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Afgelopen zondag 3 april heeft 
Oldeboorn  2 géén competitiewedstrijd 
gespeeld. Door de vele blessures die 
het hele Oldeboornlegioen momen-
teel heeft, was het een onmogelijke 
klus voor vijf teams genoeg spelers 
te krijgen. Dit betekent dat de club 
een boete krijgt opgelegd door de 
KNVB, en als het een tweede en vol-
gende keer weer gebeurt worden er 
ook punten in mindering gebracht. 
En daar zit niemand op te wachten. 
Het moet ons even van het hart dat 
de trainer en leiders van alle teams 
vrijdagsavonds ‘in bealch fol wurk’ 
hebben om zondags met vijf teams 
uit te komen in de competitie. De 
laatste twee weken lukte dat niet en 
werd er nog een hele zaterdag rond 
gebeld en geronseld, om de mensen 
die kunnen en graag willen spelen 
ter wille te zijn. Het is een haast 
onmogelijke klus!
Aan het begin van het seizoen heeft 
men zich opgegeven om te voetbal
len. Dat betekent dus dat men het 
recht heeft te worden opgesteld, maar 
ook de plicht tegen over medespe-
lers om zich zo’n 20 zondagen  
per seizoen beschikbaar te stellen. Bij 
blessures is dat niet mogelijk, maar 
wij zouden graag zien dat iedereen 
zijn/haar uiterste best doet voor 
hun team uit te komen, en zonodig 

in te vallen in andere teams. Ook 
bij stoppen midden in het seizoen 
laat men teamgenoten én club in 
de steek. Voor enthousiaste spelers 
én de mensen die veel tijd steken in 
het begeleiden van de teams is één 
en ander zeer frustrerend en demoti
verend.
Voetballen in competitieverband 
is dus niet vrijblijvend !!!
Als een ieder zich vóór mei, als de 
teams opnieuw worden samengesteld 
en moeten worden opgegeven voor 
volgend seizoen, goed realiseert wat 
het inhoudt om spelend lid te zijn van 
de voetbalclub, kunnen we weer met 
een gerust hart een nieuw seizoen 
tegemoet zien.

UIT DE BESTUURSKAMER:
BELANGRIJK VOOR ALLE LEDEN!
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Avonturenpark Hellendoorn is weer geopend, en wel van 25 maart t/m 
30 oktober. Ook dit jaar hebben we weer kortingskaarten (tot 50 % korting) 
ontvangen. Dus als jullie een dagje uit willen (met of zonder gezin) neem 
een kortingskaart mee. Ze liggen op de ‘infotafel’ achter in de kantine.

AVONTURENPARK  
HELLEDOORN

HARTELIJK GEFELICITEERD
MET DE GEBOORTE VAN:

Dysan, dochter en zusje van Sido, Linda en Demic 
Postma (Sido is de nieuwe trainer voor volgend seizoen)

Daniëlle Hendrikje van der Meulen, 
dochter van Henk en Monique
 
Lykle Jelle Poepjes, zoon van Johannes en Thea

REDACTIEVVO@WANADOO.NL
E-MAIL UW KOPIJ VOOR HET CLUBBLAD NAAR BOVENSTAAND ADRES
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Wil iedereen nog eens goed kijken wanneer hij of zij bardienst heeft? Ook 
als men niet kan tóch voor een vervanger zorgen of onderling ruilen. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen dat mensen die niet meer voetballen of lid 
zijn, toch hun bardiensten draaien of anders in elk geval dit door te geven 
aan de activiteitencommissie. Zo kunnen we voorkomen dat er iemand 
alleen voor opdraait!

 
 ’s Morgens ’s Middags

9 apr. Ouder van: Ouder van:
 H. de Jong R. Land
 Y. de Jong K.J. Dijkstra

16 apr. Ouder van: Ouder van:
 N. en R. van Kalsbeek A en R. de Boer
 J. Haspels R. van Roeden

23 apr. Ouder van: Ouder van:
 A. Hobma SW. v/d/ Brink
 Vrijwilliger: H.W. Dekker
 Klaas Postma

7 mei Ouder van: Ouder van:
 D. Spoelstra C. en W. Schukken
 J. Reitsma H. Stulp

14 mei Ouder van: Ouder van:
 L.A. Hooghiem S. Jelsma
 E. Huitema B. de Jong

KANTINEDIENSTEN 
ZATERDAG´S
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Wil iedereen nog eens goed kijken wanneer hij of zij bardienst heeft? Ook 
als men niet kan tóch voor een vervanger zorgen of onderling ruilen. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen dat mensen die niet meer voetballen of lid 
zijn, toch hun bardiensten draaien of anders in elk geval dit door te geven 
aan de activiteitencommissie. Zo kunnen we voorkomen dat er iemand 
alleen voor opdraait!

