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Dit team speelt volgend seizoen 3e klasse.!!

Proficiat
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Op 17 maart is ien fan És trouwste supporters ferstoarn. Troch svn
6fnimmende sonens wie it foar him de iêste tiid net at net méàiáoogtit O.
wedstriden fan it 1e bU te wenjen. Mar bij ien fan myn besites oan hiá, die
bliken hoe't er him belutsen fietde bij fuotbatktup AtáeUoarn. Wint àé.'f.t
:yl |rert_woJ 60 jier lang. Earst as tieder fan?;dugO, tegearre mei Àinze
Mulder. Op'e fyts troch waar en wyn mei <le A-'s of de B-'s nei de
omlizzende doarpen, Letter, doe,t syn soannen Oene en Wiggle yn it l.
fuotbêllen, wie er tige.fanatyk. Raai guod spuie as it net neÍ iiÁ gÈ ányn'e hannen wriuwend as it foar de wyn gie. Doe,t syn soannen sóppàn,
bleau de gong.nei it-tuotbatfjitd, benammln doe,t btíken oie Oàt iví'-
pakesizzer ek knap fuotbalje koe. Hij hie wer in tdoat. Doe.t er nei in
wurksum mar net altiten maklik libben mear frije tiid krige, seagen we him
:! Iigk oa-n it wetter sftten te fiskjen. Geniersjénd ran O-e írue t'iià Ovi er
no nre en tan de bern, de pakesizzers en ik tink de oerpakesizzers. Mar ten
ding mocht en woe er eins net oerslaan, de gong nei ti ruoOafCiià. SJs it
'Dames'fuotbaljen hie oan Schriemer in trouwe iupporter. Mei mannen ats
9-*:.lq:"ryry en Atbert Nijhotr waard it soms mát opsein. roai àJoo ;ierdat Hindrik Schriemer de boarnster fuotb-allers láns de line oanfitere hat,
wolle wij nochris tanksizze. Frou Schriemer wie sa.n wyt<ein fààf aftinnè,
mar ik tink dat se it graach foàr him oer hie.
W Oldeboorn sil noch faak oan him weromtinke en wol frou Schriemer
bern en bernsbern nochris in protte sterKe tawinskje.

Hein Akkerman, foarsitter

Uiteindelijk gaat het toch
om Persoonlijk contact

rri.iled E nt I Aar. PJ. Tretsró*' ó | 9oot CV 6@u
têíêfoon (oja, :e9 55 er9 | wÍw.Í'i.rtandb.nt.nt
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Junior:
o Blauw/grijze sportsokken, op de board 99
. Blauw/lichtblauw met wlt trainingsjack, mt 1fl
. Kniebeschermers(skater?)
. Eén zwart handschoentje zonder vingereinden (zgn. kaíe)
. Grijs hemd
. Geel/oranje T-shirt + print California surfin, mt. 146

. Zwart T-shirt lange mouw met witte print (vooÍ + rnouwen), mt' 122

o Okergeel sweatshirt met gekleurde print, mt.128
. Grijs T-shirt met witte mouwen en ijshockeyprlnt, mt 128

. Grijze IVIKF kindersweater, mt L

. Stel oranj€ veters

. Wit Polyester sportbroekje, mt. 152

. Blauwe rubberlaazen, mt. 34

. Wit Ajax T-shirt, mt 116

. Blauw/grijs trainingsjack (met rode biezen), mt. 140

. Geel/groen trainingsjack, mt S

. Blauw/lichtblauw/wit vest met opschrift 'Racing' en 'speed way', mt. S

. Blauwe polyester Umbro trainingsbroek, mt 176

. Rood Arsenal-shirt met opschrift'10 R.v. Persie'

. Aanvoerdersband rood/wivblauw'Captain'

Senior:
. Rose/witte handdoek
. Grijs/blauw T-shirt
. zwart/grus/okergeel gevoerd trainingsjack, mt. L

. Petrolblauw sweatshirt, met embldem van Heerenveen, Abe en urc, mt M

. Grijze sjaal

. ZwaÉ T-shirt (Oldeboorn 3e klasse?). Mt. XL

Dit is de laatste Suffelkoer van dit seizoen. In het nieuwe seizoen beginnen we weer
met een lege'koer'. Willen Jullie nog eens goed de lange lijst nakijken of er eigen-
dommen van Jullie blj zijn? Tot de zomervakantle kunnen spullen worden opgehaald,
daarna gaat alles weg!!!!
De snuffelkoer staat tot die tijd bU Sietie Huisman, tel. 631657
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Zaterdag 3 junijl. hebben we weer de jaarlijkse opknapbeurt van het
sportcomplex gehouden. EÍ waren weer vele klussen te klaren en alles
ziet er dan ook weer naar behoren uit. Om 9.OO uur was de koffie klaar
en een half uuoe laten zijn we vol goede moed aan de slag gegaan.
Tusse_n de middag geze ig getuncht met z,n allen en na anóoi, ám een
uur of vier, nog 'even, nagezeten/ gepraat en geborreld. Wel viel het
op dat er veel mensen verstek laten gaan op zb,n klussendag. Van de
vijf seniorenteams én bestuur 1ca. gO teOen; toren ui fS'ÀËni"n op-
dagen en zie je dat het altijd weer op dezelfde mensen neerkomt. Dát
zun dus de mensen met.hart voor de zaak,. Maar als wat meer leden
de schouders eronder zouden (willen) zetten, zou alles in een traG
dag geklaard kunnen zijn. Alle vrouwen, mannen (en kinderen) die er
wel waren.... HARTSTIKKE BEDANKT !

Woensdagmiddag 10 mei organiseerde voetbalvereniging Oldeboorn in
samennrerking met de KNVB een 4-tegen-4 toernooi ioo-r de jeuqd van
5 tot en met 12 jaar. Met maar liefst 52 kinderen *us O" opló.iion-
verwacht hoog en moest het schema vlak voor aanvang nog snel wor_
den veranderd. In plaats van 4-
tegen-4 werd er nu op vuf veldjes
een 5-tegen-5 toernooi gespeeld.
Het succes was er niet mlnder
om, Na afloop kreeg iedere speler
een getuigschrift mee naar huis
als herinnering aan dlt toernooi.
Mede door het prachtige wêer en
de steun van vrijwilligers, de da-
mes van de ÊHBO en de enthou-
siaste ouders langs de lijn werd
het voor iedereen een onvergete-
lijke middag,
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alle weds-
rijden had-
den voor
Oldeboor
een gun-
stig resul-
taat

alles wat
Friesland
heefte
schreeuw-
de om een
doelpunt

Oldeboorn haalt op dc valraep nog de nacomPetltie
waar vooÍaf oo was qehoopt gebeurde afgelopen zondag ooK oaao-

""erf<etirf. 
OfOèooorn;oest zèlf de laatste competitiewedstrijd in

i""rrnárà"n ieqen Friesland winnen en de overige uitslagen moesten

o,ri.tio rritvattei. Oftewel Robur moest de derby tegen Harlingen win

;;;;Bl;.k Bovs moest punten laten h99en tegen DTD .Alle 
wed-

striiden hadden voor Oldeboorn een gunstig resultaat zodat de.Boarn-

ri.it."t:: pr"t* op de derde plaats eindigen en daarmee de pefl-

oàá uun r."tiio"n MKV'29 overnemen en voor het eetst sinds men-

iJnrr.rg";it 'rn"" mogen doen om promotie naar de derde klasse'

vËi a"-r. uist t"nd; prestatie moest oldeboorn in de wedstrijd te-

áen friestand wel tot het uiteGte gaan Met name in de eerste helft

ËuJ tr"io. noais" moeite met de tegên degradatiê vechtende Leeu-

warders. Het voór de rust beter voetballende Friesland was enKele

i.J.Jn u"rtoàaiit g.uaarliJk maar zag oldeboorn al vtoeg in de wed-

iirljá op uoors-póg komen. Een vriie trap voor de Boarnsters geno-

.e'n ador noÉrt 
"án 

Stei'nvoo.n werd hoog ingebracht waaí een ver-

àá1o", u"n Friesland de bal tegen de onderkant van de eigen doellat

*-À,Ëi. :"tt""".i lrijàam was el als de kippen bij om de rebound bin

nËn t" tirr"n, o-1. ;ng kon oldeboorn echter niet van deze voor-

.Jiono oeni.ien. De reëhterspits van Friesland snelde langs Jelle la-
láO JË'íti"t á"."s ziin diagonale schot met een vreemde stuit in de

"Ëir" 
r'".1 

"Àt"i 
Í""1.an 

-ttind,ik 
de long verdwijnen'1. 1 De wed-

striid otnq vriiwel gelijk op en voor beide doelen gebeurde het nodrge'

in á. ËroÉ"t" u"n-o.ierste helft kreeg Anno Huisman een vrije tíap

;;;ï"kbij de cornerulag op de helft van Friesland Ísjerk Akkerman

àiàárà" àË u"i p.it" in e-n bi.l de tweede paal kopte Bouke Paul Kleef-

rii" Já r-z t"gin de touwen. Hij maakte daarbij een lichte overtre-

áino ."u, aiiíu. t.heidsrechte; woudstra even ontgaetn Even later

i"iiZ l" i"r,"ioiÈ"nter wel goed op toen Hindrik de long een schot

u-a-n-gln vàn ae.pitten vanlriesland op de doellijn nog rt'ist.te stop-

i.i. Árc. tu"t Fríesland heette schreeuwde om een doelpunt' maar

iil.".iái"" o""oon verder. De rust werd dus bereikt met een 1-2

ràà*'Ài" -",i,t Oà goarnsters. wietse Huisman szn bleef vervolgens

in á.'ti".Ír.".", 
""hter 

en werd vervangen door Jelmer E)€imin'

Gatstgenoemde werd vlak na rust prima de diepte ingestuurd door-

Jorrit iandberg. De voorzet van Beimin was veryolgens laag en naro

íïiÏ i!]Ëit Àri"iÀan op de goede plek stond om deze uitstekende

aanval áf te ronden, 1-3. Na deze treffer verènderde het wedstruo"

Ëàra 
"riràáià. 

