wat koartswilich en net te dreech.

1. Ik begjin mei de slÉtpost fan Oldeboorn, Jeroen' Hat hlm dit jier
ontwlkkele ta in betroubere keeper en soms sels tot matchwinner.
Hlchtepunt moat foar hlm west ha lt stopjen fan? penalry

tsjin DVSV. Geanruurklng mei de ferdiedlglng kin nog better.

Z. Op de rjochter kant stiet 'gre,gte'Wietse' Net de soepelste fuot
baller; mar foar de tsjinstanner in muoilik te nlmmen obstakel' Syn

Étskowbere fuotten en syn draaiende kopbewegings hearre bij
Wietse. In rêstlge fuotballer dy't net gau yn'e brán stiet. Hat noch

wol ris in oeftreding nedich.

3. Komme we b[ Robbert' Foar in protte sinten nei Boarn helle, mar dy

sinten hat er foarearst bij de kapper bestege. Foaral ln ferdigenjende
taak, mar ek sa no en dan ynskowe, As je net better wlsten soene je

slzze dat er fan de ferkearde kant ls' Altiten de hantsjes
om de tsJlnstanner, it kin net skele wêr. Spitich foar him dat er de

lêste wedstryd mlsse moast. Mar it stiet him te priizgjen dat er as

ienige Boarnsupporter midden tusken de Darpers stie en

foar in protte kabaal soarge.
4. En dan Remco. Let beg0n nrei it fuotbaljen. Yn in pearJier tiid

opklom nei it flaggeskip fan Aldeboarn en him 0ntwikkele ta basis-

spiler. Moast 2 of 3 kear ferstek gean litte troch in brutsen noas.

Foar elke tsjinstanner in pleach. Remco kom je altiten wer tsJin.

Hy is de mandekker bii Ístek en as er opbouwend him fierder
0ntwikkelje kin, kin Boarn noch in protte wille fan him ha.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Hichtepunt foar him moat de goalyn Darp west ha.

Binne we beláne bi|'tYtse' Wietse. Fansels dizze knaap hat it net fan

frjemd, mar wat hast Ín goed seizoen efter dy lizzen. In betrouwbere

slÉtpost, Ínar as it llje kín opkommend en faak hálde dat driging
yn. Ferbaal hearre wU dy net faak, mar oan'e kant hearre wy ek

net alles. Do silst noch wol faak dreame oer de beslissende penalty.

Prachtich moai , dy hiest feÊsjinne.
siete is dit jier helt wurden fan Tamme. Krekt of hie dit mantsje
ynfloed op Siete, Ik doel dan foaral op it read en glel. Dit jier moat
foar diJ it'kleurleasteïier west hawwe. Net wat foutbal oanbelanget

trouwens, want deryn blaast dyn partijtsje bêst mei. It oanspylpunt
op it middenfilld, begeunstige mel in gouden (linker) traap en sad

waande makker van ferskeldene goals. len goede rie: fal in bytsje êf
dan hoechst ek net te freegjen hoelang oft it noch is!

Johannes is de man fan mominten. Sa sjoch Jo him in skoftsJe net en

dan ls er wer folslein oanwêzich. Hat it te krlJen mei kondysje of
jowst op momlnten tefolle en moast dan wer bekomme' Hannen yn'e

side of op'e knibbels binne karaKeristike'standjes' fan dlj' Miskien

better doseare. Dyn goaltsjes hast yn elts gefal meipikt. Klassel

Komme wij bij len fan'e Jongste spilers, Bauke Paul. In mantsje meí

in grut fuotbalhert. Dat hat er net fan frJemd. Syn helt Meinie hie nei

fiif minuten al ln smoarge broek en lei faak op'e gr0n' De ynset hast

fan hlm, der altlten foar gean, it gêrs opfrette. Ast sa troch glest kin

Boarn noch in protte wille fan dii ha.

