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In het vorige clubblad heb ik al
geschreven dat Jelle Jacob de
Vries na vele jaren tÍouwe dienst
gestopt is met de opmaak van
het clubblad. Nou, zult u denken,
dan zoek je toch even een ander
die dat kan overnemen! Ja, dat
dachten wU in het bestuur ook,
maar zo makkeluk ligt het helaas
niet.
Ten eerste heeft iedereen het
tegenwoordig druk met.-. ja,
met van alles en nog wat en
heeft daardoor geen tijd of wei-
nig tijd meer voor vrijwilligers-
werk voor onze club. Gelukkig
zijn er nog steeds mensen die
wel hun steentje bljdragen om
de club draaiende te houden,
maar de spoeling wordt steeds
dunner. Het is steeds moeilijker
het kantinedienst rooster rond te
krijgen, de commissies te be-
mensen enz. enz. Ik wil geen
klaagzang opvoeren, maar het
clubwerk rust wel op steeds min-
der schouders, die het over het
algemeen door de week ook al
druk hebben.
Maar goed, even terug naar het
clubblad. Naast het vinden van
een enthousiaste clubbladopma-
ker is er nog een ander pÍo-
bleem. Jelle Jacob beschikt over
een professioneel computer pro-
gramma en is zeer bedreven in
het opmaken. Hêt is tenslotte
ook (een deêl van) zijn vak. Het
clubblad zag er onder ziin op-
maak zeer fraai uit en dat willen
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we natuurlijk graag zo houden.
Maar het programma ls te duur
om zelf aan te schaffen en bo-
vendien moet je minimaal een
cursus volgen om met het pro-
gramma te kunnen werken,
Toch is er een alternatief gevon-
den en voor wie het volgende
stukje abracadabra is, die kan
het vakje 'niet geschikt' aankrui-
sen, net als in de landmacht re-
clame.
In het Microsoft Office pakket
zitten programma's als Word en
Excel. Aftankelijk van het soort
pakket zit daar soms ook Publis-
her in. Het vorige en ook dit

-clubblad heb ik opgemaakt in dit
programma. Publisher werkt dus
in een Microsoft omgeving en
kent grote overeenkomsten met
bijvoorbeeld Word. Het is zeer
geschikt om kaarten, kalenders
ên (club)blaadjes te maken. Het
werkt gebruiksvriendeliJk en je
hoeft echt geen cursus gevolgd
te hebben om ermee te werken.
Heb je dit een beetje kunnen
volgen dan mag je 'geschikt'
aankruisen en kan je je bij ie-
mand van het bestuur melden!!!
Ik heb de opmaak al gemaakt en
het in elkaar zetten van dit twee-
de clubblad ging ook al een stuk
makkêluker. Het is nog niet hele-
maal op het niveau van Jelle
lacob, maar we komen in de
buurt. Kortom, je begrijpt het
al. We zijn op zoek naar een en-
thousiast iemand die een beetje



6 mei 2006 2O.OO uur

De vv.Oldeboorn zal ook dit jaar de onderhand bekend "einepyke race,,
organlseren-
Zaterdagavond 6 mei a.s. om 2O,OO uur zullen de genummerde eine_pykjes weer door de Boarn racen. Aan deze race is;en vertotin! !i_koppeld, 3 mei a.s. zullen leden van onze voetbalvereniging dá lóten
verkopen door deze huis aan huis aan te bieden.
Er is afgesproken dat elk seniorenteam minimaal 3 mensen "levert" om
van de verkoop van de loten met elkáar er weer een succes van de
maken.
Tot 3 mei ( 19.30 uur vanuit de kantine ) enlof natuurlijk 6 mei om
20.00 uur.

Uiteindelijk gaat het toch

met een computer overweg kan
en wat tijd kan vrij maken. Je
hoeft niet per sé over publlsher
te beschikken, maar $/el bekend
zijn met Microsoft.
De teksten worden door de re-
dactie aêngeleverd. Het qaat

alleen om de opmaak. Er moet
toch iemand binnen onze jongere
garde zijn die het een uitdaging
vindt dat zo'n 10 x per jaar zijn
werk door alle clubleden bewon-
derd wordt. Wie durft de ult-
daglng aan!?

Frie.tand Bank I ntÍ. PJ. Tro.tltrawri ó | 9OO1 CV Grou
têlèfoon (o58) 299 j5 99 | wrí .frtêstandbank.nt

I Frleslend Bank

om persoonlijk contact
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Junior:
o Blaudgrijze sportsokken, op de board 99

. Blauvlichtblauw met wit trainingsjack, mt 164

. Kniebeschermers(skater?)

. Eén zwart handschoentje zonder vingereinden (29n. kage)

. GrUs hemd

o Geel/oranje T-shirt + print CaliÍomia suÍfin, mt. 146

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

. Okergeel sweatshirt met gekleurde print, mt.128

. GÍijs T-shirt met witte mouwen en ijshockeyprint, mt 128

. Gruze IVIKF kindersweateÍ, mt L
o Stel oranje veters

Sênior:
. Badlaken, blauw/gekleurcl (frisdrankblikje + zonnebril)
. Rose,/witte handdoek + blauwe washand én een wit T-shirvhemd mt. VXL
. Blauw sweatshirt met V-hals en witte biesjes op de mouwen, mt XL

. Grijs/blauw T-shirt

. Zwaft/grijs/okergeel gevoerd trainingsjack, mt. L
o Petrolblauw sweatshirt, mêt embleem van Heerenveen, Abe en UpC, mt M

. Grijze sjaal
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Op 11 April zijn Walter en Thea van Maren
de trotse ouders geworden van een ge-
zonde dochter. Ze hebben haar

trtette

genoemd,

Moeder en dochter maken het goed.

Vader is een beetje van slag. Hij scoorde
zo maaÍ een doelpunt in de wedstrijd te-
gen Black Boys. Zijn eerste dit seizoen!!

Onderstaande personen moeten, als ze volgend seizoen willen voetbal-
len. nog even de moeite nemen om een pasÍoto in te leveren op:
dinsdag 2 mel van 19.30 tot 2O,OO uur of zaterdag 6 mei van
1O,3O tot 11.OO uur.
Ashur, Ophir
Bangma, Siep
B€rgsma, AalEen
Boschma, lan W.

Bouwer, A.

Haspels, Bauke
Haspels, Jesse
Haspêls, Martijn
long, Age de
Jong, Tjitte de

Kalsbêek, René van
Kalsbeek, Niels van
Kiêstra, Petra

Krieke, Erik van der
Kroes, Freek
Nieuwland, Hendrik
Oosterbaan, Harm
Oosterbaan, Slebrand
Proot, Tom
Smits, Franke

Vink, Anthony
Vink, Henk
Wal, Jan v/d
Watzema, Aíen
Werf, lacob v/d
Westerhoven, Erik
Westbroek, Gijs
Zee, Wiebe v,/d

Handtekeningen zijn nog nodig van de volgênde spelers of ouders:
Hartmans, Hàrke Jong, Anne de Spoelstra, Daan
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Eenvoudigê oveÍwanning voor OldebooÍn t€gen Mildam