Bï di Leeuwardets was het geloof in een goede.afloop

J"iËai" "*""" 
óra"boom beperKe zich tot het eenvoudig controle-

iàn uii oe íeost.iio. FÍiesland probeerde het met lange ballen' maar

rii"ààuia.rUi tt"í uast aanspeelpunt Martin Tromp die geschorst
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moest toekijken. De verdediging van Oldeboorn kwam nauwelijks in deproblemen. tslerk Akterman wérd nog vervanqen door lan wvbrên
Boschma eo een kwaítier voor tijd r*árn p*Ëii*-iË 

"ïo'rrií"ï "aavoor Jonit zandberg. ondanks het feit dat o" ar"i"!iË_ ;àq à"kïrË"'"Ínogetijkheden kregen veranderde er niets meer tn de sà"àiàoàïór_d^eboom-zich toch nog mag opmaken voor de nacompetitie, E;;Ë;krcege na een seizoen waann Oldeboom na een beroerde staÉ (tw;punt€n uit vijf wedstrijden) zich prima terug ,uist te vectrten en uitljndelijk met een derde plek en nacompetitie heel tevreden mao ziin r.l::.
wre weer zit er nog meer in en kan de ploeg nog uoo. u"n u"-.àliing--'zorgen.

Pl_O-1b:"- wtnt eerste wed3trij.t in nacompefltie v.n DTD
uroeDoorn mag het in de nacompetitie in de viérde klasse A uióechten
ii:!ol?:" Robur. Tegen beide ptoegen moeten de Boarnster het één
::,i:l:.T:::l 9" winnaar van deze mini competitie speert een Uei'slssrngswedstnjd tegen de winnaar van de nacompetitie in de viJrdàktasse c. otdeboorn speelde afgetopen zonoag ae eerstà weirtriËir,ri,tegen DTD.
Twee weken geleden speelden beide ploeqen in Oldeboorn ook,t rFdÊn
etkaar. Toen wonnen de Boamsters 

"'.it 
Àé""o"oisïeiïj;.;;.ï;ï"

DTD toen voetbalend zeker geen stechie pt""g, ;";;;;; hJ;o;;"jop.fysieke krècht afgetroefd aoor de op dat geïied st".tËà ,pàrlË *"oldeboorn. ook in dit duet gaf dit de doorstaó. oro tàa.re.-ià s"ïeË'wedstrijd.gezren misschien het betere van het spel, rnau. n lst rnánio-ka-nse-n.af te dwingen-doordat de fysiek ;t";k; ;'.;J";;;u; óï;;r."wetn19 kansen weqqaf.

lL.1:b_:rlf.": ygrt de wedstrijd was Oldeboorn de betere ploeq. Het(wam zo nu en dan gevaartijk door over de zijkànten. tctrt'uitqóspe-e-lae
kansen teverde het de proes niet op. o" 

""otá 
_oà"iifl-nàij;'"ï;ï=

RobeÍt van Steinvoorn r.rit dè tweeáe ltin, .u".,iln-r.Éoi w"àï"ï'
sepakt door de doetman van DTD. eii áó".igh"il "á;'l"iià."iïrï*rAkkerman die helaas andere verptichtingen hua, .p"uro" bioàUooiíi,it
Jelm_er B€imin. en. torrit zandberg in de ioorhoedel B;;;;;;;Ë;' ""
Keharu maar hadden. het moeilijk tegen de verdedigers van óió, io.hre-vero€,net hàrde weken en goed dooeetten van de twee halverweoeoe eersre neft een vrije trap op voor Oldeboorn. Op zo,n twinti; ;;i;rvan het doel schoot pieter poepjes vervolg"n. O" u.ij. t."p t 

"iá "n-àïoom.de muur van DrD en de uàiurer uia íá fuuiii;;á;;r.ó. '"r; f.li'"",restant van de eerste hetft werd DTD wat d;eig""Oà,. ío.Ël oË ;ài,
1d*1vel9 wonnen ze meer duets, maar gevaartijk weÍd het aeen mo_ment. Do€tman Hindrik de Jong rraO aan ót weiníg Áoeit"lU'"-já.i""
schoon te houden. omdat de B;a.nsters zetf ook wtinig rnuái"irià" .fte dwjngen werd de rust met een l_O voorsprong bereikt.
Nà de pauze ging DTD zoals verwacht vooítvàre;d van start. Oldeboornhad n€t ats twee weken eerder moeite om de speters van orO-"aíiicii'af te houden- Achterin. moesten alle zeiten Uijgézài w";;; ;;;;;;:sprong.te behouden. Aanva end werden de e""i""t"Ë 

";à 
íà#."ïi""gevaartijk. Er werd net ats voor de rust weinig 

""giJ.;?lrï"ri" bï"'

maar werd
vooral op

fysieke
kracht aÍ-
getroefd

áchterin
moesten

alle zellen
biigezet
wotdên
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,ê zou vêr-
wachten
dat er na
deze trêffer
iets knapte
bij de
Boarnsters

vooraf-
gaand aan
de wêd-
strltd werd
eên mlnuut
stilte ln
acht geno-
men

Oldeboom, maar toch leek het 1-1 te worden toen een voorzet vanaf de
ziikant werd ingekopt door de spits van DTD. Scheidsrechter Wuite
keurde de treffer terecht af omdat de bal reeds de achterlijn was ge-

passeerd. Even later werd het alsnog geluk. Een vrije trap van de zij-.
iànt werd door Oldeboom niet voldoende víeggewerkt en de bal werd

door DTD opnieuw hoog inqebracht. De bal viel net tussen de boarnster
achterhoede en doelman Hindrik de Jong, waar een speler van DTD de

bal ineens uit de lucht binnen schoot, 1-1. op dat moment een terechte
tíeffer omdat Oldeboorn er nog zelden uitkwam en DTD het beste van
het spel had. le zou misschien verwachten dat er na deze treffer iets
knapte bU de Boarnsters, echter niets was mindet waar. De ploeg be-
gon weer aan te vallen en was via een kopbal van Jorrit zandberg nog

èven dreigend, Echte kansen leverde het niet op zodat traineÍ Sido
Postma in de slotfase van de wedstrijd de net van een neusoperatie
herstelde Siete Veenstra inbracht voor.]orrit Zandberg om nog wat te
foíceren. Immers bij een overwinning hoefde Oldeboorn pas aanstaan-

de zondag tegen Robur te spelen. Bij ied€r andel resultaat moesten de
Boarnsteè woensdag al naar Harlingên voor de tweede wedstrijd in

deze nacompetitie. Het spel werd langzaam aan beter en Oldeboorn
kreeg iets meet controle over de wedstrijd. Dit leverde uiteindelijk de
winnènde treffer op. De tot dan toe redelijk onopvallend spelende Anno

Huisman liet zien dat hU over uitzondedijke kwaliteiten beschikt. De

schaduwspits van oldeboqtn nam de bal in het zestienmeterqebied van

DTD knapaan, wipte hem over zijn directe tegenstander en nam de bal
ineens op de pantoffel. De bal daalde precies op tijd en DTD doelman
Reitsma was kansloos, 2-1. In de minuten die nog resteerden probeer-
de DTD met een klein slotoffensief de gelijkmaker nog af te dwingen.
Jàn Wybren Boschma viel nog in voor Pietel Poepjes om de Yoorsprong
te behouden. Scheidsrechter Wuite liet ook nog een behoorlijke tud
doorspelen, maar Oldeboorn hield stand tot het eindsignaal en heeft
een eerste goede stap richting promotie naar de derde klasse gezet.

Volgende week speelt de ploeg in Harlingen om 14:30 tegen Robur'
Hopelijk kan de ploeg dan rekenen op veel steun van de boarnster sup-
porters,

oldêboorn blijft ln de racê voor PromoUQ naar derdc klasse
Nadat oldeboorn vorige week de eerste wedstrijd in de nacompetitie
thuis met 2-1 had gewonnen tegen DTD, zag het afgelopen woensdag

DTD thuls met 2-0 winnen van Robur uit Harlingen. Oe Boamsters had-

den dus in de uitwedstíjd tegen Robur aan een gelijkspel genoeg om
groepswinnaar te worden en zich te plaatsen voor de beslissingswed-
strijd om promotie naar de derde klasse. Robuí moest op zijn beurt met
drié doelpunten verschil winnen om nog kans te maken op promgtie
Voorafgaand aan de wedstrud werd een minuut stilte in acht genomen

voor dé afgelopen vrijdag oveÍleden Klaas Melessen, werknemer bij
hgofdsponsor Knol van Oldeboorn.