Douwe Hein, la wat moat je as heit fan dizze linkspoat slzze' Kin

net al te kritysk wêze want dan kriJ 'k it thós op myn brea. Tsjin

DTD Étfallen mei in knibbelblessure dy't tige'hardnekkig'wie. De

hiele winter thÉs sitten bU mem op'e bank en yn't foarJier wer ré om

te spyfien. Net folslein, it bleau bij ynfalbeurten, mar dyn ritme
koest noch net fine. Boarn mlste syn fêste spylpatroan, de

komblnaasje Siete - Douwe, dochs ln wapen fan belang foar Alde

boarn. Lykwols Douwe Heln in goeie fuotballer wêr't in heit bêst
grutsk op wêze mei.
Dan Sybrand, yn'e hJerst fan syn fuotbalcarriëre. In begaafd tech-
nicus, mar qua loopfermogen hálde it net mear oer. As oanfierder de

mannen oanmoedigJe as it ris wat mlnder rOn. Hast yn dyn lêste jier
noch aardích wat goaltsjes meipiK en de promoasje nei de 4" klasse

wie in moaie bekroaning fan dyn fuotbalcarriëre biJ Aldeboarn.

Jorrit, de kleine grote man. Ek als sa'n jong baaske, dy't syn
paadsje bêst skltnfage hat. Bij flagen soms 0nneifolgber, ik tink oan

St. Jacob wer'st de ferdigenlng hielendal gek makkest. Soms net
yn't spul foarkommend, omdat links no lenkear Siete syn favorite
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plakJe is. Waardest faak wissele, mar ast sa troch giest hast it oare
jier in fèst stekje yn it 1" .

12. Dan gean we nei Prêfer. In grutte sterke keardel mei in goede
techniek en in foarse traap yn'e skonken. Dwingt al respeK 6f
as eer noch gjin bal oanrekke hat. Mei syn kanonsk0gels in pleach
foar elts muorke, Ferskeidene fan dyn pegels belannen yn't fyanlike
doel. Eins moast sa'n fuotballer as do in basisspiler wêze. Dat
gebeurt te min. Spylje yn it belang fan it elftal, leit dij net. Ik wit
net hokke grute earen as'to hast, mar soe it der net tusken sitte.
Want 0nkunde Pieter, dat wol mU echt net oan.

13. Dan de oare Akkerman, Tsjerk, Samar yn'e holle opkommen: ik wol
wol fuotbalje. In einzelgànger yn't tennisjen en nou samar yn'e
teamsport. As student fan'e ALO genêch kondysje en weardich
ferfanger fan syn broer. Foaral syn snelheid wie
in pleach foar de measte ferdigeners. Qua techniek nog in protte
leare, mar ynset en goaltsJes meitsje makken in protte goed. Koe
net it hiele seizoen 6fmeitsJe omdat it gravel wer luts,

14. En dan noch Jelmer. Ek noch in jonge fuotballer, en is ófgrysklik
lverich en snel. As er noch wat better de bal bij hlm háld, kln it
in goeie fuotballer wurde, Mar jonges moatte yn sa'n earste
jier rypje. Sette se har foar 100 o/o yn, dan komt it wol goed en bin'
it folsleine 1" elftalspilers.

Fansels ha we ek ynfallers han. $a keepte Hindrik de Jong yn St. Jacob
en Langsweagení en liet sjen dat er ót it goede keepershout snien is.
Êk Anthony Vink mocht in pear kear ynfalle. Hij, net ien fan de grut-
sten, liet ek al sjen dat er talinten hat. Boarn hopet der yn'e takomst
fan profiteare te kinnen. Dan de trainer Jan Berensen. Ik haw him
sa Onderde westriden ris besjoen. Karakteristike hálding fan him is:
ien hán bij de noas en de oare opteard foar't boarst del. Derbij eins
nooit stilstean. Net folle fan syn plak Ófwikend, de wjirms komme bij
h0nderten nei boppen. En ferbaal altiten oanwêzich. Hij hat grif gjin
automaat, want it is oars net as: 'schakelen, schakelen'. Mar hij hat
Boarn woldêr krige wêr't er it ha woe, nl. yn'e 4e klasse. Dat wie altiten
net mei goed fuotbal, mar der siet striid yn en beleving en dat hat wolris
oars west. Leider Harm, yn't sált bebiten yn'e fuotballerij. Meastal steand
nêst de dugout. It iene shagJe nei 't oare fan'e senuwen.Begien mei de
jonges yn't fiild, kritysk op'e fluitist of flaggenist en dat allegearre yn't
belang fan'e spilers. No is Harm net troud, want hiJ stekt der in protte tiid
yn. Petsje 6ft lJilke as shitstikfan dit ferhaal. De man fan de 'zalfles' en
de pOde mei wetter. Meastal in sigaarke yn'e m0le en as it misgiet mei de
blessures it fiild ynrinne, it sigaarke yn'e dugout lizze en der op óf. In flut
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wetter der oerhinne of in spuitbus, it sigaarke wer oppakke en niJ libben yn

