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Het schrijven van je laatste stukje in het voetbalkrantje is  iets  wat 
je niet heel vaak doet… dus  daar moet je dan wel even goed over 
nadenken. Wat wil je melden, wil je zeuren over het gebrek aan 
vrijwilligers  of wil je vooral blij zijn dat je hoger speelt dan Ak-
krum. Ik weet het niet, ik doe maar wat… 
Oldeboorn is  een doodgewoon dorp met doodgewone mensen, 
waarbij wij over het geheel bekeken een stuk makkelijker zijn dan 
andere dorpen (Boarnster kwartierke). Helaas  uit dit zich dan ook 
altijd in de hoeveelheid vrijwilligers , ik was  altijd al jaloers  op Jub-
bega, I rnsum en eigenlijk elke club in de Walden om het overschot 
aan ijverige vrijwilligers  en de vaak gigantische kantine met uitge-
breide keuken. In Oldeboorn kiest men liever voor de wat makke-
lijkere techniek. Gewoon aan de stamtafel met een biertje onder 
de neus  precies  weten hoe het moet, met daarbij als  graadmeter 
hoe meer bier hoe beter men het weet. Op zich wel leuk als  je daar 
een s tuk of twee van hebt in een dorp. Oldeboorn is  wat dat be-
treft het omgekeerde van de Muppetshow… daar heb je Waldorf en 
Stadler (die 2  zeikerds  op het balkon) en de res t doet zijn best om 
er een goede show van te maken. In Oldeboorn heb je vele Wal-
dorfs  en Stadlers en maar een paar mensen die hun best doen om 
er een goede c lub van te maken. Dit maakt het niet makkelijker, 
dit bleek ook aan het begin van dit seizoen weer toen Wietse en ik 
op zoek moesten naar nieuwe trainers  en leiders . Waar zoek je 
naar, mensen die een goede training kunnen geven, of duik je ge-
lijk op de mensen waarvan in Oldeboorn algemeen bekend is  dat 
zij moeilijk nee zeggen… Eers t in ons  jeugdig enthousiasme alle 
eventuele toekomstig toptrainers benaderd dit was geen succes  
dus  daarna maar de minder assertieven. Helaas  zijn de minder 
assertieven in ons  dorp, of al 3  jaar overspannen zoveel doen ze, 
of ze zijn ondertussen al zovaak gebeld dat ze geleerd hebben nee 
te zeggen. O ftewel geen trainer te vinden. Maar goed, ik woon nu 
in Deventer en geloof dat het probleem vooralsnog opgelost is . 
Voorzover het gezeik, ik ben verhuisd, dus  daar hoef ik me niet 
meer druk om te maken. Dan maar een korte versie van mijn 
voetbalgeschiedenis  en niet onbelangrijk de les  die daaruit te leren 
is . 
In de jeugd heb ik het voorrecht genoten om onder Haiko van Dijk 
te mogen trainen. Daar leerde je nog echt wat, het kwam er alleen 
niet echt uit bij mij. Ik weet nog dat ik samen met T jitze Nijdam in 
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de spits  s tond (ook al zo´n talent) en dat ik alleen maar hard kon 
lopen. Toen ik 16 was waren er geen A ś  en gingen we al vroeg 
met de 2e selectie meetrainen, onder Bonny de Vries . Vooral de 
vrijdagavondtraining stond ik altijd veel vrij als  ik net uit de Swet-
ser was  komen fietsen en met een professionele bierwalm elke 
verdediger uit mijn buurt wist te houden. Zondags  was  het helaas  
niet veel beter, ik weet nog dat ik moest invallen in Lippenhuizen 
bij Thor omdat Andreas  de Boer was  uitgevallen, Alleen Wieger kon 
me nergens  vinden, ik stond al een half uur onder de douche de 
klontjes  van de shoarma van een paar uurtjes  daarvoor door het 
putje te s tampen. 
Toen kwam men op het lumineuze idee om al die jong/alcoholisten 
in een jongerenteam te zetten met een wijze oude man erboven, 
dat was  Jan van der Woude. Dit was zeker 2  wedstrijden een groot 
succes  daarna bleek dat de inzet van mij en met mij een aantal 
anderen (Torro, A te, Klaas , Haffel) niet bepaald motiverend was  
voor de rest. Wel hadden wij een charismatische leider, Marten 
Dijkstra, die moest vaak vlaggen omdat we geen wissels  hadden, 
wat niet eenvoudig was  omdat hij niet wist wat buitenspel was . 
Toen dat team uiteenviel ben ik maar opgehouden en heb ik mij 
volledig gestort op het leider zijn. Al snel ontdekte ik dat ik aan de 
kant een stuk fanatieker was  dan in het veld, schreeuwen daar ben 
ik wel goed in, kostte ook veel minder energie. De weg vinden 
daar was  ik minder goed in, samen met Wietse zijn we toch zeker 
10 keer volledig de weg kwijt geweest. Het probleem des tijds  was  
het Medium, ook al zo´n sprekend voorbeeld van welwillende vrij-
willigers , ons  elftal bivakkeerde daar net zo lang als  de leiders . 
Waardoor de volgende ochtend altijd veel te vroeg kwam. 
Conc lusie: Laat het eerste s´ochtends  vroeg voetballen, de meeste 
daarvan drinken toch niet (of niet zoveel) en de bierteams 
s´middags , kunnen ze eers t even rus tig bijkomen. 
Al met al was  ik ook altijd net een beetje te makkelijk, zoals  zo 
velen en ben ik denk ik nooit echt een clubman geweest, zoals bij-
voorbeeld de voorzitter, maar het was  wel altijd erg gezellig! 
Mocht iemand ooit nog in Deventer komen, kom eens  langs  op de 
Hofs traat! 
 
