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UIT DE BESTUURSKAMER

NIEUW SEIZOEN
Niet vergeten nieuwe voetbal-
schoenen te kopen. De eerste 
bestuursvergadering alweer. De 
D’tjes hebben Brak als nieuwe 
shirtsponsor. Dus shirtjes bestellen. 
Nieuwe shirtleverancier, hoe zal dat 
lopen. Contract met Knol is voor 3 
jaar verlengd. Gelukkig, dat is in 
orde. Andere contacten met spon-
soren lijkt ook goed. Jan van der 
Woude weg, oh dat betekent nieuwe 
reclamebordenleverancier zoeken. 
Nog steeds geen voetbal schoenen 
gekocht. Toch niet weer pas op het 
laatste moment. Bijna iedereen is 
met vakantie. Het is moeilijk de 
juiste mensen te pakken te krijgen. 
De tweede bestuurs vergadering. 
Brief naar de adverteerders ver-
sturen. Shirtjes bestellen gaat 
langer duren. Vervelend, maar 
het is niet anders. Gondelfeesten, 
even geen voetbal. Hoewel… Het 
is gelukt op tijd nieuwe voetbal-
schoenen te kopen. Toch maar even 
trainen voordat competitie begint. 
Reclameborden maken is duur. Op 
zoek naar een goedkopere leveran-
cier. De eerste training. Mooi weer, 
7 man, 4 tegen 3. Twee dagen 
spierpijn. Vertrouwd telefoontje 
van Klaas. Zondag oefenen tegen 
Aengwirden. Spierpijn net op tijd 

over. Tas inpakken, niets vergeten? 
Negen uur verzamelen. Bijna ieder-
een is er en blessure vrij. Voor hoe 
lang?? Aengwirden heeft afgezegd. 
Niet getreurd, tegen het derde is 
ook een mooie pot. Ha, de geur van 
kleedkamer. Ouderwetse kleed-
kamer humor. De voetbalschoenen 
zitten prima. Even lekker ouwe-
hoeren na afloop. Sterke verhalen 
en analyses. Zo heeft ieder zijn 
eigen voorbereiding.

GELUKKIG HET VOETBALSEIZOEN 
IS WEER GESTART. IEDEREEN VEEL 
PLEZIER EN SUCCES!!!!

Onno Kloosterboer
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De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op:

Vrijdag 21 oktober 2005 

21.00 uur in de kantine

Krantje oktober -  kopij vóór 1 oktober inleveren
Krantje november -  kopij vóór 5 november inleveren
Kerstkrantje  - kopij vóór 10 december inleveren

 • Grijze sweater mt. 140/152

VOORAANKONDIGING 
LEDENVERGADERING

INLEVERDATA KOPIJ 
VOOR HET CLUBBLAD

DE SNUFFELKOER
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  ’s Morgens  ’s Middags

Za. 24 september Gerrie Oosterbaan Titie Faber
 Francien Bles  Ria de Vries

Zo. 25 september Wiebe de Roos  Ynskje Poepjes
 Jeltsje de Roos  Marie Poepjes

Za. 1 oktober Klaas Postma  Ouder van: 
 Ynke v.d. Wal  P. Altena
     Ouder van: 
     B. & M. Antonissen

Zo. 2 oktober  Elisabeth Poepjes Auke Bangma
 Swannet Ernst  Sybrand Oosterbaan

HARTELIJK GEFELICITEERD
MET DE GEBOORTE VAN:

Sill, dochter van Siemen Willem en Jolanda

KANTINELIJST
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Za. 8 oktober  Ouder van:   Ouder van: 
 O. Ashur  R. v.d. Berg
 Ouder van:   Ouder van:
 A.& R. de Boer   T. Brandsma
 
Zo. 9 oktober Sietie Huisman
 Karin Rodenburg

 Punten Voor Tegen
Oldeboorn D1 17 66 51 5e plaats najaar
Oldeboorn D1 20 57 25  3e plaats voorjaar
 
Oldeboorn E1 28 66 17 Kampioen najaar
Oldeboorn E1 9  30 55 5e plaats voorjaar
 
Oldeboorn F1 7  20 57  11e plaats najaar 
Oldeboorn F1 21 32 19 3e plaats voorjaar
 
Oldeboorn F2 30 80 10   Kampioen voorjaar
 
Oldeboorn C1 5  41 148 11e  plaats

Oldeboorn Dames 31 63 69 6e plaats
 
Oldeboorn 1 29 26 37 6e plaats
 
Oldeboorn 2 15 27 52 10e plaats
 
Oldeboorn 3 40 81 59 4e plaats
 
Oldeboorn 4  14 53 104 11e plaats 
 
Oldeboorn 5 21 65 81 10e plaats

EINDSTANDEN 
SEIZOEN 2004-2005

De Zwart Witten 46e jaargang nr. 1 • september 2005 • 4



F2-PUPILLEN

AKKRUM F4 – OLDEBOORN F2 
(21 MEI)

