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Er werd mij kortgeleden verteld dat 
ik een stukje moest schrijven voor 
het voetbalkrantje, dus bij deze. 
Op vijfjarige leeftijd ben ik mijn 
carrière begonnen in de F pupillen 
van Aldeboarn. Waar ik met jon-
gens als Siete, Henrico, Pieter Ate, 
Udo, Douwe Hein, Wiebe meteen al 
kampioen werd in Tijnje met als lei-
ders Jan de Jong en Jikke Veenstra. 
Daarna de E pupillen door lopen 
en de D pupillen waarin we ook 
kampioen werden, met de leiders 
Sietse Jager en Johannes Poepjes. 
Hierna de C pupillen waarin we 
ook weer kampioen werden. Dit 
kampioenschap werd groot gevierd 
bij onze leider Jan vd Woude thuis, 
toen nog wonende aan de Swette-
buorren. Aangezien nog niemand 
16 was had Jan een kratje Buckler 
gekocht, waarvan we toen lekker 
hebben genoten. Tevens was onze 
andere leider Rikus Brouwer er ook 
gezellig bij. Toen heb ik nog in de B 
junioren en de A junioren gespeeld. 
Dit was een A/B combinatie tussen 
Aldeboarn en Nijbeets. Op mijn 16e 
maakte ik mijn debuut in het 1e 
onder leiding van Jan vd Berg. Dat 
was in Drachten tegen SCS waar 
we gelijk promoveerden. Maar het 
hoogtepunt in mijn carrière was toch 
wel promoveren op Terschel ling. 

Wat een feest op de boot na de tijd. 
Ik zie Tsjibbe Meester nog achter 
de bar staan te glazen wassen. Op 
dit moment speel ik nog in het 1e 
van Aldeboarn en ik hoop volgend 
seizoen mijn 250e wedstrijd voor 
Aldeboarn 1 te spelen. Tevens heb 
ik een bestuursfunctie binnen onze 
club namelijk die van onderhouds-
man. Dit is mijn eerste jaar, ik heb 
hierin Siemen Willem opgevolgd. Ik 
mag altijd graag op het voetbalveld 
aanwezig zijn om wedstrijden te 
kijken en proberen zoveel mogelijk 
aan het onderhoud te doen. Maar 
ik kan dit niet alleen en daarom 
is er de klussendag van de voet-
balclub. Dus iedereen die zijn 
steentje bij wil en kan dragen, 
kan even met mij bellen zodat 
ik jullie kan inplannen voor de 
klussendag op 4 juni. Het zou 
mooi zijn dat we veel vrijwilligers 
krijgen, want dan kan er weer een 
boel gebeuren. Ik hoop tot 4 juni en 
alvast bedankt!

Pieter Poepjes
632002

UIT DE BESTUURSKAMER:
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De (50!) kortingsbonnen lagen op de ‘infotafel’in de kantine. Maar…….alle 
bonnen zijn in één klap weg (net als vorig jaar)! Misschien zijn er mensen 
(of kinderen) geweest die dachten aan één kaartje niet genoeg te hebben, 
maar met één bon konden 4 personen korting krijgen. Jammer voor 
degene die erom vroegen, zij moeten nu het volle pond betalen. 

AVONTURENPARK  
HELLEDOORN

TEKENING VAN NICK BANGMA

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!

ZATERDAG’S 

 ’s Morgens ’s Middags

21 mei Ouder van: Ouder van:
 C. en W. Schukken S. Jelsma
 
 Vrijwilliger: Ouder van:
 Sietie Huisman B. de Jong
 

ZONDAG’S

 ’s Morgens ’s Middags

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

29 mei IJnskje Poepjes Harm Oosterbaan
 Marie Poepjes Nynke Akkerman

KANTINEDIENSTEN 
ZATERDAG’S & ZONDAG´S
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BIJ HET ORANJESPEKTAKEL ZIJN BLIJVEN LIGGEN:

	 • 3 kinder T-shirts met opschrift Andringastrjitte 

	 • 2 nylon rugzakjes met opschrift HONDA

SENIOREN

	 • Wit ADIDAS sweatshirt (voorop CLUB) met capuchon, mt L

	 • Licht/donkergrijs KAPPA fleecevest, mt L

	 • Zwart FILA sweatshirt, mt L

	 • Donkerblauw FILA sweatshirt, mt M 

	 • Zwart FILA T-shirt, mt L

	 • Enkelbrace: lichtblauw, met klittenbanden

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

	 • Grijze fleece sjaal

	 • Grijs/beige fleece jasje mt. M/L

JEUGD

 • Blauw NIKE trainingsjack, mt 140

 • Grijs/blauwe boxerhort, met 104/116

 • Bruin/oranje trainingsjack met capuchon (IMG Sport), mt S

 • Donkerblauw NIKE sweater, mt 164/176

 • Blauwe trainingsbroek met afritspijpen, mt. 140

 • Κorenblauw T-shirt, mt S/M

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

 • Rood polyester sportshirt, korte mouw, voorop een 3

DE SNUFFELKOER
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 • Paar zwarte wanten + paar zwart/grijze wanten

 • Blauw badstof T-shirt met korte mouw

 • 1 blauwe voetbalkous

 • blauw joggingbroekje, mt 122

 • 1 zwarte fleece handschoen

De ‘koer’ raakt overvol! Kijk nog eens extra goed naar de lijst met spul-
len, want alles gaat in de zomervakantie weg. Weg is dan ook écht weg!!! 
Volgend seizoen beginnen we weer met een lege ‘snuffelkoer’.

