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E-PUPILLEN KAMPIOEN

E-pupilllen zijn 11 december jl. (najaars) KAMPIOEN geworden. Met een 
rondrit door het dorp en de nodige versnaperingen in de kantine is dit 
feestje even gevierd. Een prima prestatie en wij feliciteren Dennis, Edwin, 
Henk, Hotze, Jurjen, Ringo, Rinze, Robert, Sietze, Steven, August, Martin, 
Ate en Jorrit met dit behaalde resultaat. Want….Presteren doe je met zijn 
allen!

Staand v.l.n.r.: M. Meester (leider), H. Dekker, R. v/d Bij, D. Spoelstra,  
J. Dijkstra, R. Crone, S. Brak, A. Faber (leider), A. Bergsma (trainer).
 
Zittend v.l.n.r: R. de Boer, R van Roeden, D. Faber, E Huitema, S. Jelsma.

Foto: Andries Spinder
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D-PUPILLEN

OLDEBOORN – EBC  (25 SEPT.’04)
Thuis tegen EBC was ik aanvoerder. We hebben de wedstrijd gewonnen 
met 9-0. Luitzen scoorde drie keer, Ronnie schoot er ook drie keer een 
doelpunt. Thomas scoorde twee keer en Niels knalde er een in. Het stond 
9-0, en dat bleef het ook. We stonden toen op de tweede plek, en De 
Wâlde stond eerst, nu nog steeds.
Wiepke

OLDEBOORN D1 – DWP D2  (6 NOV. ’04)
We hebben met 3-6 verloren tegen DWP. DWP maakte het eerste doelpunt. 
En toen scoorde luitzen en werd het weer gelijk. En toen scoorde DWP 3 
keer achter elkaar. En toen scoorde Niels en daarna thomas weer. We 
dachten dit lukt ons wel. Maar nee. DWP scoorde 3 keer achter elkaar.
Groetjes luitzen hooghiem

V.V.LEMMER – V.V. OLDEBOORN  (13 NOV. ’04)
zaterdag 13 november moesten we tegen de lemmer voetballen en dat 
hebben we met 4-4 gelijk gespeeld. de eerste goal werd gescoort door 
v.v.lemmer en de tweede goal is door luitzen gescoort.   de derde doelpunt 
is door v.v.lemmer en de vierde doelpunt is door Tim gescoort en de vijfde 
doelpunt is door Niels gescoort. Dat was de eerste helft die was spannend 
en de tweede helft was ook wel spannend. En toen hadden we twee doel-
punten tegen maar dat was niet leuk voor ons.
Ronnie poepjes

ALDEBOARN TEGEN V.W.C
Wij hebben met 5-0 verloren. De eerste helft ging eerst wel goed, maar toen 
begonnen wij steeds meer te praten en niet echt te voetballen. Toen kreeg 
V.W.C. meer kansen. Dat was de eerste helft. In de pauze zei Johannes   
dat we meer moesten voetballen en dat vond de andere Johannis ook en 
dat deden we dus. Toen kregen wij ook een beetje kansen. We hebben 
door ons eigen schuld verloren. Dom hè.
Groetjes Thomas Bles
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Eins hoech ik mij net mear foar te stellen, tink ik. Al 58 jier Boarnster en 
dêrfan 20 jier aktyf as fuotballer. De oare 30 jier as supporter, benammen 
de lêste 15 jier. Noait de klup út it each ferlern omdatst dêr prachtige 
jierren hân hast. Yn ferbân mei wurk net aktyf west binnen de klup. Doe’t 
it allegearre wat rommer waard woe ik dochs wol wer werom nei de klup 
dy’t mij nei oan it hert lei. Fjouwer jier ferlyn frege as trainer fan de C’s 
en ferline jier as bestjoerslid nei as ûnderlizzend doel Onno van Praag op 
te folgjen as foarsitter. Yn dat jier ha’k in hiele goede yndruk krige fan 
dizze klup. Dan sjogge jo ris efter de skermen en komme ta de ûntdek-
king hoefolle minsken aktyf binne binnen dizze feriening. Minsken dy’t har 
belangeleas ynsette om alles flot ferrinne te litten. Om dêr lieding oan jaan 
te meien is foar mij in grutte útdaging. Ik hoop dan ek op in hiele goede 
gearwurking de kommende jierren.

OAN ´E SLACH
Door: Hein Akkerman

FEESTAVOND OP 22 JANUARI 2005 MET ALS THEMA ABD-SHOW

KLAVER-/SCHUTJASSEN IN HOTEL ALDEBOARN OP 15 JANUARI 

KLUSSENMORGEN/SCHOONMAAK KANTINE 29 JANUARI 

ACTIVITEITEN
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FANTASTISCH VOETBALREISJE
Door: Johannes Watzema

Begin oktober werd ik opgebeld 
door mijn oom uit Nij Beets. Hij 
vroeg of ik ook mee wou naar de 
UEFA Cup wedstrijd van SC Heeren-
veen in Lissabon. Ik als groot SC 
Heerenveen supporter, alleen nog 
nooit een seizoenkaart. Teletext-
supporter zoals Jorn me noemt. 
Als ik thuis niet heen kan dan maar 
naar de uitwedstrijden, is nog veel 
leuker ook. Heb je tenminste sfeer in 
het vak. Ben verleden jaar voor het 
eerst uit naar Feyenoord  geweest, 
was toen een hele belevenis.   
Daarna ben ik ook nog naar FC 
Zwolle uit en FC Twente uit gew-
eest. Dit seizoen ben ik naar AZ uit  
geweest en 16 oktober naar de 
Arena, waar we Ajax met 1-3 
versloegen. En nu dus Benfica 
uit!! Het geluk voor mij was dat 
deze wedstrijd precies in de herfst-
vakantie viel. Hoefde ik dus niet 
naar school. Mijn keuze was dus 
ook snel gemaakt. Het kostte een 
paar euro’s, maar ik was afgelopen  
zomer ook niet weg geweest. Was 
dit dus een mooie vervanging voor. 
De wedstrijd werd in Estádio da 
Luz gespeeld. Hier werd afgelopen  
zomer ook de finale van E.K. 
gespeeld. 
We gingen met een groep van 9 
personen heen, waarvan ik alleen 