Woensdàg 8 maart 2006 speelde oldeboorn de zoveelste oê-
fenwedstrijd in deze winterperiode. In competitieverband
kwam Oldeboorn de laatste weken nog niet veel in actie dus
om enigszins in het ritme te blijven werd er tegen vijfdeklasser
Mildam gespeeld. De wedstrud stond bij afwezigheid van vaste
scheidsrechter J. Kirkenier deze keer onder leiding van Tj.
Keekstra.
Oldeboorn was vanaf het beginsignaal de betere ploeg en
kreeg ook meteen mogelijkheden om te scoren. Men was voor-
in echter niet scherp genoeg om de vele voonetten ook daad-
werkelUk om te zetten in doelpunten. Het duurde tot halverwe-
9e de eerste helft toen Bouke Paul Kleefstra met een bekeken
schot de doelman van Mildam kansloos liet en Oldeboorn op
voorsprong zette, 1-0. Kort voor rust wist Johannes Nijdam
een voorzet vanaf rechts binnen te glijden en de stand op 2-0
in het voordeel van de Boamsters te brengen. Mildam wist hier
in de eerste helft weinig tot niets tegenover te stellen en doel-
man Hindrik de Jong werd dan ook nauwelijks getest. In de
rust werd Wietse Hulsman Szn vervangen door Johannes Wat-
zema. Ook in de tweede helft kreeg Oldeboorn de nodige kan-
sen maar daarvan wist het slechts één te benutten. Siete
Veenstra schoot vanaf links de bal hard en laag onder de doel-
man van Mildam door, 3-0. Mlldam was de tweede helft zo nu
en dan ook gevaarluk en was dichtbij een treffer toen de bal
tegen de paal werd geschoten. Ook moest Hindrik de Jong een
keer gestrekt op een schot van de rechterspits van Mildam.
Uiteindelijk wist Mildam toch te scoren toen scheidsrechter
Keekstra een penalty gaf na een overtreding van Jelle lacob de
Vries. De spelers van Oldeboorn protesteerden hevig tegen
deze beslissing omdat een speler van Mildam in buitenspelpos-
tite doorbrak en scheldsrechter Keekstra het vlagsignaal ne-
geerde. Keekstra voelde zich persoonlijk aangevallen dooÍ en-
kele spelers en besloot de wedstrijd te staken. Spelers en be-
geleiders van beide teams wisten hem gelukkig weer op ande-
re gedachten te brengen zodat de wedstrijd ge$roon werd uit-
gespeeld. De penalty werd beheerst ingeschoten en daardoor
werd het 3-1 wat uiteindelijk ook de eindstand was.
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Oldeboorn grltpt naast de tweede periodetitel

Zondag 19 maart werd het restant van de wedstrijd Oldeboorn-
Nicator gespeeld. 26 Februari werd deze wedstrijd gestaakt van-
wege een ernstige blessure bij de doelman van Nicator. Er wa-
ren reeds twintig minuten gespeeld en de stand was 0-1 in het
voordeel van de ploeg uit Leeuwarden. Oldeboom moest deze
wedstrijd winnen wilde het de tweede peÍiode winnen.
In de eerste helft die nu slechts 25 minuten duurde ging Olde-
boorn voortvarend op jacht naaÍ de gelijkmaker. Het veldspel
was in de beginfase zo nu en dan heel aardig en er kwamen dan
ook enkele mogelijkheden voor de Boarnsters om te scoren.
Lange tud wist men echter het net niet te vinden en bleef de
achterstand op het scorebord staan. Toch luKe het Johannes
Nijdam om Oldeboom nog voor rust op gelijke hoogte te bren-
gen. Hij kopte achterwaarts raak uit een hele hoge voorzet van
Jan Wybren Boschma,l-1. Het leek erop dat Oldeboorn wat
meer vertrouwen kreeg na dit doelpunt en het was via Tsjerk
Akkerman ook dichtbij een voorsprong. Hij zag zijn prima schot
echter op de buitenkant van de paal belanden. Ook Nicator
kreeg voor de rust nog een mogelijkheid maar gelukkig vooÍ
Oldeboorn slaagden de Leeuwarders er nie-t in om doelman Hin-
drik de Jong te passeren.
In de tweede helft wist Oldeboorn niet hèt niveau van voor de
rust te bereiken. Êr mislukte veêl aan de kant van de thuis-
ploeg. Teveel spelers speelden ver onder de maat en het hand-
jevol publiek dat aanwezig was zag dan ook geen ploeg die vol
overgave op jacht ging naar een periodetitel. Ook Nicator deed
absoluut geen poging om er een leuke wedstrud van te maken
en was vooral bezlg met tijdrekken en irritant gedraq om toch
maaÍ een punt mee naar Leeuwarden te kunnen nêmen. Een
kleine twintig minuten voor tijd greep trainer Sido Postma in en
bracht Ate Bergsma in de ploeg voor Jan Wybren Boschma. Ol-
deboorn ging nu achterin één op één spelen en probeerde nu
meer druk naar voren te zetten. Al snel leverde deze omzetting
resultaat op. Ate Bergsma kreeg op zo'n twintig mêter van het
doel de bal aangespeeld, draaide zich knaÍ) vrij en schoot de bal
met een fraaie curve in de kruising, 2-1.
Het was nu zaak voor de Boarnsters om in de slotfase van de
wedstrijd de boel achterin dlcht te timmeren en deze voor-
sprong vast te houden. Helaas was het diezelfde Ate Bergsma
die in het boarnster strafschopgebied onnodig en onbedoeld
Nicator-spits Moed tegen de grasmat schopte. Scheidsrechter
Lemstra kon niet anders dan een hler een strafschop voor
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naaste buul
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vaal Ak-
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het slácht-
offer

draalde de
bal laag en
hard om de
Akkrummer
muur

qeven. Deze werd onberispelijk ingeschoten waardoor de stand

i:i;áà;; oldeboorn de twàede periodetitel aan Friesland

moet laten. Oldeboorn dat ondanks het gelijke spel nog.steeds

lo áL J"ià" plaats staat in de vierde klasse A onwangt komen-

de zondag Akkrum, aanvang 14 00 uur'

oldeboorn wedêrom winnaar in deÍby tegen Akkrum

Oldeboorn heeft zich zondag 26 maart knap hersteld van het 
.

ËÈíiterreno" 2-2 qeliikspèl tegen Nicator met als gevolg het

-iiË*" "u" 
de twóeoê perlodetitel' Naaste buur en aartsrivaal

Akkrum werd het slachtoffer en met 3-1 verslagen

ïoor"i oJ uuiit *n de eerste helft was de overwinning voor de

sáàrnstérs zeker verdiend te noemên hoewel de wedstriid pas

na rust definitief werd beslist.
ó. n*infit" *ut uoor Oldeboorn dat het initiatief had en Ak-

trum íer teruqdrong op eigen helft Uitgespeelde kansen lever-

àe Àet ecnter Áiet oó eà ná enige tijd begon ook Akkrum enigs-

iÁr ,it tiln schulp te kruipen en de aanval te zoeken vooral via

à" r""f"ufàiq inschuivende backs kwam de bal zo nu en dan

..r"iiiir'i uót net doël van Hindrik de long' Laatstgenoemde.
íaaKe echter een uiterst betrouwbare indruk en was de gehele

*"Jil.i:JàJ 0"". in het elgen doelgebied 
. 
Bovendien stond ol--

JeUoorÁ goeO te verdedigen en gaf het ook deze wedstriid weer

*"iná iuit."n weq. omdlt ook Àkkrum het verdedigend aardig

voor átlaar naa !'rás het ook niet verwonderlijk dat het eerste

àáàiouniu"n de wedstrijd uit een dood spelmoment kwam sie-

i" V!"ntttu mocht op eén voor hem ideale positie aanleggen

uooiÀàn u.ij" tt"p' Èij dÍaaide de bal laag en hard om. de Ak-

kiumer muui. De bal Èek houdbaar maar Akkrum.doelman

il;;;; d"; é1"È zag de bal ondêr zich door in het doel ver-

Owiinen, r-0. Op dat moment een verdiende voorsprong waarin

tot de rust ook geen verandering meer kwam'
xÉ was Auiaetii-t dat Akkrum na de thee de bedoeling had om