 
UITNODIGING BARBECUE 

Als seizoensafsluiting nodigen we alle leden, maar vooral 

de vrijwilligers en sponsors uit voor de jaarlijkse barbecue op 

21 mei 2005 om 20.00 uur bij de kantine op het sportveld.

VV Oldeboorn wil hiermee iedereen bedanken voor de inzet

in het (bijna) afgelopen seizoen. Tevens maken we van de 

gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van de hoofdtrainer 

en diverse vrijwilligers én worden de Beker van Verdienste en 

de Piet van der Feerbokaal uitgereikt aan …….???

Komt allen … dan we maken er een gezellige zomeravond van.
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SLUITING SPORTVELDEN

Vanaf 23 mei t/m 15 augustus zijn de sportvelden gesloten. Dit betekent 
dat gedurende deze tijd niemand de velden mag gebruiken zonder 
toestemming van de gemeente, zodat de grasmat en vooral de doelge-
bieden zich kunnen herstellen. 

Er komen klachten dat (vooral) op zaterdag als de jeugd competitiewed- 
strijden moeten spelen de boxen smerig zijn. We willen graag dat alle 
teams, dus jeugd, senioren en dames er voor zorgen dat de box veeg-
schoon wordt achtergelaten. Op vrijdag houdt Wiebe regelmatig de 
waterspuit erover, zodat ook onze gasten in het weekend in een schone 
box kunnen. Als alle leiders de boxen (óók die van de tegenstander) na 
afloop van de wedstrijd ‘effe checken’ en (laten) schoonmaken dan blijft 
het netjes. 

´EFFE CHECKE´

KLUSSENDAG 4 JUNI 2005
 

We beginnen ’s zaterdagochtend om 9 uur.

Iedereen die wil helpen kan contact op nemen

met Pieter, tel 632002
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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!!!

Wij doen ons best om elke maand tijdens de competitie een gevarieerd en 
leesbaar clubblad uit te brengen. Nu het seizoen bijna afgelopen is willen 
we voor het volgende en laatste krantje graag een (half)jaaroverzicht 
van alle teams die niet maandelijks een verslag inleveren, zodat het deze 
clubkrant goed gevuld is. We rekenen op een stukje van: de Dames, 
Oldeboorn 2, Oldeboorn 3, Oldeboorn 4 en Oldeboorn 5. Ook van de 
jeugdteams willen we graag ‘alles’ weten. Dus…jeugdleiders, klim even 
in de pen en schrijf een stukje over jullie voetbalkinderen. Inleveren vóór 
1 juni a.s. of mailen naar redactievvo@wanadoo.nl

Sietie

REÜNIE-/JUBILEUMFEEST  
DAMES VV OLDEBOORN 
OP 28 MEI 2005

VAN DE REDACTIE
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F-PUPILLEN

OLDEBOORN F1 - WZS F2  (16 APRIL)

popke was eerst op doel. toen was corné op doel. Johannes had een doel 
gemaakt toen had hij er nog een gemaakt en toen had Kim er 1 gemaakt 
en toen Johannes weer 1. 1 keer was het echt heel spannend, toen kwam 
de bal op de lijn van het andere doel, maar het was geen doelpunt. En ik 
kreeg een schop tegen mijn achterknie, dat deed heel zeer toen heb ik wat 
water op mijn achterknie gekregen toen gong ik bijna een doel maken, ik 
liep ze bijna allemaal voorbij die lag net niet in het doel, raakte de lat aan. 
Toen heit affloot waren we heel erg blij, we kunnen nog kampioen worden. 
En toen gongen wij penalties maken. En toen had Popke 1 doel gemaakt, 
en ik had een doel gemaakt en die was echt heel mooi in de kruising en 
Jelle had ook een doel gemaakt die was ook heel mooi. Johannes en Karst 
ook. Jammer dat Jurjen en Robin miste.

Groetjes tot volgende week, Kim Poepjes

OLDEBOORN F2 – GORREDIJK

Zaterdag 2 april moesten wij tegen Gorredijk spelen. Patrick had ons 
verteld dat zij nog nooit verloren hadden dus wij dachten dat het wel 
moeilijk zou zijn. Maar nee, het was een makkie! Onze keepers Floris en 
Bo hebben nooit een bal gehad. Ze konden lekker zonnebaden. Ik heb 
twee keer gescoord en daar was ik heel, heel blij mee. Max, Gerard en Bo 
hebben ook gescoord. Wie nog meer weet ik niet, maar we hebben wel 
met 10-0 gewonnen. We winnen eigenlijk steeds. Misschien winnen we de 
beker wel.