mijn oom en tante kende. De 
anderen waren 2 collega’s van mijn 
oom en daar weer familie van. Zo 
werd het dus een leuke mix van 
diverse leeftijden.
We vertrokken woensdagochtend 20 
oktober om 6:30 uit Nij Beets. Waren 
we mooi op tijd op schiphol dachten 
we, alleen hadden we niet op een 
file bij Almere gerekend. Gelukkig 
waren we rond 9:15 op Schiphol, 
we konden meteen inchecken. 
Ik had nog nooit gevlogen, dus 
werd dit een nieuwe ervaring   
voor mij. We stegen om 11:00  
op en landen om 12:30 plaatselijke 
tijd in Lissabon. Het vliegen was 
mij mee gevallen. Het opstijgen en 
landen is even vreemd, voor de rest 
is het net of als je in de trein zit. 
In Lissabon aangekomen hebben we 
uitgezocht hoe we het snelst bij het 
hotel konden komen. Dit was met de 
bus, die zette ons bijna voor het hotel 
uit, was geen halte, maar we zeiden 
waar we moesten zijn. Het was een 
simpel hotel, maar dat maakt niet 
uit. We komen er voor de wedstrijd 
en veel slapen zullen we ook niet 
doen. ‘S middags zijn we met de 
metro naar het oude gedeelte van 
Lissabon gegaan. Hebben daar wat 
rond gekeken en een paar terrasjes 
gepakt. De halve liters smaakten 
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goed, naar een paar biertjes werd 
de eerste verhalen verteld. Ook de 
leuke Portugese dames ontgingen 
ons niet. Alleen jammer dat ze alle-
maal zo chagrijnig keken. Na wat 
litertjes alcohol gingen we terug 
naar de metro. We gingen naar 
de training van SC Heerenveen in 
Estádio da Luz. De voetbaltempel 
van Lissabon. Al snel bleek dat het 
een fantastisch stadion was. Toen 
we uit de metro kwamen was dit het 
eerste beeld van het stadion wat we 
zagen.Bij het stadion aangekomen, 
was er geen enkele deur open. Zijn 
we er om heen gelopen. Hebben 
aan alle deuren gevoeld, tot we 1 
vonden die niet op slot zat. Daar 
zijn we naar binnen gegaan. Op 
een gegeven moment kwamen we 
in de supporterskantine van Ben-
fica. Daar werden we enthousiast 
ontvangen, hebben een biertje met 
hen gedronken. Zij hebben er voor 
gezorgd dat wij een deel van de 
training vanuit de Vip-lounge van 
Benfica konden zien. En dan zag 
je pas wat een fantastisch stadion 
het was.
Het laatste deel van de training 
hebben we van dichtbij gezien. 
We konden via de hoofdingang 
heel dicht bij het veld komen. Heb 
zelfs even met Brian Vandebussche 
gesproken. Hij hield het na een 
klein uurtje voor gezien. Het was 
erg benauwd weer om te trainen. 
Nadat we de spelers succes hebben 
gewenst zijn we weer vertrokken. 
We hadden de hele dag nog niks 
gegeten. Dus terug naar het oude 
deel van Lissabon en op zoek naar 

een restaurant. Die waren niet echt 
te vinden. Er waren genoeg pizza-
hutten. Dit was dan ook een goede 
vervanger. We werden geholpen 
door 2 leuke serveerster, 2 die 
wel naar ons lachten. Alleen is de 
foto met deze leuke serveersters 
te donker om hem in dit verslag 
te zetten. Na het eten hebben we 
nog een kroegje gepakt. En na een 
leuke eerste dag zijn we naar het 
hotel gegaan.
Tijdens het ontbijt op donderdag-
ochtend besloten we om wat leuke 
dingen te gaan doen in Lissabon. 
We zijn eerst weer naar het oude 
gedeelte van Lissabon gegaan. 
Daar zijn we met een tram omhoog 
gegaan. We kwamen door een 
paar hele smalle straatjes. Het 
kon allemaal net. De Nederlandse 
politie zou heel veel werk hebben 
in Lissabon met het uitschrijven 
van parkeerboetes. De auto’s 
stonden echt op de vreemdste 
manier geparkeerd. Hier zou je al 
snel een lekkere boete hebben. 
Naar een leuke tocht met de tram 
zijn we naar de Taag gelopen. Een 
grote rivier in Portugal. Onderweg 
kwamen we een vrouw tegen die 
kleedjes verkocht. Één van onze 
groep leek het leuk om daarbij te 
gaan staan. Hij was zijn vlag binnen 
5 minuten kwijt geweest, was wel 
vraag naar, terwijl die vrouw daar al 
de hele dag stond.
Van de lol die we hebben gehad 
hierom kregen we dorst. We zochten 
dus weer een terrasje op. Hier 
dronken we een paar biertjes. En 
aten even een broodje. We hebben 
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toen overlegd wat we gingen doen. 
De meningen waren verdeeld. Mijn 
oom en tante, een reisgenoot en 
ik wilden graag naar Estádio José 
Alvalade. Dit is het stadion van 
het plaatselijke Sporting Portugal. 
De andere reis genoten vonden de 
terrasjes gezelliger en bleven daar. 
Wij zijn toen met de metro naar het 
andere stadion gegaan. Ook dit sta-
dion is ontzettend groot. Is volgens 
mij ook het voorbeeld van waar 
SC Heerenveen heen wil. Namelijk 
bij het stadion in zat een grote 
boulevard met een sportschool, 
zwembad, bowling, sporthal, enz. 
We zijn daar ook in de supporters-
shop geweest. Heb nog een leuk  
souvenir  gekocht. Ons doel daar 
was om in het stadion te komen. 
We zijn door allemaal gangen in het 
stadion gelopen waar we niet eens 
mochten komen, maar konden niet 
in het stadion komen. Wij balen 
tot iemand van de beveilig ing ons 
mee nam naar de receptie. Daar 
konden we voor € 8,00 per persoon 
naar binnen. Wij waren het daar 
niet mee eens. We wilden alleen 
even het stadion in om een paar 
foto’s te maken. Op een gegeven 
moment liet een bewaker ons toch 
naar binnen. Alleen wilde hij wel 
graag een Heerenveen sjaal van 
ons hebben. Wij in het stadion een 
paar foto’s gemaakt. Was ook een 
geweldig stadion. 
Uiteindelijk wij blij, de bewaker blij 
met een Heerenveen sjaal. Wat 
willen we nog meer. Daarna terug 
naar het hotel. Waar we weer bij 
elkaar kwamen. Daar aangekomen 

