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VV Oldeboorn wenst iedereen prettige feestdagen en een  
voorspoedig en sportief 2006

Ook alle vrijwilligers willen we weer hartelijk bedanken voor hun 
inzet in het afgelopen jaar.

KNOCK OUT SHOW

minimaal 6 spelers per team 
zaterdag: 14 januari
plaats:  kantine
aanvang: 20.00 uur
presentatie: August Faber (rebaf)

oant sjen op sneon 14 januari!

De Activiteitencommissie 
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    Jan M. en Boon, 
    van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!!

Klaverjassen bij Hotel Aldeboarn,

op  vrijdagavond 30 december 2005, we beginnen om 20.00 uur

GEFELICITEERD!

KLAVERJASSEN

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

Laat ik beginnen met mij als nieuwel-
ing binnen het bestuur voor te stel-
len;

Mijn naam is Albert Nijholt en sinds 
september ben ik jeugdvoorzitter van 
VVO. Heb zelf ook jaren gevoetbald 
alleen ontdekte ik als snel dat over 
voetbal praten mij minder inspan-
ning kostte dan het daadwerke lijk 
uitvoer en, (bedankt pa voor die 
bijzondere oog-voet coördinatie) 
vandaar ook de vanzelfsprekende 
keuze om leider te worden. Dit heb 
ik 6 jaar met veel plezier gedaan. Nu 
probeer ik samen met Wietse Huis-
man Wzn de jeugdzaken zo goed 
mogelijk te begeleiden. 

Wat ik de afgelopen jaren heb 
ontdekt zowel als bestuurslid van 
het jeugdcentrum en ook als leider 
binnen de voetbalclub, dat het succes 
van een vereniging altijd afhangt 
van het enthousiasme van haar 
leden. Daarom is het ook elke week 
weer mooi om te zien dat we boven 
Akkrum, Irnsum en Grou uit torenen, 
dat is alleen mogelijk door inzet van 
niet alleen de spelers van het eerste 
maar ook door de inzet van de vele 
vrijwilligers.

Het is te betreuren dat de toekomst 

voor het eerste elftal vertegenwoor-
digt wordt door C-junioren wat ofwel 
betekend dat de aansluiting ontbreekt 
of dat er gewoon erg veel talent in de 
C’s rondloopt. Laten we het op een 
mix van deze twee punten houden. 
Wat betreft talent, Robert van Roeden 
doet het zeer goed in Heerenveen en 
is zelfs doorgedrongen tot de laat-
ste 16 voor een selectie voor de SC 
Heerenveen voetbalschool. Zo zijn er 
gelukkig altijd successen te benoe-
men. 

Feit blijft dat de er altijd enorm veel F-
jes zijn en dat er tegenwoordig maar 
zo weinig A-junioren overblijv en. 
Dit geldt niet alleen voor Aldeboarn, 
maar ook voor nagenoeg elke club 
in de omgeving. Er is gewoon teveel 
te doen. IJshockey, tennis, dammen, 
computeren, stappen, in bed blijven 
liggen. Het wordt door de enorme 
hoeveelheid aan keuzes de jeugd 
steeds makkelijker gemaakt om te 
kiezen wat je leuk vindt, maar ook 
steeds moeilijker gemaakt om te 
kiezen wat je leuk vindt. Het is soms 
gewoon teveel.

Ondanks dat blijft het prachtig om 
zaterdagochtend al die pupillen te 
zien voetballen en hun niet minder 
fanatieke ouders aan de zijlijn te zien 
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schreeuwen. Laten we hopen dat 
over 12 jaar alle 20 F-pupillen in de 
A-selectie spelen! 

Dat is in elk geval een nobel streven 
zo vlak voor de kerst…

Fijne kerstdagen en alvast veel succes 
in het volgende jaar.

Albert

SNUFFELKOER

Junior:

 • Zwart/witte voetbalkousen

 • Blauw/grijze sportsokken, op de board 99

 • Zwarte Umbro sokken 

 • Kniebeschermers (skater?)

 • Zwart/grijze boxershort DMGWear, mt. 176

 • Grijs hemd

 • Wit hemd met lichtblauwe en rode bies mt. 158/164

 • Geel/oranje T-shirt + print California surfin, mt. 146

 • Zwart T-shirt lange mouw met witte print (voor + mouwen), mt. 122

 • Okergeel sweatshirt met gekleurde print, mt.128

 • Grijs T-shirt met witte mouwen en ijshockeyprint, mt 128

 • Grijze NIKE kindersweater, mt L

 • Donkerblauw polyester sportbroekje

 • Stel oranje veters
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Senior:

 • Badlaken, blauw/gekleurd (frisdrankblikje + zonnebril)

 • Donkerblauwe handdoek + blauwe washand

 • Geel/witte en rose/witte handdoek + blauwe washand én een wit  
 T-shirt/hemd mt. L/XL

 • Blauw sweatshirt met v-hals en witte biesjes op de mouwen, mt XL

 • Grijs/blauw T-shirt

 • Zwart/grijs/okergeel gevoerd trainingsjack, mt. L

 • Zwart nylon windjack met witte “Wild Wear Veronica” print op de  
 rug, mt. XL

 • Zwart T-shirt met opdruk FILA, mt. L

 • Zwart T-shirt met opdruk Barcelona, mt. M

 • Trainingsjack ‘Hotel Aldeboarn’, iemand van het 4e?????

 • Petrolblauw sweatshirt, met embleem van Heerenveen, Abe en   
 UPC, mt M.
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DOUWE VENEMA TOERNOOI

Zondag 8 januari 2006

Na een lekkere warme nazomer, komt de winter met rasse schreden 
dichter bij. Een strenge winter, als wij de meteorologen mogen geloven 
en de eerste tekenen zijn veelbelovend. Tijd om een hartverwarmend en 
sportief evenement te organiseren. Dit betekent de zaalschoenen weer uit 
de kast en lekker in korte broek of rok achter een bal aanhollen in de zaal 
voor het jaarlijkse Douwe Venema toernooi. 

Het toernooi vindt plaats op zondag 8 januari 2006 van 11.00-20.00 
uur.

De locatie is zoals ieder jaar de sporthal in Akkrum. 
Dames- en herenteams, kunnen zich tot uiterlijk 27 december a.s. 
opgeven. Voor opgave gelden de volgende voorwaarden:

 • Minimaal 6 en maximaal 9 personen;

 • Leeftijd minimaal 15 jaar;

 • Minimaal 5 spelers per team dienen woonachtig (geweest) te zijn  

 in Oldeboorn;

Het inleggeld bedraagt € 15,-- per team en dient op 8 januari a.s. 
te worden betaald.

Graag de naam van het team en de namen van de spelers doorgeven aan 
de volgende personen:

Jan Bethlehem : Telefoon 0566-631881, e-mail: bettel@chello.nl
Johan Tijsma : Telefoon 0513-648887, e-mail: j.tijsma@zonnet.nl

Zoek zo spoedig mogelijk een team bij elkaar en zorg voor een 
tijdige opgave.
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F-PUPILLEN

OLDEBOORN F1 – NOK F1  (5-11-2005)
NOK uit Oudemirdum kwam op bezoek en stond op de ranglijst net even 
onder ons. We konden dus winnen en met de wedstrijd tegen Lemmer nog in 
gedachten (10-1), hadden we daar wel weer zin in. De eerste helft speelden 
we goed met veel kansen en uiteraard weer een paar schitterende doelpunten 
van Kim en Gerard. Karst was ook een paar keer in kans rijke positie maar 
miste het doel nipt. Ruststand 4-0.  De 2e helft had ik verwacht dat er nog wel 
een paar doelpunten bij zouden komen, maar het tij keerde. Voorin waren we 
aan het verslappen en achterin hadden Jaike, Jelle en Popke af en toe houden 
en keren, ook met versterking van Hessel en Nick. NOK kwam nog één keer 
tot scoren en bracht de eindstand op 4-1.