Dit was alweer de laatste wed-
strijd van een fantastisch seizoen. 
Vorige week kon ik er niet bij zijn, 
naar ik hoorde was het een rou-
tineklusje. De interim coaches 
probeerden jullie met winst 
bonussen nog tot bovenmense-
lijke prestaties aan te zetten. Het 
lukte ze echter niet om de record 
uitslag van 21-1 te verbeteren, de 
teller bleef steken bij 12-0. Thijs 
en Erwin bedankt voor de inval-
beurt, jullie mogen wel een keer 
kosteloos langskomen voor een 
tips en trics cursusje kampioenen 
kweken.
Vandaag zou het moeil ijker worden. 
We wilden graag ongeslagen kam-
pioen worden, dat betekende dat 
Akkrum weer verslagen moest 
worden. De vorige keer thuis 
wisten we een 0-1 achterstand 
met veel moeite om te buigen tot 
een 2-1 overwinning. 
De druk die we ons zelf oplegde 
konden we gelukkig aan, binnen 
een minuut lag de eerste al in 
de touwen. Met rust hadden we 
zelfs een 1-4 voorsprong bereikt, 
waarop Gerard zijn pas ontdekte 
keeper talenten nog wel een keer 

wou aanspreken. De tweede helft 
werd het nog een beetje span-
nend en kwamen de roodzwarten 
nog terug tot 3-4, maar verder 
lieten we ze niet komen.
Klasse mannuh, wie had dat  
verwacht? In het najaarsseizoen 
verloren we nog alles en in het 
voorjaar waren we niet te klop-
pen. En hoe: 10 wedstrijden 30 
punten; met een doelsaldo van 80 
voor en 10 tegen. Niet iedereen 
zal het door hebben gehad, maar 
af en toe mochten de tegenstand-
ers ook nog eens met 1 of 2 man 
extra spelen.
En wie hebben dit huzarenstukje 
geleverd? Allereerst onze top-
scoorder Gerard, hij schopte er 
26 in; het was er niet van af te 
lezen dat dit zijn eerste seizoen 
was, vanuit alle hoeken wist hij 
het net te vinden. En dan Max, 
hij wist er 23 achter de keeper te 
krijgen, prachtig om hem met een 
grote lach op z’n gezicht door de 
verdedig ingen heen te zien sla-
lommen. Bo, de jongste van het 
hele stel, was voor niemand bang; 
hij dribbelde dat het een lieve lust 
was, desnoods met een omweg 
langs ons eigen doelgebied, 
hij wist er 9 binnen te prikken. 
Wiemer, was dit seizoen ook 
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nieuw, eerst moest hij zijn eigen 
plekkie binnen het team vinden, 
maar zodra hij die gevonden had 
werd hij net zo onverzettelijk als 
Jaap Stam; hij kwam tot een score 
van 8 doelpunten. Als er iemand 
als herboren uit z’n winterslaap 
was gekomen, dan was dat wel 
Brend, met de mooiste frons op 
het gezicht wist hij in slechts 6 
wed strijden 7 keer op het score-
board te komen, dat is meer dan 1 
doelpunt gemiddeld! Onze trouwe 
keeper Floris, heeft er talloze 
ballen uit gehouden; zonder hem 
onder de lat hadden we zeker 
punten verloren; ondanks dat hij 
maar een paar helften voetbalde 
wist hij toch 4 keer het net te 
laten bollen. Ook Thomas, onze 
derde nieuwe aanwinst uit het 
lege midden, had slechts een paar 
wedstrijden nodig om het ware 
voetbalbloed door de aderen te 
laten vloeien, met als hoogtepunt 
het laatste doelpunt in onze kam-
pioenschapwedstrijd. Dan onze 
winx-fee Rommy, ze probeerde 
de tegenstanders met haar ver-
schijning te betoveren, dat lukte 
ook nog een keer en ook tot haar 
eigen verbazing wist ze er 1 over de 
doellijn te werken. Yannick, vorig 
seizoen nog bezig met bloemetjes 
plukken, veranderde in dit gouden 
team tot een zelfbewuste bal-
afpakker; ook al waren de tegen-
standers twee keer zo groot en 
drie keer zo zwaar toch probeerde 
hij zijn voet tegen de bal te  
krijgen, met ook een doel punt 
als resultaat. Tenslotte maakte 

Djurre ons team nog compleet, 
hij heeft lang niet alle wedstrijden 
mee kunnen voetballen, had ie 
meer minuten kunnen spelen dan 
weet ik zeker dat ook hij zijn doel-
puntje zou hebben meegepikt. 
Mannuh, bedankt voor een fan-
tastisch seizoen, dit smaakt naar 
meer!