zijn we naar een restaurant gegaan. 
Even een bodempje leggen voor de 
leuke avond die ons te wachten 
stond. Na het eten gingen we naar 
het stadion voor de wedstrijd. 
We werden opnieuw fantastisch 
onthaald door de Benfica support-
ers. Aan het einde van de avond 
hadden de meeste Heerenveen 
supporters hun sjaal geruild tegen 
een Benfica sjaal.
Er waren ongeveer 120 supporters 
mee gereisd en nog zo’n 80 bobo’s 
die de sponsors vertegenwoordig-
den. Deze mensen wilden niet bij 
ons in het vak komen. Zoals het 
hoort zongen we nu ook het Fries 
Volkslied voor de wedstrijd. 
Voor de wedstrijd kwam voorzit-
ter Riemer van der Velde nog even 
naar het vak met de supporters 
om een praatje te maken. Bij elke 
andere club in Nederland zie je een 
voorzitter  dat niet. Alleen hieruit 
blijkt wat voor een fantastische 
club SC Heeren veen is en wat voor 
fantastische mensen er werken. SC 
Heerenveen begon zenuwachtig 
aan het duel. Voor de jongere spe-
lers is het natuurlijk geweldig om 
in zo’n stadion te spelen. Alleen 
leefde de wedstrijd in Lissabon niet. 
Werd daar niet live uitgezonden op 
tv. Er kwamen ook maar 15.000 
suppor ters naar de wedstrijd, ter-
wijl er normaal 65.000 in kunnen. 
Ondanks het betere spel van Ben-
fica waren de eerste kansen voor 
SC Heerenveen. Alleen hadden 
Huntelaar en Yildirim pech dat het 
aluminium in de weg stond. Ben-
fica had het geluk wel. Naar een 
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prachtige lob van Dos Santos en 
een mooie volley van Nuno Gomez 
stond Heerenveen in de rust met 
2-0 achter. De supporters hadden 
toen zoiets, als we hier maar niet 
5 of 6-0 afgaan en misschien een 
goaltje maken zijn we tevreden. 
Is na het wonder van de Arena, het 
wonder van da Luz dan toch moge-
lijk. Eerst schoot Yildirim een vrije 
trap formidabel in. Daarna kreeg 
SC Heerenveen een penalty na een 
handsbal van een Benfica speler. 
Het was leuk om te zien dat de 
jongste speler op het veld, namelijk 
Klaas Jan Huntelaar de strafschop 
opeiste. Hij faalde niet, en schoot 
de penalty onhoudbaar in. 
Het was alleen jammer dat SC 
Heerenveen daarna niet een extra 
verdediger inzette om het punt 
te behouden. Maar ze bleven de 
aanval zoeken. En als je dan 2x de 
bal dom inlevert wordt het verschil 
tussen een Nederlandse subtopper 
en een Portugese topper zichtbaar. 
Invaller Karadas en nogmaals 
Nuno Gomez straften de fouten 
genadeloos af. SC Heerenveen kon 
met opgeheven hoofd Portugal ver-
laten. En wij ook. We hadden een 
geweldige pot voetbal gezien. Na 
de wedstrijd nog wat nagepraat 
met Benfica supporters. We hebben 
in 2 dagen tijd weer heel wat 
goodwill gekweekt voor SC Heeren-
veen. We hebben de M.E. daar nog 
wat Friese woordjes geleerd. Ze 
weten nu in Portugal wat “pisje” 
betekend. Alleen spreken zij het 
uit als “piesje”. Toen we weer in de 
binnenstad van Portugal kwamen 

zijn we met een groep supporters 
in een kroeg gaan zitten. Genoeg 
halve liters gedronken tot ongeveer 
half 4 ’s nachts. Toen zijn we naar 
het hotel gegaan. Hebben onze 
tassen gepakt. Om 4 uur stonden 
de taxi’s klaar die ons naar het 
vliegveld brachten. Daar hebben we 
verder gefeest. Tot we opstegen. 
In het vliegtuig heb ik nog een 
beetje geslapen. Was ’s middags 
om 1 uur weer thuis. Na te hebben 
gegeten en gedoucht ben ik maar 
even gaan liggen. Werd 18:30 weer 
wakker. Want er moest nog wel 
even getraind worden. Was er op 
de training niet met mijn kop bij, 
maar dat is ook logisch na deze 
geweldige dagen. Ben echt weer 
een levenservaring rijker.

Friese volkslied, 
gezongen door Johannes 

in Stadio da Luz 
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor het wedstrijdschema en aanvangstijden van wedstrijden kun je het 
voetbalkrantje raadplegen.

Voor informatie over beker/inhaal en oefenwedstrijden  kun je 
contact opnemen met:
 Sietie Huisman, telefoonnummer 631657

De eerste wedstrijd loopt vanaf een uur voor de eerste wedstrijd tot 13.00 
uur. De tweede dienst loopt vanaf 13.00 uur tot twee uur na afloop van de 
laatste wedstrijd. Indien u verhinderd bent dient u zelf onderling te ruilen 
(zie telefoonlijst).

De kas kunt u afhalen en na afloop retourneren bij:
 Binne Oosterbaan 
 Ds. Niewoldstrjitte 12
 Telefoonnummer 631768

Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Binne gaan om de kas 
op te halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het schema deze 
verantwoordelijkheid op zich neemt. Wij attenderen u erop dat het kan-
tinepersoneel hun eigen consumpties niet hoeft te betalen.
 
 
 ’s Morgens ’s Middags

16 jan. Wiebe de Roos Hendrik Nieuwland
 Jeltje de Roos Wieb Zandberg

23 jan. IJnskje Poepjes Nico Veld
 Marie Poepjes Auke Bamgma

30 jan. Karin Rodenberg Sybrand Oosterbaan
 Miriam Hiemstra Robert van Steinvoorn

KANTINEDIENSTEN
ZONDAG´S
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6 febr. Swannet Harm Oosterbaan
 Elisabeth Poepjes Nynke Akkerman

13 febr. Sijke Nieuwland Harke Hartmans
 Sietie Huisman Onno Kloosterboer

20 febr. Griet Valk Hendrik Nieuwland
 Maaike Nijdam Wieb Zandberg

27 febr. Wiebe de Roos Nico Veld
 Jeltje de Roos Auke Bangma

6 mrt. IJnskje Poepjes Sybrand Oosterbaan
 Marie Poepjes Robert van Steinvoorn

13 mrt. Karin Rodenburg Harm Oosterbaan
 Miriam Hiemstra Nynke Akkerman

20 mrt. Swannet Harke Hartmans
 Elisabeth Poepjes Onno Kloosterboer

27 mrt. Sijke Nieuwland Hendrik Nieuwland
 Sietie Huisman Wieb Zandberg

3 april Griet Valk Nico Veld
 Maaike Nijdam Auke Bangma

10 april Wiebe de Roos Sybrand Oosterbaan
 Jeltje de Roos Robert van Steinvoorn

17 april IJnskje Poepjes Harm Oosterbaan
 Marie Poepjes Nynke Akkerman

24 april  Karin Rodenburg Harke Hartmans
 Miriam Hiemstra Onno Kloosterboer

1 mei Swannet Hendrik Nieuwland
 Elisabeth Poepjes Wieb Zandberg

8 mei  Sijke Nieuwland Nico Veld
 Sietie Huisman Auke Bangma
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15 mei  Griet Valk Sybrand Oosterbaan
 Maaike Nijdam Robert van Steinvoorn

TELEFOONNUMMERS
Karin Rodenburg 631758 Robert van Steinvoorn 0513-627073
Harke Hartmans 631586 IJnskje Poepjes 631580
Griet Valk 631648 Fam. De Roos 631648
Wieb Zandberg 632038 Miriam Hiemstra 06-122 635 69
Sybrand Oosterbaan 631945 Onno Kloosterboer 631846
Marie Poepjes 631900 Sietie Huisman 631657
Auke Bangma 652429 Harm Oosterbaan 631605
Nynke Akkerman 631414 Swannet 632002
Elisabeth Poepjes 632545 Fam. Nieuwland 631760

RESERVES
Patrick Antonisse 632440 Wiebe v/d Zee 631449
Rianne Rijskamp 631525 Sierou v/d Heide  631525

Wij wensen jullie een sportief voetbalseizoen, de activiteiten commissie.

De kopieermachine die in de bestuurskamer staat is niet voor algemeen 
gebruik! Deze machine is een veredeld stencilapparaat en is pas rendabel 
als er meer dan tien kopieën worden gedraaid. Vorige week liep hij averij 
op door ondeskundig gebruik Dus als er kopieën gemaakt moeten worden, 
en dat kan natuurlijk altijd, dient dit in overleg te gebeuren met Harm 
Oosterbaan (onze huisdrukker).