ut".".Mardatnetallinne,ektrochdewlkelseroanwêzlchomblessures
te behannefen en rle te Jaan. In onmlsber man. Al mel al ln slagge selzoen

wer't spilers, trainel leider en fersoarger mei foar soarge ha'

OLDEBOORI'I 2
Door: Plet Tijsma

OLDEBOORN 2 STf,'GT WEER ilAAR 3! FOSrÍtE OP DE RANGIJ'ST'

Dat het allemaal kan verkercn wlsten we al van Bredero' Dus is het ook niet

zoverwonderlukdatoldeboorn2na4overwlnnlngenopr|tzomaarweer

"p 
a. i poriuÀ op de rangllJst zetelt. was men enkele weken geleden nog

fl"tagoneerA op een 7" ple( nu zlt erweereen st$gende llin. Dat dltoverigens

nàir"t sprankelend voetbal gepaard gaat is van mlnder belang, de punten

woroen be'haald en ook dat ls wel eens anderc geweest. zondag 18 aprll loruam

èáÀaUf 4 in Aldeboarn op bezoek en ging helaas weer met lege handen

huiswaárts. Oldeboorn bleei< na 90 min. spelen met 1-0 toch te sterk te ziJn

geweest.IneenvrugezaPlgewedstrUdwashetJohanneswaEemadleulteln.
áeluk rn de 4s min. matchwlnner zou worden. Komende zondag gaat de rels naar

sneek (wZS 3) en op 9 mel a.s. speelt men de laatste (thuls) wedstrfd van het

seizoen 2003-2004 en wel om 10.00 u. tegen sc loure 3' It eln komt yn slcht"""

oLDEBooR.N2WINTDoELPUNTRIIKDUELTEGENUfizS3'

ook zondag 25 aprilJ.l. was het weer niet echt overtulgend wat oldeboom

2 llet zien in Sneek. Íegen wZS 3 glng men echter wel firrieus uit de start-

blokken (hebben we ót eerder gezlen dit selzoen), Na 6 minuten spelen

was de siand reeds 0-2 door doelpunten van Johan TiJsma (straftchop) en

Johannes Watzema (na een prima pass van Cees Reitsma)' Helaas zaKe

hierna het spelpeil naar een zeer bedenkelijk niveau. wederom wetden vaak

de moeilijke'opiosstngen gezocht en WZS kwam dan ook terecht op 1-2 ln de

12. min. Oldeboom n lrt elntet in de 16a min. weer uit te lopen naar 1-3 door

een doelpunt van sybrand oosterbaan (pass tussendoor van Jan Visser)' Dit

àuunOe helaas ook maar weer 5 minuten, toen was het alweer 2-3 doordat
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Oldeboorn in de defensie veel teveel ruimte weg gaf. Op slag van rust wist
Sybrand Oosterbaan met een lntikkertje uit een voozet van Ate Bergsma
wel weer de voorsprong uit te bouwen naar 2-4. Na rust leek Oldeboorn de
wedstrijd volledtg uit handen te geven. Blnnen 13 minuten was de stand door
WZS gelUk getrckken, 4'4. Men mocht naar hartelust de ballen voozetten,
doordat Oldeboorn veel te slap speelde en nog steeds teveel ruimte gaf aan
de tegenstander. Uiteindelijk bleek wel dat Oldeboorn de betere ploeg had en
zodoende toch de ovenruinning zou pakken door doelpunten van Ate Bergsma
(onderschepping uit een vrije trap van WZS) en Jan Visser die profiteerde
van vermeend buitenspel, 4-6. Doelpunten genoeg dus, maar geen hoog
spelniveau, Het s€lzoen kabbelt naar het einde voor Oldeboorn 2. Er resteert
nog een thuiswedstrijd op 9 mei a.s. tegen sc Joure 3 en wll men de 3" plaats
op de ranglijst veilig stellen, zal deze wedstrljd gewonnen dienen te worden.
Desalniettemin zal de barbecue na afloop van de wedstrgd flink branden en
zullen de kelen goed worden gesmeerd. Wie ls toch die man die zondag! het
vlees snijdt....,???? Lekker ite en ............Oan't sJen op memmedei.