Groetjes
Brend  F2
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GORREDIJK F6 - OLDEBOORN F2  (16 APRIL)

Zoals in voorgaande verslagen te lezen viel, ontbreekt het ons niet 
aan zelfvertrouwen. Om de spanning er nog een beetje in te houden 
hebben we de tegenstanders al een paar keer met een mannetje meer 
laten spelen. Dit keer maakten we het helemaal bont: de 2de helft mocht 
Gorredijk met 2 extra spelers spelen, waardoor we dus een kwart minder 
veldspelers hadden!!! Maar al had Gorredijk hun hele dorp opgesteld, dan 
hadden ze onze zegereeks nog niet kunnen afbreken. Voorafgaand aan de 
wedstrijd wou ene L moeder van B onze stressbestendigheid nog even op 
de proef stellen door de shirtjes thuis te houden. Ook nu bleven we cool en 
gefocused op de wedstrijd, we vermomden ons als Gorredijkers en wilden 
net het veld op gaan, toen L buiten adem en met zweet op haar voorhoofd 
alsnog onze vertrouwde ‘takomst’-shirtjes kwam brengen.
Dan nu het wedstrijd-verslag van Bo:

“We hebben 4-0 gewonnen. Gescoord hebben: Max 2 keer, Bo 0 keer, Floris 
0 keer, Brend 0 gescoord en Gerard 1, Wiemer 1 keer, Thomas en Yannick 
0 keer. Rommy deed dit keer niet mee. Oh ja, Bo heeft 1 in de penal-
ties gescoord, Max 0 en Gerard heeft er heel veel tegengehouden” Onze 
betrouwbare keeper Floris mocht zich nog een helft in het zweet werken, 
hij werd als sluitpost vervangen door Gerard. Naast het vermogen om heel 
hard te rennen, heel ver te schieten, veel te scoren en een weergaloze 
tackle, blijkt Gerard ook nog keeperstalent te bezitten. Ook de andere 
mannuh hebben steeds meer in hun mars. Wiemer en Brend gooien zich 
vaak zeer effectief met het hele lichaam voor de bal, Thomas weet de 
meeste vijandige uitbraken te voorkomen door plichtsgetrouw de spits van 
de tegenstander op te vangen, Yannick weet elke bal die in zijn buurt komt 
mijlenver weg te schoppen en Max en Bo kronkelen zich op onnavolgbare 
wijze door een kluwe van tegenstanders. Dan nog één voorval dat niet 
onvermeld mag blijven: de ‘professionele overtreding’. Één van ons zag op 
gegeven moment dat een tegenstander dreigde door te breken, en trok 
(geheel tegen z’n aard in) aan de noodrem door de G’dyker een beentje 
te lichten. Klinkt stoer, maar ´t was stoerder geweest als hij zijn snelheid 
had gebruikt om de bal op legale wijze te ontfutselen. Woensdag moeten 
we maar eens trainen op een mooie lange sliding. Dus moeders haal maar 
een extra builtje waskracht in huis, want ze komen zwart terug!

Volgende week een 6 punten wedstrijd,

Patrick “kampioenen-kweker” Antonissen
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DE ONTKNOPING: OLDEBOORN F2 – WWS F2  (23 APRIL)

We dachten het in ons te hebben; het talent om kampioen te worden. Het 
enige obstakel zou alleen nog WWS zijn, de nummer 2 van de competitie. 
Met hoeveel zouden we winnen, 10-0 of 11-0?  Maar zo makkelijk zou het 
niet gaan! Wie hoog klimt, kan diep vallen. De “runners up” hadden zich 
namelijk goed voorbereid. Stil en geconcentreerd deden ze hun warming 
up, dit in schil contrast met de uitgelaten stemming van het zootje bij ons 
doel. 7 strakke en 7 ontspannen gezichtjes volgden het muntje dat scheids 
Jan de lucht in had gegooid. Ha, de eerste slag hadden we gewonnen. 
Aanvoerder Max koos voor de aftrap, die in gedachte direct gevolgd zou 
worden door een fantastische solo, uitmondend in een schot in de kruis-
ing. Het zou vandaag echter een tikkeltje anders gaan. We kregen onze 
kansen wel, maar hunnie ook en ondanks het dikwijls super uitkomen van 
onze kleine grote keeper Bo, bleken we met rust toch met 0-1 achter te 
staan. Tijd dus om de koppies weer op orde te krijgen, tijd om volwassen 
te worden. Jullie hadden ongeveer 7 jaar kunnen lanterfanten, maar die 
speeltuin periode moest nu per direct afgesloten worden. Jullie zaten bij 
het Aldeboarn-leger dus ieder kreeg een eigen taak, die hij/zij coute que 
coute diende uit te voeren. De een aanvallend, de ander verdedigend, de 
een werkend in dienst van het team, de ander in dienst van zijn talent. 
Spanning werd opgebouwd, tranen vloeide, de spieren voelden weer als 
kabels en de wil om te winnen raasde door ons team. En met wat voor 
resultaat: 6-1. Er spookte nog maar één gedachte in jullie hoofies rond: 
winnuh, winnuh, winnuh. Ze hadden geen schijn van kans meer, de ene 
na de andere aanvalsgolf rolde over het veld richting vijandelijk doel, het 
was een waar bombardement. Jullie hebben verdiend gewonnen, met de 
vertrouwde reep als beloning. Volgende keer kan het dan zo ver zijn: als 
jullie winnen zijn jullie kampioen!!! Vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes en iedereen die aan de wieg wil staan van de gouden boarnse voet-
bal generatie, moet 7 mei om 10 uur met vlaggen, toeters en bloemen 
langs de lijnen van vv Oldeboorn staan, want het feest kan dan beginnen…

Sterkte met de slapeloze nachten, Patrick “drillinstructor” 
Antonissen
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OLDEBOORN F2 – TIJNJE F4,   7 MEI