OUDEHASKE F1 – OLDEBOORN F1  (19-11-2005)
De laatste wedstrijd van het seizoen moesten we spelen in en tegen Oude-
haske. Deze ploeg stond bovenaan, gedeeld eerste met Renado. Er viel 
voor de mannen uit de ‘Haske’ nog wat te winnen. En dat konden we 
merken ook. Het was een goed voetballend ploegje. We hadden onze 
handen er vol aan, bij ons werden de  meeste aanvallen meteen gestopt 
en bleek Oudehaske de scorende ploeg. Het werd 8-0, maar dit was niet 
genoeg voor het kampioenschap. Renado won met nog hogere cijfers en 
werd kampioen. Wij eindigden in de middenmoot. Na de winter proberen 
wij het opnieuw en gaan we zeker hoger eindigen.

Elftal G W GL V P DPV DPT
 1. Renado F1 9 8 0 1 24 51 7
 2. Oudehaske F1 9 8 0 1 24 46 5
 3. Aengwirden F1 9 6 1 2 19 45 12 
 4. Akkrum F1 9 5 1 3 16 26 10
 5. DWP F1 9 4 1 4 13 26 19
 6. Oldeboorn F1 9 4 1 4 13 28 31
 7. NOK F1 9 4 1 4 13 24 31
 8. Lemmer vv F1 9 2 0 7 6 4 56
 9. Read Swart F1 9 1 1 7 4 11 36 
 10. Bakhuizen F1 9 0 0 9 0 5 59

7 • De Zwart Witten 46e jaargang nr. 4 • december 2005



FOTO F2-PUPILLEN MET NIEUWE SPONSOR VD BERG

OLDEBOORN F2-FFS F1, 5 NOVEMBER, 
DE BEKLIMMING VAN DE OLYMPUS: 
Onze prestaties vertonen weer een stijgende lijn, week in week uit halen 
we de drie wedstrijdpunten overtuigend binnen. Dit keer werd het 13-1. 
De tos hadden we dit keer verloren, dus FFS mocht de aftrap nemen. Als 
hongerige wolven stonden we in een halve scrum rond de middenstip. 
Onze stand-in scheids Arnold, bouwde de spanning op door nog even te 
wachten voordat hij het beginsignaal gaf. Aan de kant konden we het 
gegrom van onze zwarte vechtmachine bijna horen. Op het moment dat 
de fluit klonk besprong de hongerige aldeboarnse roedel de tegenstander 
en kwam binnen een seconde met de bal uit het strijdgewoel. In een flits 
spurten we de vertrouwde richting op en legden de bal achter de keeper.  
Pas nadat we dit kunstje een keer of vijf herhaald hadden, begonnen we 
het wat rustiger aan te doen. Na tien doelpunten werden we zelfs een 
beetje vrijgevig, we stonden FFS een doelpuntje toe. Ons engeltje op de 
lat was even naast de paal gaan staan om hier een voetje voor te steken 
(Ank, het zusje van Thomas, hield heel impulsief de bal, met een noncha-
lante beweging van haar rechter voet, tegen (ik zag de eerste stappen 
van de toekomstige dameskeeper)). Scheids Arnold zag echter heel goed 
ons verbroederende gebaar en wees naar de middenstip. Nu was het dan 
tijd voor een sportief hoogtepunt. Kent u nog het schoolvoorbeeld van 
de combinatie tussen flair, durf en technisch hoogstaand voetbal? Ja, ja 
inderdaad ik doel nu op het magistrale hakje van Madjer in de Europa Cup 
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1 finale. Deze schoonheid had u afgelopen zaterdag ook op onze eigen 
velden kunnen bewonderen. De hoofdrolspeelster was Rommy. Eerst wist 
ze iedereen op het verkeerde been te zetten door overtuigend over de bal 
heen te maaien om vervolgens met een verlegen blik naar heitie de bal 
met een hakkie over de doellijn te tikken. Onze aldeboarnse godenzonen 
zijn alweer halverwege de beklimming van den berg ‘de Olympus’, tegen-
woordig gesteund door prachtige nieuwe shirtjes van bouwbedrijf Van den 
Berg. Ik ben benieuwd wat voor voetbalverrassing jullie volgende week uit 
jullie hoed weten te toveren.

Patrick “Homerus” Antonissen

TIJNJE F2 - OLDEBOORN F2, 12 NOVEMBER 
De laatste wedstrijd van het najaarsseizoen was er eentje waar jullie nog 
jaren over kunnen verhalen. Als opa voor de honderdste keer weer eens 
begint over zijn zogenaamde huzarenstukje tijdens de elfstedentocht van 
1963, kan jij hem naar de kroon steken met de helletocht naar Tijnje. In 
een korte broek!!!! Terwijl pake nog onder zijn elektrische deken scheetjes 
lag te laten, moesten jullie de eer van Aldeboarn hoog zien te houden 
op de ijskoude en natte velden van ons buurdorp. Weerswaarschuwingen 
hebben we naast ons neer gelegd, bevroren tenen hebben we geriskeerd, 
een week lang proestend onder de wol namen we voor lief. Wij moesten 
en zouden Tijnje verslaan. Een heel elftal stond te popelen om het net 
weer eens te laten bollen. Dit betekende 3 wisselspelers, wat de kans op 
bevriezings verschijnselen alleen maar deed toenemen. Dus in beweging 
zien te blijven en snel aftrappen. Tijnje had echter nog een sluw plannetje 
gesmeed. Ze hadden een fotograaf ingehuurd die ons een kwartier lang 
liet poseren. Als ijskonijntjes begonnen we dan ook aan de aftrap, maar 
dat duurde slechts een seconde of wat en we waren alweer warm gedraaid. 
De ene aanval na de andere rolde we over de grasmat en de doelpuntjes 
kwamen al vlot op het scoreboard. In de rust hadden sommigen het zo 
koud dat ze liever onder de douche het gevoel in de tenen probeerden 
terug te vinden dan dat ze terug de winter in zouden gaan. Hierdoor hoef-
den we niet meer te wisselen en kon iedereen tot het eindsignaal warm 
blijven. Wederom hadden we een fantastisch resultaat: 3-7 winst. Één van 
onze doelpunten werd gemaakt door Ank, ze had nog maar een paar wed-
strijdjes gespeeld maar wist toch al de keeper te passeren. Klasse, over 
een paar jaar hebben we echt weer een nieuw supergoed damesteam. 
De eerste helft van het seizoen zit er op. Weer een aantal nieuwe spelers 
hebben een plekkie gekregen in ons hechte team. We hebben een dalletje 
doorkruist, maar eindigde toch weer boven op de berg. In de winter gaan 
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we het binnen proberen, en als het weer het weer toelaat gaan we de 
velden in de buurt weer onveilig maken. Hebben we er al zin in?
Dan tot slot nog de oh zo belangrijke statistieken: 

Speler gespeeld gescoord Op doel
Max  8 22 2
Bo  8 14 3
Wiemer  9 10 4
Floris  8 9 1
Brend  7 4 1
Ank  3 1 1
Rommy  8 1 1
Menko  9 1 1
Justin  6 0 1
Thomas  9 0 3
Yannick  9 0 0
    