OLDEBOOR.N 2 STUTT SEÏZOEN AF MET GEIJ'KSPEL EN WOR,DT 4I.
Zondag 9 mel was de dag van het aÊcheid (zoals we 's avonds, of voor
sommigen de volgende dag pas, ook op Studio Spoft konden zien). Ook
Oldeboorn 2 deed in deze traditie mee. Willemke (volgend seizoen mede-leidster
bij Oldeboorn 1), lentje Kirkenler (volgend seizoen assistent-scheidsrechter
bij Oldeboorn 1 bij thuiswedstrijden, Nog bedankt voor de afgelopen seizoenen)
en ondergetekende (Sabbatlcal of langer:..) namen na de wedstrijd afscheid
van Oldeboorn 2. Dit zou geheel in stijl gebeuren met een heuse barbecue
na de wedstriJd op het sportcomplex. HierbiJ waren tevens Harm
en Saapke Wagenaar uitgenodigd. Saapke heeft ook het afgelopen
seizoen weer bijna alle thuiswedstrijden van Oldeboorn 2 de zondag
gedeeltelijk zonder Harm moeten doorbrengen als hij weer degecideerd
de fluit hanteerde. Allebei nog bedankt namens de voltallige selectie van
Oldeboorn 2. De wedstrijd tegen sc Joure 3 zou eindigen in een 3-3 gelijkspel,
Voor beide teams stond er niks meer op het spel. De doelpunten voor
Oldeboorn kwamen op naam van Jan Visse[ Sietze Akkerman en Ate
Bergsma. Zo eindigt Oldeboorn 2 met 35 punten uit 20 wedstrijden op de
knappe 4e plaats. Dit met een doelsaldo van 64 voor en 41 tegen. Er werden
in de competitie 11 overwinningen behaald, 2 gelijke spelen en er werd 7

keer verloren. Onder de verlieswedstrijden zaten ook 2 nederlagen tegen de
nummer 9 op de ranglijst, Robur 3. Iedereen was het er over eens dat dit
2 smadelijke nederlagen waren en volledig onnodig, maar helaas dit hooft
ook bij voetbal, Uiteindelijk is de balans toch naar het positieve uitgevallen
en hebben we denk ik een prima seizoen gedraaid. Ik mag wel zeggen dat
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ik 3 jaar met een hartstikke fiine groep ondenreg ben geweest. Helaas

zijn er in mijn ogen te wehig (eigenluk nlemand) spelers doorgebroken

rilnting 1. Selectie, maar hiervoor waren ook wel oorzaken aan te
wijzen] Hopeliik breken er komend seizoen toch een paar spelers door

onder de nieuwe trainer Koos van D[k. Jongens, en uiteraard wlllemke,

bedankt voor 3 leuke selzoenen (en uiteraard het aÊcheldskado). Het gaat

jullie goed. Ook het bestuur nog bedanft voor het schltterende bloemsUk' We

ilosgá mekoar wol wer es op 't fuotbalfjild. Oan't klekes en in moale simmer

tawinske.

Foto: Andries SPinder

Achter v.l.n.r. Jentsje Kirkenler (grensrechter), Wlllemke Meester (leldster),

lohannes watzema, Ate Bergsma, cees Reitsma, sander v/d velde, lohan

ïjsma, Martin Meester, lelmer vld *rg, Piet ÏJsrna (leider)'

voor v.t.n.r. sletze Akkerman, Jan visser, sybrand oosterbaan, sietze de

Jong, Hindrik de Jong, lelle-Jacob de Vries, lan Meester.
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OLDEBOORN 5