Het beste!  
Albert, oud-voetballer,oud-leider en oud-jeugdvoorzitter.  
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Ongelukkige nederlaag voor Oldeboorn tegen Stiens 

Hoewel de uitslag anders  doet vermoeden, kreeg Oldeboorn zon-
dag 1  oktober in de uitwedstrijd tegen Stiens  veel te weinig. De 
Boarnsters  speelden met name in de eers te helft uits tekend en 
waren ruim een uur lang de betere ploeg. Dat het toch Stiens  was 
dat de punten in eigen huis  hield lag aan het feit dat Oldeboorn de 
legio kansen die het kreeg verzuimde af te maken. De thuisploeg 
gaf wat dat betreft een lesje in effectiviteit. 
Vanaf het begins ignaal gingen de Boarnsters  voortvarend van 
start. Met redelijk verzorgd spel werden de beide spitsen Ts jerk 
Akkeman en Jorrit Zandberg meteen een aantal keren aan het 
werk gezet. Met name laatstgenoemde speelde een uits tekende 
eerste helft en gaf de s tienzer verdedigers  handen vol werk. Ts jerk 
Akkerman kreeg de eers te mogelijkheid om de score te openen, 
maar na een knappe solo kwam hij helaas niet aan schieten toe. 
Even later kwam Jelmer Beimin alleen voor de doelman van Stiens , 
na een prachtige rush van Johannes  Nijdam. Beimin nam echter de 
bal niet goed mee, en ook hij kreeg daardoor geen kans  meer om 
uit te halen. De bes te kans voor rus t was  echter voor Jorrit Zand-
berg. Hij werd uits tekend vrijgespeeld door Siete Veens tra, maar 
oog in oog met de doelman schoot hij de 100% kans  naast het 
doel. De Boarns ters  bleven de aanval zoeken en waren ook uit 
hoekschoppen en indraaiende vrije trappen nog een aantal keren 
gevaarlijk, maar wisten het net steeds  maar niet te vinden. Stiens  
stelde hier voor rust maar weinig tegenover. De enkele mogelijk-
heden die het kreeg kwamen voort uit slordig balverlies  bij Olde-
boorn. Voor het overige stond de organisatie bij de Boarns ters  uit-
stekend en bovendien deed doelman Hindrik de Jong goed mee bij 
de hoge ballen die door Stiens  vaak werden ingebracht. De rust-
stand was  0-0 . 
Na de pauze aanvankelijk hetzelfde wedstrijdbeeld. Oldeboorn was  
de betere ploeg, hoewel Stiens  met het inbrengen van een extra 
spits  wel de bedoeling had om wat meer de aanval te gaan zoeken. 
Toch kwamen de Boarns ters  kort na rust op een verdiende voor-
sprong. Pieter Poepjes  mocht vanaf de rand van het s trafschopge-
bied van Stiens  een vrije trap nemen. H ij deed dit geplaats t en 
zocht de korte hoek. De keeper van Stiens  kreeg de bal niet klem-
vast en Ts jerk Akkerman was  er als  de kippen bij om de rebound 
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binnen te schieten, 0 -1 . Kort na deze treffer kreeg Bouke Paul 
Kleefs tra een niet te missen kans  om Oldeboorn in veilige haven te 
brengen. Ts jerk Akkerman gaf vanaf links  een prima voorzet die 
alleen maar binnengeknikt hoefde te worden. Op onbegrijpelijk 
wijze trok Kleefstra, die zowat op de doellijn s tond zijn hoofd in en 
liet de bal aan zich voorbij gaan. Kort hierop maakte Stiens  de ge-
lijkmaker. Een door de scheidsrechter onterecht gegeven hoek-
schop kon door Oldeboorn niet goed worden weggewerkt en in de 
scrimmage wist een speler van Stiens  de bal achter Hindrik de 
Jong te krijgen, 1-1 . Trainer Sido Postma haalde P ieter Poepjes  
vervolgens  naar de kant en bracht Jan Wybren Boschma in. Even 
daarop verspeelde Oldeboorn de bal op het middenveld en uit de 
counter die volgde kopte een speler van Stiens  de bal uiteindelijk 
in het doel, 2-1 . Compleet tegen de verhouding in kwam Stiens  
aan de leiding en een kwartier voor tijd werd het zelfs  3-1 toen 
een misverstand tussen Anno Huisman en Hindrik de Jong be-
heerst werd afgestraft. Met Ate Bergsma voor Jelmer Beimin zette 
Oldeboorn nog eens  aan voor een s lotoffens ief. Bouke Paul Kleef-
stra miste nog een kans door naas t te schieten en vlak voor tijd 
werd Anno Huisman prima vrijgespeeld, maar vond de doelman op 
zijn weg. De terugspringende bal werd door Wietse Huisman tegen 
de lat geschoten, zodat deze kans  geen doelpunt opleverde. Zo zat 
het de Boarns ters  ook niet mee deze wedstrijd en verblijft de ploeg 
door de 3-1 nederlaag momenteel in de onderste regionen van de 
derde klasse B. Volgende week ontvangt de ploeg thuis  het Leeu-
warder Rood Geel. 