 
 ’s Morgens ’s Middags

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

15 mei Griet Valk Nico Veld
 Maaike Nijdam Auke Bangma

22 mei Wiebe de Roos Sybrand Oosterbaan
 Jeltje de Roos Robert van Steinvoorn

29 mei IJnskje Poepjes Harm Oosterbaan
 Marie Poepjes Nynke Akkerman

KANTINEDIENSTEN 
ZONDAG´S
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SENIOREN

	 • Enkelbrace: lichtblauw, met klittenbanden

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

	 • Grijze fleece sjaal

	 • Zwart T-shirt, mt S

	 • Grijs/beige fleece jasje mt. M/L

	 • Zwart sweatshirt met FILA erop, mt L

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

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

 • Nike donkerblauwe trainingsbroek, mt 128

 • Blauw badstof T-shirt met korte mouw

 • 1 blauwe voetbalkous

	 • Blauw joggingbroekje, mt 122

	 • 1 zwarte fleece handschoen

DE SNUFFELKOER
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F-PUPILLEN

TIJNJE F4 – OLDEBOORN F2  (19 MAART)

Na het succes van vorige week konden we vol vertrouwen aan de 2de 
wedstrijd van de competitie beginnen. Voordat we vertrokken zagen we 
de F1 hun tegenstander oprollen. Onderweg waren onze godenzonen zich 
daarom wat extra moed aan het inpraten met opmerkingen als: ‘Wat de 
F1 kan, kunnen wij ook’ en ‘zo’n poepie laten wij Tijnje ook ruiken’. De 
weergoden waren ons ook nog eens goed gezind. En als klapperrrrrr bleek 
bij Tijnje een oude bekende te spelen: Stijn. Een beter gemotiveerde 
spelersgroep kan een coach zich niet wensen en met een super resultaat 
tot gevolg. Het verslag van onze razende reporter Max: Wij hebben bij 
tijnje gespeelt en we heben met 11-0 gewonen. Max heeft 4 gescoord 
girard heeft ook 4 gescoord Bo heeft 2 gescoord Yannick 1 gescoord floris 
0 gescoord Wimer 0 gescoord Brend 0 gescoord Toomas 0 gescoord. De 
overwinning was zelfs nog mooier, we speelden namelijk met 8 tegen 9 
man. Thomas kwam met rust naar me toe om Floris uit zijn eenzaam-
heid te redden: ‘Mag Floris van doel want zijn schoenen zijn nog schoon. 
Zo weinig heeft hij te doen’. Natuurlijk moet voor zulke argumenten elk 
tactisch concept de boekenkast weer in en mocht Bo het keepershirt en 
handschoenen aantrekken. Zo vrolijk als we aankwamen, vertrokken we 
dus ook weer. Snel naar huis om het aan iedereen te vertellen.

Op naar het volgende slachtoffer, 
Patrick ‘de-winnende-coach’ Antonissen

OLDEBOORN F2 – AKKRUM F4 (26 MAART)

Weer een zaterdag ochtend, weer een beladen streekderby en weer een 
overwinning? Als je onze jongste voetbaltijgers moet geloven wel. Het 
zelfvertrouwen begint bijna naar arrogantie te ruiken. Da’s niet verkeerd 
hoor, ik hou wel van wat Friesche bluf. Maar het werd dan ook tijd om 
een tegenstander van niveau te ontmoeten. Een tegenstander die zich 
niet zomaar laat wegdrukken, een tegenstander waar je met enkel flair 
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en technische hoogstandjes nog niet van kan winnen, we hadden dit keer 
daarom ook passie en een winnaarmentaliteit nodig. De mouwen werden 
opgestroopt, de strijdbijl opgegraven en het oorlogspad opgegaan. Het 
relaas van onze onverslagen verslaggever Floris: Het was een spande 
westrijt.en we moesten teegen akrem. En we hade gewone met 2-1 terwel 
het met rust nog 0-1 stont. Spannend was het zeker. De volle wedstrijd 
werd er hard gestreden. Iedereen dook vol overgave op de bal. Het leek af 
en toe meer op een rugbyscrum dan op een voetbalwedstrijd, maar zolang 
Oldeboorn er als beste uitkomt hoor je mij niet klagen. De blauwe plekken 
en schrammen nemen we voor lief want Akkrum droop met de staart 
tussen de benen af. Klasse mannuh, waarschuw jullie moeders maar dat 
ze alvast de kampioensvlaggen van zolder mogen halen.

Tot volgende week, 
Patrick ‘tegenstanders-aan-de-zegekar-binder’ Antonissen

OLDEBOORN D1 – EBC D2  (19-03-2005)

We hebben gevoetbald tegen EBC/Delfstrahuizen. En dat hebben we met 
10-0 gewonnen. En de gene die gescoord heeft dat kom je nu te weten. 
Niels 4 keer. En Tim heeft er 2 gescoord. Luidzen 1 keer. Arjen heeft er 
ook 1 gescoord. En Ronnie heeft er ook 1 gescoord. E.d. gemaakt van de 
tegenstanders. Omdat ik de bal wou voorgeven op een medespeler van 
mij. Maar hij belande bij de tegenstander terecht en die raakte de bal 
niet goed en toen viel hij in zijn eigen doel terecht. Dat is jammer voor 
de tegenstanders maar voor ons is het leuk. Maar de eerste helft was het 
6-0 voor ons. En iedereen heeft gescoord die boven in staat. Ik heb het 
eerste doelpunt gescoord. En het tweede doelpunt is door Arjen gescoord. 
En Aldert had ook heel veel kansen hoor. En toen hadden we pauze. We 
hadden er drinken bij om op te drinken en dat was heel lekker. Ik had er 
2 glazen op omdat het toch zo lekker was. Toen moesten we weer op het 
veld gaan voetballen. En we hadden nog 4 goals gescoord. Dat waren Niels 

D-PUPILLEN
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3 keer. En Tim 1 keer. En de tegenstander maakte een handsbal. Toen 
hadden we nog een paneltij gekregen. We hadden zelfs een beetje ruzie. 
Om de penalty. Maar toen hadden we even nagedacht. We hadden Aldert 
de penalty laten nemen. Het schot was goed maar hij schoot de bal in de 
kieper zijn handen. Dat was echt wel jammer voor Aldert. Ik kreeg de bal 
nog tegen mijn borst. Dat deed een beetje pijn maar ik huilde niet. Maar 
gelukkig hebben we niet verloren. Gelukkig maar hé.