Elftal G W GL V P DPV DPT
 1. DWP F2 9 9 0 0 27 104 8
 2. Akkrum F2 9 8 0 1 24 94 8
 3. SC Joure F9 8 6 0 2 18 56 11
 4. Oldeboorn F2 9 6 0 3 18 62 25
 5. Tijnje F2 9 5 0 4 15 32 46
 6. Oudehaske F2 9 4 0 5 12 38 50
 7. Sleat F2 8 2 0 6 6 20 53
 8. LSC 1890 F7 8 2 0 6 6 10 61
 9. FFS F1 9 1 0 8 3 14 75
 10. GAVC F6 8 0 0 8 0 2 95

Patrick “Henk Gemser” Antonissen
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E-PUPILLEN

We hebben jammer genoeg geen verslagen van de E’s gekregen, maar 
vonden een vierde plaats op de ranglijst toch een goede reden om deze 
te vermelden in het clubblad. Misschien kunnen jullie in het nieuwe jaar 
om de beurt een verslag inleveren. De leiders mogen het ook zelf doen 
natuurlijk. Dit kan op de computer en dan via e-mail versturen naar 
redactievvo@wanadoo.nl

Elftal G W GL V P DPV DPT
 1. Tijnje E1 9 8 0 1 24 111 12
 2. Irnsum E1 9 7 0 2 21 53 17
 3. Aengwirden E1 9 7 0 2 21 63 32
 4. Oldeboorn E1 9  6 0 3 18 63 40
 5. Wispolia E1 9 5 0 4 15 66 40
 6. Thor E1 9 5 0 4 15 54 37
 7. Jubbega E3 9 4 0 5 12 16 61
 8. Read Swart E2 9 2 0 7 6 34 70
 9. Akkrum E3 9 1 0 8 3 11 66
 10. GAVC E4 9 0 0 9 0 12 108

JOURE SC D4 – OLDEBOORN D1 (8 OKTOBER)
Het was een mistige morgen in Joure. We begonnen goed en daardoor 
werd het al snel 1-0 door Ronnie Poepjes. Maar niet veel later werd het 1-
1 en één minuut later was het al 2-1 voor Joure. In de rust een toespraak 
over hoe we beter moesten spelen van de leiders Johannes en August. Het 
hielp niet veel want na de rust werd het snel 3-1. En door een eigen goal 

D-PUPILLEN
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werd het toch nog 3-2 voor ons. In de allerlaatste seconde kreeg Thomas 
nog en goede kans maar hij miste hem net. Dus verloren.

Tim Tjoelker

OLDEBOORN D1 – WOUDSEND D2 (29 OKTOBER)
De wedstrijd begon goed. Wij deden erg ons best, maar hun natuurlijk 
ook. Het was een hele spannende wedstrijd. Maar jammer genoeg sco-
orden hun toen. We wouden weer terug komen en dat lukte dus was het 
1-1. Maar jammer genoeg waren hun zo goed en toen was het raak 2-1. 
Het was nog steeds een spannende wedstrijd. Wij gingen ervoor, maar hun 
natuurlijk ook. Maar later scoorden ze de 3-1 omdat hun toch een tikje 
beter waren. Het was een mooie wedstrijd en het was jammer, maar ze 
hadden het wel verdiend. Andere keer beter.

Groetjes Stefan Oosterbaan

Elftal G W GL V P DPV DPT
 1. Akkrum D1 9 7 0 2 21 64 12
 2. Sleat D1 9 7 0 2 21 43 14
 3. VVI D1 9 6 1 2 19 38 26
 4. Woudsend D1 9 6 0 3 18 34 22
 5. EBC/Delfstrah. D2 9 5 0 4 15 38 33
 6. Bakhuizen D1 9 4 1 4 13 40 35
 7. Oldeboorn D1 9 3 1 5 10 21 22
 8. Balk D2 9 3 1 5 10 25 30
 9. SC Joure D4 9 1 1 7 4 17 73
 10. Renado D2 9 0 1 8 1 12 65
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DE DAMES

HALVERWEGE SEPTEMBER 
WERD DE COMBINATIE 
GAVC/OLDEBOORN DAMES 
1 EEN FEIT.

Begin september werd er vanuit 
Grou contact opgenomen om een 
samenwerkingsverband met de 
dames van Oldeboorn aan te gaan. 
Na een paar telefoontjes gepleegd 
te hebben kwamen het bestuur van 
beide clubs bij elkaar en werd er 
gesproken over de samenwerking. 
Gavc en Oldeboorn waren er snel uit 
dat de samenwerking ging lukken. 
Met veel positieve berichten ging de 
samenwerking door. Er is besloten 
om te spelen onder de naam Gavc/
Oldeboorn, te trainen in Oldeboorn. 
In de eerste helft worden de wed-
strijden in Oldeboorn gespeeld en 
in de tweede helft in Grou.Uit raad 
wordt er in Oldeboorn onder de 
kleuren van Oldeboorn gespeeld, en 
in Grou onder de kleuren van Grou 
(geel) Na de bekendmaking van de 
samenwerking hebben we elkaar 
voorgesteld. Een brede selectie 
met daarin veel verdedigers was de 
opmerking van onze trainers. 

Op 17 september werd ons eerste 
wedstrijd gespeeld tegen FFS. Een 
sterke tegenstander was het wel, 

we werden dan niet van het veld 
afgetikt maar de eindstand was wel 
3-0. We moesten erg wennen aan 
elkaar,en de manier van spelen, die 
we eigenlijk gewend waren was nu 
toch wel anders.Na een iets slechte 
start hebben gemaakt stuurden 
we onze tegenstanders dan ook 
met dikke cijfers naar huis. Op 25 
september kregen we black boys 
op visite. De Sneker club stonden 
vorige jaar bekend als echte schop-
pers. Bang waren we niet, want 
Black boys werd met dikke cijfers 
en mooi voetbal van het veld afge-
tikt. Er werden mooie goals gemaakt 
door: Margje (5), Ge-anne (3),Sierou 
(2),Rianne (1) en Jantine (1) de eind-
stand was 12 -1.

De week erna hadden de dames vrij 
omdat toen de derby op het pro-
gramma stond  Gavc – Oldeboorn. 
Helaas hebben we hier geen eind-
stand van, en wat dit geworden werd 
zullen we nooit te weten krijgen. 

Op 8 oktober werd er gespeeld 
tegen NOK. NOK bungeld onderaan 
ranglijst. En wederom werd er met 
dikke cijfers gewonnen van hun. 
De eindstand 14-1. De makkelijke 
tegenstanders hadden we nu gehad. 
Nu kwam het zwaarder werk er 
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aan te pas. De volgende wedstrij-
den die er gespeeld waren tegen; 
DWP,Joure, VVI en Irnsum. Met 6 
punten op zak gingen we naar Sint 
Jut (DWP). In een zwaar bevochten 
wedstrijd en een lullige goal van 
onze tegenstander werd het 1-0. 
Hier mee waren wij niet tevreden 
mee, en vochten ons weer terug. 
Met een mooie goal van Renee 
werd de eindstand 1-1. De trainers 
waren dik tevreden en wij zelf ook.  
Op 22 oktober stond de topper op 
het programma, er werd gespeeld 
tegen de nummer 1 van de ranglijst 
Joure da2. Met een mooie overwin-
ning van 5-3 werd er gewonnen van 
dit jonge team.

Na 7 wedstrijden gespeeld te 
hebben zijn er 14 punten verdiend. 
Onze topscoorder op dit moment is 
Margje zij wist in deze zeven wed-
strijden maar liefst 23 keer het goal 
te vinden. 