Patrick medaille-poetser 
Antonissen

DE AFTRAP: 
LSC 1890 F7 - OLDEBOORN 
F2 (10 SEPTEMBER)

Friesland is gewaarschuwd! Alde-
boarn heeft een super lichting op 
z´n voetbalschool. Kijk maar ‘ns op: 
http://www.knvb.nl/clubs/
kampioenen_fotos?next=50 
(de kampioenengalerij van de 
KNVB). Na het indrukwekkende 
seizoen van afgelopen jaar, gaan 
we op voor nog een zegetocht. We 
zijn dit jaar waarschijnlijk wel wat 
zwaarder ingedeeld, in plaats van 
Akkrum F4 hebben we nu Akkrum 
F2 in onze competitie. Dus hebben 
we de tips ‘n trics tijdens de train-
ingen van Martijn Haspels en Anno 
Huisman nog meer nodig!
Ons team is vrijwel ongewijzigd, 
alleen Gerard en Djurre zijn ver-
trokken en Menko is hun vervanger. 
Ik kan het me haast niet voorstel-
len, maar voor diegene die ver-
geten zijn wie in het sterrenteam 
zitten, hier de spelerslijst:
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Floris “ik-kin-elkenien-oan” Crone,
Max “de-bealch-der-op” Antonissen, 
Bo “dribbel-kening” Antonissen,
Brend “gjin-ien-kommet-my-foarby” de Jong,
Yannick “jim-heare-nog-fan-my” de Jong,
Rommy “dat-is-mien-bal” van den Berg,
Thomas “de-keunster” Jelsma,
Wiemer “de-tsjoender” Dekker,
Menko “de-twirrewyn” Dijkstra.

De eerste wedstrijd speelden we op de perfecte grasmat van LSC1980. 
De kortgeschoren grassprietjes waren ideaal voor onze technische hoog-
standjes. Binnen een minuut had Wiemer de bal al in het net gerost en 
een waar spervuur op het doel van de tegenstanders volgde. Max, Brend 
en Bo kregen het publiek al snel daarna op de banken met een paar spec-
taculaire goals. Bij Ajax 1 is het de gewoonte dat een aanstormend talent 
bij zijn debuutwedstrijd direct scoort. Ik durf onze lefgozers wel te verge-
lijken met die uit Amsterdam, dus dat legde meteen een zware druk op de 
schouders van Menko, dit was tenslotte zijn debuut. Maar die verwachting 
was aan Menko wel besteed. In de vijfde minuut van de 2de helft, tussen 
een wirwar van spelers, wist hij aan de bal te komen, dacht geen seconde 
na en pegelde de bal op het doel. De tegenstanders probeerden er nog 
tussen te komen, maar hadden geen antwoord op de listige actie van onze 
nieuwe held. Yeahoo, Menko stond ook op het scorebord. 
De eindstand werd 0-12!! De eerste stappen in de richting van de eeuwige 
roem zijn weer gezet. Op naar de volgende tegenstander DWP.

Patrick “naast-z’n-schoenen-loper” Antonissen
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OLDEBOORN 1

VOORBEREIDING SEIZOEN 
2005-2006 OLDEBOORN 1

Vrijdag 5 augustus begon de voor-
bereiding op het nieuwe seizoen. 
Het betekende de eerste training 
o.l.v. de nieuwe trainer Sido Postma. 
Helaas kon hij de eerste weken van 
de voorbereiding nog niet over 
een voltallige selectie beschikken 
omdat een groot gedeelte van de 
groep met vakantie was. De eerst 
geplande oefenwedstrijd tegen 
Scharnegoutum kon dan ook niet 
doorgaan omdat er simpelweg niet 
genoeg spelers waren. 
Dinsdag 16 augustus kon er wel 
geoefend worden tegen ONB uit 
Drachten. Met veel invallers uit 
de tweede selectie in de ploeg 
werd er verdienstelijk met 1-1  
gelijkgespeeld. Siep Bangma 
opende al in de eerste minuten 
de score. Een wat beter voetball-
end ONB maakte in de slotfase pas 
gelijk. 
Zondag 21 augustus speelden we 
thuis de eerste bekerwedstrijd 
tegen Jubbega. Wederom werd er 
met 1-1 gelijk gespeeld. Johannes 
Nijdam maakte nog voor rust de 
opgelopen achterstand ongedaan. 
Een terechte uitslag, want beide 
ploegen deden weinig voor elkaar 