Alle aldeboarners hebben kunnen meegenieten van onze zegetocht door 
het dorp. Halverwege werden de keeltjes nog gesmeerd met ijsjes, waarna 
op orkaansterkte de strijdliederen weer door de straten galmden:

	 ♫♪♫ Campione, campione, ♪ ole ole ole ♫♪

	 ♪♫♪	 oldebooohruh oldebooohruh, ♫	is kampioen gewor’en ♪♫

	 ♫♪♪	 Martijhijn bedankt, ♪	Anno bedankt, ♫ Martijn en Anno 

   en Wander bedankt ♫♫♪

We werden getrakteerd op getoeter, gejuich, flauw vallende meiden, maar 
vooral jaloerse blikken op onze glimmende medailles. Daarna gevolgd 
door patatten en een filmpje met onszelf in de hoofdrol. Kortom het was 
genieten, Jan bedankt voor de hele organisatie. Vergeet ik bijna dat we 
dit eerst hebben moeten verdienen. Dit deden we door Tijnje opzij te 
zetten. Ik schrijf de uitslag maar helemaal uit, anders denkt u vast dat 
het een typefoutje is: het werd éénentwintig tegen één. Vrijwel iedereen 
heeft vandaag minstens 1 keer kunnen scoren, dus dat werd dubbel feest. 
Zoals een professionele coach betaamt, moet ik een kritisch geluid laten 
horen. Iedereen wilde zo graag zijn eigen doelpuntje maken, het leek wel 
zevenvoudig solovoetbal. Dat kon tegen deze tegenstander wel, maar als 
we volgend jaar meer tegenstand krijgen moet er natuurlijk wel als een 
team worden samengewerkt. Daar tegenover staan natuurlijk hele goede 
punten. De meest opvallende was ‘gedrevenheid’. Vooral Thomas kreeg 
het te pakken. Hij had het grootste deel van de wedstrijd zijn teamgenoot-
jes laten scoren, maar kreeg opeens in de gaten dat iedereen gescoord 
had. ‘Dan ik ook’, moet hij gedacht hebben. De bal haalde hij van heinde 
en ver op om zijn kansen te creëren, maar telkens strandde hij op de 
keeper. Gelukkig lukte het in de laatste seconde, de keeper liet een bal los 
en Thomas was er als de kippen bij om de doelman alsnog te verschalken. 
Als PSV en AZ dit te horen krijgen dan komen ze zeker langs om een 
cursus hoe-benut-ik-de-laatste-minuut-van-een-wedstrijd bij je te volgen. 
Mannuh, geniet maar flink van het kampioenschap en tot volgende week,

Patrick de-gelukkigste-coach-van-heel-de-wereld Antonissen
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D-PUPILLEN

VV OLDEBOORN D1- OUDEGA HJSC D2

Zaterdag 26 maart moesten wij tegen Oudega HJSC D2 voetballen. Het 
was een super spannende wedstrijd. Het was zo  dan hadden wij weer 
even kansjes en dan  zij weer. Zo ging dat maar hele tijd de eerste helft 
door. Maar ook nog in de eerste helft kwam een speler op mij af (keeper). 
Maar toen schoot ik de bal weg en kwamen mijn noppen tegen zijn voet 
aan. Hij speelde de eerste helft wel uit maar had wel last. En daarna ook 
een andere speler die kreeg de bal tegen de lip en had een bloedlip, dus 
alweer last. Toen zei de coach tegen 2 anderen van de D1 die toevallig 
even aan het kijken waren, jongens ga jullie maar omkleden  we hebben 
jullie nodig, en dat deden ze. Toen hadden we pauze. Daarna stond er 1 
in dus en die had heel veel kansen . Ik vond dat wij wat minder begonnen 
te spelen maar ja we kregen ze allebei er niet in. Maar ja die invaller die 
kwam wel heel vaak onze verdedigers voorbij. En toen was het ook een 
keer raak hij kwam alleen op mij af . Ja en ik kan niet alles hebben dus ik 
had hem niet maar hij was ook goed ingeschoten. Er was een heel klein 
beetje een reden want ons goeie voetballer Tim die was er niet bij, En die 
is vaak wel belangrijk voor de intikkertjes en akties  Maar ja het was dus 
een hele mooie wedstrijd en we hebben ons best gedaan dus. We hoeven 
ook niet te klagen want we hebben alle andere wedstrijden gewonnen.

Groetjes Stefan Oosterbaan
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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 
de nodige ruimte om te voetballen. 
De meegekomen boarnster sup-
porters hebben denk ik dan ook 
één van de beste wedstrijden van 
ons gezien dit seizoen. Maar goed 
voetbal leidt niet altijd tot doel-
punten zo bleek ook deze middag. 
We kregen aardig wat kansen maar 
het net werd steeds maar niet 
ge vonden. Daarom was het ook 
niet verrassend dat MKV op voor-
sprong kwam. Uit een hoekschop 
werd de bal ingekopt omdat er in 
de boarnster defensie even niet 
goed werd opgelet, 1-0. Met nog 
een kwartier te spelen moesten we 
dus op jacht naar de gelijkmaker.  
De eerste kans hierop kregen we 
toen Siete Veenstra vanaf 20 meter 

mocht aanleggen voor een vrije 
trap. En zoals zo vaak trof hij ook 
deze keer doel, 1-1. Met nog 10 
minuten te spelen kregen we nog 
enkele kansjes om de overwinning 
alsnog binnen te halen maar het 
mocht niet baten.