Groetjes de voetballer

RONNIE POEPJES

Ieder jaar organiseert de KNVB voetbaldagen (voorheen voetbalkampen)  
voor de echte liefhebbers en dat zijn er veel! Duizenden jongens en 
meisjes hebben in de afgelopen 19 jaar één van deze kampen bezocht. 
Een groot aantal komt jaarlijks terug. Nu dus voor de 20e keer.

KNVB VOETBALDAGEN:

Gasselte:   kosten € 140.00
  25 – 29 juli voor 8 t/m 12 jarigen  

Havelte:    kosten € 140.00
   25 – 29 juli voor 6 t/m 10 jarigen  
        1 t/m 5 augustus voor 11 en 12 jarigen
  8 t/m 12 augustus voor 13 t/m 16 jarigen

Bakkeveen: kosten €140.00
  25 t/m 29 juli voor 12 t/m 14 jarigen
  1 t/m 5 augustus voor 8 t/m 11 jarigen

Informatie ook te verkrijgen bij de jeugdcommissie.

KNVB VOETBALDAGEN 2005
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REÜNIE-/JUBILEUMFEEST  
DAMES VV OLDEBOORN 
OP 28 MEI 2005

Opgave vóór 30 april 2005!

Per e-mail naar r.jelsma2@chello.nl
én bij Ynskje Poepjes, Ds. Niewoldstrjitte 13, 8495 HV Aldeboarn, tel. 
631580.
 
Programma: Vanaf 15.00 is er een programma voor de genodigden. 
’s Avonds is er in de tent een groot feest ter ere van de dames waar bij 
deze heel Aldeboarn en overige belangstellenden voor zijn uitgenodigd. 

16.00 - 17.00 uur  Zeskamp
17.30 - 18.30 uur Voetbalwedstrijd (oud)speelsters met live verslag  
   door Haico van Dijk en Bouke Haspels
20.30 uur  Grote feestavond in samenwerking met 
   Moeke de Bruin Urban Jungle Band!!!

Het jubileumboek begint ook al aardig vorm te krijgen. Heb jij nog foto’s 
of oude verslagen of weet je nog iets leuks te vertellen uit die tijd geef dit 
dan aan Sierou van der Heide.
e-mail: sierou28@hotmail.com 
Weaze 51
Telefoon: 631525
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OLDEBOORN 1
Door: Wietse Huisman (wzn)

OLDEBOORN-IRNSUM 2-2

Na een lange periode niet gespeeld 
te hebben i.v.m. slechte weers-
omstandigheden stond zondag 13 
maart weer eens een competi-
tiewedstrijd op het programma. 
En ook nog eens een echte streek-
derby tegen Irnsum. Helaas misten 
we deze middag nogal wat spelers 
door blessures en schorsingen. 
Daarom werden Sietze Akkerman 
en Robert van Steinvoorn uit het 
tweede geplukt. Beiden begonnen 
in de basis en speelden een ver-
dienstelijke wedstrijd. We kwamen 
al snel in de wedstrijd op een 0-1 
achterstand omdat doelman Hin-
drik de Jong zo vriendelijk was een 
corner van de Irnsumers in het 
eigen doel te slaan. Gelukkig her-
stelden we ons nog voor de pauze. 
Eerst was het Jorrit Zandberg die 
doorbrak en alleen voor de keeper 
van Irnsum geen fout maakte en 
scoorde met een fraaie boogbal. 
Vlak na deze gelijkmaker was het 
wederom Jorrit die de defensie 
van Irnsum omspeelde en de bal 
uitstekend voor gaf op de meege-
komen Tsjerk Akkerman die van 
dichtbij de 2-1  liet aantekenen. Na 
de rust werd het voetbal wat beide 
ploegen lieten zien er niet beter 

op. De middenvelders moeten een 
stijve nek gekregen hebben van de 
vele lange ballen die beide achter-
hoedes veelal hanteerden. En 
omdat lange ballen vaak gemakke-
lijk te verdedigen zijn werden er 
ook weinig kansen afgedwongen 
door beide ploegen. We leken dan 
ook de 3 punten binnen te halen 
tot er in laatste minuut van de 
wedstrijd toch nog een verdedig-
ingsfout werd gemaakt en Irnsum 
nog gelijk maakte, 2-2. Heel zuur 
vooral omdat we ook in de vorige 
wedstrijd tegen Friesland in de 
laatste minuut een tegentreffer 
kregen te verwerken.

MKV’29-OLDEBOORN 1-1

De week daarop moesten we 
in Leeuwarden tegen MKV. Een 
belangrijke wedstrijd omdat MKV 
één plaats onder ons stond op de 
ranglijst en de laatste weken toch 
wel erg dichtbij was gekomen. De 
voorsprong betrof slechts 4 punten. 
We hadden nog wat goed te maken 
tegen deze ploeg omdat thuis in 
een dramatische wedstrijd werd 
verloren met 1-2. Nu is MKV een 
ploeg die graag mooi wil voetballen 
en daardoor kreeg Oldeboorn ook 
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OLDEBOORN-AKKRUM 1-3