OldebooÍn had verwacht dat de Harlingers al in de beginfase van dê
wedstrijd vol gas zouden geven en meteen druk op de boarnster ach-

terhoede zouden uitoefenen. Robur begon echter wat behoudend en het
was Oldeboom dat het meeste balbezit had en het dichtst in de buuÉ
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van het vijandelijke doel kwàm. Al vroeg in de wedstrljd teverde dit
een-v.lje trap op halverwege de helft van Robur, na een overtreding
op Anno Huisman. Robert van Steinvoorn draaide de bal gevaarlijk
voor het doel. Deze weÍd door alles en iedereen gemlst e; de do;F
man van Robur werd het zicht dusdanig ontnomen dat ook hU geen
antwoord had op de indraaiende bal die pardoes in de verste hAk
verdween, 0-1. Een droomstaÉ voor Oldeboorn waarvan het helaas
niet lang kon genieten. Na een overtreding kreeg Robur een vrije trap
halverwege de speelhelft van Oldeboorn, óe vrgátrap werd hoog in_ 

'
gedraaid richting de tweede paat waar Bouke pául fleefstra de bit
ongelukkrg op zijn hoofd kreeg en daarmee zijn eigen doelman vol-
strekt kansloos liet, 1-1. Robur begon na dit joelp-unt wat meer aan te
dringen en de achterhoede van Oldeboorn kreeg iet lastiger ln deze
fase. Rechtsachte. lohannes Nijdàm liep tegen áen gele Èaart op, wat
hem waarschijnlijk een schorsing oplevert. Ondankieen licht o;er_
wicht van de Harlingers leverde het de plgeg geen uitgespeelde kan_
sen op,.oldeboorn was dichter bij een doelpu;t via Tsjerk Akkerman,
maar zijn schot ging net naast het doel. Jorrit Zandberg probeerde het
kort voor rust nog met een geplaatst schot van afstand, maar ook zijn
poging ging langs de verkeerde kant van de paal. De ruststand was
dan ook 1-1.
Bij de Boarnsters bleef Martin Meester in de kleedkamer achter en
werd vervangen door Siete Veenstra. Veenstra ging op zijn vertrou$/_
de positie achter de spitsen spelen waardoor Anno uulsmin in de
achterhoede kwam te spelen. Het veldspel bij Oldeboorn werd hter_
door beter de tweede helft. Robur had de moeitiike taak om noq drie
keer te scoren wÍlde het nog een kans maken. Di ploeg had in áe
beginfase van de tweede helft weer een licht overwichí maar gevaar-
lijk werd het zelden. Oldeboorn was voorin via de sneile spitse; Tsjerk
Akkerman en.Jorrit Zandberg behoorlijk actief en zag dit op een gÉje_
ven moment beloond met een hoekschop, Tsjerk Akkerman draa-idá
de corner uitstekend in en bij de tweede paaí kopte de kleinste man
van het veld,.Jorrit Zandberg, de bal prachtig in de kruising, 1-2. De
Boarnsters leken op rozen te zitten zo halverwege de tweeáe tretft,
maar zag nog ge€n minuut later de Harlingers alweer langszij komen.
Op zo'n vijfentwintig meter van het doel v;n Hindrjk de l;ng kreeg
Robur een vrije tràp dle hard en laag werd ingeschoten. ln áen woiud
van.benen werd de bal onderweg van richting veranderd, waardoor
Hindrik de Jong op het verkeerde been kwari te staan en de bal ter_
gend langzaam over de doellijn zag ro en, 2-2. Robur kreeg door deze
gelukkige treffer weer een beetje hoop, maar moest toezien dat Olde_
boorn de betere kansen kreeg. De hard werkende Tsjerk Akkerman
slalomde door de Harlinger defensie en werd in het slrafschopgebied
opzichtig onderuit gehaald, De verder goed leidende scheidsre;hter
van der Kamp tveigerde echter een penalty te geven, Even later haal_
de Tsjerk Akkerman ziin gram. Siete veenstra ètuurde met een prima
pass lo.rit Zandberg de diepte in. Zandberg week eveo uit naar rechts
en gaf vanaf daar een afgemeten voorzet op Tsjerk Akkerman, die
mooi vallend raak kopte, 2-3. In de slotfase kw;m Jan Wybren Bosch-
ma nog in het veld voor Bouke paul Kleefstra en Tom proot mocht nog

z0n etgên
doelman

volkomen
kansloos

liêt

de Boarn-
ters lêken

op rozên
tê zitten

De Zwart Witten . juni 2006 . 9



Oldeboorn
voor hêt
eerst in de
historie
naar de
derde klas-
se

lang kon-
den de
Eoarsnters
nlet van dê-
ze voor-
sprong 9e-
nieten

invallen voor Jor.it Zandb€rg Robur geloofde er niet meer in en Olde-

;;;ï;;;;;;á; À wedst.íd dêrinitier op slot te sooien Eerst schoot

ii-no riulïun ."n prima kans hoog over en even later koos Jelmer
'dËi-in áii.." 

"oo. 
àe doelman voor een balletje breed op de buiten-

.-oài"t"àna" rti"* lkkerman, waar hi, beter voor eigen succes had 
-ii'i"-"ïï""". d" u*uqde na afloop was er bij de Boarnsters niet mrn-

àËij àï. ïïiài'a";;;i zat op tret veto van hoordklasser sneek de

il",."i^" "irr"" t"oen de winnaar van de nacompetitie in de vierde

ii*.l-f'p."ra" rit sint Nicolaasga, over wie gaat promoveren naar

lËi".-.i,j iË1". oràeboórn kan dà steun van de boamsteÍ aanhang

dan weer goed gebruiken.

oldeboorn voor het eeÍst in historle naaÍ delde klasce

;:-';Ë;iL;;;;;.v. oldeboorn heuben zondas 28 mei 2006 se-

;;;;;;; r;ÀË";n door de beslissinsswedstriid om promotie naar

i". i"ïË iËttJ i" s;eek met 2-1 te winnen van Renado uit sint Nico-

Ë;;. ;;';;;.;.-htise ambiance oD het sooítcomplex van hoord-

iiáriài sn""r ,lr.ta oir even over half drie afgetrapt voor de wedstrijd

irl.áï a" 
"innuurs 

uan de nacompetities in de vierde klasse A en de

;Ï:;;l';;; ffi; ;ài" ."ó"'"iia' 'upporte- 
zasen een boeiende

H.uï;;ï:; ;;;"n0. ","aittiio 
waarin oldeboorn de iets betere

oloeq was.
i- r,Li.r'.".,"n ae wedstriid was duideliik voor de Boarnsters' De

íiiJipiË" iti"it Akl&rmán en Jor'it zandbers werden meteen aan

nàiï*f lá."t én Oe eeÍste aanvallen gingen richting het doel van

iiË"àoï.'d"Jàitrt r'"t overwicht wist oldeboorn nog geen echt uitge-

;;;;; Ë;;;; i. .reëren en het waíen dan ook de sint NvksteÍs.die

iiïi"iËiiiièlia;.pr,'t *u''"n De verdedisine van oldeboom liet

!àiifÈi."á 
"""tie 

iallen en plotseling stond een speler van Rena-.

;:';;;;; -"i i*r.an Hindrik de Jong Laatstgenoemde wist met

lir-;'"".iii"ri'"Ji"i,r,t* een treffer te voorkomen en hield ziin ploeg op

;li ;:,';:Ïffiti;;-n-:iJài uoarnster aoetman weer een uitstekende

iàa"ai"o, à"ii ttii.* goed genomen vriie trap stulvol uit de hoet ran-

!""ïrï.'ërà-"-uii.i t""í n" á"n klein halfuur sp€len op een verdiende

;;;;;;;.-o-e ;";;erkende en uitstekend spelende rsjerk Akker-

-l"ï-J"ioiËno. nu 
"en 

prima actie een hoekschop Deze t'verd ho-og

Ë;*;;;;;;^ leek een prooi te worden voor de doelman van Rena-

;;.',ï]à;.oË ;;;;inqenàe enno Huisman maakte het hem dermate

ËïË oli àá u"r 
"fut 

kÍemvast gepakt kon worden en voor de voeten

":"ï 
ioi.ii zunoOurs terecht kwam, die van dichtbij de 1-0 liet-aante-

k;;;;- a""s kondei de Boarnsters niêt van deze voorsprong genre-

i;:;*-;;'";';i;;en later veerd er aan de linkerflank onvoldoende

;Ë;rË;;" de rechtsbuiten van Renado mocht ongehlnderd een

"olË"i'óu.n. 
Doordat de voorzet zoveel effect mee kreeg werd het

.li i"Ëii" t.r uoo. Ooelman Hindflk de long Hij kon nog redding 
.