OLDEBOORN 1 PAKT WEER 
EENS EEN OVERWINNING!
 
De laatste weken zat de klad er een 
beetje in bij het eerste elftal van 
Oldeboorn. Na een heel behoorlijk 
eerste helft van het seizoen wilde 
het na de winterstop niet echt vlot-
ten met de mannen van trainer Koos 
van Dijk  Door 3 nederlagen en 3 
gelijke spelen werd het gat met de 
kop van de ranglijst steeds groter 
en het gat met de degradatiezone 
steeds kleiner. De wedstrijd van 
afgelopen woensdagavond 13 april 
tegen degradatiekandidaat Black 
Boys uit Sneek moest 3 punten 
opleveren wilde Oldeboorn zich 
 blijven handhaven in de middenmoot. 
Oldeboorn ging net als de zondag 
ervoor tegen RES zeer voortvarend 
van start. Dit resulteerde in een 
aantal kleine mogelijkheden. Maar 
na de openingsfase werd het spel 
wat rommeliger en deelde Black 

OLDEBOORN 1
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Boys enkele plaagstootjes uit. De 
voorwaartsen van Black Boys maak-
ten het de boarnster mandekkers 
af en toe heel lastig. Sietze Akker-
man liep al snel tegen een onter-
echte gele kaart aan, omdat zijn 
directe tegenstander zich wel heel 
makkelijk liet vallen. Echt gevaarlijk 
werd Black Boys echter niet omdat 
Oldeboorn achterin zeer geconcent-
reerd speelde. Brak er eens iemand 
door dan hadden laatste man 
Wietse Huisman en keeper Hindrik 
de Jong daar wel een antwoord op. 
De laatste twintig minuten voor de 
rust kreeg Oldeboorn meer vat op 
het spel. Met bij vlagen mooi com-
binatievoetbal werd de ene na de 
andere kans gecreëerd. Maar met 
name Jorrit Zandberg en Tsjerk 
Akkerman hadden het vizier niet  
op scherp staan en maakten op 
beslissende momenten soms net de 
verkeerde keuzes. De druk op het 
doel van Black Boys hield echter 
aan en uiteindelijk resulteerde dat 
in de voorsprong voor Oldeboorn. 
Uitblinker Ate Bergsma ontving de 
bal uit een lange pass van Pieter 
Poepjes, omspeelde enkele ver-
dedigers en schoot de bal richting 
de rechter benedenhoek. Met een 
katachtige reactie redde de doel-
man van Black Boys, maar de bal 
spatte terug het veld in voor de 
voeten van Ate Bergsma. Deze zag 
Tsjerk Akkerman bij de tweede paal 
helemaal vrij staan en mikte de bal 
precies op diens hoofd. Beheerst 
kopte Akkerman de bal in het doel, 
1-0. Het wachten was op het tweede 
doelpunt van Oldeboorn, maar zoals 

dit seizoen al vaker is gebleken het 
maken van doelpunten is niet het 
sterkste punt van de ploeg. Black 
Boys mocht van geluk spreken 
dat het bij rust slechts 1-0 was. 
Na rust zakte het spelpeil naar 
een bedenkelijk niveau. Het mooie 
voetbal van voor de rust was vol-
ledig verdwenen en ook de sfeer 
in het veld werd grimmiger. Ook 
omdat het meegekomen sneker 
publiek zich begon te roeren. Er 
werden vooral op het middenveld 
de nodige overtredingen gemaakt 
en scheidsrechter Oord moest 
regelmatig handelend optreden. De 
vrije trappen werden meestal hoog 
voor de pot gegooid en voor beide 
partijen redelijk gemakkelijk te ver-
dedigen. Toch was Siete Veenstra 
met een kopbal een keer dichtbij 
een treffer. Het bleef echter 1-0 en 
Black Boys kreeg hoop op meer en 
begon meer druk op de boarnster 
achterhoede te geven. Dit leverde 
één levensgrote kopkans op voor 
Black Boys, maar gelukkig voor 
Oldeboorn verdween deze over het 
doel. Door hard te blijven werken 
hield Oldeboorn stand. De leeg-
gespeelde Sietze Akkerman werd 
vervangen door Wietse Huisman 
Szn , die na lang blessureleed zijn 
rentree mocht maken. Black Boys 
bleef de aanval zoeken en Olde-
boorn kwam er zo nu en dan uit met 
een snel uitgevoerde counter. Zo 
kreeg Ate Bergsma nog een grote 
kans om de wedstrijd op slot te 
gooien, maar hij faalde oog in oog 
met de keeper van Black Boys. Ook 
Johannes Watzema (ingevallen voor 
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Jorrit Zandberg) kreeg nog moge-
lijkheden om te scoren, maar ook 
hij wist het net niet te vinden. Siete 
Veenstra kreeg in de slotfase nog 
een gele kaart en is daardoor voor 
de rest van dit seizoen geschorst. 
Het belangrijkste was echter dat 
de drie punten na een hectische 
slotfase in Oldeboorn bleven. VV 
Oldeboorn heeft de  positie in de 
middenmoot  weten te behouden 
en zich definitief veilig gespeeld in 
de vierde klasse.