Eerste paasdag speelden we alweer 
de tweede derby na de winterstop. 
Deze keer kwam buurman Akkrum 
op bezoek. De laatste wedstrijden 
tegen deze ploeg waren redelijk 
succesvol verlopen en ook de 
wedstrijd dit seizoen in Akkrum 
wonnen we nog eenvoudig met  
0-2. Hoe anders zou het deze 
middag verlopen. Vanaf het begin-
signaal was Akkrum de veel fellere 
ploeg en speelde veel scherper dan 
Oldeboorn. Het wachten was dan 
eigenlijk ook op de openingstreffer 
van Akkrum. Aanvankelijk wisten 
ze weinig kansen te creëren, maar 
toch viel de eerste goal nog voor de 
rust. Een akkrumer speler mocht vrij 
aanleggen en zijn schot was keeper 
Hindrik de Jong te machtig en verd-
ween in het doel. De ruststand was 
0-1. In de rust werd afgesproken 
dat we alles op alles zouden zetten 
om er in de tweede helft weer een 
wedstrijd van te maken. Alle goede 
bedoelingen vielen in het water 
toen 5 minuten na rust Akkrum op 
0-2 kwam. Een vrije trap vanaf de 
zijkant kon ongehinderd ingekopt 
worden bij de tweede paal. Eigen-
lijk speelden we toen al een ver-
loren wedstrijd. Ook omdat Akkrum 
scherp en agressief bleef spelen en 
Oldeboorn ondanks een overwicht 
geen uitgespeelde kansen kreeg. 
Ondanks een gebrek aan kansen 
wisten we toch 2x te scoren. Helaas 
werden beide treffers afgekeurd. 
De eerste goal kwam uit een vrije 
trap van Siete. De bal ging richting 

de kruising, werd door Akkrum-
doelman Johan van der Sluis uit de 
hoek geranseld en de rebound werd 
ingetikt door Jelmer Beimin. Vol-
gens scheidsrechter Huizinga stond 
Jelmer echter buitenspel op het 
moment dat de vrije trap genomen 
werd. Even later verzuimde de 
scheidsrechter de voordeelregel 
toe te passen toen Bauke-Paul 
onderuit gehaald werd. Hij bracht 
echter daarvoor Tsjerk Akkerman 
in stelling die alleen voor de keeper 
de bal keurig in het doel plaatste. 
In plaats van een doelpunt kregen 
we een vrije trap die helaas niets 
zou opleveren. Omdat Oldeboorn 
wat meer begon te drukken gaf het 
achterin wat meer ruimte weg zodat 
Akkrum uit één van de spaarzame 
counters de 0-3 kon aantekenen. 
Dat Pieter Poepjes met een fraai 
afstandsschot de eer voor ons wist 
te redden (1-3) was alleen voor de 
statistieken nog van belang.

WARGA-OLDEBOORN 1-0

De uitwedstrijd tegen nummer 2 
Warga is op papier een hele lastige. 
Warga is een gemakkelijk voetbal-
lende ploeg met zeer gevaarlijke 
spitsen. De doelstelling van ons 
was dan ook om geen kansen weg 
te geven en uit een eventuele coun-
ter proberen voorin gevaarlijk te 
worden. De wedstrijd as eigenlijk 
een kopie van de wedstrijd eerder 
dit seizoen in Oldeboorn die in 
een 1-1 gelijkspel was geëindigd. 
Warga viel aan en Oldeboorn hield 
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verdedigend goed stand. Het enige 
verschil was echter dat we deze 
keer geen punten aan de wedstrijd 
hebben overgehouden. Een gelijk-
spel zou de verhoudingen prima 
hebben weergegeven, maar helaas 
was het Warga dat de 3 punten 
kreeg bijgeschreven. Een prima 
Warga-aanval was ons te machtig 
(1-0) en de kansen die Oldeboorn 
kreeg aren niet aan onze aanvallers 
besteed. 2 punten uit de laatste 5 
wedstrijden is niet veel dus er mag 
gerust gesproken worden van een 
kleine dip. We houden echter hoop 
op betere tijden.

RES-OLDEBOORN 2-2
 
Oldeboorn 1 is na de winterstop 
duidelijk niet in goeden doen. De 
positie in de middenmoot is er nog 
steeds, maar om helemaal veilig 
te zijn moeten er toch echt nog 
een paar puntjes worden gepakt. 
De tegenstander van afgelopen 
zondag, rode lantaarndrager RES 
uit Bolsward leek daarvoor de ideale 
tegenstander. Het liep echter weer 
behoorlijk stroef bij Oldeboorn deze 
middag, maar ook de tegenstander 
en vooral scheidsrechter Holtrop 
maakten goed voetbal onmogelijk.  
Oldeboorn kwam wel heel behoor-
lijk uit de startblokken. Er was in de 
eerste tien minuten een overwicht 
en dat resulteerde uiteindelijk in 
de openingstreffer van Bouke Paul 
Kleefstra, dachten we. Maar de 
grensrechter van RES zag hem 
buitenspel en de scheidsrechter 