onder. Over het vertoonde spel 
 hoefden we ook niet ontevreden te 
zijn.
Dinsdag 23 augustus speelde we in 
Frieschepalen de tweede bekerwed-
strijd tegen RWF. In een niet al te 
beste wedstrijd was Oldeboorn de 
betere ploeg. Maar omdat we niet 
wisten te scoren en RWF de enige 
kans die het kreeg wel maakte 
werd er met 1-0 verloren en was 
ons bekeravontuur al vroegtijdig 
ten einde.
De wedstrijd op donderdag 25 
augustus tegen TFS(za) was dan 
ook eigenlijk niet meer van belang. 
Desondanks werd er met 1-8 
gewonnen van de ploeg van oud 
Oldeboorn-trainer Chris Jansen. 
Siete Veenstra(3x), Anno Huisman 
(2x), Tsjerk Akkerman, Anthony 
Vink en Tom Proot maakten de doel-
punten.
Om de gondelvaart even uit de 
benen te spelen werd er dinsdag 30 
augustus ook nog geoefend in St 
Nyk tegen Renado. Na een aardige 
eerste helft waarin een 1-2 voor-
sprong werd genomen stortte Olde-
boorn na de rust volledig in en werd 
er uiteindelijk met 3-2 verloren.

Wietse
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IRNSUM EN OLDEBOORN 
DELEN DE PUNTEN (1-1)

Het seizoen kon voor Irnsum niet 
beter beginnen. Het weer was 
prachtig, en er stond heel wat 
trouwe aanhang langs de kant. 
En na 2 minuten was het al raak: 
uit een corner van Peter Hottinga 
werd de afgeslagen bal door Dick 
Hellinga ingeschoten. Uit de scrim-
mage voor het doel van Oldeboorn 
die hierna volgde schoot Marcel Terra 
fraai in: 1-0.
De eerste 10 minuten gingen vrijwel 
gelijk op. Na een klein kwartier kwam 
Oldeboorn steeds beter in zijn spel 
en be¬gon zich kansen te creëren. 
Een schot van Tjerk Akkerman werd 
door keeper Sierd Jan de Leeuw tot 
corner verwerkt. Een vliegend schot 
van links be¬landde eveneens op 
de vuisten van Sierd Jan. Het enige, 
dat Irnsum hier tegenover stelde 
was een knap schot van Rogier 
Nugteren, dat door keeper Hindrik 
de Jong rustig gestopt werd. Na 
bijna een half uur spelen was Siete 
Veenstra van Oldeboorn dicht bij de 
gelijkmaker, keeper Sierd Jan de 
Leeuw redde wederom. Ook Tjerk 
Akkerman was dicht bij een tref-
fer, maar weer redde de keeper van 
Irnsum op de lijn. Oldeboorn werd 
steeds sterker en begon Irnsum op 
eigen helft vast te zetten. Bij een 
verkeerde ingooi van Oldeboorn 
had Pieter Poepjes commentaar op 
scheidsrechter Rozema uit het Gron-
ingse Loppersum met als resultaat 
een gele kaart. Trainer Sido Postma 
vond dit nogal kinderachtig en ging 

verhaal halen bij de scheidsrechter, 
het leverde hem eerst een gele, 
toen een rode kaart op wegens aan-
merkingen op de leiding. Hij mocht 
vanachter de dug-out zijn ploeg 
verder coachen. Beide ploegen 
waren door dit voorval wat van slag, 
het duurde tot de 45e minuut voor 
er weer iets opwindends gebeurde: 
een klutsbal van Rogier Nugteren, 
die net naast het doel belandde.
Na de rust had trainer Wim Huizing 
van Irnsum Alex Dijkstra vervan-
gen door Douwe Elzinga. Irnsum 
speelde nu half tegen de wind in. 
En blijkbaar ook tegen zichzelf, 
want Irnsum kwam niet meer in 
de wedstrijd. Het was aan keeper 
Sierd Jan de Leeuw te danken dat 
de voorsprong gehandhaafd bleef. 
Met prachtige reddingen op scho-
ten van onder andere Siete Veen-
stra en Ate Bergsma hield hij zijn 
doel schoon. Irnsum kwam bijna 
niet meer over de middellijn en 
Oldeboorn verzuimde om uit een 
veelvoud van kansen er een te ver-
zilveren. Trainer Wim Huizing wis-
selde Rogier Nugteren voor Wim de 
Wit. Het haalde weinig uit. Irnsum 
bleef zwaar onder druk staan. Met 
kunst en vliegwerk slaagde de ver-
dediging met Remco den DuIk aan 
het hoofd er maar net in overeind 
te blijven. Soms was het meer 
vliegwerk dan kunst. Zelfs drie, 
volledig voor het doel van Irnsum 
vrijstaande spelers van Oldeboorn, 
lukte het niet om de gelijkmaker te 
produceren. In de 75e minuut werd 
de bal op de stip gelegd wegens 
handsbal van een van de spelers 
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van Irnsum: penalty. Ondanks een 
katachtige duik van de keeper van 
Irnsum benutte Siete Veenstra van 
Oldeboorn de penalty: 1-1.
Voor de laatste minuten werd Sjop-
pie Visser nog binnen de lijnen 
gebracht. Hij verving Dick Hel linga. 
Het leverde wat meer dreiging 
op het doel van Oldeboorn. Maar 
aangezien Oldeboorn ook geen vuist 
meer wilde of kon maken, bleef de 
eindstand 1-1. Het was een wed 
strijd die meer spannend was dan 
mooi. Dus alleen de toe¬schouwers 
waren achteraf de winnaars, beide 
voetbalploegen Irnsum en Olde-
boorn deelden de punten.