á"1""n op iu.Ét t" gaan naar de gelijkmaker' Hetdrong- in.de

Ë"giniu.Juán de tw-eede helft wel aan maar wist desondanks

àeán mooellikheden te creëren. oldeboorn werd nu wat terug-

Ë"JronoeïÁaut is dan in de counter met de snelle spitsen Jel-

írË Ë"iÀi" Én itjert art"..an zeer gevaarliik De tweede tref'
fer van de Boamsters was daar weer een bewijs van Een hoeK-

s;ho; van Akkrum werd door de verdediging van oldeboorn
ááeíweooe*oot en de bal werd opgepikt door lelmer Belmin'

ó"rá ro"-áou i.i"rk Akkerman aan die op zijn beurt de bal

;;;;;;;;; 
-Bori" 

Paul Kleefstra die alleen op doelman van deÍ
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Sluis af kon. Met een prachtig geplaatst schot bracht Kleefstra
de stand op 2-0. Enkele minuten lateÍ besliste Tsjerk Akkerman
definitief de wedstrtd. Hij verstoorde de opbouw van Akkrum en
ontfutselde de bal van Broer Voolstra. In het strafschopgebied
wist hij zich daarna prima vrij te spelen en liet een bekeken rol-
lertje los in de korte hoek. Keeper van der Sluis was wederom
kansloos,3-0.
In plaats van de wedstrijd nu rustig uit te spêlen maakte Olde-
boorn het zichzelf toch nog behoorlijk lastig in het laatste kwar-
tier van de wedstrijd. Het begon onrustig te voetballen en de
organisatie was zo nu en dan even volledig zoek. Akkrum kon
hiervan via Erwin Knol profiteren die in twee pogingen Hindrik
de Jong met een geplaatste kopbal wist te passeren. 3-1. Ak-
krum perste er nog een slotoÍfensief uit en maakte het de
Boarnsters met veel hoge ballen nog behoorlijk lastig maar ech-
te kansen leverde het niet op zodat Oldeboom voor de tweede
keer dit seizoen drie punten pakt tegen Akkrum en mooi boven-
in blijft meedraaien.

Dure nedêrlaag voor Oldebooín tegên RobuÍ

Zondag 2 ap.il speelde Oldeboorn in Harlingen tegen Robur. Een
tegenstander waar Oldeboorn het altijd moeilijk tegen heeft en
ook deze wedstrijd was daarop geen uiEonderinq. Een wedstrijd
overigens waarin van goed voetbal aan beide kanten absoluut
geen spÍake was. Op een prima bespeelbaar veld was de thuis-
ploeg vanaf het beginsignaal feller en agressiever in de duels
dan de Boarnsters. Ook de afvallende ballen waren in de eerste
helft vaak een prooi voor Robur. Toch kreeg Oldeboorn in de
beginfase uitstekende kansen om de score te openen. Bouke
Paul Kleefstra en Jan Wybren Boschma kopten beiden in een
riante positie de bal naast het doel van de uitstekende doelman
van Robur. Toch bleef Robur de ploeg die de meeste strijd le-
verde en zag dat al snel beloond met een doelpunt. Nadat de
Harlingers eerder al een aantal mogelukheden hadden gemist
was het doelman Hindrik de Jonq die een houdbaar schot in het
eigen doel sloeg,l-0. Na dit doelpunt bleef Robur de aanval zoe-
ken en kwam Oldeboorn slechts heel sporadisch eens in de
buurt van het vijandelijke doel. Vooral uit dode spelmomenten
via corners en dê vrije trappen van Slete Veenstra zag het er zo
nu en dan even gevaarluk uit maar de keeper van Robur hield
ztn doel schoon. Robur was dreigender en kwam vooral over de
rechterkant veelvuldig door. Meestal was dit overigens een 9e-
volg van onvoldoende ingrijpen door de boarnster achterhoede.
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Echte uitgespeelde kansen leveÍde het de Harlingers echter niet
op, Toch vergrootte Robur vlak voor rust de voorsprong. Een
vrije trap ter hoogte van de middenlun werd hoog ingebracht.
De bal werd doorgekopt in de voeten van de spits van Robur.
Met een boarnster verdedlger in de rug draaide hij zich knap vrij
en schoot de bal onberispelijk in de hoek, 2-0. Pieter Poepjes
kreeg in de eerste helft nog een gele kaart en is daardoor de
komende wedstrijd geschorst.
Oldeboorn mocht de tweede helft met de wlnd in de rug op zoek
naar de aanslultlngstreffer. Het leverde echter weinig kansen op
voor Oldeboorn dat na rust er wel voor streed maar te weinig
voetballende oplossingen zocht en vond. Veelal werd de lange
bal van achterult gehanteerd maar daar hadden de verdedigers
van Robur welnig moeite mee. Johannes Nijdam kreeg na een
diepe pass van Pieter Poepjes wel een prima scoringskans. Hij
schoof de bal langs de uitkomende doelman maar zag zijn inzet
door een Robur verdediger van de lijn woÍden gehaald. Olde-
boorn pÍobeerde wel druk te houden op Robur dat zich in de
tweede helft ver liet terugzakken op eigen helft. Zelden zochten
de Harlingers nog de aanval. Het enige doel was de comfortabe-
le voorsprong vast te hquden en veelvuldig lag er een speler
van Robur met een blessure op het veld om weer wat tijdwinst
te pakken. Oldeboorn probeerde het nog met schoten uit de
tweede lijn van Bouke Paul Kleefstra en Anno Huisman maar
telkens stond de doelman op zijn post. Trainer Sido Postma had
inmiddels de geblesseerd geraakte Pieter Poepjes gewisseld
voor Martin Meester en even later viel Ate Bergsma nog in voor
Bouke Paul Kleefstra. In de slotfase van het duel werd er door
beide partijen nog wel eens een overtreding gemaaK en
scheidsrechter van Dam besloot daarop enkele kaarten uit te
delen. Voor Oldeboorn paKen Anno Huisman ên Siete Veenstra
een gele kaart. Beiden stonden op scherp en zijn íiet als Pieter
Poepjes waarschijnlijk toeschouwer bij de komende wedstrijd.
Ook Jelmer Belmin ondergaat datzelfde lot. Terwijl Oldeboorn
bouwde aan een nieuwe aanval kwam Beimin ongelukkig in bot-
sing met zijn directe tegenstander. Ongelukkig omdat beide
spelers elkaar kruisten en van opzet absoluut geen sprake was,
maar omdat de speler van Robur theatraal tegen het gras 9in9
zag scheidsrechteÍ van Dam hier een overtreding in die hij
zwaar genoeg vond om rood te geven aan Jelmer Belmin. Met
tien man probeerde Oldeboom nog met de moed der wanhoop
een slotoffensief eruit te halen. Het kreeg nog één kans toen
Tsjerk Akkerman op twintig meter van het doel van Robur een
vrije trap mee kreeg. Siete Veenstra nam deze uitstekend maar
de vinqeÍtoppen van de keeper en de lat voorkwamen een
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doelpunt waardoor de stand 2-0 bleef in het voordeel van Ro-
bur. Een terechte overwinning voor de HaÍlingers omdat ze
vooral voor rust op basis van inzet en strijd de betere ploeg
waren. Voor Oldeboorn is het een dure nederlaag. Niet alleen
verloor het drie kostbare punten maar het mist ook vier basis-
spelers voor de komende wedstrijd thuis tegen Black Boys.