nam het vlagsignaal over. Een zeer 
discutabele beslissing, waarvan 
er in het verdere verloop van de 
wedstrijd nog velen zouden volgen.  
Een goed genomen vrije trap van 
Siete Veenstra en een uitstekende 
kopbal van Anno Huisman uit een 
corner werden door de doelman van 
RES net over de lat getikt. Diezelfde 
doelman moest even later de strijd 
staken omdat een snoeiharde vrije 
trap van Pieter Poepjes door hem 
niet klemvast gepakt kon worden 
en Anno Huisman en Jelmer Beimin 
daarna ongelukkig met hem in aan-
raking kwamen. Na enig oponthoud 
werd hij vervangen door hun tweede 
doelman en kon de wedstrijd verder.  
Al snel werd duidelijk waarom 
RES op de laatste plaats staat, er 
zit weinig voetbal in deze ploeg. 
Maar omdat Oldeboorn verre van 
scherp stond te spelen kreeg RES 
in de eerste helft zowaar een paar 
mogelijkheden om te soren. Geluk-
kig  was keeper Hindrik de Jong zeer 
attent en werden deze mogelijk-
heden onschadelijk gemaakt. 
In de rust had trainer Koos van Dijk 
graag een donderspeech gegeven 
met luide stemverhef fing, maar 
omdat aan de andere kant van de 
muur tegenstander RES gemakkelijk 
mee kon luisteren liet hij dit na. Zijn 
boodschap was echter wel duidelijk, 
er moest de tweede helft wel degelijk 
uit een ander vaatje getapt worden. 
Aanvankelijk ging het de tweede 
helft niet veel beter. Maar toen Tsjerk 
Akkerman na goed doorzetten de   
0-1 liet aantekenen, leek Oldeboorn 
de wedstrijd redelijk gemakkelijk 
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uit te spelen. RES wist aanval-
lend weinig tot niets te brengen en 
schitterde alleen in het maken van 
keiharde tackles. De wedstrijd kan-
telde echter volledig toen Anthony 
Vink zijn tegenstander torpedeerde 
in het zestienmetergebied. Een 
volkomen onnodige actie omdat 
van direkt gevaar geen sprake was, 
er waren genoeg spelers achter 
de bal. Het leverde Anthony een 
rode kaart op en RES benutte 
de toegekende strafschop, 1-1.  
Scheidsrechter Holtrop was toen al 
even bezig met zijn kaartenfesti-
val, meestal volkomen onbegrijpe- 
lijke beslissingen. Voor Oldeboorn 
kregen Sietze Akkerman, Anno 
Huisman, Siete Veenstra en Pieter 
Poepjes een gele prent en de laat-
ste twee levert dit ook nog eens 
een schorsing op. Zodat Oldeboorn 
wel heel gehavend de laatste com-
petitiewedstrijden moet spelen. 
Tegen 10 man wist RES zowaar 
een licht overwicht te creëren en 
dit leverde hen tot overmaat van 
ramp ook nog een voorsprong op. 
Hun spits nam duidelijk de bal met 
de hand mee en kwam zo alleen 
voor Hindrik de Jong te staan en  
scoorde met een bekeken lobje. Heel 
Oldeboorn inclusief grensrechter 
Tsjibbe Meester reageerden furieus 
op scheidsrechter Holtrop omdat 
deze weigerde het doelpunt af te 
keuren, maar hij gaf geen krimp 
en de achterstand was een feit. 
Oldeboorn moest nu in de laatste 
tien minuten alle zeilen bijzetten om 
alsnog de gelijkmaker af te dwingen. 
Maar RES hield echter lang stand 

door vooral heel veel overtredingen 
te maken en het spel van Oldeboorn 
te ontregelen. Siete Veenstra was 
nog dicht bij een doelpunt maar 
zijn schot verdween net langs de 
kruising. Ook Ate Bergsma (ingeval-
len voor Jorrit Zandberg) was nog 
een aantal keren gevaarlijk, maar 
ook hij wist het net niet te vinden. 
Zo begon het erop te lijken dat RES 
zijn tweede overwinning van het 
seizoen zou behalen. Maar geluk-
kig liet scheidsrechter Holtrop lang 
genoeg doorspelen. Een lange bal 
belandde in het strafschop gebied 
bij de opgekomen Anno Huisman. 
Hij nam de bal aan en werd op- 
zichtig aan zijn shirt getrokken. Het 
leverde een terechte strafschop 
op die onberispelijk werd inge-
schoten door Siete Veenstra, 2-2. 
Zo hield Oldeboorn toch nog een 
punt over aan dit matige duel, waar 
het er eigenlijk drie hadden moeten 
zijn. Komende woensdag in de thuis 
wedstrijd tegen Black Boys is de kans 
op herstel.
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Na het fantastische reisje naar 
Lissabon met SC Heerenveen 
dacht ik dat het daarbij zou blijven.  
Alleen gingen ze enorm stunten. 
Zo werden in Heerenveen de 
Duitse subtopper Vfb Stuttgart 
en het nietige FC Ivoorkust (lees 
SK Beveren) met 1-0 aan de kant 
gezet. Daarnaast moesten ze nog 
naar Zagreb toe, helaas moest ik 
daar vanwege school verstek laten 
gaan. Daar sleepte Heerenveen 
een belangrijk punt uit het vuur 
door in de laatste minuten een 2-
0 achterstand om te buigen in een 
2-2 gelijkspel. En dus kwalificeerde 
SC Heerenveen zich voor het eerst 
in zijn bestaan samen met Benfica 
en Vfb Stuttgart voor de 3e ronde.
We hadden al afgesproken dat 
als we een Engelse club zouden 
loten, we er heen zouden. En dat 
gebeurde, we werden gekoppeld 
aan het grote Newcastle United, 
de club van Alan Shearer en Patrick 
Kluivert. SC Heerenveen speelde 
eerst thuis een fantastische wed-
strijd met een geweldige sfeer. 
Alleen ging Newcastle totaal onver-
diend met een 1-2 zege naar huis. 
Maar we waren daar niet kansloos.
We gingen vanuit Oldeboorn met 
7 man richting Newcastle, Naast 
mij gingen ook de gebroeders Siep 