;Lffi;;; ;;; ÀÉii uia ae ut uoo' oe benen van een sint Nvk-

;Ë;í;ii:;.;i; "ó. een leee doel niet koo missen' 1-1'

iiïráËà"iri ià'"Lï,i! mdst tinrsactrter lelle Jacob de vries zich

Ë;;;;;";g"" ;"wege een blessure siete veenstÍa klvam voor
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In de tweede helft bleef Oldeboorn de betere plo€g, maar was het somswet. wat. onzorgvltdig in de opbouw, zodat ".[ Cdád;;,;;";;;;;-
ult Kon.Komen. De verdediging van de Boarnsteas, bestaande r.rit laatsteman wietse Huisman wzn en de mandekken uu.iin l.tee.tien wlËËJHuisman szn, die zijn taatste wedst.i;o uoorbtaeuooin-s-làidË; ;Ëï-echter iedelijk eenvoudtg overeind en qaf weiniq kansen weo. ti.r.r.ii'
was met name Tsjerk Akkerman een pÈag uooide defensiÀ-àn Àenaoo.De aJronding liet echter te wensen over en ook Jorrit zandbero slaaoil-'er alleen voor de doetman niet in tret net voor àátwàJe Ë;ï;ï;Ook een uitstekende voorzet van Jelmer Beimin vanaf de rechËka;l- '
kon^niet tot doelpunt gepromoveerd worden en 9in9 voorlanls.-Ëeimin
xreegzerr nog een mogetijkheid, maar hii verga[ te sctrieten-zoAai àe 

'

veroeoEtn9 van Renado zich kon hêrstellen. Trainer Sido postma haJinmiddels Bouke paul KleeÊtra nàar de kant qehaatd en Jan livtrei'
Boschma voor hem ingebracht. even later póoeeiae Á",iá ir"léii# r,l.tmet een mooi schot van?fstànd, maar de áoelman va" i;;";; i;Ë;;;
oar urt oe kruising. Ook Ate Berqsma, die in de stotfase de mo"q.rtÀààn
lg-.]'!.<:ldFp mocht vervansei, stáagde er ondanks e;i"Ëi;;;;;: '
rres nrer rn het net te vinden. Omdat Old€boorn verzulmde de tansen áf
:.^::l:l,jl:"! l"iado in een soed resuttaat getoven en h;tk;;à -
93311,"-"-.,-t]9" 

minuten voor tijd. een opgeregdi kans. Hindrik dé Jónqrwjreroe.D0 het uÍtkomen en hàd geluk dat de spits van Renado devËetnlet goeo tegen de bal kreeg, waàrdoor de bal net voorlanos oino. nJ--
Éoarnsters kropen hier even door het oog van aË naato, máaitËtfentwee manuten voor tijd alsnog de overwinnhq naar zictr toe. fen aio-"_
meren vnje trap van Siete Veenstra viel achtèr de sint Nytstei verjJai_ging, waàr de opgekomen Anno Huisman oe uar ;neeni uíi àe iuiii-Àïen de 2-1 op het scorebord bracht. In Oe resterenae min-utJrioËil;;
Renado met een ales of niets offensief, 

"uu.UU 
."if. à" JË;;;;*

hem in de ploeg. Tot de rust kwam er in de stand geen verandering
meer.

naar voren 9ino,
nog een verlenging
eruit te slepen. Het
leverde nog één
aardige kans op,
maar deze werd
hoog over gescho-
ten, waarna dê
uitstekend teiden-
de scheidsrechter
Stoetman floot
voor het einde van
de wedstrijd. Olde-
boorn speelt het
komende seizoen
voor het eerst in
de historie van de
club in de derde
klasse.
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nog
ter

wel hadden
de dames
en Goaches

een ka-

een eerste
helft die we
maar gauw
moetên
vergeten

GAVC/Oldeboorn - Í{oK

Na een vroeg en nat ve^rek, we ziln niet gewend om om-10 45 uur al
'iJià rànïí"lop.n op naar Gaasterland waar om 12 45 uur moesten

:::; ilt;;-Jdtt.iid-tttrit t"g"n NoK was een walk-over 14-1 voor

iË-àïváóro"o""À cLmbinatie dus was er niet echt sprake van een

;'.Ë;;t;;;;Ë wài tridaen ae tames en coaches noe een kater

""ï oáï.littiro Én het verlies in de laatste minuten tegen de koploper

ó-wp uotige 
"óek' 

we moesten en zouden nu winnen'

ó" rt"rt iit qo"a, na 15 minuten spelen kon een speelster van NoK

íi",'1"". .ï-h"lr. r,"nden van de Ëal af bliiven in de 'zestienmeter" 
.

Liï *iii"i "ï oË *hoot Marsje er onberisperijk in: 9 1-f "!41*I!d
iàriJó'"". ni"t touls we gehoopt hadden' de tegenstandeÍ zetre veer

:;;-el;iti met allemaaikleine overtredingen het spel van ons-goeo.

i.ïiiidliià ià.n ttist Margje met een afstandschot de stand op u-z

i! ieàei. gven rater tijdens een comer dacht Jantine dat ze een rot-

:'.fi;ï;Ëil;;;i"ii*.g un schopte terus verkeeÍde speelster en

áË JJrt"iait".nt"i -g het dus zii kon het veld verlaten'

á";il:ïdï.l-dkunnen wá kort ziln, ik heb ze nog nooit zo slecht

ili'.lrlrli"lïï io ;inuten scoorde Nox de aansluitinqstreffer' on-

i"ïr.l't-J 
"oo.tr"ff"lijke 

keeperswerk van Liesbeth Onder invloed van

;:'ii;Ë;il;.tiortuniitisch spet wist NoK de 10 speelsters van

Ë;ilioldil;;-niÍnaiie flint onoer drr'rk zetten Lanss de kant was

,'l1'li""i"i""i"."iiaen. Liesbeth deed gelukkig haar werk en hield de

HiË;. io li;;t"" voor tijd maakte Marsje gelukkis de 1-3.en we

;il""ïil;ili;;;m-hale-n, dachten we s Minuten voor tiid dacht

iËrï Àï.z-e;;; h"t vollevballen was en deed een mooie set-up' 
"!as

;'"=iffd;;i;"ï; ;;iuit oË soat haatoe Een pennel en de laatste mi 
.

Ï;;;;;-r;;"*"n verdeib5 een stand van 2-3 Gelukkis klonk het

l;;:"];;;;rË;iji;nii'n tonoen 
'ne 

toch naar huis met de 3 punten'

GAVC/Oldeboorn - WaÍga

Een eerste helft die we maar snel moeten vergeten Een fysiek Warga

;;i:;i"il"';ï;Ë-à" ion -"", het ons zeer moeilijk maakte Reeer-

ïi.'íil' àà,i tJáàiii. van ons tegen de srond keselend' do.orlopen.op de

i^-^':'*:;';-: ;;. <.hêiÍls die z'n bril niet op had) bíacht warga ons

Ëiilà il;i;;;n. tlet teiaoe uiteinaeliik tot een penaltv doordat

iJiiillËí"i"-p aà a"eiliJn stopte met haar handen (waar hebben we

á"i Á"ii g".i";tl De penalty ging er gelukkig niet in maar warga. 
.

iil.-u-itelno"rili t"recht op een o-1 voorsprong Die wisten we' danx-
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zij goed keepeEwerk van Geanne en een attente achterhoede tot derust te bewaaen,
In de rust een donderspeech en hopen dat dit effect heeft voor de 2ehelft. Het heeft echt gehotpen, vrij snet 

"irt n"ne ,"t 
"àn 

_áoiil"standschot de l-1 aan te tekenenl Niet veel tater krege" 
"" "*-p"""f-ty,. omdat René in de 16 meter werd neergetegd, 0..Ë 

""rooààl fiá.ài.onberispetiJk ineeschoten : z-r. DrezetfàÀ i,;É;'r;Ë;';;Ë;;;ï "-3-1. Toen kwam het kwartiertje van ymke, diávoor 
-+-t 

"n 
S_i1".à".ats taatste schoot Margje ons naar een 6_í ói"ariËr"s.- 

!" J ' 'v'!eut.
Coaches.opgelucht en trots op wat de Oames in ae tw'eeae helft gepres_teerd hebbên.

Dick Weste.hoven.

Y,v. Balk - v.v, Oldêboorn

We moesten s,avonds voetballen omdat het de vo.ige keer niet door
9in9. we moesten wet om 19.30 voetburr.n ,à".,rË-.àitËiàii-'
17.30 vertrekken. Eerst moesten we nog best lang in Oe aulo zlttun orner heen te gaan. En toen we aankwamen moesten we ons omkledenmaar ik was mijn voetbalschoenen vergeten me te nemen toen mà'estik op miJn gewone schoenen voetballen.
De €erste helft ging Dennis op goal. Maar der werd niet gescoord enEatk ook niet gescoord, maarwê hadden ,"ur r"nrËn. ii"l"ïàËïià"helft kregen_we wat te drinken. En daarna gingen we wee. oD het veldvoetbatten, En de tweede hetft gins stefa; áp ó;af .-i;;; tol; ;J:;we bete. en die andercn ook. -
y-u, f*gan wel weer kansen maar die bal ging er niet in. Maar jammergenoeg scoorden de anderen wel en toen stonden we met r_o Álnie.l
Ij.Í.t1rl_" jï:r"n we weer in actie en toen scoorde Dennis. Maarnet was een nele moore voorzêt v^n Trm. Die kwám op de lat àn DËniskon de bal er zo in tikken. Dat was een mooie goal man. En toen washet 1-r gettjk. Maar we gingen gewoon ooor. máal- e. ieiJ "àË'l-"scoord. Oat was weliammer want als we wonnen hadden we van denummer 1 gewonnen. Maar het is getijk g"Ul"u"n. diu-t-in jài"n-*u'àn
bijna_een kop kteiner dan ons. ze iaren wet goea oat màeïii Ë;;len, En toen moesten we douchen. DaaÍna gtngen we weer naar huismet 1 punt eóij. En zaterdag moeten we tegen Bolsward.