DE MENTALE STRI'D VAN HET VIJFDE

Na een half jaar van afwezigheid en veel gespreken hebben moeten voeren
met de heren bangma werd m[ gevraagd om de heren van het vijfde bijstaan
op het voetbalveld. Elk jaar weer wlnnen zij de mentale strijd die ook dit jaar
een zware beproevlng zou bliJken. Afgelopen zondag was hetweerzoverNa een
aantal mentaal krachtige wedstrijden gespeeld te hebben en op het mentale
vlak ook winnend wisten af te sluiten ( helaas dit niet in doelpunten het geval
was) was het de beurt voor gorredijk om het tegen ons op te nemen. Voor
dat het vijfde de velden betrad werd er al druk gespeculeeerd wie vandaag de
mentaal wat mindere zou zijn ( wle maakt de blunder van de week) dit seizoen
was het raak voor siep B die van 4 meter voor een leeg goal niet wist te
scoren. Ook een piet V en gitte de J die elkaar voor de voeten liepen en uit
eindeliJk net niet scoorden, Maar de ultsmijter blijft toch de keeper die de bal
wel zag maar net niet snel genoeg naar de grond kon reiken en de bal door
zijn voeten zag rollen, Ons dank dit alles blijft het viJfde mentaal zeer sterk.
Gorredijk begon inmiddels zenuwachtlg aan de warming- up Na het fluit signaal
begon het vfifde aan een zeer krachtige eerste helft de snelle tegentreffer.
Siep B paste de bal peÉect naar andreas de B die cool afrnaaKe. 3-1 mentaal
zat het goed en had den we meer kansen gehad weet ikzeker dat we gewonnen
hadden mentáal waren we wederom de sterkere ploeg dit helaas niet on
doelpunten wedr uitgedrukt.. maar als je van de drie kansen toch in weet
te maken maa$e 1/3 van je kansen. Gorredijk echter had meerdere kansen
nodig om tot scoren te komen hun percentage was 1/11 van hun kansen sdie
raak waren. Met de rust stond het 7-1 een sterke eerste helft de tweede helft
verlipe niet veelanders geen kansen geen score de einstand werd 9-1, Mentaal
een goede wedstrijd die we niet in doelpunten hebben gewonnen.

De WedsdtriJd tegen heerenveen Was een mentaal sterke wedstrUd,met de
rust stond het vijfde dan ook al met 5-0 voor dat de tweede helft iets mider
werd resulteerde in de tegen goals wel 2 eindstan 5- 2 dankzij Siep 2 maal
lorn 2 maal en Robeft 1 maal helaas kon ik deze wedstrijd niet aanwezig zijn
( zou het daarmee te maken hebben) .....???? eindstand 5-2
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HET IÍI'FDE NA EEl{ ZWAAR WEEKEI{D TOCH DE STERIGTE.

Zondag t6 meieen dag naar meerpaalpop een wedtsrljd tegen h=nieuwescfioot
een spektakelde heren bangma afwezig i.v.m Twente - Heerenveen. Dat omze

wedstrijd shrkken spannneder werd hadden we nog niet gedacht . dat het bler
van de avond te voren menig mens zo dwars zat resulteede ln een drama voor
de mensen dlê niet naar de wc hoefden. Sorry. We gingen ervoor in de eerste

mlnuten bleek dat nleuweschoot ons finaal onderschatten met goed voetbal
een paar keer levensgevaarl$k voor de goal resultaat ( dan krijg altiJd een

om de oren) vlak voor de rust wlst Jom met een geweldlge van Basten goal

gelflk te maken. De tweede helfr heeft Jom nog 25 kansen gehad maar niet
I gemaaK Douwe Heln maaK er wel drie. Dat nieuwe schoot tegen scoorde
was nlet meer belangrljk eindstand 4-2 zo wist het vljfre ult de laaBte
drie wedstriJden 7 punten te halen de laatste wedstrfd ls tegen lrnsum
wie weet pakken we weer 3 punten kamploen zullen we wel niet worden
maar???