Oldeboorn 1 – Rood Geel 1 (8 oktober) 

Vooraf werd gezegd dat het voor beide ploegen een belangrijke 
wedstrijd zou zijn. Niet dat er nu bij de zesde wedstrijd in het sei-
zoen al gesproken zou moeten worden van een degradatieduel. 
Maar toch. Beide ploegen deelden met Heerenveen de voorlaatste 
plaats  met vier punten uit vijf weds trijden. De mogelijke winnaar 
zou de aansluiting bij de middenmoot behouden. De verliezer die 
zou zeer nadrukkelijk in de onderste regionen van de derde klasse 
B terecht komen. 
Voor de neutrale toeschouwer was  het een 'aantrekkelijke wed
strijd om te zien. Beide teams waren zich het belang van het eind-
resultaat bewust. Dit hield in dat er voor elke bal gestreden werd. 
E r werd leuk gevoetbald, goed combinatiespel werd .er op de gras-
mat vertoond. Ook de lange diepe bal kwam wel aan. Maar dan 
het scoren. Beide ploegen bleken heel lang die kunst niet machtig 
te zijn. Een compliment 
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voor de beide keepers  is  wel op zijn plaats . Zij het dat er zich bij 
beide doelen toch wel eens  een hachelijke situatie voordeed. 
Maar dan was  er altijd wel een verdediger die het probleem wis t op 
te lossen. De nul werd gehouden tot de drieënnegentigste minuut. 
Als een duveltje uit een doosje was  daar voor Rood Geel Ronald 
Lebbing, die op dat moment wat gelukkig in balbezit kwam en 
Hindrik de Jong het nakijken gaf. Voor de thee waren de beste 
kansen meerdere malen voor de Boarnsters . Ook was  het spel wat 
verzorgder dan dat van de mannen uit de hoofdstad van Fries land. 
Maar het manco zat, zoals al vaker dit seizoen, in het benutten van 
die kansen. 
Mogelijkheden deden zich er voldoende voor maar de Boarns ter 
voorhoedespelers  waren te gebrand. Je wilt zo graag, je doet je 
stinkende best, en het lukt dan domweg maar niet. Net naas t of 
over, de doelman uitgespeeld, maar dan is er nog net weer een 
verdediger die de bal van lijn weet te tikken. Echt om gek van te 
worden. T rainer Sido Postma heeft zijn team echt goed aan het 
voetballen. 
Vloeiende combinaties worden afgewisseld met zo nu en dan een 
diepe bal die goed aankomt. Maar dan is  het op. Einds tand na 93s-
te minuut Oldeboorn -Rood Geel 0-1 . De zo broodnodige rust om 
de mogelijkheden en kansen af te ronden, die mankeert er op dit 
moment nog aan. Volgende week naar de Harkema, daar moet het 
dan maar gebeuren.  En…..waarom ook niet. 