GAVC/OLDEBOORN SPEELT 
GELIJK TEGEN JRNSUM

Vandaag stond de derby op het pro-
gramma. De dames van Gavc/Olde-
boorn mochten het opnemen tegen 
de dames van Jirnsum. De spanning 
was erg groot, want er stond veel op 
het spel. Er moest vandaag gevonden 
worden van Jirnsum zodat Gavc/
Oldeboorn een plekje op kon schui-
ven naar het tweede plekje op de 
ranglijst. Met een geheel fitte selec-
tie en vier wissel spelers was ons 
team compleet. De eerste helft 
werd er goed gevoetbald en mooie 

kansen gecreëerd. Renée had een 
mooie kans maar wist hem niet te 
benutten. Met een paar kansen van 
Jirnsum ging we de rust in met de 
stand van 0-0. Met twee fitte wis-
selspelers Irene en Jantine begon-
nen we aan de tweede helft. In 
de tweede helft had Jirnsum de 
meeste kansen, maar door ons 
goede keeper Ge-anne gingen deze 
ballen net naast. In 60ste minuut 
was het Jrnsum die een knullige bal 
er in schoot. Onze doelstelling op 
dat moment was koppen er voor, en 
we gaan voor die goal. De kansen 
kregen we zeker, met een blunder 
van de keeper ging de bal rakelings 
naast. In het grouster/oldeboorn-
ster kwartiertje kregen we een vrije 
trap mee. In randje 16 meter gebied 
moest Djura de bal er voor gooien. 
Dit ging prima en resulteerde in een 
mooie goal van Margje. De laatste 
minuten waren erg spannend. De 
coach Siep, Douwe – Hein en Dick 
gaven de opdracht om verdedigend 
te spelen om zo het gelijk spel te 
behouden. Met een knap resultaat 
werd de eindstand 1-1. 

Jantine vd Made
Speler dames Gavc/Oldeboorn
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OLDEBOORN 1

 

Er is gescoord!! Trainer Sido Postma 
gaat uit z’n dak.

OLDEBOORN LAAT ZEGE OP 
DTD IN LAATSTE MINUUT 
GLIPPEN

Afgelopen zondag moest Oldeboorn 
in Cornjum aantreden tegen DTD 

dat tot dusverre als promovendus 
een uitstekend seizoen doormaakt. 
In het verleden had Oldeboorn het 
altijd lastig tegen deze ploeg en 
ook deze keer waren beide ploe-
gen weer erg aan elkaar gewaagd. 
Daarbij had DTD over de gehele 
wedstrijd genomen het betere van 
het spel, maar kreeg Oldeboorn de 
beste kansen.
De beginfase van de wedstrijd was 
voor Oldeboorn dat in dezelfde 
opstelling speelde als een week 
eerder tegen Harlingen. Johannes 
Nijdam en Tsjerk Akkerman vorm-
den het spitsenkoppel en zorgden 
voor het nodige gevaar. Het eerste 
wapenfeit van Oldeboorn was een 
schot van Wietse Huisman Wzn 
dat ternauwernood door de doel-
man werd gestopt. Verder werd de 
keeper van DTD in deze fase echter 
niet echt meer getest en gaandeweg 
de eerste helft liet Olde boorn de 
teugels wat vieren en nam DTD het 
initiatief in de wedstrijd over. Vooral 
uit dode spelmomenten werd DTD 
gevaarlijk. Oldeboorn had veel 
moeite met de indraaiende cor-
ners en vrije trappen richting het 
doel van Hindrik de Jong. Het lev-
erde enkele hachelijke momenten 
op maar gelukkig voor Oldeboorn 
geen doelpunten. Oldeboorn kwam 
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aan het einde van de eerste helft 
weer wat beter in het spel en kreeg 
weer mogelijkheden. Tsjerk Akker-
man was het dichtst bij een doel-
punt maar zag zijn inzet op de lat 
belanden. Met een 0-0 stand gingen 
beide ploegen de rust in.
Na de pauze ging het spel op en 
neer. Het was echter DTD dat na 
een kwartier spelen op voorsprong 
kwam. De linkerspits draaide zich 
tussen drie spelers van Oldeboorn 
knap vrij en schoot vanaf zestien 
meter de bal onberispelijk achter 
doelman Hindrik de Jong, 1-0. Olde-
boorn moest nu alles op alles zetten 
om de gelijkmaker te produceren. 
Het begon ineens prima te voetbal-
len en kreeg kansen. Het werd dan 
ook al snel 1-1. Wietse Huisman 
Wzn vond met een diepe bal Anno 
Huisman die de bal met het hoofd 
verlengde en Jelmer Beimin alleen 
voor de keeper van DTD zette. 
Jelmer kreeg een duw in de rug en 
ging dankbaar liggen. Scheidsrech-
ter Drenth gaf terecht een straf-
schop hoewel de spelers van DTD 
het daar niet helemaal mee eens 
waren. De doelman van DTD mocht 
van geluk spreken dat hij slechts 
geel kreeg nadat hij Jelmer Beimin 
een klap verkocht. Siete Veen-
stra bleef na dit opstootje koel en 
benutte de strafschop feilloos, 1-1. 
Even later kreeg Ate Bergsma, die 
was ingevallen voor Jelmer Beimin, 
een dot van een kans om Olde-
boorn op voorsprong te zetten. Hij 
draaide zich heel knap vrij maar het 
schot was krachteloos. Oldeboorn 
was sterker in deze fase, wat ook 

was af te lezen uit het groot aantal 
hoekschoppen die de Boarnsters 
mochten nemen. Uit een hoekschop 
van Tsjerk Akkerman werd het 2-1 
voor Oldeboorn. De bal kwam laag 
bij de eerste paal waar Johannes 
Nijdam de bal prima verlengde tot 
bij Anno Huisman die van dichtbij 
Oldeboorn op voorsprong bracht. 
DTD bracht in de slotfase een extra 
spits in om toch de gelijkmaker 
nog af te dwingen en ging alles of 
niets spelen. Bij de Boarnsters viel 
Tom Proot nog in voor Tsjerk Akker-
man. Oldeboorn moest alle zeilen 
bijzetten om DTD van scoren af te 
houden. Het had geluk toen een bal 
op de bovenkant van de lat werd 
gekopt en leek de vijfde zege op rij 
te gaan boeken. Toch viel in de aller-
laatste minuut nog de gelijkmaker. 
Ter hoogte van de zestienmeterlijn 
mocht DTD een vrije trap nemen. 
Iedereen bij Oldeboorn rekende 
op een voorzet maar de bal werd 
ineens op doel geschoten. Buiten 
bereik van Hindrik de Jong stuiterde 
de bal via de paal terug het veld in 
waar de rebound voor DTD was, 2-
2. Erg zuur voor Oldeboorn, maar 
gezien het wedstrijdbeeld een ter-
echte uitslag.

OLDEBOORN WINT MET 
RUIME CIJFERS VAN FRIES-
LAND

Oldeboorn wist afgelopen zondag na 
lange tijd weer eens te winnen van 
een Leeuwarder voetbalverenig-
ing. Vorig seizoen werd er twee 
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keer van Friesland verloren dus van 
onder schatting kon absoluut geen 
sprake zijn bij de Boarnsters. Toch 
begon Oldeboorn niet echt scherp 
aan de wedstrijd. Met name Wietse 
Huisman Szn kon maar weinig grip 
krijgen op zijn directe tegenstander 
en dit leverde zo nu en dan gevaar-
lijke situaties op voor het doel van 
Hindrik de Jong. Ook Anno Huisman 
kende in het begin wat moeite met 
Friesland-spits Martin Tromp maar 
in het vervolg van de wedstrijd werd 
de topscorer van de Leeuwarders 
compleet uit de wedstrijd gespeeld. 
Toch was het Oldeboorn dat op 
voorsprong kwam. Ate Bergsma 
brak door aan de linkerkant. Hij 
was niet zelfzuchtig en legde de 
bal keurig breed op de meege-
komen Tsjerk Akkerman die 1-0 liet 
aantekenen. De grensrechter van 
Friesland vlagde voor buitenspel 
maar scheidsrechter Drenth wees 
resoluut naar de middenstip, doel-
punt voor Oldeboorn. Kort daarna 
was het echter alweer gelijk. De 
rechtsbuiten van Friesland gaf een 
voorzet die door Wietse Huisman 
Wzn leek te worden weggekopt. Hij 
deed dit echter recht in de voeten 
van Friesland-spits Martin Tromp die 
met dit soort kansen wel raad weet, 
1-1. Het was een fase in de wed strijd 
waarin Friesland het betere van 
het spel had maar Oldeboorn hield 
het achterin prima dicht. Doelman 
 Hindrik de Jong onderscheidde zich 
door een prima redding te verrich-
ten op een schot van een doorge-
broken speler van Friesland. Vlak 
voor rust kwam Oldeboorn via een 