AF EN TOE
Door: Piet Tfisma

THIS IS THE EJID......
Af en toe lid worden in 1971.
Af en toe een overwinnlng.
Af en toe een geliJkspel.
Af en toe een nederlaag.
Af en toe een meningsverschll.
Af en toe een teleurgestelde speler.
Af en toe een ultbundlge speler.
Af en toe geen scheldsrechter.
Af en toe geen assistent-scheidsrechler.
Af en toe te Íaat.
Af en toe teveel roken.
Af en toe een biertJe teveel.
Af en toe weggestuurd worden van de training.
Af en toe ongeslagen kamploen.
Af en toe een veel te lange derde helft.
Af en toe een leuke tegenstander,
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Af en toe een vervelende tegenstander.
Af en toe een doelpunt.
Af en toe een kopduel.
Af en toe een proefwedstriJd voor s.c. Heerenveen.
Af en toe de pilonnen voor de trainer opruimen.
Af en toe een stuk afsnijden langs de FJurlanswei'
Af en toe op voetbalschoenen naar het zwembad.
Af en toe naar "Wheelchair Donkerbroekie" in de Eend'
Af en toe een feestavond.
Af en toe de stamtafel tot aan het biljart vol met spelers en vrouwen'
Af en toe een paar kroketten voor Wieger en het "Gouden jonkje".
Af en toe jeugdspelers in volledige outfit op een bruiloft.
Af en toe een gigantische kater.
Af en toe een plankje soep en een bakkie bier van Jan de Ober.
Af en toe kon Jan bellen voor 25 gulden,
Af en toe een misverstand.
Af en toe eens via Aldeboam, Akkrum, Terhome, Irnsum, Gercloot...'in de sloot'
Af en toe een zwarte zondag.
Af en toe vreselijk lachen.
Af en toe ilalnen in de manege.
Af en toe lauw bier.
Af en toe een gezellig feest bij Hans en Annle.
Af en toe een' bever in z'n hemd achter een drumstel.
Af en toe even in de .... blazen.
Af en toe een sigaar van de verzorger.
Af en toe vreseliJk balen.
Af en toe een leider oP klomPen. -
Af en toe een opstelling met een gigantische "kwak" op de deur'
Af en toe een vergadering.
Af en toe een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele lange vergadering.
Af en toe de politie op bezoek in de kantine.
Af en toe het voetbal mee naar huis nemen'
Af en toe het voetbal mee naar het werk nemen.
Af en toe het voetbal doortrekken tot in de kroeg.
Af en toe mensen in de kroeg lastigvallen met voetbal.
Af en toe een weekendje Center Parcs.
Af en toe gezellig in bad in hetzelfde Center Parcs.
Af en toe "gezellige Duitsers" in Center Parcs.
Af en toe het dak op.
Af en toe een afsluiting van het seizoen biJ Wieger en Sietie'
Af en toe een cursus volgen.
Af en toe heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel laat terug van de cursus.
Af en toe op de brommer moeten spelen in het 1ê.

Af en toe een meningsverschil met de trainer.
Af en toe een uitstekende trainer.
Af en toe een mindere trainer.
Af en toe aangehouden worden door de "politie" vanuit Gersloot.
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Af en toe de deur worden gewezen door mljn ega'
Af en toe een fantastische vooaltter.
Af en toe een groot FVB-toemooi.
Af en toe een selectiewedstrUd.
Àf en to" een geweldige teleurstelling in een selectieperiode.
Af en toe een hoogtePunt.
Af en toe een diePtePunt.
Af en toe eens een trainerscursus in Aldeboarn'
Af en toe proberen de jeugd op het goede spoor te kriJgen'
Af en toe een andere functle.
Af en toe een rondvliegend kunstgebit vanuit een cap'
Af en toe een cap verliezen bij het Otterpark.
Af en toe een Promotie.
Af en toe een degradatie.
Af en toe spandoèken langs het veld met Forza Oldeboorn'
Af en toe St. Anna.
Af en toe Terschelling.
Af en toe FVB-voetbal.
Af en toe 4' Klasser.
Af en toe een verslagJe.
Af en toe een verslag ln de Mid Frleslander.
Af en toe bezoek van de hoge heren van de FVB.

Af en toe een borreltJe drlnken met de heren van de Bond'
Af en toe een beslisslngswedstr[d ]n Aldeboarn.
Af en toe een Jubileum.
Af en toe het veld eens kalken'
Af en toe de frituurPan eens aan.
Af en toe eens vlaggen.
Af en toe gewoon lekker zelken.
Af en toe éen heerliJke boom opzetten over voetbal'
Af en toe prima kader.
Af en toe op Paasmaandag naar the Urban Jungle Band.