Oldeboorn deelt de puntcn met Black Boys

Na de smadeluke nederlaag in Harlingen tegen Robur is de
achterstand op koploper MKV'29 opgelopen tot zes punten.
Dus om enigszins in de buurt van de Leeuwarders te bluven
moest er afgelopen zondag in de thuiswedstrijd têgen Black
Boys eigenlijk gewonnen worden. Black Boys dat met slechts
twee punten achterstand op Oldeboorn op een zesde plaats
stond werd eerder dit seizoen in Sneek met maar liefst 0-6
verslagen door de Boarnsters.
Trainer Sido Postma moest bij afwezigheid van vier geschorste
spelers wat aanpassingen in zijn elftal doorvoeren. Jorrit Zand-
berg en Martin Meester speelden beiden een verdlenstelljke
partij in de boarnster achterhoede. Routinièr Robert van Stein-
voom was een waardlg vervanger van spelmaker Siete Veen-
stra en Ate Bergsma mocht weer eens naast Tsjerk Akkerman
in de spits opdraven om de verdediging van Black Boys weer
eens een lastige middag te bezoÍgen.
In de eerste helft was Oldeboorn de bovenliggende partlj. Het
had met name in de beginfase weinig te duchten van de ietwat
tam voetballende Snekers. Zo kreeg Tsjerk Akkerman een pri-
ma kans na goed voorbereidend werk van Jorrit Zandberg
maar zijn schot miste de juiste richting en verdween hoog over
het doel van Black Boys. Nadat ook Ate Bergsma een mogelljk-
heid onbenut had gelaten kwam Oldeboorn halverwege de eer-
ste helft verdiend op voorsprong. Een goed genomen vrije trap
van Robert van Steinvoorn draaide gevaarlijk naar het doel
van Black Boys waar Tsjerk Akkerman de bal bij de tweede
paal binnen schoot, 1-0.
Oldeboorn bleef de bêtere partij maar verslapte wat in de laat-
ste tien minuten voor rust. Na een onoplettendheid in de
boarnstêr achterhoede verscheen een aanvaller van de Sne-
kers alleen voor doelman Hindrik de Jong. Laatstgenoemde
hield zijn doel echter schoon door met een uitstekende reflex
de inzet te keren. Hier kwam Oldeboom heel goed weg en de
stand bleef tot de rust 1-0 in het voordeel van de thuisploeq.

De Zwart Witten . april 2006 . 11

4 ge-
schorste

spelers

onoplet-
tendheld

in de
Boarnster

achterhoê-
de



Black Boys
rook bloed

kunnen bei-
de ploegen
daar wel
vrede mee
hebben

Na de pauze kwam er ineens een heel ander Black Boys uit de
kleedkamer. Met veel inzet en opportunisme zette het vanaf
het beginsignaal meteen druk op de Boarnstêr achterhoede.
aanvanketi;t leverde het de bezoekers niet al te veel resultaat
op. Echte kansen wisten de Snekers niet af te dwingen maar
Oldeboorn had veel moeite om onder de aanhoudende druk uit
te komen. Toch lukte het Black Boys om op gelijke hoogte te
komen. Uit een door de verder prima leidende scheidsrechter
KopeÍ onterecht gegeven hoekschop werd de bal ln eerste in-
stantie nog weggelverkt door Oldeboorn, maar de afvallende
bal werd opnieuw hoog voor het boarnster doel gegooid waar
bij de tweede paal de spits van Black Boys uitstekend ulthaal-
dè. Doelman Hindrik de Jong was hierop kansloos en ook wiet-
se Huisman Wzn kon in een uiterste poging de bal nog van de
lijn te halen een treffer niet voorkomen' Via zun voet ver-
dween de bal via de onderkant van de lat in het doel' 1-1.
Black Boys rook btoed na dit doelpunt en bleef door veelvuldig
de lange bal te spelen druk houden op Oldeboorn. Toch wer-
den de Boarnsters in de counter nu ook gevaarlijk' Johannes
Nijdam draaide zich in het zestienmetergebied goed vrij en

haalde prima uit. De doelman van Black Boys kreeg nog net
zijn hand tegen de bal ëh ook in de rebound ging de bal er niet
in. Ate Bergsma en Tsjerk Akkerman bezorgden de verdedigers
van Black Boys soms handen vol werk maar het ontbrak bei-
den net aan het laatste stukje scherpte en geluk in de afron-
ding. In de slotfase mocht Jelle Jacob de vries nog invallen
voor Ate Bergsma. De laatste kans van de wedstrijd was voor
Black Boys. Uit een hoge voorzet werd de bal echter over het
doel van Hindrik de Jong geschoten zodat de wedstrijd eindig-
de in een gelijkspel. Gezien het wedstriidbeeld kunnen beide
Dloegen daar wel vrede mee hebben. 16 april gaat Oldeboorn
op bezoek bij hekkensluiter Harlingen.

oldebooÍn verliest van hekkensluiter Harllngen

Paaszondag leed Oldebóorn een gevoelige nederlaag tegen
degradatiekandidaat Harlingen. De gastheren vochten keihard
voór de broodnodige punten en de Boarnsters stelden daar
vooral in de eerste helft te weinig tegenover. Op een lastig
bespeelbaar veld mislukte er veel bij Oldeboorn en een.goed
lopende combinatiê viel dan ook niet te bespeuren. Harlingen
was in de heenwedstrijd in Oldeboorn al een goed voetballende
ploeg en ook vandaag waren ze de Boarnsters in de eerste
helft op dit gebied de baas.
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Het zag er een paar keer dreigend uit voor het doel van Hindrik
de Jong maar tot eên echt uitgespeelde kans kwamen de Harlin-
gers niet ondanks het feit dat Oldeboorn achterin een allesbe-
halve betrouwbare indruk maakte. Oldeboom was via gelegen-
heidsspits Pieter Poepjes twee keer met een geplaatste kopstoot
gevaarlijk, Maar beide keren kreeg de doelman van Harlingen
nog net zijn hand tegen de bal. Verder zag tot twee keer toe
een vrue trap vanaf de zijkant genomen door Jan Wybren Bo-
schma er dreigend uit maar de meegekomen Boarnstêrs waren
niet attent genoeg om een voet tegen de bal te zetten. Zo leek
het er lange tUd op dat beide ploegen doelpuntloos de rust in
zouden gaan totdat Harlingen in de laatste minuten voor rust de
wedstrijd in feite al besliste. Een hoge bal van achteruit werd
niet goed beoordeeld door de achterhoede van Oldeboorn en
viel voor de voeten van Harlingen-spits Bijma die dê 1-O achter
de kansloze Hindrik de Jong schoot. Even later ging de boarn-
ster doelman echter niet vrijuit toen hlj een afstandschot door
zijn vingers liet glippen en wederom de bal achter zich in doel
zag verdwijnen, 2-0. Tot overmaat van ramp lieten de aangesla-
gen Boarnsters zich in de blessuretijd van de eerste helft nog-
maals aftroeven door bij een door Harlingen snêl genomen cor-
ner niet alert genoeg te reageren zodat de spits van de Harlin-
gers de bal voor het intikken had, 3-0.
Oldeboorn had deze mentale dreun ook direct na rust duidelijk
nog niet verwerkt. In de beginfase van de tweede helft ging
Harlingen weer furieus van start en kreeg na vijf minuten
meteen een uitgelezen !'nogeliJkheid om óldeboorn de definitie-
ve genadeklap te gêven. Wietse Huisman Szn maakte een over-
treding in het beruchte gebied en scheidsrechter Bakker legde
de bal op de stip. Gelukkig voor de BoarnsteG weÍd deze hui-
zenhoog over geschoten. Deze gemiste strafschop gaf Olde-
boorn blukbaar weer wat hoop want ineens begon het beter te
voetballen. De mouwen werden opgestroopt en de strijdlust was
weer aanwezig. Oldeboorn kwam dan ook al snel op 3-1. pieter
Poepjes die even daarvoor tegen een onterechte gele kaart was
aangelopen en de komende wedstrijd weei geschorst zal zijn
bediende met een prachtige steekpass Tsjerk AkkeÍman die al-
leen voor de doelman het beheerst afmaakte. Oldeboorn geloof-
de weer in een goed resultaat en begon aan te dringen, Bouke
Paul Kleefstra nam een prima pass van Robert van Steinvoorn
ineens uit de lucht maar had de pech dat de bal recht op de
doelman afging. Even later speelde Johannes Nijdam zich uitste-
kend vrij na een voorzet van Tsjerk Akkerman maar zijn schot
ging net over het doel. Er sloop duidêlijk wat angst in de ploeg
van het in degradatienood verkerende Harlingen. Het liet zich
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verder terugdringên en begon steeds meer overtredingen te
maken. De vrije trappen die Oldeboorn kreeg werden veelal
hoog voor de pot gegooid. Tien minuten voor tijd leverde dit de
aansluitingstreffer op. Een afgêmeten vrije trap van pieter poep-
jes werd door Wietse Huisman Wzn hard binnengekopt, 3-2.
Trainer Sido Postma had inmiddels al Cees Reitsma ingebracht
voor lan Wybren Boschma om ncq meer druk naar voren te
zetten. Het slotoffensief van de Boarnsters leverde wel de nodi-
ge hachelijke momenten op voor het doel van Harlingen maar
de gelijkmaker leverde het helaas niet meer op. Oldeloorn heeft
door deze nederlaag de aansluiting met de top enigszins verlo-
ren en is zelfs nog niet eens veilig doordat de onderste ploegen
allemaal wisten te winnen. Aanstaande zondag in de uitwed:
strijd tegen koploper MKV29 zun drie punten dan ook zeer wel-
kom.