en Auke Bangma, Jelmer van der 
Berg, Tjitte de Jong, Jorn Klomp-
maker en Anne van der Wal. Een 
leuk gezelschap. We vertrokken 
op woensdagmiddag 23 februari 
om 14:00 vanuit Oldeboorn. We 
moesten rond 17:00 in IJmuiden 
zijn. Daar aangekomen bleek al 
dat we niet de enigsten waren die 
richting Newcastle gingen. In totaal 
gingen er dik 1700 feanfans mee 
om onze trots te ondersteunen.  
Nadat we ingecheckt hadden 
zochten we eerst onze hut op. 
Gelukkig zaten we op het onderste 
dek, hier hadden we het minste last 
van de ruige zee. Op de boot zaten 
onder andere een casino, bioscoop, 
winkeltjes, en natuurlijk een grote 
kroeg. Hier hadden de meeste 
Feanfans zich al verzameld. En 
onder genot van de een grote halve 
liter werd de overtocht ingezet. 
Naarmate we meer gingen drinken, 
werd de sfeer fantastisch. De zee 
was die nacht erg ruig. Het was 
geloof ik iets van windkracht 8/9. 
De boot deinsde erg op de golven. 
Je had moeite om op de been te  
blijven. Velen bleken er niet bestand 
tegen en begonnen over te geven. 
Het barpersoneel bleef maar glas 
ruimen, omdat er steeds wel ergens 
glazen van de tafels en van de bar 

OPNIEUW EUROPA IN
Door: Johannes Watzema
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afgleden. Ook de schoonmaakploeg 
had een zware taak. Alle wc’s zaten 
verstopt of waren onder gekotst. 
Onze groep vanuit Oldeboorn heeft 
zich best gehouden. Rond een uur 
of 1 s’nachts zijn we gaan slapen. 
Ik zelf heb best geslapen, zal wel 
door de vele liters alcohol komen 
die ik had genuttigd. Na een tocht 
van dik 14 uur kwamen we de vol-
gende ochtend 9:30 plaatselijke tijd 
aan in Newcastle. Voor dat we van 
boord gingen nog even een douche 
genomen en een vrij duur ont-
bijtje. Toen we van boord kwamen 
moesten we door een kilometers 
lange tunnel naar de uitgang. Had 
ik mijn training voor die dag wel 
weer gehad. We werden daarna 
in een ouderwetse engels dubbel-
dekker naar de stad gebracht. We 
hadden de reis zelf geboekt. En 
hadden een hotel midden in het 
centrum van Newcastle. En bij dit 
hotel stopte de bus precies. Daarna 
hebben we onze spullen binnen 
afgegeven en zijn we Newcastle 
gaan verkennen. Het bleek dat we 
op een paar minuten lopen van het 
stadion St. James Park zaten. We 
hebben eerst een bezoek gebracht 
aan de fanshop bij het stadion. 
Het is ons wel opgevallen dat ze in 
Newcastle maar één woord kennen. 
En dat is Shearer. Iedereen die ons 
tegen kwam, begon Shearer naar 
ons te roepen. Zal ook wel komen, 
omdat wij helemaal in Fries tenue 
waren gehuld. Nadat we souvenirs 
hadden gekocht in de fanshop, zijn 
we wat gaan eten in Café Fluid vlak-
bij het stadion. Hier hebben we ons 

stamcafé maar van gemaakt. We 
werden fantastisch ontvangen, en 
het eten en de drankjes waren er 
ook goed. Na het eten hebben we 
ons hotel weer opgezocht.  Het was 
toen 15:00 en we konden 
inchecken. We hadden één 3-
persoons kamer en twee 2-per-
soonskamers. Ook bleek dat er 
een zwembad en een jacussi in 
het hotel zaten. Daar konden we 
even rustig bijkomen van een ruige 
nacht. Rond 17:30 zijn we toen 
Newcastle ingegaan. We wilden 
weer wat gaan eten bij Café Fluid, 
alleen waren er al veel meer sup-
porters die het café ontdekt hadden, 
waaronder onze westerburen uit 
Akkrum. We zijn toen een eindje 
terug gelopen en hebben wat 
gegeten bij Subway. Hadden ze ook 
heerlijke broodjes. Daarna zijn we 
naar het stadion gegaan. En hebben 
we ons onder de Engelse support-
ers gemengd in Shearer’s. Een leuk 
ding, alleen kan lang niet tippen 
aan onze supportersboulevard in 
Heerenveen. Hier hebben we 
geouwe hoerd met vele Engelse 
supporters. Ook hier gingen de 
halve liters naar binnen als water. 
Ongeveer een uur voor de wedstrijd 
hebben we de tribune opgezocht. 
Hier was het al erg druk, en het 
feestje begon meteen. We werden 
helemaal bovenin het stadion weg-
gestopt. Maar je hebt altijd beter 
zicht dan in het uitvak van de 
graftombe van Ajax. Het mooie aan 
St. James Park is dat je over de 
andere tribunes heen zag. Hierdoor 
kreeg je prachtig uitzicht over New-
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castle. Daarvan heb ik weer de 
nodige foto’s gemaakt. Dan over de 
wedstrijd. Het niveau was niet 
geweldig, SC Heerenveen wilde 
wel, maar kon niet. En al naar 20 
minuten spelen keken we tegen een 
achterstand van 2-0 aan door een 
ongelukkig eigen doelpunt van 
Breuer en een vrije trap van 
Shearer. Je begint dan meteen te 
denken aan de 5-0 afstraffing die 
Nac Breda hier vorig jaar leed. We 
hadden de hoop dat dat niet zou 
gebeuren. De sfeer voor de wed-
strijd en tijdens het begin was 
super, maar nam na de 2-0 af. 
Mensen gingen zitten, dit kwam de 
sfeer niet ten goede. De 2e helft 
hebben we de hele tijd gezongen. 
Als je nu die filmpjes terug kijkt, 
dan staat het kippenvel je weer op 
de rug. Met deze steun probeerde 
SC Heerenveen er nog wat van te 
maken. En in de 80e minuut werd 
het spel van SC Heerenveen 
beloond. Ze kregen een strafschop 
na een handsbal van Newcastle 
speler. Deze werd door Bruggink 
feilloos inge schoten. SC Heeren-
veen begon toen in een gelijkspel 
te geloven. En probeerde dat te 
 bewerkstelligen. Alleen miste 
Vayrynen net als in de thuiswedstrijd 
een levensgrote kans in de slot-
minuut. Zo werd er ook in Newcastle 
met 2-1 verloren, en kwam er een 
einde aan het Europese avontuur. 
Alle spelers inclusief staf en bege-
leiding kwam ons bedanken voor de 
steun. Dat zijn momenten die je als 
supporter bij zullen blijven. Naar de 
wedstrijd moesten de supporters 