Af en toe spelen tegen RES.
Af en toe gebeld worden door de leider van RES,

Af en toe een nieuwe trainer.
Af en toe een veftrekkende trainer.
Af en toe twee leiders Per team.
Af en toe één lelder Per team.
Af en toe de dames fluiten.
Af en toe eens nee zeggen.
Af en to'e het clubblad maken.
Af en toe de Jeugd trainen en lelden'
Af en toe de jeugd flulten.
Af en toe de wedstrijden regelen.
Af en toe ieugdcoórdinator ziin.
Af en toe bestuurslid sporttechnische zaken zijn.
Af en toe elftalbegelelder bij het 1! z$n.
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Af en toe leider bij het 2" zijn.
Af en toe een fijne collega hebben.
Af en toe afscheid nemen.
Af en toe stoppen met dit raaskallen.....

Maar vooral vaak veel plezien Dat is wat ik de afgelopen 33 jaar bU de v'v'
Oldeboorn heb gehad en daarom is de kop van'This is the End" misschien niet
echt toepasselijk en komt het "The times they are a changin" van Bob Dylan

wel meer in de buud. Het waren bewogen jaren waarin het voetbal bij mij wel
eens teveel heeft overheerst t.o.v, andere zaken. Daarom het besluit om het

èens een tiJdje vanaf de z$kant te volgen. We komen elkaar zeker weer tegen

op het voetbalveld. Allemaal bedankt en veel succes de komende tijd.
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P.P. VAN DER FEER BOI(AAL

NAAII
A. Faber
M. de Vries
N. Akkerman
D.H. Akkerman
M. Nijdam
J. v/d Woude
R. v/d Torre
Joh. Watzema
J. Klompmaker
H. Oosterbaan
H. Vink
P. Antonissen
W. van Kalsbeek
S. Oosterbaan
C. Reitsma
C. Keekstra
S. Veenstra
S. Akkerman
A. Bergsma
U. Dukstra
S. Bangma
S, Vink
P. Poepjes
S. de Jong
R. Rijskamp
B.P. Kleefstra
l. Visser
E. Quarré
J. v/d Werf
l. Meester
S. Hoekstra
T. Huisman'
A. de Boer
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ELFT. DPï. S. v/d Heide Dames 4

Vlerde 47 J. Zandberg Eerste 3

Dames 39 S. v/d Velde Tweede 3

Dames 25 R. van Warmerdam Vierde 3

Eerste 20 A. de Jong ViJfde 3

Dames L7 P. Viera Dias Vfifde 3

Vierde 16 K. Voolstra Vijfde 3

Vufde t4 H. Hartmans Zesde 3

Tweede 13 M. Huisman Dames 3

Vijfde 13 J. Beimin Eerste 2

Zesde 13 A. Huisman Eerste 2

Zesde LZ S. Klitsie Eerste Z

Vlerde 11 Joh. NiJdam Eerste 2

Zesde 11 R. van Steinvoorn Tweede 2

Tweede 9 Joh. Tijsma Tweede 2

Tweede 9- A. Vink Tweede 2

Dames I T. de Jong Vijfde 2

Eerte 7 B, Oosterbaan Zesde 2

Tweede 7 W. Zandberg Zesde 2

Tweede 7 G. de Jong Dames 2

Vlerde 7 K. Ïmmermans Dames 2

Vijfde 7 T, Akkerman Eerste 1

Zesde 7 J.J. de Vries Tweede 1

Eerste 6 A. Oosterbaan Vierde 1

Tweede 6 H. Veerman Vierde 1

Dames 6 J.W. Boschma Vijfde 1

Eerste 5 M. Haspels Vijfde 1

Tweede 5 P. v/d Vlugt VUfde 1

Vierde 5 e. Haspels Zesde 1

Vierde 5 M. Hofstra Zesde 1

Zesde 5 W. van Maren Zesde 1

Dames 5 M. Hiemstra Dames 1

Vierde 4 M. Schotanus Dames 1

Vijfde 4 L. v/d Veen Dames 1