KOPIEERAPPARAAT

De Zwart Witten 45e jaargang nr. 4 • december 2004 • 10



Senioren

• Enkelbrace: lichtblauw, met klittenbanden

• Grijs Levi Strauss sweatshirt met witte letter L, mt XL

• Zwart T-shirt met foto opdruk van Melissa Etheridge

• Zwarte herenslip

• Zwarte boxershort

• Grijze fleece sjaal

Jeugd

• Blauwe trainingsbroek met afritspijpen, mt. 140

• korenblauw T-shirt, mt S/M

• Korenblauw vestje met capuchon en schuine rode rits, mt. 36 

• Rood polyester sportshirt, korte mouw, voorop een 3

• Zwart sportbroekje (JHvdW)

• Paar zwarte ‘winter’wanten, gebruikt door een keeper(tje)

REDACTIEVVO@WANADOO.NL
E-MAIL UW KOPIJ VOOR HET CLUBBLAD NAAR BOVENSTAAND ADRES

SNUFFELKOER
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DAMES

OLDEBOORN – FFS 2 (4 DECEMBER 2004)
Het was een trieste zaterdag. FFS thuis stond op het programma. Gezien 
de stand zou dit 3 punten op moeten leveren. De vorige wedstrijd hadden 
we gewonnen met 5-3. De eerste tien minuten waren we constant op de 
helft van Vegelinsoord. Dit werd beloond door een doelpunt van Nynke. We 
gingen de rust in met een 1-0 ruststand. Na de rust twee frisse wissels en 
zoals Sjoukje altijd zegt: “weer gaan met die banaan”. Dit heeft geholpen, 
want Geanne maakte 2-0. Hierna volgde onze dip, twee tegengoals. ‘ 2-2, 
oh, oh; nou moasten we der wer efkes oan lûke’. Gelukkig zijn we dat als 
dames wel gewend, dus daar kwam weer een goal van Margje, 3-2. We 
waren weer in vorm en speelden ze met 5-2 het veld af. Onze goede vorm 
was deze dag te danken aan onze trainers Dickie en Siep en natuurlijk niet 
te vergeten onze “eileider” die nog op bed lag!

14 27 66-16 Heerenveen 3
14 22 69-20 VAC
14 22 51-23 Warga
14 14 52-40 Oldeboorn
14 10 39-53 Roordahuizum
14 08 35-63 GAVC 
14 07 31-73 Irnsum
14 02 24-79 Akkrum 2

EINDSTAND 1932-1933 
3E KLASSE E
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Wat trainer Koos van Dijk al fertelt 
hat yn syn foarstelferhaal yn it 
foarige krantsje hoecht neat mear 
oer sein te wurden. Akkrum út 
altiid lestich en de folle buit yn de 
knip. Wie it de wedstriid dernei no 
sa dat de kopkes wat heech stiene 
of wie Wergea no echt sa goed? Dat 
lêste bleek achternei mar al te wier 
sjoen de prestaasjes fan de Brêge-
bidlers dernei. In soad mear as it 
lyk spul (1-1) dat dreech befochten 
waard siet der dizze kear net yn. De 
wike derop waarden ek tsjin RES út 
Boalserd de punten dielt. Dat foel in 
bytsje ôf, mar RES wie de wike der-
foar krekt reade lantearnedrager 
wurden en dan moat sa’n ploech 
wol. De striid dy’t mannen leveren 
stelde fuotbaljend net sa folle foar 
mar Boarn koe der ek net in protte 
tsjinoer sette. En as it gelok jo dan 
ek noch wat yn de steek lit meije 
je bliid wêze mei in punt. Wer in 
1-1 score. Doe nei Grou. Al wer in 
derby. En wat foar ien. Boarn kaam 
werom mei trije swier be fochten 
punten. De soerste druven wiene 
foar Boarn. Douwe Hein nei it sike-
hûs. Johannes Nijdam blessearre 
en Wietse Huisman in reade kaart. 
Fansels mei tank oan syn team-
genoaten dy’t it krekt derfoar 
efkes sitte lieten. Ien ding moat 

noch efkes neamd wurde. Dat dy 
dekselse Jorrit flak foar tiid de 
lykmakker der’t de Grousters de 
hannen al foar yn de loft hiene noch 
fan de doelline kopte. Sokke wed-
striden binne dan wol echte der-
by’s, mar se binne mij krekt wat te 
skerp op’e snede. De wedstriid tsjin 
Friesland ha wij noch te goede. 
Mar dy komt takommend jier wol. 
En doe thús tsjin Stiens de koprin-
ner. Dêrre wie wat ûngelokkich fer-
lern. Der wie in hiel lyts sprankje 
hoop foar in better risseltaat. Mar 
as der fiif spilers oan’e sydline 
steane dy’t gewoanwei altiid mei 
dogge...  no ja!? De earste tweintig 
menuten giene goed genôch. 
Boarn naam sels de lieding mar it 
duorre net salang as de 1-1 en de 
1-2 stiene al op it score-boerd. Wol 
kamen de Boarnsters werom op   
2-2 mar doe wie it “uit met de pret”.  
In dikke 2-6 nederlaach. Stiens wie 
dit kear echt in maat te grut. Snein 
de tolfde fan de tolfde út nei Robur 
yn Harns. Ik kin mij net heuge dat 
Boarn der wol ris wûn hat. Thús 
wie it in swier be fochten 3-2 winst 
wurden. Mei lead yn de skuon der 
hinne. De striid gie aardich lyk 
op. Mar nei krapoan in heal oere 
namen de Harnsers de lieding. In 
strafskop. Dat oerkomt je dan. Trije 

OERSJOCH V.V. ALDEBOARN
Door: Skineskopper
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menuten nei de té tocht Anno Huis-
man: “dy strafskop sil ik efkes goed 
meitsje”. Hy tocht it net allinne, hij 
die it ek. Út in scrimmage tikke hij 
de 1-1 binnen. Der waard troch 
beide teams tige opportunistysk 
balle. Lange halen nei foaren en 
mar sjen wat der fan komt. In lyk 
spul soe de einstân wol wurde nef-
fens de deskundigen. It pakte foar 
Boarn geunstich út. Yn de 91ste 
menuut noch in frije traap krekt 
bûten de sechtjin meter. Siete en 
Pieter der achter. Siete naam de 

bal. Ûnderkant latte.... mar dernei 
op’e holle fan de keper en yn it net 
1-2. Robur hat noch al ôftrape en 
doe wie it dien. En bij alle pech fan 
de foargeande wiken wie der no 
ek ris bytsje gelok.  Mei tweintich 
punten út  tolve wedstriden stiet it 
earste fan Boarn moai yn de mid-
denmoat. No earst allegearre mar 
wat bijkomme en nei de winter mar 
wer fierder sjen. In goede Kryst en 
jierwikseling tawinske mei in protte 
sterk iis.