die een reis hadden geboekt via 
Heerenveen direct in de bus. Hen 
stond een tocht van dik 7 uur te 
wachten richting Harwich. Zij liever 
dan wij. Wij zijn een feestje gaan 
vieren in ons stamcafé. We mochten 
er alleen naar binnen als we niet 
gingen zingen. Dit beloofden we 
plechtig, en hebben ons er nog 
aardig aan gehouden ook. In het 
café werd de wedstrijd nog eens 
besproken met de Newcastle fans. 
Zij gaven ons een compliment dat 
we de hele wedstrijd bleven zingen. 
Wij hebben ze ook uitgelegd dat ze 
bij Heerenveen ook alleen maar bij 
uitwedstrijden en bij cup-wed-
strijden wordt gezongen. Bij een 
gewone competitiewedstrijd kun je 
een stuiver horen vallen. Gelukkig 
komt daar volgend jaar een einde 
aan, met de komst van het Nieuw 
Noord staanvak. Ook hebben we 
hen verteld wie Abe Lenstra was, 
hadden ze nog nooit van gehoord. 
We hebben hen verteld dat hij de 
man was, zoals Shearer nu bij hen 
is. Later op de avond hebben ergens 
anders nog wat gedronken, en 
hebben toen onze kamer maar eens 
opgezocht en daar nog een goed 
sterk slaapdrankje gehad. De 
volgende ochtend hebben we weer 
uitgecheckt. Ook toen zijn we weer 
wat gaan eten in café Fluid. 
Daarna hebben we nog geshopt in 
Newcastle. Alles blijkt er een stuk 
goedkoper te zijn dan hier. Heb 
daarom ook weer een paar 
voetbalshirts aan mijn collectie 
toegevoegd. Om 3 uur hebben we 
onze spullen uit het hotel vandaan 
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gehaald en zijn we naar de bus 
gelopen. Deze bracht ons weer bij 
de boot. In de vertrekhal was het 
alweer vrij druk, alleen ging het 
inchecken in Newcastle een stuk 
sneller dan in IJmuiden. Aan 
boord zochten de meeste Feanfans 
meteen de bar weer op. Wij 
hebben het iets rustiger aan 
gedaan. Hebben eerst even een 
potje gekaart. Daarna waren een 
paar van ons doodop en niet 
helemaal fit meer, en zijn vroeg 
naar de hut gegaan. Ik heb toen 
samen met Jelmer en Anne even 
een filmpje gepakt in de bioscoop 
aan boord. Na de film zijn we toch 
nog wat gaan drinken. Ik kwam het 
reisgezelschap van Lissabon tegen 
en heb daar een ontzettend leuke 
avond mee gehad. De sfeer aan 
boord was weer supergezellig. Later 
in de nacht kwam ik Jelmer en Anne 
ook weer tegen zij zaten bij een 
paar Ajax supporters die met de 
Feanfans mee waren, omdat de 
leukste wedstrijd was van de 
Nederlandse clubs in Europa. Zij 
waren ook zeer enthousiast over 
ons publiek. Rond 4 uur s’nachts 
ben ik als één van de laatsten ook 
maar naar mijn slaapplaats 
gegaan. Het was weer een kort 
nachtje, maar dat ben ik op 
vrijdags wel gewend. Toen ik 
wakker werk waren we al bijna in 
IJmuiden. Toen ik thuis kwam kon 
ik meteen aanschuiven aan tafel. 
Heb nog wel de hele dag last 
gehad van zeebenen. Waar de 
meesten meteen zijn gaan slapen, 
ben ik de hele middag weer bezig 

geweest. En s’avonds nog even 
naar Moeke. Het is tenslotte 
weekend. Zo kwam er ook weer 
een einde aan dit prachtige 
voetbalreisje. Nu maar hopen dat 
ze volgend jaar weer Europees 
voetbal halen. Dit kan nog wel 
eens een hele lastige klus worden, 
maar heb er alle vertrouwen in. 
Deze ploeg hoeft zich niet te 
schamen, 2x met 2-1 verliezen 
van Newcatle United is geen 
schande. Al met al hebben wij een 
fantastische reis gehad, en hebben 
we opnieuw SC Heerenveen zeer 
positief op de kaart gezet.