uitbraak op voorsprong. Wederom 
stond Ate Bergsma aan de basis van 
het doelpunt. Hij leek na een prima 
actie de bal kwijt te raken maar 
zette goed door en maakte het de 
verdediging van Friesland dermate 
lastig dat de bal pardoes bij Tsjerk 
Akkerman terecht kwam. Akkerman 
rondde het van dichtbij uitstekend 
af, 2-1. 
Dit was tevens de ruststand.
Na de pauze was het Friesland dat 
de aftrap nam. Oldeboorn zette 
meteen druk en veroverde de bal 
op het middenveld. Bouke Paul 
Kleefstra stuurde Tsjerk Akker-
man de diepte in en zijn scherpe 
voorzet zou door Ate Bergsma tot 
doelpunt zijn gepromoveerd ware 
het niet dat Bergsma onderuit werd 
gehaald en het scoren onmoge-
lijk werd gemaakt. Scheidsrechter 
Drenth had het allemaal gezien en 
gaf terecht een  strafschop aan de 
Boarnsters. Zoalls altijd maakte 
Siete Veenstra vanaf elf meter geen 
fout, 3-1. Door deze snelle riante 
voorsprong was het voor Olde-
boorn wat gemakkelijker voetbal-
len. Friesland moest nu komen en 
gaf daardoor achterin meer ruimte 
weg. Oldeboorn had hier al snel van 
moeten profiteren. De voor Fries-
land on grijpbare Tsjerk Akkerman 
leverde één van zijn vele perfecte 
voorzetten af maar zag Bouke Paul 
Kleefstra voor leeg doel jammerlijk 
missen. Even later mistte Akkerman 
zelf nog een kans toen hij alleen voor 
de doelman te gehaast ver naast 
schoot. Toch werd het al snel 4-1 
voor Oldeboorn. Een uitstekende 
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pass van Pieter Poepjes werd aan 
de linkerkant van het veld opgepikt 
door Tsjerk Akkerman. De voorzet 
was wederom goed en Siete Veen-
stra gleed de bal met de punt van 
de schoen in het doel. Oldeboorn 
was nu heer en meester in dit duel. 
Ate Bergsma bekroonde zijn goede 
wedstrijd en liet 5-1 aantekenen uit 
een voorzet van “man of the match” 
Tsjerk Akkerman. Oldeboorn zat op 
rozen en trainer Sido Postma greep 
de mogelijkheid aan om te wisse-
len. Siete Veenstra werd vervan-
gen door Johannes Watzema, Jelle 
Jacob de Vries viel in voor de geb-
lesseerde Johannes Nijdam en Jorrit 
Zandberg kwam nog in het veld 
voor Pieter Poepjes. Aan de stand 
veranderde het allemaal niets meer. 
Oldeboorn geloofde het verder wel 
en Friesland was de gehele tweede 
helft aanvallend te onmachtig om 
nog voor gevaar te zorgen. Een 
prima overwinning voor Oldeboorn 
dat nu is opgeklommen naar een 
gedeelde tweede plaats.

OLDEBOORN 1 WEER MET 
BEIDE BENEN OP DE GROND

Na een serie competitie- en oefen-
wedstrijden ongeslagen te zijn 
geweest viel er weer eens een ver-
liespartij te noteren voor Oldeboorn. 
Zaterdagvierdeklasser IJVC uit IJlst 
was hiervoor verantwoordelijk. Niet 
dat deze tegenstander onverslaan-
baar was, nee de boarnsters hadden 
de nederlaag volledig aan zichzelf 
te wijten. De instelling en belev-

ing waren niet 100% aanwezig, 
dus werd het in Oldeboorn 2-4 voor 
IJVC. Al vroeg in wedstrijd werd het 
0-1 voor IJVC. Het uitverdedigen 
ging niet goed en de spits van IJVC 
had vrij baan naar het doel van Hin-
drik de Jong en maakte geen fout. 
In een van beide kanten gezapige 
pot voetbal kwam Oldeboorn hal-
verwege de eerste helft op gelijke 
hoogte. Een prima voorzet van Ate 
Bergsma op de inkomende Bouke 
Paul Kleefstra werd door laatstge-
noemde uitstekend afgerond, 1-
1. Vlak voor rust keek Oldeboorn 
echter alweer tegen een achter-
stand aan.Wederom werd er niet 
goed uitverdedigd en het schot van 
ruim vijfentwintig meter was keeper 
Hindrik de Jong te machtig, 1-2. 
In de rust werden een aantal wis-
sels toegepast om iedereen genoeg 
speeltijd te geven. Het had niet veel 
effect op de wedstrijd. De echte wil 
om te winnen ontbrak nog steeds 
bij Oldeboorn. Toch kwam men weer 
naast IJVC toen Siete Veenstra een 
verrassend puntertje losliet waar 
de IJVC-doelman niet op rekende, 
2-2. Na dit doelpunt kregen beide 
ploegen nog kansen om te scoren. 
IJVC ging hier beter mee om dan 
Oldeboorn en wist nog twee keer 
te scoren. Jorrit Zandberg en Siete 
Veenstra kregen beiden nog een 
opgelegde kans maar gingen hier 
niet op de juiste manier mee om. 
Dus won IJVC met 2-4 en moet Old-
eboorn volgende week dinsdag in 
de oefenwedstrijd tegen Tijnje uit 
op eerherstel!
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OLDEBOORN WINT ZINLOZE 
OEFENWEDSTRIJD TEGEN 
GORREDIJK

Aanvankelijk zou het eerste elftal 
van Oldeboorn dinsdag 29 november 
oefenen tegen derdeklasser Tijnje. 
Maar omdat deze ploeg niet genoeg 
spelers bij elkaar kon krijgen werd 
in Gorredijk (ook een derdeklasser) 
een vervanger gevonden. Helaas 
was Gorredijk niet met het sterkste 
elftal naar Oldeboorn gekomen. Het 
schijnt dat er slechts drie basisspe-
lers van het eerste elftal in het 
veld stonden. Tegen het veredelde 
tweede elftal van Gorredijk kende 
Oldeboorn geen enkele moeite. De 
teller stopte uiteindelijk bij 7-0 waar 
gemakkelijk dubbele cijfers gehaald 
konden worden. In de eerste helft 
werd drie keer gescoord, door 
Tsjerk Akkerman (2x) en Bouke 
Paul Kleefstra. Na rust werden de 
doelpunten gemaakt door wederom 
Bouke Paul Kleefstra (2x) en Tsjerk 
Akkerman én Johannes Watzema.
Kansen werden er in de gehele wed-
strijd niet weggegeven en het net 
werd weer regelmatig gevonden. 
Als dit komende zondag in de uit-
wedstrijd tegen Dronrijp ook het 
geval is dan kan Oldeboorn goede 
zaken doen. Al zegt zo’n oefenwed-
strijd natuurlijk niet zoveel.....