BEKERAVONTUUR
OLDEBOORN 2 TEN EINDE

Zondag 28 november jl. stond 
de bekerwedstrijd in de 3e ronde 
tussen Trynwalden 2 en Oldeboorn 
2 op het programma. Het vertrek 
om 9.45 uur uit de kantine bleek 
voor een drietal (ik noem geen 
namen) niet haalbaar en dus ver-
trokken wij met 10 spelers richting 
Oenkerk/Giekerk. De elfde speler 
kwam op eigen gelegenheid. Een 
valse start voor deze wedstrijd 
en helaas blijkt dit seizoen dat 
dit geen incident is. Zonder hier 
verder al te veel woorden aan vuil 
te maken wil ik er dit van zeggen: 
Voetbal is een teamsport. Wie 
hier aan deelneemt, dient zich 

ook als teamspeler te gedragen 
en gemaakte afspraken na te 
komen! 
Aangekomen in Trynwalden bleek 
tijdens onze warming up dat de 
scheidsrechter niet zou komen 
opdagen en dat diens tweelingbroer 
(Hans of Wim??) zijn fluit zou over-
nemen. Enige vertraging was het 
gevolg. Dit gaf ons de gelegenheid 
nog wat meer te wennen aan het 
kunstgrasveld, waar de wedstrijd 
op gespeeld zou worden en kon 
het zo zijn dat bij het begin van de 
wedstrijd de 3 afvalligen inmiddels 
op het plaats delict waren. 
Onder leiding van de tweeling-
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broer, die overigens als assistent 
scheidsrechter in het betaalde 
voetbal (zelfs Europees) opereert 
ging de wedstrijd om 11.30 uur 
van start. Al vrij snel bleek de 
tegenstander, die koploper is in 
de res. 3e klas, voetballend meer 
vermogen had. Toch waren er 
twee persoonlijk fouten voor nodig 
om de thuisclub op een 2-0 voor-
sprong te zetten. Hoewel verdient, 
blijft het zuur dat door dergelijke 
fouten de tegengoals ontstaan. 
Hierna nam Trynwalden wat gas 
terug en konden wij voetballend 
terugkomen in de wedstrijd. Dit 
resulteerde 10 minuten voor rust in 
de aansluitingstreffer van Johannes 
Watzema. Het was dan ook zeer 
spijtig dat door een blunder van de 
doelman vlak voor rust de 3-1 viel. 
Dit geeft de wedstrijd toch weer 
een ander gezicht. Toch werd er bij 
vlagen goed spel op de mat gelegd. 
In dezelfde opstelling werd de 2e 
helft begonnen. De ploegen waren 
in dat stadium redelijk aan elkaar 
gewaagd, waarbij het betere voet-
bal en het meeste initiatief bij Tryn-
walden lag. Uiteindelijk resulteerde 
dit in de 4-1, waarmee de wedstrijd 
definitief gespeeld leek. Dat Johan-
nes Watzema zo’n twintig minuten 
voor tijd met een fabelachtige lob 
de achterstand nog terugbracht 
tot 4-2, veranderde hier weinig 
aan. Wij waren onvoldoende bij 
machte een vuist te maken om 
daarmee de achterstand nogmaals 
te verkleinen. Dat er in de laatste 
10 minuten nog twee doelpunten 
voor Trynwalden bijkwamen, was 

van statistische waarde, maar deed 
niet geheel recht aan de gehele 
wedstrijd. Hiermee eindigde het 
bekeravontuur van het tweede 
elftal. Het is een nuttige expeditie 
geweest van 5 wedstrijden, waarin 
wij twee keer tegen hoger spe-
lende teams mochten uitkomen en 
hierin dus nu ons Waterloo hebben 
gevonden. Het vizier zal nu weer 
geheel gericht moeten zijn op de 
competitie. Hierin is momenteel 
een schamele 7e plaats (stand 1-
12-04) ons deel en winst of verlies 
kunnen hier veel uitmaken.
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HET RELAAS VAN 
OLDEBOORN 2

Laten we maar beginnen aan het 
einde van het vorig seizoen, wat 
überhaupt niet echt succesvol 
afliep gezien het aantal vergaarde 
punten na de winterstop.
Er liep trouwens nog meer af, zo 
werd het contract met Piet Tijsma 
opgezegd niet door de groep trou-
wens maar de aanbieding die wij 
als groep hadden gedaan bleek te 
mager voor een verlenging. Dat 
vonden wij als groep wel begrijpe-
lijk, en een “sabatical year” daar 
dromen we allemaal van toch????
Tot overmaat van ramp stopte 
Willemke ook met het tweede, 
en zo stonden we er alleen voor  
het volgend seizoen. Maar met 
de zomerstop in het verschiet, en 
het spreekwoord “komt tijd komt 
raad” moest het toch lukken om 
vervangers te vinden.
Maar het werd juni en het werd 
juli en nog steeds niemand die 
het zag zitten om met ons samen 
te werken. En alles wat gebeurde 
maar er kwam geen oplossing, 
plotseling dook Wieger op, de 
leider van het eerste samen met 
Willemke inmiddels ook leidster 
van het eerste.
Die namen de honneurs waar tot er 
een oplossing was, en toen kwam 
het aloude Boarnster aard boven: 

“sa dat is klear” maar dat kon 
natuur lijk geen kant op want de 
gehele zondag werd opgesoupeerd 
door het voetbal. En het moest wel 
een hobby blijven hadden we zo 
vaak gezegd, maar dit leek meer 
op een dagtaak.
Het seizoen begon met drie beker-
wedstrijden de eerste tegen 
Lemmer thuis die makkelijk werd 
gewonnen met 7 doelpunten ver-
schil o.i.d. Het spijt me voor de 
scherpschutters maar ik moet 
te diep graven om nog namen 
boven te halen, laten we het maar 
houden op vage herinneringen die 
nu in mij opkomen. Ieder doelpunt 
wordt keurig bijgehouden achterin 
dit krantje dus niemand heeft te 
klagen over gebrek aan aandacht. 
Dat brengt mij bij de volgende 
wedstrijd tegen Mildam. Dit zou 
wel een makkie worden want deze 
gasten verloren tegen Lemmer, dus 
90 minuten ballen, punten mee en 
klaar is Cees, hoe anders zou het 
verlopen. Na 90 minuten zwoegen 
kon er ternauwernood een gelijk-
spel worden behaald in Mildam.
Dus hadden we nog een goed 
resultaat nodig tegen Langezwaag 
en dat werd gehaald. Vraag niet 
hoe maar we hebben het gered, 85 
minuten met 10 man, 1-0 achter 
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komen, dan 3-1 voor, vervolgens 
3-4 achter en toch met 5-4 winnen 
en dat betekende een ronde verder. 
Echte “cupfighters” dus.
We begonnen de competitie met 
nog steeds beide leiders die een 
dubbele duobaan geen probleem 
vonden. Maar er moest op korte 
termijn wel een oplossing komen 
want dit werkte niet goed, zeker 
niet bij uitwedstrijden. Desal-
niettemin werd de eerste wedstrijd 
tegen Lemmer met twee vingers 
in de neus gewonnen, met erg 
slecht voetbal en met 5 goals in 
10 minuten werd het 6-1 voor de 
Boarnsters. Het voetbal moest dus 
wel beter anders zouden we het 
zwaar krijgen volgens de ervar-
ingsdeskundigen en ja die kunnen 
het weten hè.
Vervolgens kregen we beide top-
ploegen van vorig jaar te weten 
Joure en Sneek. Beide wedstrijden 
gingen verloren met 3-1, en dat 
was geen schande want onze per-
sonele bezetting raakte behoorlijk 
uit balans. Was het voor het seizoen 
nog een mooie mix tussen routine 
en jeugd, nu dreigde het door te 
slaan richting jeugd en vraag maar 
eens aan Koeman wat er dan kan 
gebeuren!!
Johan ging weer op z’n gebruike-
lijke “mid season holiday”, Sybrand 
bleek al een tijd met zijn gezond-
heid te worstelen zonder het zelf te 
weten, maar kon voetballen eerst 
wel vergeten en dan is het spelletje 
om zo’n bal ook ineens niet meer 
belangrijk.
Inmiddels is Syb weer aan de beter-