Eerste aanblik van  ST. James Park

Even wat eten en moed indrinken
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ZATERDAG 23 APRIL
OLDEBOORN DA1  - RENADO DA1  14.00
WOUDSEND C1  - OLDEBOORN C1  10.00
LEMMER D1  - OLDEBOORN D1  10.00
OLDEBOORN E1  - WILPER BOYS E1  11.00
HEEG F1  - OLDEBOORN F1  09.00
OLDEBOORN F2  - WWS F2  10.00

ZONDAG 24 APRIL
DRACHTEN 1  - OLDEBOORN 1  14.00 
NIEUWESCHOOT 3  - OLDEBOORN 2  10.00
OLDEBOORN 3  - GERSLOOT 1  10.30
IRNSUM 4  - OLDEBOORN 4  09.15
OLDEBOORN 5  - LANGEZWAAG 4  10.00

DINSDAG 26 APRIL
OLDEBOORN DA1  - DE WESTHOEK DA1  19.00
OLDEBOORN C1  - TIJNJE C1  19.00

WOENSDAG 27 APRIL
OLDEBOORN 3  - OOSTERSTREEK 2  19.00
GAVC 4  - OLDEBOORN 4  19.00
LANGEZWAAG 4  - OLDEBOORN 5  19.00
BOZO D2  - OLDEBOORN D1  18.30

ZONDAG 1 MEI
OLDEBOORN 1  - GAVC 1  14.00
DE WESTHOEK 2  - OLDEBOORN 2  10.30
OLDEBOORN 3  - TIJNJE 3  10.30
OLDEBOORN 5  - OLDEHOLTPADE 5  10.00

DONDERDAG 5 MEI
MILDAM DA1  - OLDEBOORN DA1  14.30
RENADO/VVI C1  - OLDEBOORN C1  11.15

WEDSTRIJDPROGRAMMA
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ZATERDAG 7 MEI
DE WESTHOEK DA1  - OLDEBOORN DA1  13.30
OLDEBOORN C1  - READ SWART C1  11.00
DELFSTRAHUIZEN D2  - OLDEBOORN D1  09.30
OLDEBOORN E1  - BLUE BOYS E1  11.00
ONS F3  - OLDEBOORN F1  10.15
OLDEBOORN F2  - TIJNJE F4  10.00 

ZONDAG 8 MEI
FRIESLAND 1  - OLDEBOORN 1  14.00
OLDEBOORN 2  - ROBUR 2  10.00
TIJNJE 3  - OLDEBOORN 3  10.00
OLDEBOORN 4  - GAVC 4  11.00
OLDEHOLTPADE 5  - OLDEBOORN 5  10.00

ZATERDAG 14 MEI
READ SWART C1  - OLDEBOORN C1  10.00
BOLSWARD D3  - OLDEBOORN D1  11.15
OLDEBOORN E1  - BAKKEVEEN E1  11.00
BAKHUIZEN F1  - OLDEBOORN F1  10.00
OLDEBOORN F2  - JUBBEGA F5  10.00

ZONDAG 15 MEI
ROBUR 2  - OLDEBOORN 2  12.00
GERSLOOT 1  - OLDEBOORN 3  10.00

ZATERDAG 21 MEI
OLDEBOORN DA1  - BLACK BOYS DA1  14.00
OLDEBOORN C1  - OUDEHASKE C1  11.00
OLDEBOORN D1  - OUDEGA/HJSC D2  11.00
HOUTIGEHAGE E1  - OLDEBOORN E1  10.00
OLDEBOORN F1  - SNEEK F3  10.00
AKKRUM F4  - OLDEBOORN F2  09.00

ZONDAG 22 MEI
JOURE 3  - OLDEBOORN 2  10.30
OLDEHOLTPADE 3  - OLDEBOORN 3  10.30
OLDEBOORN 4  - SCS 4  11.00
OLDEBOORN 5  - JUBBEGA 5  10.00
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL

NAAM ELFT.  DPT. 
A.Faber  Derde  16
M.de Vries  Dames  15
G.de Jong  Dames  12
Joh.Watzema  Tweede  10
S.Bangma Vierde  10
J.W.Boschma  Vierde  9
H.Vink  Vijfde  9
S.Veenstra  Eerste  8
E.Westerhoven  Tweede  8
H.Oosterbaan  Vijfde  8
N.Akkerman  Dames  8
T.Akkerman  Eerste  7
R. v/d Torre  Vierde  7
C.Reitsma  Tweede  6
U.Dijkstra  Derde  6
E.Quarré  Derde  6
B.Oosterbaan  Vijfde  6
M.Timmermans  Dames  6
P.Antonissen  Derde  5
A.de Jong  Vierde  5
T.de Jong  Vierde  5
B.Haspels  Vijfde  5
W.van Kalsbeek  Vijfde  5
J.Visser  Tweede  4
J.v/d Werf  Derde  4
D.H.Akkerman  Eerste  3
S.Akkerman  Tweede  3
A.Bergsma  Tweede  3
T.Huisman  Derde  3
R.van Warmerdam  Derde  3
F.Smits  Vierde  3
A.Watzema  Vierde  3
A.Huisman  Eerste  2

Joh.Nijdam  Eerste  2
J.Zandberg  Eerste  2
A.Oosterbaan  Tweede  2
R.van Steinvoorn  Tweede  2
G.Scheffer  Derde  2
J.v/d Woude  Derde  2
K.Voolstra  Vierde  2
H.Hartmans  Vijfde  2
S.Vink  Vijfde  2
W.Huisman Wzn  Eerste  1
P.Poepjes  Eerste  1
J.Nijholt  Derde  1
S.de Roos  Derde  1
A.Bangma  Vierde  1
R.Sijne  Vierde  1
J.v/d Vlugt  Vierde  1
P.v/d Vlugt  Vierde  1
M.Hofstra  Vijfde  1
O.Kloosterboer  Vijfde  1
W. van Maren  Vijfde  1
J.Meester  Vijfde  1
W.Zandberg  Vijfde  1
A.Bouwer  Dames  1
S. v/d Heide  Dames  1
M.Nijdam  Dames  1
R.Rijskamp  Dames  1
M.Schotanus  Dames  1
A.de Visser  Dames  1
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