Verlies voor Oldeboorn, trlKV '29 kampioen.

Oldeboorn maakt op het moment duidelijk een mindere periode
door. WeÍd er 16 april nipt verloren van Harlingen ook 23 april-
tegen MKV'29 gingen G Boarnsters weer met lege handen naar
huis. Door het verlies van DTD tegen Friesland werd MKV,29
dankzij de zege kampioen in de vierde klasse A. Oldeboorn kon
de Leeuwarders lange tijd knap volgen op de ranglust. De laats-
te weken worden echter teveel punten verspeeld waardoor men
nog niet eens zeker is van handhaving. Zo snel kan het gaan in
deze vreemde competitie waar werkelijk iedereen van ieàereen
kan winnen.
Ook deze keer was Oldeboorn zeker niet de mindere van MKV.
Met name in de êerste helft ging de wedstrud vrijwel gelijk op
waarbij de Eoarnsters de betere kansen kregen. De spitsen
Tsjerk Akkerman en Jorrit Zandberg waren bijzonder actief en
maakten het de verdediging van de Leeuwarders behoorlijk las-
tig. Echt uitgespeelde kansen leverde het niet op hoewel Bouke
Pàul Kleefstra een aardige mogelijkheid kreeg maar te gehaast
inschoot. Ook mogelijkheden van Jan Wybren Boschma en
Tsjerk Akkerman leverden geen doelpunt op. MKV was dichter
bij een doelpunt toen een schot uit de tweede lijn tegen de lat
boven Hindrik de Jong utteen spatte. Verder was de ploeg enke-
le keren dreigend met schoten vanaf de rand van het zestien-
metergebied maar Hindrik de Jong had daar weinig problemen
mee. Zo gingen beide ploegen met een 0-O stánd de rust in.
Na de thee ging MKV voortvarend van start. Het was duidelijk
dat de Leeuwarders voor de volle winst gingen. De verdediging
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van Oldeboorn kwam meer onder druk te staan maar hield goed
stand en gat welnig kansen weg. Aanvallend stelde het daar
echter weinig tegenover. Toch kreeg Bouke Paul Kleefstra weêr
een kans na een prima pass van Jorrit Zandberg. Zijn poging
ging echter net naast het doel van MKV. Halverwege de tweede
helft kwamen de Leeuwarders dan toch op voorsprong, Een vrije
trap halverwege de helft van Oldeboom werd hoog ingebracht
en viel precies tussen de verdediging en keeper Hindrik de Jong
waar een speler van MKV de bal binnen knikte, 1-0. Een zware
tegenvaller voor de Boarnsters die na dit tegendoelpunt op jacht
moesten naar de gelíkmaker. Het kon in de tweede helft aan-
vallend echter geen vuist maken hoewel het er met name via
Tsjerk Akkerman toch enkele keren gevaarlijk ult zag. Het ont-
brak echter aan het laatste stukje scherpte wat nodig is om ech-
te kansen af te dwingen. Ook de vele corners en vrije trappen
die Oldeboorn mee kreeg hadden niet het gewenste effect. Jo-
hannes Wafzema en Martin Meester vielen ln de slotfase in voor
Jorrit Zandberg en Bouke Paul Kleefstra. VUf minuten voor tijd
besliste MKV de wedstrijd. Wederom uit een dood spelmoment,
De vrije trap werd vanaf de zijkant hoog voor het doel van Hin-
drik de Jong gebracht. Bij Oldeboorn greep niemand in en bij de
tweede paal werd de bal binnengetikt, 2-0.€en sneue nederlaag
voor dê Boarnsters die na de wedstrijd afdropen terwiJl de Leeu-
warders uitbundig het kampioensfeest vierden. Volgende week
moet Oldeboorn thuis tegen DTD. Om ervoor te zorgen dat het
seizoen niet in mlneur eindigt moeten de drie punten dan einde-
lijk weer eens in Oldeboorn blijven.
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Omdat de mannen van WZS 1 op zondag naar Terschelllng
moesten te voetballen werden wij van het tweede gevraagd om
op vÍljdagavond te komen voetballen. Natuurtuk zijn wij welwil- hele kleine
lend en zeer coulant. Mocht ons eerste ooit weer eens naar Ter- bfoektês
schelling moeten, dan weet ik wel een rijtje namen op te noe- van de
men die mee zouden willen. Maar goed, het 9in9 door en met volleybal_
een bU elkaar geraapt team gingen wij op weg. De aanvang was
20.00 uur en (na eerst even naar de wel hele kleine broekjes dames
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van de volleybaldames van Sneek te hebben gekeken) de aftrap
was voor Oldeboom 2. Wij gingen voortvarend van start en met
goed voetbal werd na een klein half uur Ate B vrDgespeeld, die
met een fraaie trap de Sneker kêêpêr wist te verschalken. Wij
konden de eerste helft de controle goed houden en gingen dan
ook terecht met een 0-1 voorsprong de rust in. Na de rust pak-
ten wiJ gewoon door met ons goede spel. Met gastspelers Kees
Reitsma en Ronald Wilkens op het middenveld werd het een
wedstrijd die wlj volledig naar ons toetrokken. Ik denk dat WZS
misschien 2 halve kansen heeft gecreèerd ln de hele wedstrljd.
Gelukkig reageerde keeper Siep B. hier attent op en liepen wij
geen averij op. Sterker nog: na 80 minuten gooiden wij de wed-
strijd in het slot na goed doorgaan van Johannes W. Hij was net
iets sneller dan de keeper van WZS en kon met een fraai wip-
pertje de 0-2 aantekenen. Nu konden wij de wedstrijd helemaat
controleren en zeer professioneel uitspelen, Dank gaat uit naar
onze gastspelers van deze week: Kees Reitsma, Wiebe Jager,
Sible de Roos, Ronald wilkens en August Faber.
Jongens het begint echt ergens op te lijken!! Met opgeheven
hoofd naar de volgende 3 punten.