Wederom sneu verlies voor Oldeboorn tegen Harkema 
Opeinde 

Het is  zo langzamerhand om moedeloos  van te worden. Voor de 
derde wedstrijd op rij de betere ploeg zijn, maar telkens  weer met 
lege handen van het veld stappen. Het overkwam Oldeboorn afge-
lopen zondag in Harkema opnieuw, waar de thuisploeg ongetwij-
feld de handen heeft dichtgeknepen met de 1-0  overwinning. 
Vanaf het begins ignaal lieten de Boarnsters zien dat ze de wrange 
nederlaag van een week eerder tegen Rood Geel meteen recht wil-
den zetten. Met prima combinatiespel werd het doel van Harkema 
Opeinde gezocht. Met name over de rechterkant kwam Oldeboorn 
via Jelmer Beimin en de zo nu en dan opkomende Johannes  Nij-
dam enkele keren goed door. Op de linkerkant was  Ts jerk Aker-
man weer erg moeilijk te bespelen voor zijn tegenstanders  en ook 
de behendige en wederom zeer actieve Jorrit Zandberg liet zich 
een paar keer zien. Toch leidde het Boarnster offensief niet tot een 
doelpunt. De meeste voorzetten van de flanken waren vaak niet 
goed en kwam er wel eens een bal voor dan stond er niemand om 
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hem af te ronden. Toch kreeg Tsjerk Akkerman uit een uits tekende 
voorzet van Jelmer Beimin een uitgelezen kans  om de score te 
openen. H ij was  echter niet gelukkig met de balaanname en vond 
de prima keepende doelman van Harkema Opeinde op zijn weg. 
Ondertussen had aan de andere kant, waar de boarns ter achter-
hoede overigens  weinig weggaf, zich een goede kans  voor Harke-
ma Opeinde voorgedaan. H indrik de Jong had echter een prima 
redding in huis op een schot van dichtbij. Dit was de enige kans 
die Harkema Opeinde voor rust kreeg, hoewel de ploeg over zeer 
ijverige en gevaarlijke spitsen beschikt. Oldeboorn kreeg voor rust 
nog een prima mogelijkheid toen Jorrit Zandberg op rechts  door-
brak. Het ontbrak hem echter aan overzicht toen hij de compleet 
vrijstaande Anno Huisman overs loeg en koos voor een voorzet bij 
de tweede paal op Bouke Paul Kleefstra die zijn hoofd niet goed 
tegen de bal kreeg en naast kopte. Het laatste wapenfeit voor rus t 
was  voor Harkema Opeinde met een schot uit de tweede lijn na 
een afgeslagen hoekschop die rakelings  langs  het doel van Hindrik 
de Jong vloog. De ruststand was  0-0 . 
Na de thee bleef Oldeboorn voetballend de betere ploeg en bleef 
veelvuldig de aanval zoeken. De eerste mogelijkheden hadden zich 
alweer voor het doel van Harkema Opeinde afgespeeld toen tien 
minuten na rust het noodlot voor de Boarnsters toesloeg. Een aan-
val van de thuisploeg leek door Anno Huisman te worden afgesla-
gen. Hij werd echter van achter opzichtig tegen het gras  geduwd 
en omdat scheidsrechter Minnema liet doorspelen onts tond een 
mogelijkheid voor Harkema Opeinde. Het schot was naast gegaan, 
maar linksachter Martin Meester s loeg in een reflex de bal met zijn 
hand weg. Een penalty was het gevolg en bovendien kreeg Meester 
de rode kaart, zodat Oldeboorn met tien man verder moest. In 
plaats  van een vrije trap mee kregen de Boarnsters  dus een penal-
ty tegen die onberispelijk werd ingeschoten, 1-0 . Compleet tegen 
de verhouding in, maar dat zijn ze bij Oldeboorn inmiddels  gewend 
en de ploeg ging dan ook vrolijk verder met aanvallen in de jacht 
op de gelijkmaker. In de 35 minuten dat het met tien man speelde 
werden de bes te kansen afgedwongen. Ts jerk Akkerman kwam als  
eerste alleen voor de doelman, maar wist de bal niet tussen de 
palen te krijgen. De voor Jelmer Beimin ingevallen Jan Wybren 
Boschma haalde kort daarop verwoestend uit, maar zag zijn po-
ging in de korte hoek gestopt door de doelman. Achterin waar Jo-
hannes  Nijdam, Anno Huisman en Wietse Huisman nu één op één 
moesten spelen werd, hoewel er meer ruimte ontstond voor Harke-
ma Opeinde, nog steeds  erg weinig weggegeven. Jorrit Zandberg 
werd naar de kant gehaald en vervangen door Ate Bergsma. De 
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beste kans  voor Oldeboorn was  voor Siete Veenstra. Na een prach-
tige pass  van Bouke Paul Kleefstra kwam Veenstra oog in oog met 
de doelman, hij schoot de bal echter met buitenkant links  te non-
chalant in en zag de bal naast hobbelen. Even later kreeg Ts jerk 
Akkerman weer vrije doorgang naar het doel van Harkema Opein-
de, hij omspeelde de keeper maar schoot de bal daarna over het 
lege doel. In de slotfase moest Akkerman zich geblesseerd laten 
vervangen door Siep Bangma. Oldeboorn bleef met de moed der 
wanhoop de aanval zoeken en moest de laatste minuten zelfs  met 
negen man de wedstrijd uitspelen toen Jan Wybren Boschma na 
een ongelukkige botsing de s trijd moest staken met een blessure. 
Ook dat kon er nog wel bij voor de Boarns ters  die het geluk mo-
menteel schijnbaar niet afdwingen en ondanks  de vele complimen-
ten over het vertoonde spel dit seizoen nog s teeds  in de onders te 
regionen van de derde klasse B bivakkeren.  

OLDEBOORN 2 

Oldeboorn 2 pakt volle winst in Sneek met uitstekend voet-
bal. (1 oktober) 