ZEER GEHAVEND OLDE BOORN 
1 VERLIEST VAN DRACHTEN
 
Zondag 24 april om 14:00 uur 
werd afgetrapt voor de wedstrijd 
tussen de nummers vijf en zes in de 
vierde klasse A, Drachten en Olde-
boorn. Bij Oldeboorn ontbraken 
naast de langdurig geblesseerden 
Douwe Hein Akkerman,  Johannes 
Nijdam, Remco Bangma en Martin 
Meester ook de geschorsten Siete 
Veenstra (5 wedstrijden), Anthony 
Vink (4 wedstrijden), Pieter Poep-
jes en Sietze Akkerman (beiden 
1 wedstrijd). Bovendien meldden 
de beoogde vervangers Robert 
van Steinvoorn (ziek) en Patrick 
Antonissen (blessure opgelopen 
bij het derde) zich zondagoch-
tend ook nog eens af. Er mocht 
daarom best gesproken worden van 
een gehavend elftal. Wel maakte 
Wietse Huisman Szn zijn rentree  
in de basis na eveneens lang-
durig geblesseerd te zijn geweest. 
Ondanks de vele wijzigingen in de 

basiself begon Oldeboorn flitsend 
aan de wedstrijd. Drachten wist in 
de openingsfase niet wat het over-
kwam en zag de ene na de andere 
Oldeboorn-aanval op zich af komen. 
Dat Oldeboorn na tien minuten al 
op voorsprong kwam was dan ook 
volkomen terecht. Bouke Paul Kleef-
stra, die de ondankbare taak had 
om Siete Veenstra te vervangen op 
de positie centraal op het midden-
veld, zette Wietse Huisman Szn aan 
het werk. Diens dieptepass bereikte 
Tsjerk Akkerman die de bal met 
zijn “chocoladebeen” ineens voor-
zette op de meegekomen Johannes  
Watzema die op zijn beurt zeer 
beheerst met een diagonaal schot 
de keeper van Drachten kansloos 
liet. Het betekende voor Johannes  
de eerste treffer (in competitie-
verband) in het eerste elftal van 
Olde boorn. Overigens had de prima 
spelende Johannes Watzema eerder 
in de wedstrijd Jorrit Zandberg een 
bijna niet te missen kans gegeven, 
maar deze faalde jammerlijk in de 
afwerking. Helaas konden we niet 
lang van deze voorsprong genieten. 
Een vrije trap van de zijkant werd 
uitstekend genomen door centrale 
verdediger Jan Hoek van Drachten. 
Diens voorzet werd ingekopt door  
Drachtenspits Richard Jellema, die 
vóór zijn directe tegenstander Anno 
Huisman was gekomen, 1-1. Lang-
zaam begon Drachten de wedstrijd 
meer naar zich toe te trekken. Op het  
middenveld kregen Bouke-Paul 
Kleefstra en Jorrit Zandberg 
het steeds moeilijker met de 
opkomen de mensen van Drachten. 
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Toch bleef Oldeboorn achterin aan-
vankelijk redelijk eenvoudig over-
eind en kreeg het ook voorin nog 
enkele mogelijkheden. Toch was 
het Drachten dat vlak voor rust op 
voorsprong kwam. Hun rechters-
pits klopte gelegenheidslinksback 
Jelle Jacob de Vries op snelheid 
en scoorde in de korte hoek, 2-1. 
Op basis van de eerste helft leek 
er voor Oldeboorn toch wel meer 
in te zitten. Een punt moest haal-
baar zijn zo was de gedachte 
in de rust. Drachten begon na 
de pauze echter steeds beter in 
het spel te komen en Oldeboorn 
had met name op het midden-
veld de grootste moeite om de  
drachtsters van zich af te houden. 
Dat Drachten op een 3-1 voorsprong 
kwam was dan eigenlijk ook geen 
verrassing. Het doelpunt was identiek 
aan de eerste drachtster goal. Een 
voorzet van rechts werd wederom 
ingekopt door spits  Jellema, die 
wederom vóór Anno Huisman mocht 
komen en zeer knap raak mikte. 
Oldeboorn leek vlak daarna op 3-
2 te komen, maar de uitstekend 
genomen vrije trap van Tsjerk 
Akkerman raakte de buitenkant van 
de paal. Hierna was het verzet bij 
de boarnsters gebroken. Drachten 
kreeg nog enkele kansen, maar  
keeper Hindrik de Jong, de paal en 
hun eigen onzorgvuldigheid in de 
afronding stond een vierde treffer in 
de weg. Ook kopte Wietse Huisman 
Szn nog een bal van de lijn nadat 
Hindrik de Jong met een lob reeds 
was gepasseerd. Uiteindelijk werd 
het toch nog 4-1 voor Drachten 

toen Anno Huisman een voorzet in 
het eigen doel werkte. Oldeboorn 
kreeg in de slotfase nog één opge-
legde kans. Jelmer Beimin werd 
door Wietse Huisman Wzn alleen  
voor de keeper van Drachten gezet, 
maar in plaats van zelf te vuren 
koos hij voor een balletje breed 
op de opgekomen Jorrit Zandberg 
waardoor een drachtster verdedi-
ger de bal nog weg wist te werken. 
Cees Reitsma was toen inmiddels 
ingevallen voor Ate Bergsma, die 
zijn goede wedstrijd tegen Black 
Boys helaas geen goed vervolg 
kon geven deze middag. Bouke 
Paul Kleefstra liep nog tegen een 
gele kaart op omdat hij zijn eigen 
fout iets te enthousiast wilde her-
stellen en zijn tegenstander omver 
kegelde. Al met al mag gezegd 
worden dat Oldeboorn een heel 
behoorlijke eerste helft speelde, 
maar met name in het tweede deel 
van de wedstrijd kracht en kwal-
iteit te kort kwam tegen een tegen-
stander die vandaag gewoon beter 
was en verdiend de drie punten kon 
bijschrijven.