ende hand en zien we wel wanneer 
je weer kunt ballen, sterkte met 
herstellen en fit worden.
Ook Robert kreeg ineens een aanval 
van ontstekingen te verwerken en is 
ook tot na de winterstop out, en als 
je dit optelt verloor het tweede zo 
even 100 jaar ervaring en dat was 
te merken in het veld, des te knap-
per was het dat we bij WZS een 
0-1 overwinning wegsleepten en 
zo wat klommen in het klassement. 
Vervolgens een blamage tegen 
Read Swart waar we 15 kansen 
misten en 1 maakten en de tegen-
stander 4 kansen nodig had voor 
drie doelpunten, maar dat kan ook 
gebeuren met een sterk verjongde 
ploeg die nog de nodige ervaring 
miste. Maar het gaat wel elke week 
beter qua karakter, het voetbal zit 
er nog niet echt in maar dat komt 
nog in de loop van dit seizoen.
Nu volgde het bekeravontuur en 
daar zal een ander een stukje over 
moeten schrijven, want daar moest 
ondergetekende verstek laten gaan, 
dus ga ik verder met de thuiswed-
strijd tegen het hoogge plaatste 
Heerenveen. Op voorhand leek dit 
niet te doen, maar in een wedstrijd 
weet je het nooit. En  aangezien 
ons handelsmerk verdedigen is 
geworden en met snelle counters 
eruit komen was dit tot de 85ste 
minuut erg succesvol, want toen 
was de score nog steeds in ons 
voordeel. De koploper kwam maar 
net voor tijd langszij en met een 
2-2 gelijkspel waren wij uiteraard 
zeer tevreden. 
De week na Heerenveen wachtte 
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LSC uit Sneek, dit was vorig jaar 
het lelijke eendje in de competitie. 
Na een paar minuten in de wed-
strijd bleek dat dit niet meer het 
geval was en er zouden nog vele 
druppels zweet vloeien.
Het begin was uitstekend, hoewel 
niet sterker vonden we wel als 
eerste het net via Joh. Watzema. 
Het kabbelde mooi door, we kregen 
nog een paar kansjes en gaven 
niets weg.
Na een tactische ingreep aan 
LSC- zijde werd het voor ons weer 
lastiger en kreeg de verdediging 
steeds meer druk te verwerken. 
Vijf minuten voor rust werd de druk 
te hoog en scoorden de Snekers  
de gelijkmaker. Het leed was 
voor rust nog niet geleden want 
Olde boorn kreeg nog een domper 
te verwerken. We moesten de 
tweede helft met tien man verder, 
J. v.d. B kreeg de rode kaart voor 
na trappen. En dan de gedachte dat 
we nu al minder waren, het veld 
erg zwaar was, en met tien man 
verder moesten stemde nou niet 
tot grote gerustheid op een goede 
afloop. We kwamen dan ook onder 
druk te staan maar er werd niet 
echt slim gespeelt en we konden 
mooi stand houden en zo nu en 
dan een counter plaatsen. Bij een 
van die uitvallen werd er een over-
treding gemaakt op een Boarnster 
spits en kregen we een vrije trap 
die onberispelijk vanaf 25 meter 
werd binnen gekegeld door Jan 
Visser. Met nog 25 minuten te gaan 
stonden we ineens voor, en begon 
LSC nog meer te drukken. De rest 

van de pot was het aanzien ook 
niet meer waard, maar we sleepten 
wel 3 dure punten mee uit Sneek 
en dat was naar omstandigheden 
erg knap. Zodat we gewoon weer 
meedoen in de middenmoot, wat 
eigenlijk ook de doelstelling van dit 
seizoen was, en als we zo doorgaan 
gaat dat zeker lukken.
Een week later moesten we weer 
tegen een directe concurrent en wel 
Nieuweschoot, dit bleek al snel 
een moeilijke opgave te worden 
want binnen 10 minuten lag de 
bal al op de stip door een ongeluk-
kige handsbal van S. Akkerman. De 
strafschop werd feilloos benut door 
de aanvoerder van Nieuweschoot en 
zo konden we met een achterstand 
op zak beginnen aan de inhaalrace. 
Maar zo best het vorige week tegen 
LSC ging zo slecht was het dit 
weekend en we konden door ‘aan-
ruikbare’ redenen wel verklaren wat 
de reden was van deze prestatie. 
Met nog een paar kleine kansjes en 
een 0-1 achterstand werd het rust, 
na de rust werd het wel iets beter 
maar kregen we er nog steeds niet 
veel vat op. De stand zou zelfs nog 
minder worden voor de Boarnsters, 
er zou een smadelijke en kansloze 
0-3 nederlaag worden geleden.
Met 10 punten uit 8 wedstrijden is 
er nog niet heel veel loos, maar het 
gevaar ligt dichter bij dan het lijkt, 
dus in de komende wed strijden 
moeten er wel punten gehaald 
worden om verdere stress bij de 
leiding weg te nemen.
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ZONDAG 12 DECEMBER 2004  
COMP. ROBUR – OLDEBOORN                            

ZONDAG 19 DECEMBER 2004  
OEFEN STEENWIJKERWOLD – OLDEBOORN

VAKANTIE 20 DECEMBER 2004 T/M 6 JANUARI 2005

VRIJDAG 07 JANUARI 2005
HERSTART TRAINING

ZONDAG 16 JANUARI 2005
OEFEN UDIROS – OLDEBOORN

DINSDAG 18 JANUARI 2005
OEFEN OLDEBOORN – SCHARNEGOUTUM (20.00 UUR)

ZONDAG 23 JANUARI 2005  
OEFEN  BERGUM – OLDEBOORN 

ZONDAG 30 JANUARI 2005 
OEFEN OLDEBOORN – RENADO

ZONDAG  06 FEBRUARI 2005  
COMP. OLDEBOORN – FRIESLAND
OF: OEFEN SP.VEREENT – OLDEBOORN

ZONDAG  13 FEBRUARI2005  
OEFEN OLDEBOORN – OERTERP 

ZONDAG  20 FEBRUARI 2005  
COMP.  OLDEBOORN – BLACK-BOYS
OF: OEFEN OLDEBOORN – BOORNBERGUM

WINTERSCHEMA 1E SELECTIE 
V.V. OLDEBOORN 2004/2005
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ZONDAG 27 FEBRUARI 2005
OEFEN JUBBEGA – OLDEBOORN
OF: INHAAL