OldebooÍn 2 wint gewoon wêer in Spektakelstuk tegen
Dronrijp. (2 april 2006)

Nu maar weer gewoon op zondag voetballen met. eigenlijk voor
het eerst een selectie die uit B-selectiespelers bestaat. Gaat het
dan werkelík een keer een beeqe de goede kant op?? Het be-
gint er zowaar op te lijken. Ga zo door jongens!
Vandaag de uiterst lastige thuiswedstrijd tegen Dronrijp 2.
In de heenwedstrijd konden wij absoluut geen controle ovêr de
wedstrijd krijgen, en verloren dan ook met 3-2. Wlj wilden van-
daag ons gram halen natuurl0k, en hoewel Dronrijp vorige week
2 punten van koploper Joure wist te stelen door met 2-2 gelik
te spelen, waren wij gebrand op een overwinning.
Zeer fanatiek begonnen wij aan de wedstrijd op een veld dat
misschien wel had moeten worden afgekeurd. (Gelukkig kunnen
scheidsrêchter Wagenaar en ik het heel goed vinden en werd er
gewoon gespeeld.) Met het duo Ate B. en Johannes W. in de
spits met daarachter Jorrit Z. en Robert van S konden wij de
wedstríd redel[k controleren en na een klein kwartier konden
Johannes en Ate de Dronriipster verdediging te kakken zetten
en Johannes scoorde met een droge knal via de paal de 1-0.
Dronrijp vond dit niet leuk, en zette de aanval in.
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Doordat Ronald van W. een voorzet ongelukkig van Íichting ver-
anderde kwamen beide ploegen weer op gelijke hoogte. Dron-
rijp zette even door en scoorden kort hierop de 1-2.
Volgens mU wekte dit behoorlijk wat emotie op bij onze jon-
gens, want wij begonnen symptomen te vertonen van een 9e-
voel van: dit laten wA niet op ons zitten, De sterk spelende Ate
B. 9in9 ervandoor en kon met een fraai en snel dalend schot de
iets te ver voor zijn goal staande keeper verschalken, 2-2. Nog
geen 2 minuten later was het dezelfde Ate B. die met een beste
individuele'Ronaldinho'-achtige actie zichzelf vrijspeelde en
prachtig de 3-2 aantekende.
Dit was ook de ruststand en na rust was het weer Dronrijp dat
vooÍtvarend van start 9in9. Zij konden kort na rust de 3-3 aan-
tekenen door een rebound van een hoekschok fraal in de rech-
ter bovenhoek te krullen. Wij werden echter alleen maar sterker
van dit tikje, en gingen als bezetenen voor de overwinning. Niet
geheel overtredingvrij maar wel met vreselijk veel inzet werd
Jan V (ook weer van de partij na een langdurige blessurê)
prachtig door de lucht aangespeeld, zijn droge schot werd nog
gepareerd door de keeper, maar een attente Johannes W. kon
de 4-3 binnenschieten. Maar natuurlijk kwem DronrUp weer op
gelijke hoogte door een schlemielige goal. Weer een domper die
wU te boven moesten komen zo vlak voor tijd.
Nog 1 aanval dan, alles eruit wat er nog in zit en wat is het dan
mooi dat door inzet en strijd loÍÍit Z de winnende binnen kon
tikken. Een waar spektakelstuk en regen en modder, met 3
punten als resultaat!

CHAPEAU jongens en op naar de volgende, Joure uit!

Auke
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Nieuwe kopij vóór l juni a.s. inleveren of
mailen naar:
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Oldeboorn 3(4) tegen wzS(RES), zaterdag 1s aplil
De partij begon dus verwarrend, maar wel positief. We zijn geen
grijze tegenstanders gewend. Al gauw werd het 1-0, tot verba-
zing van het publiek op onze enige staanplaatsen! p.v.d.Vlu9t
deed het weer! Nu was het spektakel los, als Piet opnieuw zou
scoren werd hem een striptease beloofd en de rest een uur bier
bij Moeke. Deze soap wordt later hervat.
Al snel werd dus de 2-0 gemaakt: een goal waar iedêreen nog
weken jaloers op zêl zijn, al zeg ik het zelf! Piet deed heet erg
zijn best, maar geen 3-0. Dit deed A. Oosterbaan. Mooie goal
maar niet als de 2-0. Plotsklaps kwamen we er achter dat we
ook nog tegenstand hadden. Êen tegenstander struikelde en viel
zomaàr met bal en al in de goal. 3-1. Toen werden we wakker
en vooral Frans! Hij maaKe zomaar uit het niets 4-1. Wij gingen
hierop ons feestje vielen en er kon dus zomaar een Sneker onze
goal binnenlopen, met bal 4-2. Arjen Watzema paKe als eerste
de strijd weer op en maakte meteen de 5-2. Nèt niet zo mooi
als de 2-0, maar ja. Toen volgde ineens een zware overtreding
van J. Poepjes (onze scheids). Een penalty tegen.... Sorry, heb
hier een aandeel in, 5-3. Nu was alleen onze hoop gevestigd op
Piet v.d.Vlugt om de voorsprong toch nog weer te vergroten.
Plet had een streven en maakt dus ook nog een pracht van een
goal! Onze eindstand 6-3. De rest wordt vervolgd, i.v.m. piet.

Hunter

aalk D2 - Oldeboorn D1

Zaterdag 18 maart 2006 hadden we een wedstriJd tegen Balk in
de plaats Balk.
Dennis stond op keep. De tegenstanders maaKen als eerste een
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doelpunt, omdat wij niet goed verdedigden. Gelukkig hebben we
nog kunnen scoren. Tim maakte een mooi doelpunt. Hij nam de
hoekschop met een draai en de keeper van hun kon de bal niet
meer pakken. Balk kwam weer op voorsprong, 2-1. De eerste
helft was voorbij. In de rust kregen we waterige ranja.
Toen we in de tweede helft gingen spelen, glng het beter, om-
dat Dennis in het veld stond. Steven stond op keep. Balk s€oor-
de weer een punt, 3-1. Na een tijdje scoorde wí een doelpunt.
Ik heb geen idee meer wie het doelpunt scoorde. 3-2 was ook
de eindstand.

Daan Spoelstra

F2! ZaalvoetbaltouÍnooitjes Langezwaag (14 januari en 4
februaÍl)

De Aldeboarnse Duvels Handige Doelpunten machine (beter
bekend als de ADHD machine) heeft weer van zich doen spre-
ken. Dit keer waren we te gast in de sporthal van Langezwaag,
waar we twee dagen lang onze stinkende best hebben gedaan
om winterkampioen te worden. Als stuiterballetles renden jullie
voor, tijdens, tussen en na de wedstrijden in het rond. Jullie
waren links, schoten naar rechts, sprongen omhoog, doken de
diepte ln, zaten in de klimtoestellen, renden rondjes door de
kantine, gilden de hoogste tonen uit jullie strotjes; en dat alle-
maal met z'n tienen door elkaar. Mijn nekspieren zijn na deze
winter net zo ontwikkeld als die van een plngpong jury. De
energie die jullie hebben is onnavolgbaar, aan het eind van de
dag voelde ik me dan ook een ouwe pake en zocht m,n rust ach-
ter een rustgevend bruisend bieÍtje (terwijt ik altijd de iltusie
had dat ik de eeuwige jeugd bezat).
Maar goed, ik mag niet klagen want het resultaat was weer fan-
tastisch. We zijn op de 2d' plaats geëindigd, zonder een wed-
strild te verliezen. Klasse mannen en vrouwen, ik ben benieuwd
of we deze lijn op het veld vooÍt kunnen zetten. De doelpunten-
makers: Floris 4, Max 3, Wiemer 2, Bo 1, Brend 1, Ank 1.
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Nog een paar weken tralnen in de zaal en daarna gaan we weer
naar buiten.