(uit: de Mid-Frieslander)

OLDEBOORN KRIJGT ÉÉN 
PUNT TEVEEL TEGEN 
DRONRIJP

De eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen speelde Oldeboorn thuis 
tegen promovendus Dronrijp.
Oldeboorn speelde vorige week in 
Irnsum een behoorlijke wedstrijd 
maar verzuimde het veldoverwicht 
om te zetten in een overwinning en 
moest uiteindelijk vrede hebben met 
een 1-1 gelijkspel. Tegenstander 
Dron¬rijp kende een beroerde start 
te¬gen CAB en verloor met 0-1. 
Beide ploegen wachten dus nog op 
de eerste overwinning. Oldeboorn 
trad aan met dezelfde elf spelers als 
een week eerder, nog steeds zonder 
de geblesseerden Jelmer Beimin en 
Jorrit Zandberg.

Het eerste kwartier was Olde-
boorn de bovenliggende partij. Het 
speelde scherp en agressief en was 
enkele keren dreigend voor het doel 
van Dronrijp. Het overwicht leverde 
ook meteen het eerste doelpunt op. 
Uit een prima aanval over rechts 
kwam Ate Bergsma door en uit zijn 
voorzet scoorde Tsjerk Akkerman 
met een bekeken kopbal, 1-0. Op 
dat moment een terechte voor-
sprong voor de Boarnsters, maar 
na dit doelpunt was het Dronrijp 
dat de regie in de wedstrijd over-
nam. Oldeboorn kreeg in deze fase 
van de wedstrijd voetballes en wist 
zich geen raad met het gevarieerde 
aanvalsspel van de tegenstander. 
De organisatie die anders altijd zo 
goed staat was volledig zoek en het 
was dan ook wachten op de gelijk-
maker. Deze kwam uiteindelijk via 
een vrije trap op zo’n vijfentwintig 
meter van het doel van Oldeboorn. 
De verder uitstekend keepende Hin-
drik de Jong stond net iets te ver 
voor zijn doel en zag de
bal onder de lat in het net belanden. 
In het vervolg van de eerste helft 
wist Oldeboorn met veel kunst- 
en vliegwerk deze stand vast te 
houden en het rustsignaal van 
scheidsrechter Zeeman kwam dan 
ook als ge¬roepen. Trainer Sido 
Postma kon nu orde op zaken stel-
len. Wietse Huisman Szn bleef in de 
kleedkamer achter (ook al had hij 
de ‘juiste prikkel’ voor de wedstrijd 
vanwege de cactus die hij kreeg 
voor het spelen van zijn 200e wed-
strijd) en werd vervangen door Erik 
Westerhoven.
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Ook in de tweede helft was Dron-
rijp de bovenliggende partij. Old-
eboorn had het nu verdedigend 
echter wat beter onder controle dan 
in de eerste helft én wist de dronri-
jpster spitsen wat beter in bedwang 
te houden. Voetballend gezien was 
het nog steeds niet best en alleen 
via lange ballen op Erik Wester-
hoven en Ate Bergsma werd men 
zo nu en dan eens gevaarlijk. Echte 
uitgespeelde kansen leverde het 
echter niet op. Dronrijp had wat dat 
betreft de betere mogelijkheden, 
maar de paal en keeper Hindrik 

de Jong stonden een treffer in de 
weg. Patrick Antonissen kwam een 
kwartier voor tijd Ate Bergsma nog 
vervangen en vlak voor het eind-
signaal kwam Jelle-Jacob de Vries 
nog voor Bouke Paul Kleefstra in 
het veld, maar ook zij wisten geen 
verandering in de stand te bren-
gen. Als er een ploeg verdiende te 
winnen vandaag dan was het Dron-
rijp. Oldeboorn mocht de handen 
dichtknijpen met het behaalde punt 
en moet deze wedstrijd zo snel 
mogelijk zien te vergeten.