OLDEBOORN - GAVC  (1-0) 

De laatste thuiswedstrijd van Olde-
boorn was tevens een derby tegen 
het grouster GAVC. Voor Olde-
boorn, dat al in veilige haven is, 
stond er niets meer op het spel. 
Voor de gasten des te meer. GAVC 
moest vandaag winnen om recht-
streekse degradatie te voorkomen.  
In het voor Oldeboorn desastreus 
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verlopen seizoen 2000-2001 waren 
de rollen omgekeerd. Toen vocht 
het Oldeboorn van toenmalig trainer 
Chris Jansen voor zijn laatste kans 
op handhaving in de vierde klasse 
en moest het in de slotfase van de 
competitie in Grou tegen het GAVC 
van Jan Berensen (die toen reeds 
een contract voor het daaropvol-
gend seizoen had getekend bij 
Oldeboorn). De huidige Oldeboorn-
trainer Koos van Dijk is volgend sei-
zoen de trainer bij GAVC. Destijds 
won GAVC met maar liefst  7-1  
 en zorgde ervoor dat Oldeboorn 
rechtstreeks degradeerde. Koos 
van Dijk ondergaat hetzelfde als 
zijn collega destijds. Hij begint bij 
zijn nieuwe club in de vijfde klasse. 
Oldeboorn won zondag name-
lijk verdiend met 1-0 van GAVC. 
In de eerste helft was Oldeboorn de 
veel betere ploeg en GAVC liet in 
deze fase niet merken dat het voor 
de laatste kans vocht. Een erg tam 
GAVC zag dat Oldeboorn zich geen 
raad wist met de kansen. Een vrije 
trap van Pieter Poepjes scheerde 
rakelings over de lat en schoten 
van Tsjerk Akkerman, Johannes 
Watzema en Jorrit Zandberg misten 
de precisie. Jorrit Zandberg, niet 
geheel fit aan de wedstrijd begon-
nen, moest al vroeg de strijd staken 
na een stevig duel met een grouster 
opponent. Hij werd vervangen door 
Ate Bergsma. GAVC wist weinig 
kansen te creëren. Het kreeg één 
mogelijkheid toen Wietse Huisman 
Szn uitgleed, maar Wietse Huisman 
Wzn wist het schot van de doorge-
broken grouster spits Wierstra nog 

tot corner verwerken. Dat was het 
enige wapenfeit van de grousters 
voor de rust en omdat Oldeboorn 
wat onzorgvuldig was in de afronding 
werd er de eerste helft niet gescoord.  
Na rust begon GAVC beter en fana-
tieker te spelen en werd Oldeboorn 
teruggedrongen op eigen helft. 
De verdediging van Oldeboorn 
hield knap stand in deze fase van 
de wedstrijd, al had met name 
linksback Pieter Poepjes wel veel 
last van het warme weer. GAVC 
kreeg echter wel een hele grote 
kans om op voorsprong te komen. 
Uit een scrimmage voor het doel 
van Hindrik de Jong kreeg een 
grouster aanvaller het voor elkaar 
om alleen voor een leeg doel de 
bal via de lat over te schieten. Hier 
kwam Oldeboorn heel goed weg.  
Net als vóór de rust waren, ondanks 
het overwicht van GAVC in de 
tweede helft, de beste kansen voor 
Oldeboorn. Tsjerk Akkerman en 
Jelmer Beimin faalden echter oog in 
oog met de doelman van GAVC. De 
derde kans na rust was echter wel 
raak. Via een vlot lopende combi-
natie over rechts tussen Johannes  
 Watzema en Ate Bergsma werd 
Tsjerk Akkerman aangespeeld. Hij 
slalomde voorbij twee grouster 
verdedigers die hem met handen 
en voeten probeerden tegen te 
houden, maar Tsjerk bleef op de 
been en omspeelde ook nog eens 
de grouster keeper en tikte de bal 
beheerst in het doel, 1-0. De voor-
sprong was verdiend omdat Olde-
boorn over de gehele wedstrijd 
de betere ploeg was. GAVC deed 
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hierna nog verwoede pogingen 
om de achterstand ongedaan te 
maken, maar Oldeboorn hield stand 
tot het eindsignaal. Omdat Robur 
de wedstrijd bij MKV wist te winnen 
degradeerde GAVC en nam Olde-
boorn de zesde plaats op de rang-
lijst weer over van MKV. Een leuke 
opsteker voor Oldeboorn na de 
zeperd vorige week tegen Drachten 
en voor de laatste wedstrijd vol-
gende week uit tegen Friesland.  
 