ZONDAG 06 MAART 2005  
COMP DRACHTEN – OLDEBOORN
OF: OEFEN OLDEBOORN – DRONRIJP

ALDEBOARN 4 - READ SWART 4
(12 dec. ‘04)

Gezien het feit dat er weinig schrijf-
talent rondloopt in het vierde was 
er iemand, die later wel weer ter 
sprake zal komen, die opperde dat 
ik dat wel even kon doen.
Deze ik was deze morgen de leids-
man in een te klein afgetrapt blauw 
trainingsjack, welke door de recht-
matige eigenaar kan worden afge-
haald, hij hangt op de kapstok in 
de kantine, nogmaals bedankt voor 
het lenen. Zaterdag”nacht” belde 
de heer Valk met de vraag of er 
“echt” geen gaatje was om even te 
fluiten.Toen was het antwoord nog 
steeds nee totdat hij meedeelde dat 
hij het anders zelf moest doen. Dat 
was de druppel want mocht er iets 
gebeuren, dan voel je jezelf altijd 
verantwoordelijk toch?? Dus dan 
toch maar even vrijwilligerswerk 
doen op zondagmorgen.
Na een schromelijke overschatting 
van de snelheid van mijn auto waren 
er nog 5 minuten over om het tenue 

aan te trekken en de benodigde 
spullen te verzamelen etc. De stop-
watch werd vergeten en was het de 
grensrechter die over de tijd ging. 
Het moest eerst bijna weer wennen 
om op die fluit te blazen, soms even 
afwachten tot er werd gefloten voor 
een overtre ding, en dan erachter 
komen dat je dat zelf moet doen. 
Vervolgens je blauw ergeren aan 
het commentaar wat je naar je toe 
krijgt ge slingerd, om je dan te real-
iseren dat je eigenlijk zelf ook zo’n 
pratertje bent. Maar na vijf minuten 
was het weer redelijk gewoon en 
kon het spel beginnen. 
Aldeboarn was heer en meester en 
kwam eigenlijk niet in de proble-
men, de boarnster spitsen kwamen 
daarentegen wel in de problemen 
want die kregen kansen!!!! Veel 
kansen.
En daar wisten ze zich geen raad 
mee. De ene na de andere “dot” 
werd gemist, en dan valt hij aan 
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verantwoordelijk toch?? Dus dan 
toch maar even vrijwilligerswerk 
doen op zondagmorgen.
Na een schromelijke overschatting 
van de snelheid van mijn auto waren 
er nog 5 minuten over om het tenue 
aan te trekken en de benodigde 
spullen te verzamelen etc. De stop-
watch werd vergeten en was het de 
grensrechter die over de tijd ging. 
Het moest eerst bijna weer wennen 
om op die fluit te blazen, soms even 
afwachten tot er werd gefloten voor 
een overtre ding, en dan erachter 
komen dat je dat zelf moet doen. 
Vervolgens je blauw ergeren aan 
het commentaar wat je naar je toe 
krijgt ge slingerd, om je dan te real-
iseren dat je eigenlijk zelf ook zo’n 
pratertje bent. Maar na vijf minuten 
was het weer redelijk gewoon en 
kon het spel beginnen. 
Aldeboarn was heer en meester en 

kwam eigenlijk niet in de proble-
men, de boarnster spitsen kwamen 
daarentegen wel in de problemen 
want die kregen kansen!!!! Veel 
kansen.
En daar wisten ze zich geen raad 
mee. De ene na de andere “dot” 
werd gemist, en dan valt hij aan 
de andere kant zegt de voetbal-
wet, gelukkig ging die hier niet op. 
Na een kwartier werd er dusdanig 
niveauloos op elkaar ingebeukt dat 
ik me realiseerde nog iets te zijn 
vergeten juist: KAARTEN.
En vergeten dat je ook iemand mag 
straffen met 5 minuten, dat had wel 
gemoeten, maar ja.
Oldeboorn ging vrolijk verder met 
beter zijn, en zowaar werd er een 
doelpunt gemaakt. Het was Tjitte 
de Jong die de bal beheerst binnen 
schoof. Met nog elf minuten te gaan 
ging ik bij m’n assistent Goerres te 
rade hoe lang het nog was, deze 
mompelde zwaar buiten adem iets 
wat leek op 4 dus gevoelsmatig na 
5 minuten blazen voor de rust. Dit 
bleek dus zeven minuten te vroeg, 
verwarring alom. Het waren dus 11 
i.p.v. 4 minuten. Ze moesten dus 
nog even door, niet dat het nog 
iets noemenswaardigs gebeurde, 
maar ik kan u vertellen dat de 
scheidsrechter een stevige partij 
rouge op de wangen kreeg.
Na de rust werd Oldeboorn aanvan-
kelijk iets beter, de mid-midden van 
Oldeboorn was nl. vervangen en 
die praatte toch alleen maar. Maar 
dat is een Voolstra kwaal of niet 
KLAAS.
Dat ook gewisselde spelers langs 
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de kant invloed kun hebben op een 
wedstrijd was mij onbekend maar 
na vandaag!!!!!!! weet ik zeker dat 
het wel kan.
De situatie was als volgt: er komt 
een hoge bal in het strafschopge-
bied en de Boarnster keeper plukt 
de bal uit de lucht en op dat moment 
roept Klaas Voolstra :’WISSEL” ! 
De keeper kijkt een keer, en nog 
een keer werd er geschreeuwd 
“WISSEL”! Auke Bangma maakte 
nog steeds geen aanstalten om 
de bal in het spel te brengen. 
Nog een schreeuw en de keeper 
weer w88 en kijken en ik intussen 
tellen 10, 11, 12 ja en dan moet je 
toch de vrije trap toekennen. Alle 
voetballers worden toch geacht 
de spelregels te kennen, want wat 
‘hands’ is weten ze allemaal. Dat is 
het meest gebruikte stopwoord op 
een voetbalveld. De vrije trap werd 
omgezet in een doelpunt en zo had 

de Klaas Voolstra, inmiddels dus 
wissel, veel invloed.Dus konden de 
teamgenoten weer van voor af aan 
beginnen, dat deden ze goed tot 
aan de zestien en dan werd het te 
druk. Maar als de bal dan een keer 
goed valt ligt die er ook zo in, zo 
kwam de bal bij Syb B. Geen broer 
van Ali geloof ik, deze kan alleen 
maar lullen niet rappen! Hij zorgde 
voor de 2-1 en achteraf de brood 
nodige punten. Als er wat scherper 
was gespeeld had Read Swart een 
enorm pak slaag gekregen, maar 
nu bleef het tot het eind spannend 
en dat is ook erg leuk.
Na de wedstrijd is er nog heel wat 
besproken, en ging het natuurlijk 
over de tegengoal.Toen Klaas ook 
nog heftig in de verdediging ging, 
werd de eindconclusie van deze 
morgen een hele akelige voor 
Klaas en daar kon een ieder zich in 
vinden.