DE DAMES

10 JAAR VVO DAMES EN 
NU………?

In het seizoen van het 10-jarige 
jubileum is er 1 vraag die elke keer 
weer naar voren komt. Zijn er voor 
het volgende seizoen nog genoeg 
dames om elke zaterdag een elftal 
op het veld te krijgen? Aan het einde 
van het seizoen zijn er nogal een 
aantal die om verschillende redenen 
stoppen met voetbal. Toch komt er 
ook wel weer wat bij. Ook wordt er 
gesproken over fusies met dame-
steams van omliggende dorpen. 
Het lijkt allemaal erg onzeker. De 

laatste berichten zijn dat we door-
gaan met Siep als leider/trainer en 
Dick als trainer. Blijkbaar is binnen 
de club niet duidelijk welke dames 
doorgaan want in het laatste voet-
balkrantje is bij de teamindeling het 
gehele damesteam buiten beschou-
wing gelaten. Jammer.
Ik hoop van harte dat er in het 
komende seizoen voldoende dames 
zijn om weer competitie te kunnen 
spelen. Het zou natuurlijk geweldig 
zijn dat we over een aantal jaren 
weer een jubileumfeest hebben. 
Overigens kan een reünie natuurlijk 
altijd! Er ligt dus een uitdaging voor 
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het huidige damesteam. Zorgen dat 
het damesvoetbal bij de VVO blijft 
bestaan en het organiseren van het 
volgende feest!!!!!!!

Monique

JUBILEUM DAMES VVO

28 mei 2005 was het dan eindelijk 
zover. Na een jaar van vele verga-
deringen en volop geregel waren 
we er helemaal klaar voor! Terwijl 
de dames en enkele heren genoten 
van de oranjekoek (aangeboden 
door het bestuur, bedankt hiervoor) 
werd de dag geopend door onze 
voorzitter Hein Akkerman. Vervol-
gens hebben Nynke en Monique 
verteld wat er de rest van de dag 
ging gebeuren. Voor dat er werd 
gestart met de zeskamp zijn we eerst 
met z’n allen op de foto gekomen. 
Inmiddels heeft iedereen die op 
deze foto staat deze ook gekregen 
als aandenken aan die dag. Na de 
zeskamp was de voetbalwedstrijd. 
Er was het team met de dames die 
nu nog bij VVO spelen en het team 
met de dames die niet meer (bij 
VVO) spelen aangevuld met Henk 
Vink en Pieter Poepjes. De wedstrijd 
stond onder leiding van Haaye van 
der Heide die hiermee zijn loopbaan 
als scheidsrechter afsloot. Haico 
van Dijk en Bouke Haspels zorgen 
voor live-verslaggeving. 

Voorafgaand aan het buffet werden 
Haico van Dijk (verslaggever), 
Bouke Haspels (verslaggever en jubi-

leumboek), Andries Spinder (foto’s), 
Haaye van der Heide (scheidsrech-
ter) en Jan & Jikke (buffet en tent) 
bedankt met een boeket bloemen. 
Tevens werden Martine Huisman 
en Sierou van der Heide nog even 
speciaal genoemd omdat zij de 
enigen zijn die alle tien seizoenen 
actief hebben gevoetbald! Ook 
bloemen voor deze dames en een 
oorkonde! Voor elke deelnemer aan 
de zeskamp was er een doosje met 
(jawel) VVO glazen! De groep die 
1e was kreeg ook een VVO paraplu 
en de groep die 2e was een VVO 
beurs. Na een korte toelichting van 
Jikke over het buffet kon er gegeten 
worden. Lekker…….
Het feest ’s avonds was gezellig 
druk. Urban Jungle zorgde voor de 
live muziek en tussendoor draaide 
Machiel. 
Kortom een zeer geslaagde dag die 
mede mogelijk gemaakt is door de 
vrijwilligers (achter de bar in de 
kantine en tent, de hele jubileum-
commissie, opbouwers/afbrekers 
tent etc) en de sponsors. Omdat we 
niemand willen vergeten te noemen 
bedanken we iedereen die heeft 
bijgedragen aan deze dag! En uiter-
aard iedereen die deze dag/avond 
aanwezig was bedankt voor jullie 
komst. 