Groetjes Ronnie poepjes.

ln de rust
êen don-
derspeech

was lk ver-
gêten mijn
voêtbal-
schoênên
mee te ne-
men

ze waren
wel goed
dat moêt ik
mededelen
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niek voor
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Joure F8 - Oldeboorn F2 (22 april)

Na een alternatieve toeristische route door mooi loure konden we bê-
ginnen aan de wedstrijd tegen onze naaste concurrent. We wisten dat
het zwaar zou worden, de vorige keer hadden we de winst op het nip-
pertje binnen kunnen slepen. De tegenstander had een hele serie grote
jongens opgesteld wàar moeilijk langs te kgmen was en die ook nog
een goede trap in de benen hadden. We leunden daarom al snel zwaar
op onze verdediging, die elke wedstrud weer beter speelt. Thomas als
zeer katachtige keeper het doel bewakend, Brend als verdediger met
een vrije rol, voor elke tegenstander Opduikend die het in z'n hoofd
haalt met de bal richting ons doel te gaao. Tenslotte Menko, de nieuwe
ontdekking, onze ausputzer, ínocht een jouster toch door onze linies
sluipen dan weet l4enko de bal elke keer een rot eind terug te kegelen.
Ondanks deze verdedigingswal, wisten de reuzen er toch een doelpunt
in te prikken. celukkig gingen we niet bij de pakken neerzitt€n en ko-
zen we direct daarna weer de aanval, We legden een verbluffend vol-
wassen spel op de mat (W;ren we getergd door de kritiek van twee
weken terug?). Positiespel, combinaties, gedrevenheid alles was er in
teru9 te vinden, ik mag wel zeggen dat jullie "hogeschool voetbal"
speelden. De gelijkmaker kon daarom ook niet uitbtijven. Ingooien,
actie màken, bal in de diepte geven, achterlijntje halen, kappen, voor-
zetten en intikken. Klinkt eenvoudig, maar daar is natuurlijk wel tech-
niek voor nodig, Martijn en Anno bedankt voor de lessen op woensdag.
Helaas konden we dit niet volhouden, ze hadden toch iets meer gewicht
in de strijd te gooien, Ondanks de sensationele acti€s van onze achter-
hoede konden !íe niet voorkomen dat ze nog een keer scoorden. We
hebben nog alles op alles gegooid om de stand weer gel:ijk te trekken.
Jè zag Sil, onze nleuwste goaltjes-jutter, z'n hoofd pijnigen hoe we dit
moesten aanpakken. Yannick en Justin overlegden minutenlang als
voetbal-praatprogramma-deskundigen. Ank probeerde de tegenstan-
ders in verwarring te brengen door de andere kant op te spelen. Floris,
Wiemer en Bo probeerden gutsend van het zweet door hun verdediging
te slalommen, Jammer gehoeg zonder resultaat.
Volgende week moeten we tegen de koploper, als we daàr weer zo
goed tegen spelen dan hebben we zeker kansen om punten te pakken.

Patrick'de-eeuwige-optimist' Antonissen
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Oldeboorn F2 - aengwirden F2 (6 mei)

Een moole dag voor een zwarc klus. De gedoodverfde favoriet van deze
compêtitie kwam op bezoek; het alttd sterke Aengwirden F2. De vo.ige
keer kregen we met 7-0 op onze broek, maar Oldeboorn F2 thuis is
natuurlijk andere koek en dat zouden ze merken,
lnmiddels zun we helemaal ingespeeld op het inmiddels wereldberoem-
de 'oldeboom-F2-systeem': Thomas op de één, Brend en Menko op de
drie en vler en de rest op de tien. We hadden ons aan de tegenstander
aan kunnen pàssen, maaí wilden ons eigen systeem niet veíloochenen
(let op, exact deze zêlfde zin zal binnenkoÍt na de halve finale van het
wK door Marco di Basta op w uitgesproken worden). Hier hadden onze
gasten niet op gerekend, en onderste boven van verbazing, kwamen ze
direct vanaf het fluitsignaal met de rug tegen eigen doel aan te staan.
Helaas betekende dit wel dat hun doel ook hermetisch afgesloten was
Geen muis kon er nog door, laat staan een grote oranje bal, We pijnig-
den onze hersens om een oplossing te vinden en hadden daarom niet in
de gaten dat er een aengwirder tussenuit piepte. En mazzel dat ie had,
hij scoorde ook nog. Dan maar nog meeÍ op de aanval gooien. Paal,
keeper, lat en naast. Alle afrondingsmogelijkheden passeerden de re-
vue, behalve die ene waar we op hoopten. Hoewel, die laatste afron-
ding kwam wel langs, maar in het verkeerde doel. Hoeveel pech kan
een team hebben? Als Don Quichottes bleven we geloven in ons gelijk:
de aanval zoeken. En het werd beloond ook, we konden er toch nog een
qoaHe in prikken. Wiemer introduceerde een nieuwe bal-schiet-
techniek, de sleeppush die je tot nu toe alleen nog maar op het hockey-
veld tegenkwam, Doe alsofje naaÍ voren wil schieten, wus met de wijs-
vinger van ie rechter hand ook die kant op, hel voorover, duw de bal
tenslotte met je link€r been listig eerst rechtuit om tenslotte naar
rechts af te buigen. Wiemer, omdat jij de eerste bent die deze truc
uitgevoerd heeft, mag jij er een naam aan geven. Ik stel voor om de
truc'de wiemer'te noemen, Ik vermoed dat we dit binnenkort regelma-
tig zullen horen: 'met een wiemer stuurde ik 'hm het bos ln', 'hij kapt
de bal, vervglgt met een dubbele schaar en als klap op de vuuÍpijl gooit
hij er een wiemer uitl. De keeper kon niets verweten worden, hij was
met stomheid geslagen en bovendien aan de grond genageld. Het werd
dus 1-2. Hoeveel tactische wissels Rink ook uit ztn hoge pet toverde,
het mocht niet baten, we konden er geen tweede doelpunt achteraan
SCOren. Jammer, maar we hebben wel genoten van een superspannen-
de wedstrijd, Tot de volgende wedstrijd.

Patrick'de-man-die-de-eerste-perfect-uitgevoerde-wiemer-mocht-
aanschouwen' Antonissen

AkkÍum F4 - Oldèboo.n F2, 13 mêi

We mochten vandaàg blij zijn dàt we zo vroeg mochten spelen. Bij ver-
trek was het kwik al tot minstens dertig graden gestegen. Het devies
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Fuuuuuuuut

was dan ook'zuinig omgaan met energie', 'veel wisselen' en 'veel
drinken'.
In Akkrum aangekomen, kleden we ons dired al buiten om ('ja, we
wachten niet totdat de box-sleutel er is, m'n benen zeqqen dat ik nu
moet voetballen'),9ingen 2 doelen vàn ieder honderd kilo verplaatsen
en renden drie .ondjes om het grote veld. Er zat inmiddels al meer
water op jullie voorhoofden dan in mijn waterfles. Ên de wedstrijd was
nog niet eens begonnen.
Gelukkig hebben jullie een bereconditie en bleven ove. het hete veld
draven. Dat was nodig ook want de tegenstander had een paar goede
spelertjes. Het spel golfde op en neer, voor ons gelukkig iets meer op
dan neer. Dit resulteerde in een doelpunt van spits Flgris, onhoudbaar
kegelde hij de bal in het doel.
In de.ust nog een donderpreek van de nooit tevreden zijnde leider,
'meer v.ijlopen en meer overspelen'. Gelukkig k'r/am de scheids Jullie
redden, door de rust slechts vijf minuten te laten duren. Bepakt met
liters water gingen we op weg naar de tweede helft. Hierin was een
zelfde beeld te zien, We werden zelfs een beetje geduwd, qetrokken en
geknepen. Dat beantwoorden wij op de enige juiste manier: met doel-
punten. Eerst gooide keeper Thomas uit richting Bo, die er als een haas
van tussen ging en na een reuzenslalom de keeper passeerde. Daarna
kon Wiemer na een gigadribbel het derde doelpunt maken. Nog één
doelpuntje tegen gekregen, dus dat betekende een 1-3 overwinning op
onze aartsrivaal. Klasse mannen.
Nog twee avondwedstrijden en een leuk toernooi en dan zit het seizoen
er al weer op. Geniet er nDg van!