Na enig heen en weer gebel op vrijdagavond, en daarna nog wat 
vergadertijd, kregen we op papier een heel aardig tweede elftal bij 
elkaar. De namen waren redelijk hetzelfde als  in de wedstrijd te-
gen RES van vorige week, alleen was  Johannes  W weer terug. We 
kregen in de eers te helft hulp van Jelle-Jacob de V en Ate B die 
zich toch knap bij het eerste elftal hebben gespeeld. De blessure 
waarmee Martin M  kampte lijkt weer klaar te zijn, en hij begon als  
rechtsachter. 
Sneek 4  was  ten opzichte van vorig seizoen op vele plaatsen ge-
wijzigd, en met heel veel jeugd en een paar veteranen vormde zich 
een rommelig team. Weinig teamgeest, alleen maar individuen die 
op zich redelijk konden voetballen, maar alleen maar bezig zijn om 
de bal op een zo mooi mogelijke manier in het doel te werken. 
Door goed bovenop de man te zitten en fel te zijn in de duels , kre-
gen we aardig grip op deze ploeg. Dit resulteerde in een aantal 
hoekschoppen. Een van deze hoekschoppen werd door Jelle-Jacob 
prima met links  voorgebracht en Ellert Q  kon vrijuit inkoppen. Een 
prima goal die er ook aan zat te komen. 
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We konden deze voorsprong helaas  niet lang behouden, want door 
enigszins  slechte dekking tijdens  een hoekschop kon deze door de 
linksvoor van Sneek worden binnengewerkt. Een kleine domper, 
maar we lieten ons  niet in een hoek drukken. Een goede combina-
tie op het middenveld leidde tot een prima diepe pass  van Johan-
nes  op Ate, die in het s trafschopgebied werd gehaakt. De scheids-
rechter, die overigens uitstekend floot, legde zonder twijfel de bal 
op de s tip. Ellert kon deze in tweede instantie binnentikken, nadat 
eerst de keeper de bal nog kon tegenhouden. De rebound was  ge-
lukkig raak. 1-2 . 
We behielden nu wel de concentratie en kwamen s teeds  beter in 
de wedstrijd. Rechtsback Martin M  speelde zichzelf prima vrij en 
zou de bal voorzetten. Tenminste, zo leek het want Martin verraste 
iedereen door de bal vanaf de zijlijn in een keer in de rechterbo-
venhoek te jagen. Een fantastische goal die ons  in het zadel hielp. 
Met deze stand gingen we de rust in. Jelle en Ate moesten het veld 
ruimen i.v.m. hun verplichtingen bij het eers te elftal, en werden 
vervangen door Wiebe J en A rjen W. We zetten het goede spel 
door wat we in de eerste helft hadden gevonden. Sneek daarente-
gen liet de koppen ook nog niet hangen, wat resulteerde in een 
prachtige fanatieke wedstrijd, waarbij er steeds meer ruimte voor 
ons  kwam. Jan V  stuurde Patrick A  weg met een mooie s teekpass 
en Patrick schoot met gevoel binnen. 1-4 . 
Even later was  het wederom Jan V die nu Johannes W de diepte 
instuurde en deze stuurde met een bekeken lob de keeper het bos  
in. De eindstand werd hierdoor bepaald op 1-5 , wat ons  doelsaldo 
lekker opkrikt!  
 
Keurig mannen, ga zo door. 
Auke 

Oldeboorn 2 kan winstpartij niet herhalen. 

Zondag 8  oktober stond Oldeboorn 2-Tijnje 2  op het programma. 
Over het aantal mensen deze week niks  te klagen, we traden aan 
met 16 man. Dit begint er op te lijken. O p papier was  Oldeboorn 2  
de bovenliggende partij, want T ijnje 2  had nog geen enkel punt 
binnengehaald. Reden voor hen natuurlijk om op volle oorlogs-
sterkte aan te treden. N iemand vind het leuk om na 4  of 5  speel-
rondes  nog steeds  puntloos  te zijn. 
De wedstrijd werd dan ook van begin af aan door Tijnje gedicteerd 
en al gauw kwamen zij op voorsprong door een goed uitgespeelde 
aanval. Keeper Siep B was  weer terug van weggeweest, maar hij 
kon geen redding meer brengen. 
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Kort na de openingstreffer was  het Johannes  W die na goed door-
gaan op de keeper de gelijkmaker aantekende. We lieten ons  ech-
ter al gauw weer in de luren leggen door onoplettendheid in de 
achterhoede, en een aanval over onze linkerflank kon niet worden 
afgeslagen. De bal werd prima in het netje gewerkt, en weer keken 
we tegen een achterstand aan. 
Een, in onze ogen zuiver doelpunt van wederom Johannes  W. werd 
afgekeurd wegens  vermeend buitenspel. Dit was  de aanleiding van 
een tweede onoplettendheid en wederom een aanval via onze lin-
kerkant werd genadeloos  afgestraft. Nu keken we tegen een 1-3  
achterstand aan. Bart de V kreeg op de buiten de zestien de bal in 
bezit en met een geplaatst schot in de linker benedenhoek bracht 
hij ons terug in de race. Met nog 10 minuten te gaan moesten we 
met meer risico spelen. Jelle-Jacob de V werd naar de kant ge-
haald en voor hem kwam Johannes W weer terug in het veld, deze 
was  bij rus t vervangen door boertje A rjen W. Nu dus  met 4  spitsen 
en achterin 1  op 1 , konden we nog enige druk forceren op de Tijn-
ster achterhoede. Dit resulteerde nog in een kleine kans voor Jo-
hannes  W, maar de bal verdween via de keeper naast het doel. 
Hierna was  het al gauw afgelopen en verloor Oldeboorn 2  voor de 
tweede keer dit jaar. Volgende week uit naar Gorredijk, waar we 
de grootste nederlaag van vorig seizoen (7-1) maar even moeten 
rechtzetten. 
 