De jubileumcommissie
Jitske, Sierou, Marise, Mariska, 
Miriam, Monique, Nynke, Wietske & 
Ynskje.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2005 
GAVC/OLDEBOORN DA 1 - BLACK BOYS DA1 14.30 UUR
OLDEBOORN C1 - EBC/DELFSTRAHUIZEN 11.00 UUR
AKKRUM D1 - OLDEBOORN D1 10.00 UUR
OLDEBOORN E1 - AKKRUM E3 11.00 UUR
READ SWART F1 - OLDEBOORN F1 09.00 UUR
JOURE SC F9 - OLDEBOORN F2 10.00 UUR

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2005 
OLDEBOORN 1 - CAB 1 14.00 UUR
SNEEK 4 - OLDEBOORN 2 12.00 UUR
OLDEBOORN 3  - CAB 3 11.00 UUR
IRNSUM 5 - OLDEBOORN 4 12.00 UUR

ZATERDAG 1 OKTOBER 2005 
GAVC/ OLDEBOORN DA 1 14.30 UUR - WEDSTRIJD VOLGT NOG
OLDEBOORN C1 - GORREDIJK C2 11.00 UUR
OLDEBOORN D1 - SLEAT D1 11.00 UUR
AENGWIRDEN E1 - OLDEBOORN E1 09.00 UUR
OLDEBOORN F1 - AKKRUM F1 10.00 UUR
OLDEBOORN F2 - AKKRUM F2 10.00 UUR

ZONDAG 2 OKTOBER 2005 
OLDEBOORN 1 - MKV’29 1 14.00 UUR
BLUE BOYS 1 - OLDEBOORN 2 10.00 UUR
OLDEBOORN 3 - LEMMER 3 11.00 UUR
BLACK BOYS 3 - OLDEBOORN 4 10.30 UUR

ZATERDAG 8 OKTOBER 2005 
GAVC/OLDEBOORN DA 1 14.30 UUR - WEDSTRIJD VOLGT NOG
OLDEBOORN C1 IS VRIJ
JOURE SC D4 - OLDEBOORN D1 09.00 UUR
OLDEBOORN E1 - JUBBEGA E3 11.00 UUR
BAKHUIZEN F1 - OLDEBOORN F1 10.00 UUR
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JOURE SC F10 - OLDEBOORN F2 10.00 UUR 

ZONDAG 9 OKTOBER 2005 
BLACK BOYS1 - OLDEBOORN 1 14.00 UUR
OLDEBOORN 2 - JOURE SC 3 10.00 UUR
JOURE SC 7 - OLDEBOORN 3 11.00 UUR
OLDEBOORN 4 - GAVC 4 10.00 UUR

ZATERDAG 15 OKTOBER 2005 
GAVC/OLDEBOORN DA 1 14.30 UUR - WEDSTRIJD VOLGT NOG
OLDEBOORN C1 - TOLLEBEEK C2 11.00 UUR
OLDEBOORN D1 - BAKHUIZEN D1 11.00 UUR
WISPOLIA E1 - OLDEBOORN E1 09.00 UUR
OLDEBOORN F1 - RENADO F1 10.00 UUR
OLDEBOORN F2 - OUDEHASKE F2 10.00 UUR

ZONDAG 16 OKTOBER 2005 
OLDEBOORN 1 - ROBUR 1 14.00 UUR
DRONRIJP 2 - OLDEBOORN 2 12.00 UUR
OLDEBOORN 3  - IRNSUM 4 11.00 UUR
SNEEK 6 - OLDEBOORN 4 10.00 UUR

22/23 OKTOBER 2005  BEKER/INHAAL (HERFSTVAKANTIE)

ZATERDAG 29 OKTOBER 2005 (HERFTSVAKANTIE)
GAVC/OLDEBOORN DA 1 14.30 UUR - WEDSTRIJD VOLGT NOG
TIJNJE C1 - OLDEBOORN C1 11.00 UUR 
OLDEBOORN D1 - WOUDSEND D2 11.00 UUR
OLDEBOORN E1 - GAVC E4 11.00 UUR
OLDEBOORN F1 - LEMMER F1 10.00 UUR
OLDEBOORN F2 - GAVC F6 10.00 UUR

ZONDAG 30 OKTOBER 2005 (HERFSTVAKANTIE)
AKKRUM 1 - OLDEBOORN 1 14.00 UUR
OLDEBOORN 2 - WZS 2 10.00 UUR
LANGWEER 2 - OLDEBOORN 3 11.30 UUR
OLDEBOORN 4 - AKKRUM 4 10.00 UUR

ZATERDAG 5 NOVEMBER 2005 
IRNSUM DA - GAVC/OLD DA 14.00 UUR
OLDEBOORN D1 - VVI D1 11.00 UUR
OLDEBOORN E1 - THOR E1 11.00 UUR
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OLDEBOORN F1 - NOK F1 10.00 UUR
OLDEBOORN F2 - FFS F1 10.00 UUR