OLDEBOORN VERLIEST VAN 
FELLER DRONRIJP (4-12-
2005)

Na zes wedstrijden ongeslagen te 

zijn geweest leed Oldeboorn zijn 
vierde nederlaag van dit seizoen. 
Rode lantaarndrager Dronrijp was 
hier op sportpark Schatzenburg 
verantwoordelijk voor. De Rypsters 
waren vanaf het begin af aan feller 
en agressiever in de duels en gingen 
dan ook terecht met de drie punten 
aan de haal.
Met name in de beginfase van de 
wedstrijd liet Oldeboorn zich regel-
matig aftroeven en kreeg Dronrijp 
enkele mogelijkheden. De 1-0 liet 
dan ook niet lang op zich wachten. 
Jelmer Beimin liet zich op de achter-
lijn eenvoudig passeren en de 
scherpe voorzet werd binnengetikt 
door de volledig vrijstaande spits 
van Dronrijp. Na de openingstref-
fer kwam Oldeboorn wat beter in 
de wedstrijd. De eerste fatsoenlijke 
combinatie bij de Boarnsters lev-
erde meteen een kans op voor Ate 
Bergsma. Hij werd echter onterecht 
teruggefloten voor buitenspel. Toch 
kwam Oldeboorn vrij snel weer op 
gelijke hoogte. Tsjerk Akkerman 
werd over links weggestuurd en 
schoot vanuit een moeilijke hoek 
prachtig raak, 1-1. Oldeboorn had 
in deze fase het beste van het spel 
en kreeg meer kansen. Met name 
Tsjerk Akkerman was vaak gevaar-
lijk en wederom dicht bij een doel-
punt toen zijn geplaatste bal de lat 
raakte. Ook werd Akkerman na een 
prima actie fors onderuit gehaald in 
het zestienmetergebied. In plaats 
van een strafschop gaf scheidsrech-
ter Roptiné een vrije trap die helaas 
niets opleverde. Ook Johannes 
Nijdam kreeg nog  een kans uit een 
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goed opgezette aanval maar hij zag 
zijn schot op de lijn worden gekeerd 
door een verdediger van Dronrijp. 
In de slotfase van de eerste helft 
verslapte Oldeboorn echter weer en 
zag Dronrijp op voorsprong komen. 
Uit de counter kwam Dronrijp door 
over de linkerkant. De bal werd 
voorgegeven en kon ongehinderd 
worden ingeschoten, 2-1. 
In de rust wisselde Sido Postma de 
ongelukkig spelende Ate Bergsma. 
Zijn vervanger was Jan Wybren 
Boschma. Oldeboorn had de 
opgelopen achterstand volledig aan 
zichzelf te wijten en wist dat het de 
tweede helft uit een ander vaatje 
moest tappen wilde het vandaag 
niet verliezen. Toch was ook na de 
pauze de echte scherpte er niet bij 
de Boarnsters en bovendien bleven 
enkele spelers ver onder hun nor-
male niveau. Al vroeg in de tweede 
helft werd het 3-1 voor Dronrijp. Een 
hoge bal werd door Pieter Poepjes 
niet voldoende weggekopt. De bal 
kwam terug en viel net achter de 
Boarnster verdediging. De linkers-
pits van Dronrijp bedacht zich geen 
moment en haalde van ruim vijfen-
twintig meter ineens uit. De bal leek 
houdbaar, maar doelman Hindrik de 
Jong had geen antwoord op de ver-
raderlijke stuit en zag de bal over 
zich heen in het doel ver dwijnen. 
Met nog ruim een halfuur te spelen 
rechtte Oldeboorn de rug en vocht 
nog voor een goed resultaat. Het 
zette Dronrijp onder druk. Jelmer 
Beimin werd vervangen door Tom 
Proot die naast Tsjerk Akkerman 
in de voorhoede ging spelen. Old-

eboorn had nu het initiatief en 
Dronrijp liet zich logischerwijs wat 
terugzakken om de voorsprong te 
verdedigen. Oldeboorn kwam terug 
in de wedstrijd. Siete Veenstra was 
even uitgeweken naar de linker-
kant en gaf vanaf daar een per-
fecte voorzet die uitstekend werd 
ingekopt door Johannes Nijdam, 3-
2. Oldeboorn bleef druk zetten en 
kreeg even later via Tom Proot een 
uitstekende kans op de gelijkmaker. 
Na een prima combinatie met Anno 
Huisman kwam Proot alleen voor 
de doelman van Dronrijp. De doe-
lman verkleinde zijn doel echter 
uitstekend en wist een treffer te 
voorkomen. Even later wist Dron-
rijp bijna de wedstrijd te beslissen. 
Een prachtig schot raakte gelukkig 
voor Oldeboorn de onderkant van 
de lat en leverde geen doelpunt op. 
In de slotfase werd Tsjerk Akker-
man in vrije positie nog terugge-
floten omdat hij een overtreding 
zou hebben begaan. Maar de geli-
jkmaker zat er voor de Boarnsters 
niet meer in. Op basis van inzet een 
verdiende overwinning voor Dron-
rijp en Oldeboorn moet volgende 
week thuis in de streekderby tegen 
Irnsum zich zien te revancheren. 

VERDIENDE WINST VOOR 
OLDEBOORN IN DERBY 
TEGEN IRNSUM

Voor de tweede keer dit seizoen 
speelden Oldeboorn en Irnsum 
tegen elkaar. De eerste wedstrijd 
van het seizoen 2005-2006 eindigde 
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in Irnsum in een 1-1 gelijkspel. 
Deze keer kwam Oldeboorn terecht 
als winnaar uit de strijd. Vooral op 
basis van het spel in de eerste helft 
kwam de overwinning de Boarn-
sters zeker toe. 
De meeste persoonlijke duels 
werd door Oldeboorn gewonnen 
en achterin werd er eigenlijk geen 
kans weggegeven. Voorin was 
men vooral via de in uitstekende 
vorm verkerende Tsjerk Akkerman 
gevaarlijk en kregen de Boarnsters 
mogelijkheden. Irnsum had nogal 
eens een overtreding nodig om de 
spitsen van Oldeboorn af te stop-
pen. Twee keer mocht Jan Wybren 
Boschma aanleggen voor een vrije 
trap op de rand van het zestien-
metergebied. Werd de eerste nog 
geblokt door een verdediger van 
Irnsum. De tweede poging ver-
dween in de verre hoek achter 
Irnsum-doelman Schippers,1-0. 
Op dat moment zeker een verdi-
ende voorsprong voor Oldeboorn. 
Na dit doelpunt begon Irnsum wat 
meer aan te dringen maar gevaar-
lijk werd het zelden. Na een halfuur 
spelen moest Jelmer Beimin zich 
aan de kant laten behandelen voor 
een blessure die hij had opgelopen 
in een stevig duel met zijn directe 
tegenstander. Oldeboorn stond nu 
tijdelijk met tien man te voetballen. 
Het liet Irnsum nu logischerwijs wat 
meer komen en zorgde ervoor dat 
de boel achterin dicht bleef. Met 
tien man kwam Oldeboorn echter op 
een 2-0 voorsprong. De aanval van 
Irnsum werd afgeslagen en Tsjerk 
Akkerman werd ter hoogte van de 