Tot volgende keer. Auke 

Oldeboorn 2 verliest van koploper 

Zondag 15 oktober ’06  stond voor Oldeboorn 2  de uitwedstrijd te-
gen Gorredijk 4  op het programma. Op papier zou het een zware 
dobber worden , omdat Gorredijk tot nu toe alles  winnend had af-
gesloten. Reden dus  voor ons  om hier iets  aan te doen. 
We gingen voortvarend van s tart, en na ongeveer 20 minuten was 
het Ate B die zichzelf knap vrijspeelde na een goede pass  van Pa-
trick A. Ate kapte zijn man uit en schoot bekeken in de lange hoek 
de 0-1  binnen. Echter, zoals  zo vaak gebeurd in het tweede, kon-
den we niet lang van de voorsprong genieten. Drie minuten na de 
openingstreffer was  het Gorredijk dat met een aanval over onze 
rechterkant de gelijkmaker kon binnentikken. We waren de kluts 
even volledig kwijt, en 1  minuut later was  het dezelfde linksvoor 
van Gorredijk die te thuisploeg op voorsprong bracht. We waren de 
organisatie volledig kwijt, en het leek er niet op dat we deze zou-
den terugvinden. Gelukkig konden we voorkomen dat Gorredijk 
(dat bijna geheel uit oud-eerste spelers  bes tond) verder uit zou 
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lopen. 
Na rust was  het Jan van der W die de geblesseerd geraakte Johan-
nes  W verving. Hij ging samen met Patrick A op het middenveld 
spelen, en dit leek goed uit te pakken. Jammer genoeg heeft een 
ervaren en geroutineerde ploeg als  Gorredijk 4  aan een klein kans-
je genoeg en al redelijk gauw was  het weer de linksvoor die de 
derde van de dag kon aantekenen. Toen de thuisploeg hierna door 
scheidsrechter Teunissen (bij velen van u wel bekend) helemaal in 
het zadel werd geholpen (hij gaf een penalty die in mijn ogen hele-
maal nergens  op sloeg) kon weer dezelfde man aantekenen voor 
zijn vierde treffer van de dag. Het optreden van de scheids  was  
overigens  over het geheel bekeken bedroevend. Hierdoor leek het 
alsof wij tegen twaalf man aan het voetballen waren. 
Gelukkig konden we een verdere afs traffing voorkomen en eindig-
de de wedstrijd in een 4-1  overwinning voor Gorredijk. We konden 
dus  niet s tunten tegen de koploper. Volgende week de inhaalwed-
strijd tegen Nieuweschoot. 
 
Doeg, A uke 
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Oldeboorn 3 – Read Swart 4 

Zondag 10 september moest Oldeboorn 3  de eers te wedstrijd van 
het seizoen voetballen en wel tegen Read Swart 4 . E r zijn dit sei-
zoen een paar nieuwe gezichten bij het derde, waaronder Siemen 
Willem Smink, Jacob Nijholt, Martijn Haspels  en ikzelf. De wed-
strijd zou om 11.00 uur beginnen en daarom begonnen wij om een 
uurtje of half 11  aan de warming up. Wij begonnen goed aan de 
wedstrijd en kwamen op 1-0  door Martijn. Maar jammer genoeg 
kwam Read Swart, wij hadden onze goal waarschijnlijk nog in de 
kop, al snel weer op gelijke hoogte. Deze goal zei echter niets  over 
de kracht van Read Swart, het was  een ploeg van niks  en wij had-
den het dan ook niet heel erg moeilijk. Martijn was op dreef want 
hij maakte nog voor de rust al weer een goal, 2 -1 . Eyal wou ook 
even laten zien dat hij meer kan dan opscheppen en maakte ook 
een goal. Zo gingen we met een comfortabele 3-1  voorsprong de 
rus t in. Na de rust deden wij het wat rustiger aan en het begin van 
de tweede helft was  misschien dan ook wel een beetje saai. Read 
Swart deed het alleen nog rustiger aan, of kon niet beter en daar-
om kwamen wij niet in de problemen. Martijn was  na de rust aan 
de kant gebleven om even op adem te komen en kwam er na zo’n 
20 minuten weer in. Doordat hij nog 2  goals  maakte werd onze 
eerste wedstrijd verdiend gewonnen met 5-1 . Dit belooft veel 
goeds  voor de res t van het seizoen!! 
 