ZONDAG 6 NOVEMBER 2005 
OLDEBOORN 1 - HARLINGEN 1 14.00 UUR
OLDEBOORN 2  - BLACK BOYS 2 10.00 UUR
GAVC 3 - OLDEBOORN 3 10.00 UUR
OLDEBOORN 4  - READ SWART 5 10.00 UUR

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2005 
RENADO DA - GAVC/OLDEBOORN DA 14.30 UUR
JUBBEGA C2 - OLDEBOORN C1 10.00 UUR
INHAAL D, E EN F

ZONDAG 13 NOVEMBER 2005 
DTD 1 - OLDEBOORN 1 14.00 UUR
OLDEBOORN 2 - GORREDIJK 5 10.00 UUR
FFS 2 - OLDEBOORN 3 14.00 UUR
OLDEBOORN 4 - LSC 1890 5 10.00 UUR

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2005 
GAVC/OLD. DA - LEMMER DA 14.30 UUR 
IN ALDEBOARN

OLDEBOORN C1  - HEERENVEEN C2 11.00 UUR
BALK D2 - OLDEBOORN D1 09.00 UUR
TIJNJE E1 - OLDEBOORN E1 10.15 UUR
OUDEHASKE F1 - OLDEBOORN F1 10.15 UUR
TIJNJE F2 - OLDEBOORN F2 09.00 UUR

ZONDAG 20 NOVEMBER 2005 
OLDEBOORN 1 - FRIESLAND 1 14.00 UUR
LSC 1890 3 - OLDEBOORN 2 10.00 UUR
OLDEBOORN 3 - BAKHUIZEN 2 11.00 UUR
FFS 3 - OLDEBOORN 4 12.00 UUR

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2005 
GAVC/OLD. DA - IRNSUM DA 14.30 UUR 
(IN ALDEBOARN)

OLDEBOORN C1 - VRIJ
INHAAL D, E EN F
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ZONDAG 27 NOVEMBER 2005 
OLDEBOORN 1 BEKER/INHAAL
BLACK BOYS 2 - OLDEBOORN 2 10.30 UUR
OLDEBOORN 3 - GAVC 3 11.00 UUR
READ SWART 5 - OLDEBOORN 4 10.00 UUR

ZATERDAG 3 DECEMBER 2005 
JOURE SC DA - GAVC/OLD.DA 12.45 UUR
JOURE SC C6 - OLDEBOORN C1 10.45 UUR

ZONDAG 4 DECEMBER 2005 
DRONRIJP 1 - OLDEBOORN 1 14.30 UUR
OLDEBOORN 2 - BAKKEVEEN 3 10.00 UUR
BLAUWHUIS 2  - OLDEBOORN 3 14.00 UUR
OLDEBOORN 4 - NIEUWESCHOOT 6 10.00 UUR

ZATERDAG 10 DECEMBER 2005 
GAVC/OLD. DA - FFS DA 14.30 UUR 
(IN ALDEBOARN)

OLDEBOORN C1 - ENS C2 11.00 UUR

ZONDAG 11 DECEMBER 2005 
OLDEBOORN 1 - IRNSUM 1 14.00 UUR
LEMMER 2 - OLDEBOORN 2 11.00 UUR 
OLDEBOORN 3 - RENADO 4 11.00 UUR
JOURE SC 8 - OLDEBOORN 4 12.30 UUR

17/18 DECEMBER BEKER/INHAAL

WINTERSTOP

28/29 JANUARI 2006 BEKER/INHAAL

ZATERDAG 4 FEBRUARI 2006 
WARGA DA - GAVC/OLD. DA 14.00 UUR 
OLDEBOORN C1 - CVVO DA1 11.00 UUR

ZONDAG 5 FEBRUARI 2006
OLDEBOORN 1 - NICATOR 1 14.00 UUR
DRACHTEN 3 - OLDEBOORN 2 11.00 UUR
OLDEBOORN 3 - RES 4 11.00 UUR
WZS 4 - OLDEBOORN 4 11.00 UUR
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NAAM ELFT. DPT.
A.Faber Vierde 6
S.Veenstra Eerste 5
S.Bangma Tweede 3
T.Akkerman Eerste 2
A.Huisman Eerste 2
C.Reitsma Vierde 2
Joh.Nijdam Eerste 1
T.Proot Eerste 1
A.Vink Eerste 1
J.Watzema Tweede 1
J.Tijsma Derde 1
P.v/d Vlugt Derde 1
H.Hartmans Vierde 1
B.Haspels Vierde 1
H.Oosterbaan Vierde 1
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