Patrick'ouwe-pake" Antonissen

Oldeboom F2 -JouÍe F8 (14 maaÍt)

Hèhè, eindel[k mochten we de wei ln. De eerste wedstrud van
het nieuwe seizoen voor aldeboarns jongste kampioenen, met
twee spelers minder. Max is naar de F1 en Rommy gaat haar
talenten in andere hobby! zoeken- Bovendien kon Menko er dit
keer niet bij zijn, de anderen moesten de kar nu dus gaan trek-
ken. En die verantwoordeliJkheid was wel aan jullie besteed!
Brend heeft zich ontwikkeld tot een betrouwbare laatste man,
met een volwassen overzicht om het spel te verdelen. Justin
(gekleed als een michelin-mannetje) qrijpt elke kans aan om de
bal een rotschop naar voren te geven. Ank staat haar mannetje
inmiddels zorvel in het veld als in het doel. Wiemer en FloÍis
waren de heersers van het mlddenveld, 100 ballen afgepakt en
dàama altijd een goed pass. Yannick assisteerde Brend, zodat
het achter echthermetisch gesloten bleef. Thomas hield de eer-
ste helft het doel schoon en zorgde de 2de helft voor het even-
wicht in het team. Bo tensloRe slalomde zonder moeite tussen
de reuzen van Joure door.
De wedstrijd zelf was ook leuk om te zien. Joure en Oldeboorn
waren aan elkaar gewaagd, met een klein overwichtje voor onze
zwarte panters. Er weÍd zelfs overgespeeld, posities van elkaar
overgenomen, voorgezet en... àfgerond, kortom het totaalvoet-
bal zlt er nu al in, Ver in de 2e helft, kon Wiemer één van onze
flitsende aanvallen bekronen met het enige doelpunt. Waardoor
we dolblij waren toen de fantaaaastisch fluitende scheids voor
de laatste keer floot.
Op naar de volgende wedstrijd.

Patrick "de-winnende-scheids" Antonissen

Aengwarden F2 - OldebooÍn F2 (25 maart)

Het is me vandaag weer duidelijk gewoÍden; er bestaat geen
mooier leven dan het leven van een F-pupil. Het enige wat be-
langÍijk is, is de lijfspreuk van Bassie & Adriaan: 'wat er ook
gebeurd, altijd blijven lachen'. Als er al problerien zljn, niet aan
denken, dan moet er namelijk ook een oplossing zijn. Eerste
probleem was dat Brend, onze heersèr ln de verdediging, er niet
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bij kon zijn; oplossing: dan zetten we een ander op die plek.
Volgende probleem: je hebt de bal, maar er staat nlemand vrij;
geen probleem dat schlet je 'hm gewoon naar voren en rennen
we er met z'n allen achteraan. Derde probleem: de tegenstan-
ders zijn gemiddeld 2 jaar ouder dan wij en scoren er dus lustig
op los; oplossing: vol op de aanval gaan en alleen maar denken
aan de mogelijkheid om ook een keer te scoren. De scheids fluit
het eindsignaal, we zijn doorweeK en hebben 7-0 verloren; Wat
hoor je dan uit de Aldeboarnse keeltjes: 'Ha, we gaan nu lekker
onder de warme douche','Ik heb met de penalty's wel lekker
hard geschoten','ik heb me te blubber gerend, ik wist niet dat
er zoveel lucht in me zat', 'volgende week zijn wij weer aan de
beurt om lekker te knallen tegen Akkrum'.

Mannen als jullie vandaag al zo lekker kunnen lachen, dan zal
het volgende week op 1 april helemaal lachen, gieren en brullen
worden- Dorpsgenoten rep je naar de velden en geniet van onze
jeugd.

Patrick'de waterdrager" Antonissen

OldebooÍn F2 - Akkrurn F4 (l april)

TJonge jonge jonge wat een wanprestatie! Voor straf moeten
jullie woensdag met trainen alleen maar rondjes lopenl!!!!
Hahahaha, grapje, 1 april.
Vandaag was de dag van de grappen en de grollen, en dat heb
ik geweten. De één kwam strompelend aangelopen met een
verzwikte voet, de ander was z'n voetbalschoenen vergeten,
een derde had per ongeluk een deuk in m'n auto geschopt. Ge-
lukkig is het slechts eens per jaar I april.
Maar dan de wedstÍjd, dat was zeker geen grap! We mochten
het tegen onze aartsrivalen uit Akkrum ognemen, het kostte me
dan ook geen moeite om de manschappen te motiveren. Van de
eerste tot en met de laatste minuut was het bloedstollend span-
nend. Voor elke millimeter werd zwaar gevochten, soms wonnen
wij het duel de andere keer waren zij iets sterker. Iedereen
deed z'n stinkende best, ên beter dan dat bestaat niet.
Eén speleÍ moet ik toch even biJ naam noemen. Thomas was dit
keer zondeÍ twijfel 'De man van de wedstrijd'. HU staat tegen-
woordig vaak op doel, en goed ookl Een paar keer dacht ik dat
de bal zeker onze doellijn zou passeren, maar daar zette Tho-
mas telkens een hand, een voet of een knie voor. Hij wist er
elke keer precies op tijd met ware doodsverachting voor te dui-
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manliuh, ik
ben trots op
iullie

toch zijn on-
ze godenzo-
nen het vêld
op gegaan

het zo hard
regênde dat
de dakpan-
nen êr aÍ
vielen

ken. Vol zelfvertrouwen knalde hij de bal vervolgens rlchting
onze aanvallers, die dan weer aan een mooie aanval konden
beginnen.
Manljuh. ik ben trots op jullie. Kilometers gerend, liters zweet
gezweten, kilos vet veÍbrand. Helaas lukte het niet om te sco-
ren, maar dat lukte hun ook niet. Dus bleef de stand dezelfde
als waarmee we begonnen.
Volgende week ls Floris er weer bij, misschien dat we dan weer
de volle drie punten binnen kunnen halên.

Patrick "de poetsen slikker" Antonissen

Old€boorn F2 - CWO F9 (8 april)

Het was vandaag echt geen weer om te voetballen! Toch zijn
onze godenzonen het veld op gegaan om de weergoden te
weerstaan. Na afloop hadden ze nog puf genoeg om in de kanti-
ne als een hecht team de wedstrijd na te bespreken en een ei-
gen verslag te schrijven:
"In het begin vonden wij het leuk, want we scoorden aan de
lopende band. En elkgspeler was goed. Ze kwamen nooit bij
ons goal, dus Thomas werd een beetje koud. Toen was er in de
eerste helft een jongetje die ophield omdat hÍ de hele tild geen
handje wou geven. nadat hlj Yannick geduwd had. Na de rust
moesten we toch nog voetballen van Patrick terwul het zo hard
regende dat de dakpannen er af vielen en de hond van Yannick
niet meer naar buiten durfde. Justin vond het okay. De 2@ helft
duurde slechts 5 minuten toch scoorden we nog 3 keer terwijl
wU een mannetje minder hadden. Eindstand is 10-0 tegen CV-
vo".
Dan was er nog een kritische opmerking van het publiek wat
zeker in het verslag opgenomen moest worden: "Meer overspe-
lên". HU zal wel niet gezien hebben dat je door de straffe regen-
bui geen hand voor ogen kon zien, laat staan een medespeler.
Volgende week zal de beloofde lente dan toch eindelijk doorbre-
ken en gaan we weer een keer in het zonnetje ballen.