Groeten Jan Hendrik 

OLDEBOORN 3 

Nieuwe kopij vóór 12 november a.s.  

mailen naar:  

 redactievvo@wanadoo.nl  

of inleveren bij Sietie Huisman 
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Nieuweschoot 5 - Oldeboorn 3 

Zondag 8  oktober was er al weer de 5e wedstrijd van het seizoen. 
In de voorgaande 4  wedstrijden werden door het 3 e elftal reeds 
evenveel punten behaald dan het gehele vorige seizoen, nl. 4  en 
dit geeft de burger moed. Hieruit zou de voorzichtige conclusie 
kunnen worden getrokken dat de combinatie van jonge, talentvol-
le, maar soms onberekenbare honden met wat oudere spelers  die 
wel willen, maar niet altijd (alles ) kunnen, werkt. 
Helaas  was  de wedstrijd tegen N ieuweschoot hiervan niet het goe-
de voorbeeld. Met een brede selectie van 16 man (het 4 e elftal zou 
hier deze dag jaloers  op zijn geweest heb ik begrepen) werd het 
duel rond het middaguur aangevangen. 
De eerste helft kenmerkte zich door veel en snel balverlies  bij bei-
de ploegen en met name bij Oldeboorn een veel te slappe instelling 
bij balverlies . Hierdoor moest er steeds  achter de feiten aan gelo-
pen worden. H ier tussendoor waren er af en toe kleine momenten 
van hoop. Uiteindelijk resulteerde dit alles  in een terechte, maar 
onnodige 2-0  achterstand bij de rust. Het tweede doelpunt was 
typerend voor de instelling. Er werd, overigens  terecht, gevlagd 
voor buitenspel, maar de scheids rechter liet doorspelen. Bijna ie-
dere speler van Oldeboorn bleef s taan wachten tot de scheids rech-
ter alsnog zou fluiten voor buitenspel. Hij deed dit niet. Door klun-
gelig spel van N ieuweschoot duurde het nog bijna een minuut voor 
het doelpunt viel, maar er werd de tegens tander niets  in de weg 
gelegd. Zo werkt het dus  niet! 
Het deed onze assistent scheids rechter besluiten het vlaggestokje 
er tijdelijk bij neer te gooien, maar hij kwam weer bij zinnen. He-
laas  was  dit tijdelijk en kon hij zich even later niet inhouden door 
een opmerking richting de scheidsrechter te maken. Een kort ver-
baal onderons je zorgde ervoor dat wij nog 4  wisselspelers  hadden 
voor de 2 e helft. 
Met 4  frisse spelers  gestart in de tweede helft, maar na nauwelijks  
vijf minuten werd in geheel vrijstaande positie de 3-0 reeds  inge-
kopt. H ierna hebben wij getracht om met meer risico en druk naar 
voren te spelen, maar ondanks  sporadisch acceptabel spel, werd er 
geen kans gecreëerd. Door te vaak knullig balverlies  kreeg Nieu-
weschoot nog een handvol zeer goede kansen, maar keeper T jitte 
hield met katachtige reflexen (handen en voeten) zijn doel verder 
schoon. Door een panklare terugspeelbal van onze eigen “Frank de 
Boer”op de spits van Nieuweschoot werd het vijf minuten voor tijd 
nog 4-0.  De werd tevens  de einds tand. 
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Mijn voorzichtige conclusies  na een kwart van de competitie zijn: 
 Er is  meer voetballend potentieel dan vorig seizoen; 
 Het komt er nog te weinig uit; 
 Bij balbezit lijkt de bal soms net een hete aardappel die je zo 

snel mogelijk kwijt moet raken; 
 Bij balverlies  lijkt de bal soms net diezelfde hete aardappel 

die je niet in je bezit moet hebben; 
 Er wordt hard voor elkaar gewerkt in het veld; 
 Andere wedstrijden niet; 
 Er wordt teveel gelopen met de bal; 
 Er wordt te weinig “over de bal” heen gekeken; 
 Er wordt te weinig gecoacht; 
 Er wordt iedere week trouw een verslagschrijver aangewe-

zen; 
 Dit leidt nog niet tot veel copij voor het clubblad; 
 Maar bovenal………De s feer is  wederom goed. 
Kortom voldoende ingrediënten om het seizoen een goed vervolg 
te geven. 
 
Johan T ijsma 

Zondag 7 januari 2007 vind de 18e editie van 
het Douwe Venema toernooi plaats in de Utingera-
deelhal te Akkrum. Altijd goed voor een leuke 
mengeling van sportiviteit en gezelligheid. Titelver-
dedigers  zijn het damesteam “De Swetserkes” en 
herenteam “Ham & Eggs”. Het inschrijfgeld be-
draagt €15.= per team en dient op 7  januari aan 
Harm Oosterbaan te worden overhandigd. Het 
team dient te bestaan uit minimaal vijf personen. 
We zijn zeer benieuwd welke c reatieve teamnamen 
we dit keer mogen ontvangen bij opgave. 
 
Inschrijven kan voor 2  december 2006 bij: 
Harm Oosterbaan tel:   0566-631605 
Jan N ijboer  tel:   0566-631772 
Siete Veenstra E-mail: sietewander@chello.nl 

Douwe Venema Toernooi 
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Heerenveen in Europa 

Europees voetbal in Heerenveen zorgt voor leuke reisjes. 