middenlijn aangespeeld en begon 
daar aan een indrukwekkende solo. 
Vier verdedigers en de doelman van 
Irnsum werden omspeeld en Akker-
man scoorde beheerst, 2-0. Nadat 
Jelmer Beimin weer in het veld was 
teruggekeerd en het weer elf tegen 
elf was veranderde de stand tot 
de rust niet meer. Maar Oldeboorn 
kwam vlak voor rust heel goed weg 
toen een vrije trap van de zijkant 
net naast het doel van Hindrik de 
Jong werd gekopt. 
Na rust veranderde het spelbeeld 
niet. De wedstrijd was ook voor 
rust niet van hoog niveau. Beide 
teams hanteerden veelal de lange 
bal zodat van goed voetbal absoluut 
geen sprake was. Toch kende de 
achterhoede van Oldeboorn minder 
moeite met de spitsen van Irnsum 
dan de verdediging van Irnsum met 
de Boanster voorhoede bestaande 
uit Tsjerk Akkerman en Jelmer 
Beimin. Vooral laatstgenoemde 
mocht het zich aanrekenen dat 
Oldeboorn het naliet snel de wed-
strijd te beslissen. Drie opgelegde 
kansen waren niet aan Beimin bes-
teed,  waarvan één voor een open 
doel. En toen Irnsum een kwartier 
voor tijd door een onoplettendheid 
in de boarnster verdediging ook nog 
terug in wedstrijd kwam werd het 
ook nog spannend in de slotfase. 
Anne Bertus van der Meulen schoot 
de bal binnen die overigens eerder 
al de lijn had gepasseerd, 2-1. 
Irnsum dat veel lengte in de ploeg 
heeft probeerde met lange ballen 
alsnog de gelijkmaker af te dwingen 
maar Oldeboorn hield stand tot het 
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eindsignaal en gaat met een prima 
tweede plaats op de ranglijst en een 

gedeelde eerste plaats in de tweede 
periode de winterstop in.

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 2 DOORBREEKT 
DE NEGATIEVE SPIRAAL

Na vier nederlagen op rij pakte 
Oldeboorn 2 op zondag 13 novem-
ber eindelijk weer de drie punten. 
Thuis werd Gorredijk 5 eenvoudig 
met 6-0 aan de kant gezet. Bij ons 
waren Robert, Jan V. en Patrick er 
door blessures niet bij. Ook Siemen 
Willem, Siep en Jan Meester waren 
er niet. Ondanks de vele afwezigen 
beschikten we over een selectie van 
15 spelers. Jeroen Groetelaers werd 
voor de tweede maal opgeroepen dit 
seizoen. De verdediging bestond uit 
Auke, Ellert, Remco en Ronald. Op 
het middenveld speelden Jan Hen-
drik, Johannes, Tom en Jelle Jacob. 
Het aanvalsduo bestond uit Jorn en 
Martin. Op de bank zaten Jacob, 
Andreas, Jorrit en Erik. De wedstrijd 
begon rommelig en leverde geen 
kansen op. Helaas moest Auke al 
vroeg in de wedstrijd geblesseerd 
van het veld. Hij werd vervangen 
door Jacob. Oldeboorn kreeg een 
paar kleine kansjes maar wist het 
net nog niet te vinden. Jeroen had 

aan de andere kant bijna helemaal 
niks te doen. 1 gevaarlijk moment 
was er in de 1e helft. Jeroen schoot 
de bal wild tegen Remco aan. De 
bal leek in het doel te gaan, maar 
met een katachtige beweging wist 
Jeroen hem er nog uit houden. Op 
dat moment stond Oldeboorn al 
met 1-0 voor door een prachtige 
schuiver van een meter of twintig in 
de onderhoek van Tom. Deze werd 
trouwens goed vrij gespeeld door 
J.J. Vlak voor rust schoot Martin op 
bijna de zelfde wijze de 2-0 binnen. 
In de rust werden Martin en Jan 
Hendrik gewisseld voor laatkomer 
Erik en Andreas. De tweede helft 
had Oldeboorn niks meer te duch-
ten van Gorredijk. Johannes en Tom 
speelden een sterke wedstrijd cen-
traal op het middenveld. Zij vulden 
elkaar goed aan en liepen steeds de 
gaatjes dicht.
De tweede helft werd daarom 
bijna maar aan 1 kant van het 
veld gespeeld. Uit een prachtige 
pass van wederom J.J. wist Erik 
met een goed diagonaal schot de 
stand op 3-0 te brengen. Daarna 
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kreeg Oldeboorn een aantal cor-
ners op rij. De eerste was meteen 
raak. Een scherpe corner van J.J. 
werd onberispelijk binnengekopt 
door Remco, 4-0. Zijn tweede goal 
uit zijn carriere. Een minuut later 
kopte Johannes rakelings naast uit 
een corner van J.J. De 5-0 was ook 
een geweldige. Johannes en Tom 
combineerden goed door de verd-
ediging van Gorredijk heen en Tom 
maakte het daarna prima af. Jorrit 
mocht de laatste 20 minuten Martin 
nog vervangen. Na een lange tijd 
afwezig te zijn geweest door een 
blessure is hij eindelijk op de weg 
terug. Hij liet in de korte tijd zijn 
het voetbal nog niet verleerd te zijn 
en ook het scoren niet. Jorrit zetten 
de 6-0 eindstand op het scorebord. 
Door deze overwinning stijgen we in 
één klap van plek 11 naar plek 6.
Volgende week is het duel in Sneek 
tegen LSC 3. Een ploeg die dit jaar 
verrassend goed draait met een 4e 
plaats. We zullen zien of we ein-
delijk weer een goede reeks neer 
kunnen zetten.

OLDEBOORN 2 WINT OOK 
THUIS VAN BAKKEVEEN 3!!

Zondag 4 december, Oldeboorn 2 
speelt de thuiswedstrijd tegen het 
lastige en zeer ervaren Bakkeveen 
3. Een groot aantal oud-eerste 
spelers traden bij Bakkeveen aan. 
Dit was ook het geval tijdens onze 
openingswedstrijd van dit seizoen, 
die op majestueuze wijze met 4-
1 door ons werd gewonnen. We 

begonnen de wedstrijd om 10.00 
uur onder leiding van scheidsrech-
ter Wagenaar. Al gauw bleek dat 
Bakkeveen toch wel de iets sterk-
ere ploeg was, en met name over 
de linker kant met een snelle tech-
nische linksvoor. We kregen echter 
na ongeveer een kwartier wat meer 
grip op de wedstrijd en na een paar 
speldenprikjes van onze kant werd 
een afzwaaier van Anthony V zeer 
nuttig van richting veranderd door 
Johannes P, en de bal belandde 
keurig in de rechterbenedenhoek 
van het doel. Wij konden deze voor-
sprong vasthouden tot ongeveer 5 
minuten voor rust. Hier ging het 
helaas toch mis, een aanval via de 
linker kant van Bakkeveen result-
eerde in een hard schot dat goed 
werd gepareerd door keeper Siep 
B. Dit bleek niet genoeg, want de 
afvallende bal viel weer voor de 
voeten van dezelfde speler, waarna 
het voor hem een koud kunstje was 
om de bal langs de nog op de grond 
liggende keeper te werken.
Ruststand dus 1-1.
In de rust werden Jorrit Z, Remco 
B en Jacob vd W gewisseld voor 
Martin M, Robert v. S en Jan M. 
Eerstgenoemde wissel kreeg de 
positie rechtsvoor toebedeeld. Na 
goed verdedigend werk op het mid-
denveld kon Jelle Jacob de V worden 
gelanceerd en samen met Martin M 
stevende hij in een twee tegen een 
situatie op het Bakkeveense doel 
af. Hij behield goed het overzicht 
en legde de bal breed op Martin 
M. Deze nam de bal aan en schoot 
hem hard binnen. Wij kwamen dus 
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op voorsprong en wisten deze vast 
te houden tot het eindsignaal.
Goede zaken dus op de ranglijst. 
Volgende week Lemmer 2 uit, weer 
een lastige pot.