Patrick'het-kan-altijd-no9-bete/ Antonissen

CWO F9 - Oldeboorn F2,16 mei

Dinsdagavond om zeven uur 's avonds een wedstrijd spelen. yeah,
stoer,

Na een lange dag op school, een middag spelen en het avondeten ach-
ter de kiezen mochten we ook nog eens een wedstrijd voetballen. Dat is
absoluut een avontuur. Vrolijk (en vooral hard) zingend maakten we
onze wereldreis naar Lemmer. Daar aangekomen bleken de hoofdjes
nog helemaal niet met voetbal bezig te zijn. De werkdag werd bespro-
ken, de agendà van de volgende dag werd nagelopen, andere kinderen
werden uitgedaagd, de bosjes we.den ontdekt... Fuuuuuuuuut, hè,
schrik, wat... Oh we zijn op het voetbalveld en dat fluitje was van de
scheids, we moeten beginnen!
Nou de knop was direct om, binnen 2 minuten hadden we er alweer z
doelpunten in zitten. Dus de eindzege zat wel snor. Overmoediq dat ik
was (en met de 10-0 overwinning nog in mijn achterhoofd) gaf ik de
tegenstander toestemming om er een mannetje extra jn te zetten. Dus
wat deden ze? Ze haalden het kleinste spelertje eÍ uit en zetten er twee
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van de Fl in. Hm das toch niet helemaal eerlijk. We kregen het daarom
zwaarder, maar werden zeker niet overlopen. We hebben het nog heel
lang vol gehouden, maar uiteindelljk verloren ere toch nipt met 4-3.
Nog één wedst.ijd en nog twee toernooiges te gaan.

Patrick'we-houden-de-moed-er-an' Antonissen

F-puplllen toe.nooi 2 bij w RES op 20 mal

Weet u nog wel? Vroeger, de zomer naderde, het einde van het voet-
balseizoen, na school direct naar het veldje om de hele middag te bal-
len, Eerst poten, teams kiezen, doeltjes maken, aftrappen en voetbal-
len maar. Die partijges konden urcn duren. Even naar huis om het eten
naar binnen te werken, te beloven dat je het huiswerk echt nog zou
maken en om te horen dat die broek met die mooie groene knieën net
nieuw was. Vervolgens de avondwedstrijd zo lang mogelijk rekken,
'psst, Jongens snel weg. Daa. heb je m'n moeder, ik moet vast naar
huis'. Soms werd de wedstrud eerder afgebroken, omdat de bal voor
de duizendste keer weer in de tuin van die vervelende oude man te-
recht was gekomen. 'Dit keer gaat ie lek'. Zuchtend strooge trekken
om te bepalen wie de bal zou ophalen. En de volgende daq ginq het
weer precies zo.
En alsof dit alles nog niet genoeg was, waren er ook nog de jeugdtoer-
nooitjes. Hoe vaak hebben we niet zo'n hele dag op de groene velden
dooígebracht? Lekker in het zonnetje, liggend op de 9rond, met een
grassprietje in de mond de tegenstanders bespioneren. Ên maar blijven
uitrekenen met hoeveel we moesten winnen om die mooie beker te
winnen.
laja, dat waren mooie jaren. En er is nog niets veranderd. Hoewel, in
mijn herinnering was het altijd, maar dan ook echt altijd, super mooi
weer. De ijsjes waren niet aan te slepen. Je deed er nog weken over
om je onderbenen net zo bruin te krijgen als je bovenbenen. Die herin-
nering zullen onze jongste talenten in ieder geval niet overhouden aan
het F-pupillen-toernooi van RES. Een goed georganiseerd toernooi, wat
zelfs met een officieel defilé geopend werd. De F1 en F2 manschappen
mochten door de plenzende regen met een steeds zwaarder wordende
oldeboomse vlag het veld over marcheren. Ondanks de regen en de
kou hielden ze de moed erin door luid hun strljdlied te zingen:
"Oldeboorn, oldebohoÍen. Zal kampioen gaan wohoÍden". Tot op het
bot doorweekt en geheel verkleumd mochten ze dan aan hun eerste
wedstrijd beginnen. Aan het eind van di€ wedstrijd stonden een aantal
met een sip gezicht, knietjes tegen elkaar aan en met een bibberend
mondje te wachten totdat ze van het veld mochten. Snel opwarmen in
de box en droge en warme kleren aan. Gelukkig dat het iets minder
hard 9in9 regenen, de meeste bleven zo lang mogelijk in de kantine
totdat we weer moesten aantreden. U begreep het al het werd een
tÍeurige dag, waar we onderaàn eindigden. De F1 moest nó9 een te-
genvaller verwerken, de concu.rent in de competitie was die dag in hun
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laatste wedstrijd op gelijke hoogte gekomen (zowel qua wedstrijdpun-
ten als qua doelsaldo) en DWP won het kampioenschap op basis van
het onde.linge resultaat,
Toch scheen er nog licht door de duisternis. Ik heb goede wedstriJden
gezien. Dat moet na het voorgaande een beetje raar klinken, maar dat
wës echt zo. EÍ werd op een gegeven moment echt goed overgespeeld,
rondgekeken en vrij gelopen; alleen hadden we weinig geluk met de
afronding. Bovendien speelden we tegen hele goede tegenstanders.
we zijn mooFweer voetballers, dus ik hou nog goede hoop voor volgen-
de week vrudag. Het toernogi in Akkrum.

Patrick'mooi-weer-coach' Antonissen

Oldêboorn F2 - Oudchaskè F3, 24 mel

De laatste wedstrijd van het seizoen, weer een avondwedstriid. Nee,
we zijn tot de conclusie gekomen dat u,e geen avondvoetballers zijn,
Ondanks de aanmoedigingen van de vele ouders langs de lijn, kwamen
we tegen Oudehaske met 0-1 achter. Dus we moesten alles op alles
zetten om er ook ééntje in te prikken. De ene aanval volgde de ander in
rap tempo op, de tegenstanders kwamen de middenlijn niet meer over,
elke bal werd direct voor het hok gepompt. Wat er aan de hand was
weet ik niet, op één of andere manier mocht de bal er vandaag niet
ingaan, Minstens drie keeFhad het publiek de handen aljuigend in de
lucht gegooid, maar telkens moesten ze de 'yeaaah' vervangen dooÍ
een 'oooooeeeeeeiiiii'. De bal ging naast, tegen de keeper, in de muur
van verdedigeís. Ondanks dit nipte verlies vond ik dat jullie wel weer
goed gespeeld hebben en meer verdiend hadden.
Dit geldt voor het hele seizoen. We zUn geëindigd op de derde plek met
dertien punten uit tien wedstrijden en een doelsaldo van plus zeven.
Voor een aantal van jullie, was dit het laatste jaar in de F-jes. Floris,
Brend, Thomas, wiemer en Ank, ik vond het leuk om jullie leider te
zijn, succes bij het tennissen of bij de mannen van de E-pupillen. De
anderen gaan volgend jaar weer op voor het F-kampioenschap, Bo,
Yannick, Sil, Menko en Justin, deze zomer goed oefenen op de Nooíd-
kant, op het schoolplein, op de camping of op het strand. Dan kunnen
jullie na de zomer de bal vast van het ene tot het andere doel hooghou-
den.

Patrick 'F-leider' Antonissen (waar staat die F eigenlijk voor? Dat ls toch
geen amerikaanse atkoíting?)
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Oldeboorn F1 - Heech Fl, zaterdàg 15 aprll

Vandaag ontmoeten wU de koploper uit St.Johannesgà. DWP staat bo-
venaan en de uitwedstrud tegen hen was niet zo'n succes. Dit kwam
ook door het weer, het was ijskoud! Nu de thuiswedstrijd. We begon-
nen gelijk sterk met goed voetbal. We wilden natuurlijk ook wel winnen
van de nummer 1 in de competitie en wat voetballen betreft zijn wij
niks minder dan hun, we hadden verschillende mooie aanvallen, maar
achterin moesten we de kop er goed bij houden, Een spanende wed-
strijd die wij uitelndelijk wonnen. Gerard was de enige die scoorde. 1-0,

oldeboorn Fl - HJSC Fl, wocnsdag 19 apÍil

Deze wedstrijd tegen Hommerts/Jutrijp Sport Combinatie was eigenlijk
al qp 8 april begonnen. Ikzelf was die dag ziek en Marie Pgepjes was
even de vervangende leidster. Maar na nog geen vijf minuten spelen en
met een 1-0 achteGtand werd de wedstrild gestaakt. De regen kwam
met bakken uit de lucht en de harde wind over de kale vlakte maaKe
het geheel 'guur'. Terug maar weer naar Aldeboarn.

Op 19 april weíd de wedstrijd in z'n geheel overgespeeld. De omstan-
digheden waren koud, maar wel droog. Een wat moeizame start tegen
een lastige tegenstander, maar er werd hard gewerkt. We zagen dat de
2' helft hun sterspeler op doel moest, dit was tadisch geen slimme zet.
UiteindelUk wonnen wij de wedstrUd met 3-1.