Patrick'slavendrijver' Antonissen
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Datum

Zaterdag 6 mei

Zondag 7 mêi

Zaterdag 13 mei

Zondag 14 mei

Zaterdag 20 mei

Zondag 21 mei

Zaterdag 27 mei

Zondag 28 mêi

Zaterdag 4 Juni

Zondag 5 iuni

's morgens

Ouder van:
F-B- & R.I.W. Crone
E. & G. Huitema

Elisabeth Poêpjes
Swannet Ernst

Ouder van:
B. de Jong
A. de Jong

Sietie Huisman
Karin Rodenburg

Ouder van:
J. Reitsma
R. van Roeden

Jan W. Boschma
Cees Reitsma

Ouder van:
D. Spoelstra
N.&R.vKalsbeek

Griet Valk
Wendy Tysma

Ouder van:
A. v/d Horst
J. & D. Haspels

D.H. Akkerman
Leonie van Veen

's middags

Ouder van:
A. & Y. de Jong
J.J. Lolkema

Henk v/d Meulen
E, Ashur

Ouder van:
F. & H. Kroes
C. & w. Schukken

Ouder van:
R. Spinder
G. Westbroek

Êllert Quarré
Jorn Klompmaker

Ouder van:
H. Stulp
P. Altena

Jan Meester (oude)
Walter van Maren

Ouder van:
J.B. Fokkema
O. Ashur

Petra Kiestra
Monique Hoekstra
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Woensdag 3 mei 2OO6
WZS4 - Oldeboorn 4

Zaterdag 6 mei 2006
GAVC/O|d. DAl - Renado DAl
Oldeboorn Cl - Jubbega C2
Oldeboorn D1 - Joure SC D4
Oldemarkt FC El - Oldeboorn El
Akkrum Fl - Oldeboorn F1
Oldeboorn F2 - Aengwirden F2

Zondag 7 mei 2006

19.00 uur

14.30 uur in crou
11.0O uur
11.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
10.00 uur

14.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur

14.00 uur
09.00 uur
09.00 uur tijd

veranderd
11.00 uur i
10.00 uur
09.00 uur

10.00 uur
13.30 uur
10.00 uur

19.30 uur vêrplaatst
van 20 mei

Friesland 1

Gorredijk 5
Oldeboorn 3
LSC 1890 5

Oldeboorn 2
Bakhuizen 2
Oldêboorn 4

- Oldeboorn 1
- Oldeboorn 2-
-FFS2
- Oldeboorn 4

- LSC 1890 3
- Oldeboorn 3
-FFS3

Zaterdag 13 mei 2OOo
Lemmer DA - GAVC/O|d. DA
Heerenveen C4 - Oldeboorn Cl
JV Bolsward D2 - Oldeboorn D1

Oldeboorn El - Old Forward El
Oldeboorn F1 - Oosterlittens F1
Akkrum F4 - Oldeboorn F2

Zondag 14 mei 2OO6

Woensdag 17 mei 2006
Oldeboorn E1 - Wapserveen El
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Dond€rdag 18 mei 2OOo
GAVC D3 - Oldeboorn D1

Zatêrdag 20 mei 2006
Oldeboorn Cl - CWO C3

Oldeboorn F1 - HJSC F1
CWO F9 - Oldeboorn F2

Zondag 2l mêi 2006
Black Boys 2 - Oldeboorn 2
Read Swart 5 - Oldeboorn 4

Woensdag 24 mei 2OO6
Oldeboorn F2 - Oudehaske F3

. Zaterdag 27 mei 2006
Wispolia El - Oldeboor E1

19.00 uur verplaatst
van 20 mêi

11.00 uur wordt moge-
lijk verzet
i.v.m. toer-
nooi bij REs

10.00 uur
11,30 uur

10.30 uur
10.00 uur

19.00 uur verplaatst
van 27 mei

09.00 uur
Oldeboorn Dl - Heerenveense Boys DZ 11.00 uur opnieuw

vastgesteld

Zondag 28 mei 2006
Oldeboorn 4 - LSC 1890 5

3/4 juni 2006
eventueel nacompetitie

10.00 uur
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Bijgewerkt t/m 23 aprll 2006

NAAM ELFT DPT !AA!!

F. Goerrres Derde 4
B. Oosterbaan Vierde 4
H. Oosterbaan Vierde 4
S. Oosterbaan Vierde 4
S. Vink Vierde 4
J. v/d Made GAVC 4
M. Meester Tweede 3
R. van Steinvoorn Tweede 3
E. Quarré Tweede 3
T. de Jong Derde 3
A. Oosterbaan Derde 3
l. Beimin Eerste 2
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ELFT DPT

M. de Vries Dames 40 l.W. Boschma Eerste 2

A. Faber Vierde 24 W. Huisman wzn Eerste 2

s. veenstra Eerste L2 A' vink Eerste 2

T. Akkerman Eerste 11 l. Zandberg Eerste 2

J. Watzema Tweede 9 E. Westerhoven Tweede 2

C. Reitsma Vierde 9 A. Bergsma Derde 2

S. v/d Heide Dames I A Brouwer Dames 2

A. Èuisman Eerste 5, Imke GAvc 2

Joh. Nijdam Eerste 6 R Bangma Tweede 1

s. Banima Tweede 6 J Klompmaker Tweede 1

A. Bergima Tweede 6 - J'l' de Vries Tweede 1

-1. Tijsáa Derde 6 R' v' warmerdam Tweede 1

H. Vink Vierde 6 E. Ashur Derde 1

R. de Wit GAVC 6 W. Jager Derde 1

P. v/d Vlugt Derde 5 F' Goerres Derde 1

n. Watzeria Derde 5 S. de Roos Derde 1

G. de long Dames 5 H' Hartmans Vierde 1

R. Rijskarip Dames 5 B Haspels vierde 1

I_ Schoenmaker 6AVC 5 M. Hofstra Vierde 1

B.p- Kleefstra Eerste 4 w v' Maren vierde 1

T. proot Tweede 4 Í. Bijlsma GAVC . 1



BARBEQUE
Als seizoensafsluiting nodigen we alle leden,
maar vooral de vrijwilligerc en sponsors uit
voor de jaarlijkse barbeque op:

20 mei 2006 om 20.fi) uur
bij de kantineop het sportveld

W Oldeboorn wil hiermee iedereen bedanken
voor de inzet in het (bijna) afgelopen seizoen.

Qp deze avond zal tevens de Beker van
Verdienste en de Piet van der Feerbokaal

fiomt allen ...
{an maken er een gezellige zomerav van!!



klussen{ag

Op 3 juni a.s. houden we weer een klussendag. Er
moeten weer veel kleine en grotere
klussen worden geklaard, waaronder
o.a. het (gedeeltelijk) verven van de
kantine.

We rekenen erop dat er van elk team
m'n4 of 5 mensen komen, zodat we met ca. 20
mensen aan de slag kunnen. Ook de leiders zullen
jullie nog benaderen. Voor eten en drinken wordt
gszorgd,. We beginnen op 9.00 uur en hopen op
mooi weer en vele klussers, zndathetook dit jaar
weer een gezellige 'doed4g' wordt.

En het belangrijkste.... dat het sportcomplex er
voor het níeuwe seizoen weer'spic en span' bij
ligt. We rekenen op jullie!!