OLDEBOORN 2 VERLIEST 
GEFLATTEERD. (11-12-
2005)

Met Lemmer 2 als tegenstander kon 
Oldeboorn 2 proberen de stijgende lijn 
van de afgelopen twee wedstrijden 
te handhaven. Na de gewonnen 
wedstrijden tegen Gorredijk en 
Bakkeveen wilden we ook vandaag 
de drie punten veilig stellen. De 
thuiswedstrijd tegen Lemmer werd 
een 0-0 gelijkspel, en wij wilden 
vandaag zeker een beter resultaat 
neerzetten. Na afwezigheid van 
keeper Symen Willem S van een 
aantal weken, was hij vandaag weer 
present. Verder was Ate B gastspe-
ler. We gingen niet al te voortvar-
end van start en al gauw kwam er 
een grote kans voor Lemmer, die 
ook kon worden omgezet in een 
doelpunt. Balen dus. Wij pakten 
de draad goed op en creëerden 
kansen. Ons spel was bij vlagen 
goed tot zeer goed (dit is ook wel 
eens anders geweest) en het enige 
dat eraan ontbrak was de benodigde 
portie geluk. Na rust ging het spel 
in dezelfde vorm verder. Wij voet-
balden beter en kregen kansen. En 
een oude bekende voetbalregel stelt 
dat wie de kansen niet afmaakt, de 
goals tegen krijgt. Dit gold ook voor 
ons, en Lemmer profiteerde van een 

slipper in de Boarnster verdediging. 
2-0 achter. Nog meer balen. 
We gingen echter niet bij de pakken 
neerzitten. Sterker nog, we gingen 
door met ons goede spel en het 
creëren van kansen. De ene na de 
andere werd om zeep geholpen, 
totdat de rebound uit een hoek-
schop in het netje kon worden 
gewerkt door Johannes W (u weet 
wel, van Spar Watzema). Deze aan-
sluitingstreffer was voor ons een 
stimulans, en we gingen achterin 
een op een spelen om de gelijk-
maker te forceren. Dat dit risico’s 
met zich meebrengt mag duidelijk 
zijn. Ook Lemmer kreeg kansen en 
een hoekschop werd droog achter 
Symen W geschoten. 3-1 achter, 
hoe is het in vredesnaam mogelijk. 
Weer gingen we in de aanval, en na 
een ouderwetse scrimmage voor 
het Lemster doel kon invaller Ate 
B profiteren. 3-2. Nu was de beer 
los en wij wilden koste wat kost de 
gelijkmaker maken. Hierdoor vorm-
den zich een paar kleine gaatjes 
in onze achterhoede, en een lange 
bal van de Lemster keeper kon met 
een mooi lobje over de, misschien 
iets te ver voor zijn doel staande 
keeper Symen W worden gewipt. 
Echt heel erg vreselijk balen, want 
de tijd begon te dringen. Lemmer 
deed (logisch) niks anders dan de 
bal wegwerken en opruimen, want 
zij wilden natuurlijk de overwin-
ning veilig stellen. Wij konden niks 
meer forceren en algauw klonk het 
eindsignaal van de overigens prima 
fluitende scheidsrechter. Een wrang 
gevoel, want een overwinning had 
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er toch in gezeten. Wij hebben nu 
winterstop, dus vanaf deze plek wil 
ik namens Oldeboorn 2 iedereen die 
onze club een warm hart toedraagt, 
fijne kerstdagen wensen en een 

gezond en sportief 2006 met heel 
veel doelpunten. TOT VOLGEND 
JAAR!!!!

Auke 

WINTERPROGRAMMA 
OLDEBOORN 1 EN 2

Vrijdag 6 januari herstart training

Dinsdag 17 jan. oefen Scharnegoutum 1 - Oldeboorn 1 20.00 uur 

Zondag 22 jan. oefen  Oldeboorn 1 - ONB 1  14.00 uur  

Zondag 29 jan. oefen  THOR 1 - Oldeboorn 1  14.00 uur 

Zondag 5 febr. comp. Oldeboorn 1 - Nicator 1  14.00 uur      
 óf 
 oefen Oldeboorn 1 - Renado 1  14.00 uur
 én 
 oefen      Renado 2 - Oldeboorn 2  14.00 uur

Zondag  12 febr. comp. CAB 1 - Oldeboorn 1  14.00 uur  
 óf 
 oefen Sparta 1 - Oldeboorn 1  14.00 uur 

Zondag 19 febr. oefen  RES 1 - Oldeboorn 1  14.00 uur 
 óf  inhaal

Dinsdag 21 febr. oefen  WWS 1 - Oldeboorn 1  20.00 uur 

Vrijdag 24 febr.  oefen  Oldeboorn 1 - Blue Boys 1  20.00 uur 

Zondag 25 febr. inhaal
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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

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2006 
BLACK BOYS DA - GAVC/OLD. DA 14.00 UUR
EBC/DELFSTR. C1 - OLDEBOORN C1 11.00 UUR

ZONDAG 12 FEBRUARI 2006 
CAB 1 - OLDEBOORN 1 14.30 UUR
OLDEBOORN 2  - SNEEK 4 10.00 UUR
CAB 3 - OLDEBOORN 3 10.00 UUR
OLDEBOORN 4 - IRNSUM 5 10.00 UUR

18/19 FEBRUARI 2006 BEKER/INHAAL 
(VOORJAARSVAKANTIE)

25/26 FEBRUARI 2006 BEKER/INHAAL 
(VOORJAARSVAKANTIE) 

COMPETITIEDATA 2006
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BARDIENSTEN

De lijsten voor het 2e halfjaar zijn bij het uitkomen van het krantje nog 
niet klaar. De Activiteitencommissie doet zijn uiterste best om deze 
zo spoedig mogelijk in elkaar te zetten en op tijd bij de vrijwilligers te  
bezorgen. Voor de zondag komen er voor velen ingrijpende veranderin-
gen. In de ledenvergadering in oktober jl. is besloten dat alle leden, die 
geen functie binnen de club vervullen, zullen worden ingedeeld bij de bar 
‘vrijwilligers’. Dit om het nijpende tekort aan mensen op te vullen. Wij 
hopen dan ook op veel goede wil en enthousiasme!!

Krantje februari  kopij vóór 4 februari 2006
Krantje maart   kopij vóór 4 maart 2006

KOPDATA KRANTJE

REDACTIEVVO@WANADOO.NL
E-MAIL UW KOPIJ VOOR HET CLUBBLAD NAAR BOVENSTAAND ADRES
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL

NAAM ELFT. DPT.
M.de Vries Dames 22 
A.Faber Vierde 13 
S.Veenstra Eerste 8 
C.Reitsma Vierde 6 
S.Bangma Tweede 5 
G.de Jong Dames 5 
T.Akkerman Eerste 4 
Joh.Nijdam Eerste 4 
H.Oosterbaan Vierde 4 
A.Huisman Eerste 3 
B.P.Kleefstra Eerste 3 
J.Tijsma Derde 3 
S.v/d Heide Dames 3 
J.Beimin Eerste 2 
T.Proot Eerste 2 
A.Vink Eerste 2 
R.van Steinvoorn Tweede 2 
J.Watzema Tweede 2 
A.Bergsma Derde 2 
T.de Jong Derde 2 
A.Oosterbaan  Derde 2 
P.v/d Vlugt Derde 2 
H.Vink Vierde 2 
S.Vink Vierde 2 
A.Bouwer Dames 2 
R.Rijskamp Dames 2 
R.de Wit GAVC 2 
J.W.Boschma Tweede 1 
J.Klompmaker Tweede 1 
E.Quarré Tweede 1 
J.J.de Vries Tweede 1 
E.Westerhoven Tweede 1 
F.Goerres Derde 1 

A.Watzema  Derde 1 
H.Hartmans Vierde 1 
B.Haspels Vierde 1 
J.v/d Made GAVC 1 
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