Oldeboorn Fl - Heech Fl, z.têrdag 22 aprll

we staan nu bovenaan samen met DwP, alleen hebben zij 1 doelpunt
mee. gescoord. Voor ons is het de taak om tegên Heech veel te scorèn,
maar vooral om eerst te winnen. Voorin: @rard, Max, Corné en Karst.
Midden: Hassel en Nick. Achterin: Popk€, lelle en laike. Kim is de keep-
ster in de 1e helft en de 2ê helft verdedigd Gerard h€t doel (we hebben
steeds 2 tvissels), De wedstrijd begon ietwat rommelig en moeizaam.
Toch kwamen wij al.snel met een aanval vanaf links met een opgeko-
men Hassel, die zijn voorzet naast ziet gaan. Even later is er een aan-
val van Heech, maar onze verdediging en keepster zitten er goed bij.
Dan is er een aanval van onze kant met Karst en Corné dribbelend naar
voren, waarbij de bal uiteindelijk bij Gerard belandt, Hij aarzelt niet en
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schiet de 1-0 binnen. Heech laat zich niet kennen en vecht teruq. Het
kon nog wel eens êen'dreech potsje'worden. Het spel ging wat heen
en $/eer, met nog een grote kans vanaf rechts. Jelle, mee opgekomen
langs de zijkant, probeert de verdediging te omzeilen. De bal belandt
bij Nick en die geeft een voozet Íichtlng doel waar 2 á 3 spele.s van
ons staan, maar helaas de keeper van Heech stond er ook nog. Rust 1-
0.
De 2'helft verliep betel.. Gerard, die nu op doel stond, had op een paar
reddingen na weinig te doen, Ook mede dankzij de verdedigers popke,
lelle en laike. Voorin krcgen we kansen en Max scoorde fraai de 2-0.
Heech kwam er niet meer aan te pas. Even daarna zorgt Kim voor de
eindstand.3-0.

OldebooÍn Fl - HJSC Fl, donderdag 18 mei

Vanwege de HJSC-dagen in Hommerts, kon deze wedstrijd niet op za-
terdag 20 mei worden gespeeld. Aan de ene kant kwam dat ons wel
goed uit vanwege het toernooi in Boslward, maar aan de andere kant
was er de'twa fan Boarn' waar veel spelertjes aan zouden deelnemen.
We hebben toch gekozen om de wedstrijd te spelen, want we konden
ook kampioen worden. Wedstrijd spelen, niet vertiezen en
hup..kampioen. 8ij verlies zun we afhankelijk van de prestaties van
DWP op 20 mei tegen Akkrum, Hier en daar wat spanning voor de wed-
strijd. Iedereen was aanwè219, alleen Corné nog niet. Na een kort tele-
foontje bleek dat hij de'twa fan Boarn'liep. Daar 9in9 mijn tactiek om
Corné te laten keepen, nu was Max de ee6te helft keeper. De wedstrijd
begon en we wisten uit êrvaring dat het een lastige ploeg is met éen
sterspeler, En al vrij snel in de 1'helft klyam hij door onze verdediging
en schoott Hommerts op 0-1. We begonnen daarna wat druk te zetten
en we moesten ook wel als we niet wilden verliezen. Een gaoot aantal
schoten van Kim en Gerard werden gestopt door de keeper of gingen
net naast. Ook Karst zat het niet mee en draaide regelmatig vast in de
verdediging, Nick en Hassel in het midden hadden af en. te houden en
keren. Ook Jaike, Popke en Jelle werten hard om de gaáqes te dichten.
Bij een uitbraak van de spits van hun, kon Jelle niets andeÍs doen dan
voor de bal te gaan, maar raakte hierbu de speler en we kregen een
vrije trap tegen. De muur stond klaar, de keeper stond klaar, het
schot......doelpunt...0-2. Rust.
De 2" helft werd het menens. We moesten doelpunten maken. We wa-
ren goed aan elkaar gewaagd en het spel ging heen en vJeer. Met een
mooi opgezette aanval van rechts kwam er de voorzet van Gerard ên
hij maakte er 1-2 van. Schitterend l!
Na het goed raden van een nummer was Kim aangewezen om de 2.
helft te keepen en dat deed zU uitstekend met een paar fantastische
reddingen. Wee. een aanval vain ons en de druk op de verdediging
steeg, de bal werd gespeeld door Max en Karst, kwam bij Gerard , hU
kanlde en....RAAK!! 2-2. Geweldig, het kan. Oe suppoÉers werden
enthousiast en iedereen geloofde er nog ín. Met nog maar weinig minu-
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ten te spelen was het beslist spannend. Inmiddels was Corné aangeko-
men en glnq als spits het veld in. Nog een aanval van HommeÉs, er
werd goed verdedigd, maar Hommerts brak door. Êr kvram een vooEet
en de bal belandde bij de sterspeler van Hommerts en hU krulde de bal
in de bovenhoek, 2-3. We hebben hard gewerkt en er werd goed 9e-
voetbald. Eindstand 2-3, (nog) geen kampioen. Nu is het afwachten
wat DWP gaat doen.

Toêrnooi Fl-puplllen bij RËs (Bolsward)

zaterdag 20 mei, de competitie zit er voor ons al op, dus hebben we
wel tijd voor een toemooi. Voor ons was er vandaag eventueel nog een
prijs te halen, we konden nog kampioen worden maar alleen als DwP
(die vandaag om 11.00 uur tegen Akkrum moet spelen) niet mêt 0-4 of
meer zou gaan winnen. Het deÍilé om 9.30 uur, waaÍ het toernooi mee
begon, is inderdaad een leuk gezicht met al die jeugdploegjes. De re-
gen kwam zoals op zoveel zaterdagen met bakken uit de hemel en dat
kon de hele ochtend nog wel eens zo doorgaan. Onze tegenstanders
hier in Bolsward waÍen OeveÍz$raluwen, Berlikum, RES, JV Boslward en
SSS '68. Alle wedstrijden gingen aan onze kant vedoÍen en Berlikum
was uiteindelijk winnaar blj de F1, Tussen de wedstrijden door werden
wij op de hoogte gehouden van de stand van Eken bij Akkrum-DWP.
Vier sms-les kreeg ik van lacob Stulp, 0-1 en 0-2 en 0-3 en jam-
mer....0-4, Dichtbij maar net geen kampioen. we hebben er allemaal
hard voor gewerkt en een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Maar
de allereerste wedstrijd in februari tegen DwP (6-2) heeft ons nu ge-
nekt. Volgend jaar gaan we er weer voor, alleen ben ik dan leider van
de E2,

Remco

er was van-
daag even-

tueel nog
eên prijs te

halen

Ons suoerteam bestaat uit: Edwin, Robert, Ringo, Freek, Rinse, Jurjen, OnS SUpêf-
Cobin, Johannes, sietse, Harm. team
We hebben oÍtzettend ons best gedaan en gezien de resultaten hebben
we niet te klagen.
In februari,hadden we een zaalvoetbaltoemooi in Langezwaag. Tot onze
veóazing wonnen we alle partijen. Dus wij waren gewoon'da kampi-
oên".
En als we winnen dan zingen we uit volle borst, Willy trakteert, Willy
trakteert.....
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veldcompÊtitiê
Op het veld wisten we niet hoe sterk onze tegenstandeG waren. Van
Wispolia en Thor konden we het v,el wat inschatten maar die anderen
niet. Daarom zat Willy ook iedere week te kijken op de knvb-site hoe
onze tegenstande6 gespeeld hadden. Oe uitslagen zijn als voigt:

wisoolia - Oldeboorn 0-5
Robert 2, Johannes 2, Rinse 1

Thor - Oldeboorn 4-4
Robert 2, Freek 1, Johannes 1

Oldemarkt - Oldeboorn 2-1
Robin 1

ol4ioftard - oldeboorD 3:3
Robert 3

Oldeboorn - wisoolia 8-1
Robert 3, Johannes 3, Sietse 2

Oldeboorn - Thor 5-2
Robert 3, Rinse 1, Harm 1

Oldeboorn - Oldemarkt 0-3

Oldeboom - OId forwàrd 1-2
even niet opqelet

en boven
verwachting
vielen we
haer ook
weêr in de
priizen

onze strenge
leldeÍ

- oldeboorn 7-L
- Oldeboorn r-0
- Oldeboorn 1-2
- Oldebooïn 0-4

Wapserveen - Oldeboorn 1-10 Oldeboorn - Waoserveen 5-1
Robert 8, Edwinl, Ringo 1 Robert 4, Sietse 1

In deze competitie haalden we de 3de prijs.

Toemool R.E,S. ln Bolsward
Dit was een leuk toernooi en boven verwachting vielen we hier ook
weer in de prijzen. Hier wËrden we beloond met een 2& plaats.
Heeg - Oldeboorn 0-4
R.E.S. - Oldeboorn 0-2
Jv.Bolswa.d - Oldeboorn 2-0
oevêrzwaluwên - Oldêboorn O-3
Mulier - Oldeboorn 0-0

Íoe.nooi Akkrum
Als afsluiting van de veldcompetitie gingen we naar Akkrum. Onze te-
genstanders zijn best wel zware jongens . Dit heeft Willy àl weer op de
knvb-site bekeken, Wij spelen 3d'klas en de anderen 1ilê en 2e
kias .we gaan ervoor.
De uitslagen zijn :

Dronrijp
Akkrum E1
Akkrum E2
GAVC
Na afloop hadden we zoiets van we kleden ons aan en we qaan gelijk
naar huis . l.laar helaas, onze strenge leider Wllly stuurde ons naar de
kantine en we moesten daar blijven. Bij de prijsuitreiking waren we 3d'
geworden.Als we alles bij elkaar bekijken dan hebben we nog niet eens
zulke slechte resultaten.
Daarom willen we de trainers Ate en Johannes bedanken. De scheids-
rechters Jan en Douwe Hein en de ouders die ons er naar toe hebben
gereden. Bedankt voor jullie medewerking.