LVV FRIESLAND –  
OLDEBOORN

In de laatste competitiewedstrijd op 
8 mei konden beide teams nog een 

periodeplaats pakken, maar dan 
moest, zeker voor de boarnsters, 
alles meezitten. Het zat er voor 
Oldeboorn niet in deze middag en 
het was Friesland dat een feestje 
kon vieren en zich gaan richten 
op de nacompetitie. De wedstrijd 
werd verloren met maar liefst 5-0,  
een uitgebreid verslag van de 
reporter blijft dan ook uit. Als een 
mooie middenmoter op de ranglijst  
mag het vlaggenschip van Olde-
boorn best tevreden zijn met het 
behaalde resultaat. Het vizier kan 
gericht worden op het volgende sei-
zoen. Want… een nieuw jaar, nieuwe 
trainer, nieuwe kansen!

Zaterdagavond rond 19.30 was het weer tijd voor de badeendenrace  
(einepykerace). De verkoop van de loten was een geweldig succes. Vrijwel 
allee loten waren aan de man gebracht. ’s Middags leek het erop dat de 
eendjes een zware dobber zouden krijgen gelet op de woelige weersom-
standigheden. Regen en harde wind leek hun deel te worden. Echter tegen 
de avond waren de meeste buien overgedreven waardoor de eenden hun 
race tijdens een prima weertje konden afleggen. De oevers van de Boarne 
waren behoorlijk bevolkt met supporters. Met grote spanning werden de 
prestaties van de badeendjes gadegeslagen. Vele aanwezigen herkenden 
“hun eendje” aan het nummer op de kop van de eend. Een enkele eend 
was halverwege de race blijkbaar al zo moe dat de rest van de race in 
de (in)stabiele zijligging werd afgelegd. Door de stroming verliep de race 

UITSLAG EINEPIKE-RACE
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voorspoedig. Na een uitermate spannende finish , met foto, kon voor zitter 
Akkerman de eerste prijswinnaar aanwijzen. Dit bleek eendnummer 471 
te zijn. De koper van het gelijkluidende lotnummer was telkens aanwezig 
geweest om zijn eendje tot deze grootse inspanning te bewegen. De eerste 
prijswinnaar is geworden Douwe Hein Akkerman. Zijn eerste reactie op de 
fantastische prestatie van zijn eendje was: “Ik ben er erg trots op dat nr. 
471 aan mijn verwachting heeft kunnen voldoen. Het heeft bijna een jaar 
aan trainingsarbeid gekost maar nu krijg je ook wat voor terug. Graag wil 
ik deze eend ook voor volgend jaar een contract aanbieden”. Als organi-
satie zijn wij daarop niet ingegaan. De tweede prijs, op echt minieme 
afstand, werd behaald door eendnummer 214. De koper van het bijpas-
sende lot had zich ten tijde van dit schrijven nog niet gemeld. Ook volgend 
jaar zal dit eendenspektakel weer georganiseerd worden. 

De activiteitencomm. VV Oldeboorn
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GEZOCHT VRIJWILLIGERS

Vind jij radio maken ook zo leuk??? Of lijkt het je wat, aarzel dan niet 
en schrijf je in op: www.Boarnsterstim.nl Of bel naar 0566-621024 
(tijdens kantooruren)

WEDSTRIJDPROGRAMMA

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  28
M.de Vries  Dames  25
Joh.Watzema  Tweede  16
N.Akkerman  Dames  14
H.Vink  Vijfde  12
G.de Jong  Dames  12
S.Bangma  Vierde  10
R. v/d Torre  Vierde  10
T.Akkerman  Eerste  9
J.W.Boschma  Vierde  9
H.Oosterbaan  Vijfde  9
S.Veenstra  Eerste  8
E.Westerhoven  Tweede  8
U.Dijkstra  Derde  8
P.Antonissen  Derde  7
C.Reitsma  Tweede  6
E.Quarré  Derde  6
J.v/d Werf  Derde  6
J.v/d Woude  Derde  6
A.Watzema  Vierde  6
B.Oosterbaan  Vijfde  6
M.Timmermans  Dames  6
J.Visser  Tweede  5
A.de Jong  Vierde  5
T.de Jong  Vierde  5
B.Haspels  Vijfde  5
W.van Kalsbeek  Vijfde  5
S.Vink  Vijfde  5
A.Huisman  Eerste  4
S.Akkerman  Tweede  4
A.Oosterbaan  Tweede  4
D.H.Akkerman  Eerste  3
J.Zandberg  Eerste  3

A.Bergsma  Tweede  3
T.Huisman  Derde  3
R.van Warmerdam  Derde  3
F.Smits  Vierde  3
Joh.Nijdam  Eerste  2
R.van Steinvoorn  Tweede  2
G.Scheffer  Derde  2
S.de Roos  Derde  2
A.Bangma  Vierde  2
K.Voolstra  Vierde  2
H.Hartmans  Vijfde  2
W. van Maren  Vijfde  2
W.Huisman Wzn  Eerste  1
P.Poepjes  Eerste  1
M.Haspels  Tweede  1
J.Nijholt  Derde  1
F.Goerres  Vierde  1
R.Sijne  Vierde  1
J.v/d Vlugt  Vierde  1
P.v/d Vlugt  Vierde  1
S.Bergsma  Vijfde  1
M.Hofstra  Vijfde  1
O.Kloosterboer  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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