OLDEBOORN 5

de kant invloed kun hebben op een 
wedstrijd was mij onbekend maar 
na vandaag!!!!!!! weet ik zeker dat 
het wel kan.
De situatie was als volgt: er komt 
een hoge bal in het strafschopge-
bied en de Boarnster keeper plukt 
de bal uit de lucht en op dat moment 

roept Klaas Voolstra: ’WISSEL” ! 
De keeper kijkt een keer, en nog 
een keer werd er geschreeuwd 
“WISSEL”! Auke Bangma maakte 
nog steeds geen aanstalten om 
de bal in het spel te brengen. 
Nog een schreeuw en de keeper 
weer w88 en kijken en ik intussen 
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Net als onze meeste acties in het 
veld “net te let”of “helemaal te let”. 
Maar ja toch willen we natuurlijk 
onze kerst bijdrage leveren aan 
ons verenigingsblad. Over onze 
prestaties in het veld kunnen we 
maar beter zwijgen, maar hier 
werd wel na gevraagd. Ons pro-
bleem wordt steeds meer dat de 
voeten niet meer kunnen wat de 
hersenen graag willen en voor-
schrijven. Dit brengt nog wel eens 
hilarische momenten met zich mee. 
De charme van ons elftal. Dat wij 
de Boarnster veteranen zijn kun je 
zien aan het spel, de vele blessures 
en het praat in de derde helft. Het 
spel wordt ieder jaar minder snel 
en dynamisch. We worden steeds 
meer vierkante meter voetballers 
en dat valt op een veld van 5.000 
m2 wel eens tegen. De resultaten 
zijn nog niet goed, maar de doel-
puntrijke wedstrijden verdienen 
zeker meer publiek. Bovendien 
hebben wij vaak mooi weer op de 
zondag ochtend en heffen wij geen 
entree zoals het eerste terwijl wij 
meer doelpunten maken!
Deze herfst hebben we tot nu toe 
10 wedstrijden gespeeld en 34 
doelpunten gemaakt. Sociaal zijn 
we ook want de tegenstan ders 
mochten 35 doelpunten in ons 
netje schieten! De 12 behaalde 
wedstrijdpunten verwachten we in 
de tweede helft van het voetbalsei-
zoen zeker te verdubbelen.
Meest in het oog springende wed-
strijden waren de uit en thuis 
wedstrijd tegen Makkinga. Een 
sportieve ploeg. In Makkinga 

wisten we in de 93ste minuut nog de 
gelijkmaker te scoren, eindstand 
5-5 en in Aldeboarn wisten we nipt 
met 5-4 te winnen. 
De “trotse”koploper in onze kom-
petitie is Gorredijk met 33 punten 
uit 11 wedstrijden. 45 doelpunten 
voor en 7 tegen. Ook zij lieten ons 
de meeste hoeken van het veld 
zien. We verloren thuis met 5-1 
na een ruststand van 0-0. Na drie 
kwartier was de benzine bij ons 
op. Gorredijk is te sterk voor onze 
competitie, maar merkten ze op ze 
vinden het toch wel mooi om elke 
zondag te winnen! Maar voor de 
rest hebben we leuke tegenstand-
ers en we zitten nog te vaak aan 
de verkeerde kant van de uitslag, 
maar dit kan na de winter best 
anders.
En dan nog de nodige blessures, 
Willem rug, Kees vinger(s), Bauke 
lies, Harke hamstrings, Meint spier-
tje (waar?, heeft hij die dan!), 
Binne knie (afhankelijk stand in 
de wedstrijd), Harm algemene 
vermoeidheid en toch staat er elke 
week weer een elftal. 
En dan de derde helft. Soms lijkt 
het een politiek café, dan weer een 
bijeenkomst van  dorpsbelang of 
gewoon domweg praat over niks, 
maar de derde helft geeft ons toch 
weer de kracht en samenhang om 
de week erop vol goede moed 
opnieuw de strijd aan te binden 
met de tegenstander. En zo zal 
het ook weer in 2005 zijn. Alvast 
een ieder een prettige kerst en een 
goed en sportief 2005 gewenst van 
het vijfde. 
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ZATERDAG 18 DECEMBER
OLDEBOORN DA1  - MILDAM DA1  14.00
RENADO/VVI C1  - OLDEBOORN C1  10.00

ZONDAG 19 DECEMBER
DE WESTHOEK 2  - OLDEBOORN 2  10.30
GERSLOOT 1  - OLDEBOORN 3  10.00

ZONDAG 23 JANUARI 
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 30 JANUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 6 FEBRUARI
OLDEBOORN 1  - FRIESLAND 1  14.00

ZONDAG 13 FEBRUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZATERDAG 19 FEBRUARI
OLDEBOORN DA1  - DE WESTHOEK DA1  14.00
READ SWART C1  - OLDEBOORN C1  10.00

ZONDAG 20 FEBRUARI
OLDEBOORN 1  - BLACK BOYS 1  14.00
ROBUR 2  - OLDEBOORN 2  12.00
OLDEBOORN 3  - TIJNJE 3  10.30
GAVC 4  - OLDEBOORN 4  10.00
OLDEBOORN 5  - OLDEHOLTPADE 5  10.00

WEDSTRIJDPROGRAMMA
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL

NAAM ELFT.  DPT. 
A.Faber  Derde  11
G.de Jong  Dames  11
Joh.Watzema  Tweede  9
S.Bangma  Vierde  9
J.W.Boschma  Vierde  9
M.de Vries  Dames  9
E.Westerhoven  Tweede  8
S.Veenstra  Eerste  6
C.Reitsma  Tweede  6
H.Oosterbaan  Vijfde  6
H.Vink  Vijfde  6
N.Akkerman  Dames  6
M.Timmermans  Dames  6
T.Akkerman  Eerste  5
U.Dijkstra  Derde  5
E.Quarré  Derde  5
A.de Jong  Vierde  5
R. v/d Torre  Vierde  5
W.van Kalsbeek  Vijfde  5
B.Oosterbaan  Vijfde  5
P.Antonissen  Derde  4
J.v/d Werf  Derde  4
T.de Jong  Vierde  4
D.H.Akkerman  Eerste  3
S.Akkerman  Tweede  3
T.Huisman  Derde  3
F.Smits  Vierde  3
B.Haspels  Vijfde  3
A.Huisman  Eerste  2
Joh.Nijdam  Eerste  2
A.Bergsma  Tweede  2
A.Oosterbaan  Tweede  2
J.Visser  Tweede  2

G.Scheffer  Derde  2
R.van Warmerdam  Derde  2
K.Voolstra  Vierde  2
H.Hartmans  Vijfde  2
S.Vink  Vijfde  2
W.Huisman Wzn  Eerste  1
J.Zandberg  Eerste  1
R.van Steinvoorn Tweede  1
A.Watzema  Tweede  1
S.de Roos  Derde  1
J.v/d Vlugt  Vierde  1
P.v/d Vlugt  Vierde  1
O.Kloosterboer  Vijfde  1
A.Brouwer  Dames  1
S. v/d Heide  Dames  1
M.Nijdam  Dames  1
R.Rijskamp  Dames  1
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