De E-Ees en Willy
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De D-pupillen van v.v. Oldeboorn zijn kampioen geworden in de voorjaarscom-
petitie van het seizoen 2005-2006,
Op de foto staan op de
bovenste rij v.l,n.r. Anne de Jong, Lei-
der August Faber, Tjitze Brandsma,
Steven Brak, Ronnie Poepjes, Diede
Haspels, Arjen van der Bij, Stefan
oosterbaan, wlepke Schukken en Lei-
der.lohannes Poepjes.
Onderste rU v.l.n.r. Daan Spoelstra,
Tim Tjoelker, Dennis Faber, Henk de
Jonq, Hot2e D€kker, Aldert de Boer, Thomas Bles en Sietze lelsma.

Jubileumcommiisic dam13 WO steunt apeeltuin

Vorig jaar mei, het lijkt alwee. heel lang geleden, hadden de dames van VVO

hun 1o-jarige jubileum/reËnie.
Dankzij een goede opkomst's avonds in de tent, de sponsoring en de inzet van
de vele vrijwilligers kon deze dag met een positief saldo afgesloten worden.
Lang hebben we er over nagedacht wat we met dit geld moesten doen.
'Gewoon'terug in de clubkas teÍug laten stromen zou de makkelijkste weg zijn.
Maar we wilden het ook wel gebruiken vooÍ een schenking aan een goed doel.
al snel ging de gedachte naar'iets voor gehandicapten'en'iets in de buurt'. Op
een bepaald moment hoorde ik Sjoukje de Roos enthousiast p.aten over de
speeltuin en dat ze een gehandicaptenschommel willen aanschaffen, maar dat
die vru prijzig is, Hier had ik een goed doel gevonden vrat voldeed aan de crite-
íia'iets met gehandicapten' én 'iets in de buurt'. Nu nog even de formaliteiten
afhandelen... Via Binne in laten brengen in de bestuuEvergadering van de club.
wederom enige vertraging (Binne vergat me te bellen). Maar het was rond.
Het bestuuí was akkoord!
Gelijk de volgende dag het envelopje naar Sjoukje gebracht. Die was aange-
naam verrast en zal ervoor zorgen dat het geld besteed wordt voor de gehan-
dicaptenschommel.
Het restant van het geld gaat alsnog in de clubkas en kan besteed l{orden voor
nieuwe ballen of 2o...

Monique
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1, MKV '29
2. Robur
3. Oldeboom
4. DTD
5. Black Boys
6. Irnsum
7. CAB
8. Nicator
9. Dronrijp
10. Friesland
11. Ha.lingen
12. Akkrum

1, GAVC 3 51
2. FFSZ 49
3. SC loure 7 43
4. Blauwhuis 2 47
5. Bakhuizen 2 39
6. CAB 3 33
7, Langweer 2 29
8. Renado 4 29
9. Irnsum 4 27
10. RES 4 18
11. Lemmer 3 15
12. Oldeboorn 3 4

1. Tijnje C1 52
2. EBc/Delfstr. C1 49
3, Oldeboont C1 36
4, Tollebeek C2 29
5, Jubbega C2 26
6, H'veense B. C2 25
7. CWO C3 2L
8. Heerenveen C4 10
9, Gorredijk C2 I
10. Ens C2 I

Oldcboorn Dl 19
Balk D2 19
SC Joure D4 15
JV Bolsward D2 6
GAVC D3 O

1, SC Joure 3
2. Drachten 3
3. Blue Boys 1

4, Dronrup 2
5. LSC 1890 3
6. Oldeboorn 2
7. Bakkeveen 3
8. Gorredijk 5
9. Sneek 4
10. wzs 2
11. Lemmer 2

1, Sneek 6
2. FFS 3
3. Akkrum 4
4. Oldaboom 4- 5. Black Boys
6. GAVC 4
7. Irnsum 5
L WZS 4
9. SC Joure 8
10, Read Swart 5

51
42

28

27
26
22
18
L7
16

51
48
43
at
36
35

24
22

41
37
33
33
31
30
2a
2A
27

26
22

11. Nleuweschoot 6 11
12. LSC 1890 s 9

1. Lemmer DA1 44
2, DWP DAl 44
3. FFS DAl 35 ''
4. SC Joure DAi 33
s. GAYC/O|d. DAl 33
6. Irnsum DA1 29
7. Renado DAl 24
8, WI DA1 10

1.
2.

4.
5.

9, NOK DA1 3
10. Warga DA1 2

1. Old Forward E1 26
2. FC Oldemarkt E1 23
3. Oldeboom El t7
4. Íhor Ê1 l4
5. Wispolia El 3
6. Wapserveen El 3

26 . De Zwart Witten . juni 2006



1.
2.
3.
4.
5.
6.

24
24
21
I2
9
F1

1.
2.

4.
5.
6.

DWP Fl
Oldeboorn Fl
HJSC F1
Akkrum F1
Heeg F1
Oosterlittens

Aengwirden F2
SC Joure F8
Oldèboorn F2
Akkrum F4
oudehaske F3
CWO F9

28
22
13
9
I
5

De voorlopiqe indelinq van de teams voor het seizoen 2006-2007.

A Sclactle
H. de long
A. Huisman
W. Huismàn
l. Zandberg
Joh. Najdam
M.Meester
J-W. Boschma
B.P. Kleefstra
Tj. Akkerman
l.l. de Vries

R. van Stêinvoorn

3' Elftal
S.W. Smink
T. Huisman
H. v/d Meulen
S. de Roos
F. Goerres
T. de Jong
F. Steenhuizen
J. v/d Vlugt
P. v,/d Vlugt
W . vld Zee
L Tijsma
M. Haspels
E. Ashur
A, Oosterbaàn
J.H. v/d wal
Aaltsen Bergsma
J. Nijholt

Joh. Watzema
Ate Bergsma
P. Poepjes
S. Vêênstíà
S. Bangma
D.H. Akkerman

Leiders:
W, Huisman
W. Meester

Leider:
C. Dijkstra

Ondersteuning:
F. Goerres
J. Tijsma

B S.lêctiê
L Visser
E. Qua.ree
A. Bangma
R. v. Warmerdam
T. Proot
P. Antonissen

- A. de Boer
R. Bangma
E. Westerhoven
l. v/d woude
A. Watzema
W. lager

Leiders
A. Eangma
S. Bangma

Leiders:
A. Bangma
S. Bangma

Leiderl
Kl. Akkermans

4' Elftal
A. Faber
Kl. Akkeímans
J.de Boer
H. Hartmans
B. Haspels
M. Hofstra

. H. de long
O. Kloosterboer
w. van Maren
l. Meester
B. Oosterbaan
H. Oosterbaàn
S. Oosterbaan
K. Reitsma
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Eindstand seizoen 2OO5 - 2006

T. Akkerman Eerste 74 J. Beimin

NAAM
M. de Vries
A. Faber

C. Reitsma
S. Veenstra
H. Vink
l. Watzema
A. Huisman
S. v/d Heide
Joh. Nijdam
5. Bangma
A. Bergsma
J. Tijsma
A. Watzema
R. de Wit

S. Vink
G. de Jong
R. Rijskamp

M. Meester
E. Quarré
T. de Jong
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ELFT DPT NAAM
Dames 42 A. Oosterbaan
vierde 35 w. v. Maren

vierde 5 B. Haspels
Dames 5 M. Hofstra
Dames 5 T. Bijlsma

ïweede 3
Tweede 3
Derde 3

ELFT DPT
Derde 3
Vierde 3
Eerstê 2
Eerste 2
Eerste 2
Tweede 2
Derde 2
Vierde 2
Dames 2
GAVC 2
Eerste 1

Tweede 1
Tweede 1

Tweede 1

Tweede 7

Tweede 1

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1

Vierde_ 1

Vierde 1

GAVC 1

Vierdê L4 J.W. Boschma
Eerste L2 A. Vink
Vierde 10 E. Westerhoven

Tweede 9 A. Bergsma
Tweede 6 Joh. de Jong

Dames 8 A. Brouwer
Eerste 7 Imke
Tweede 7 P. Poepjes
Tweede 7 R. Bangma
Derde 6 1. Klompmaker
Derde 6, J, Visser
6AVC 6 J.J. de Vries

B.p Kleefstra Eerste 5 R. v.Warmerdam
J. Zandberg Eerste 5 E Ashur
P. v/d Vlugt Derde 5 W. Jager
H. Oosterbaan Vierde 5 S. de Roos

S. Oosterbaan Vierdê 5 H. Hartmans

I. Schoenmaker GAVC 5
T. Proot Tweede 4
R. van Steinvoorn Tweede 4
F. Goerrres Derdê 4
B. Oosterbaan Vierde 4
J. v/d Made GAVC 4
W. Huisman Wzn Eerste 3