Na de reis jes  in het seizoen 2004/2005 naar Benfica (Lissabon) en 
Newcastle United vond ik het dit jaar wel weer tijd voor een vol-
gend reis je. Verleden jaar zou ik mee naar Olympique Marseille, 
maar door de overname van de winkel werd dit hem niet. Europees  
voetbal is  toch waar je het hele seizoen voor speelt. Het zijn de 
mooiste wedstrijden van het seizoen. Alleen is  het jammer dat de 
Europese thuiswedstrijden vaak niet eens  uitverkocht zijn. Dit is  
toch waar je het hele seizoen voor doet. In mijn ogen toon je door 
die wedstrijden weg te blijven weinig respect voor je c lub. Op vrij-
dag 25 augustus  (Gondelvaart) zou er worden geloot. Al wel was  
duidelijk dat er 5  mogelijke tegenstanders  waren. Namelijk CSKA 
Sofia uit Bulgarije, Vitoria Setubal uit Portugal, A tvidabergs  FF uit 
Zweden, FK M lada Boleslav uit Ts jechie en Atromitos  FC  uit Grie-
kenland. Mijn voorkeur ging uit naar de Zweedse c lub, Daarna de 
Portugese of Griekse club. We werden uiteinkelijk gekoppeld aan 
het Portuges  Vitoria Setubal. Gelijk werden de contacten gelegd 
tussen mijn oom en nog een paar anderen. 
Uiteindelijk kwamen we op een groep van 11 personen die wel 
mee wilden. Een leuke mix personen van alle leeftijden en overal 
uit Friesland vandaan. Zo waren er mensen mee uit: Aldeboarn, 
Akkrum, N ij Beets , Lippenhuizen, Drachten, Veenwouden en nog 
een paar dorpen. We zijn op woensdagochtend 13 september om 
10.00 uit Nij Beets  vertrokken. We moesten rond half 1  inchecken 
op Schiphol. Daar troffen we nog een paar supporters die de club 
ook gingen steunen. Op Schiphol hebben we eerst wat gegeten en 
gedronken. Met een kleine vertraging gingen we om 15.00 het 
luchtruim in. Via een tussenlanding op Vliegveld Porto, waar we 
moesten overstappen op een binnenlandse vlucht naar Lissabon. 
Nadat we 3x door een detectiepoort waren geweest mochten we 
uiteindelijk verder. Zo landen we om half 6  Portugese tijd in Lissa-
bon. Onze tegenstander kwam uit Setubal, maar omdat hun s tadi-
on door de UEFA is  afgekeurd werd de wedstrijd gespeeld in het 
stadion van Sporting Lissabon. Op het vliegveld hebben we de taxi 
naar ons  hotel genomen. Daar heeft iedereen zich even opgefrist. 
De s tad Lissabon is met de metro goed te bereizen. Dit was  onze 
ervaring al 2  jaar geleden. Toen de groep weer compleet was , zijn 
we met de metro naar het stadion van Sporting gegaan. SC  He-
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erenveen zou daar om 20.00 een training afwerken. Doordat de 
selectie een vertraging had, en de trainingsspullen niet aanwezig 
waren werd er pas rond 21.00 getraind. Na de training zijn we met 
nog wat supporters  iets  gaan eten. Rond 23.00 uur waren we terug 
bij het hotel. Een deel van de groep wilde naar bed om ook don-
derdag fit te zijn. En het andere deel wilde nog wel even Lissabon 
in, waaronder ik. Het was voor mij toch een kleine vakantie. We 
zijn met 6  man nog op stap geweest. De taxi’s  brachten ons  naar 
de uitgaansboulevard van Lissabon, nabij de Taag. De eerste kroeg 
waar we kwamen had gelijk onze harten gestolen. Het ging om de 
Ierse Pub “I rish&Co”. Deze hadden op hun uithangbord het em-
bleem van SC  Heerenveen staan. We zijn de boulevard nog even 
overgelopen, maar wis ten al waar we heen wilden. Zo belanden we 
in de Ierse Pub. Waar de pullen bier ons  prima smaakten. Het werd 
een gezellige nacht die we niet snel zullen vergeten, en zij ons  ook 
niet. We hebben het Fries  Volkslied nog gezongen voor de mic ro-
foon. Toen we rond half 6  s ’ochtends  ons  bed op zochten had ik 
niet verwacht dat ik om 9 uur er weer naast zou s taan. Na een 
goed ontbijt, hebben we de groep weer in tweeën gesplitst. De ene 
groep wilde in Lissabon blijven, de andere helft wilde een bezoek 
aan Setubal brengen. De 4e s tad van Portugal, en de stad waar 
onze tegenstanders  vandaan kwamen. 2  jaar geleden heb ik al een 
deel van Lissabon gezien, vandaar dat mij voorkeur uit ging naar 
Setubal. Zo zijn we met 7  personen richting Setubal vertrokken. 
Dit was  een uurtje met de trein. Op het s tation voegden nog 2  
supporters  zich bij ons . In de trein werd er nog even nagepraat 
over de avond ervoor. En de verwachtingen van de komende wed-
strijd. In Setubal aangekomen vroegen we de richting naar het 
stadion. Setubal zelf was  maar een arme stad. Veel zag er oud en 
krakkemikkig uit. Bij het s tadion van Setubal aangekomen zagen 
we dat het s tadion precies  in het beeld van de stad pas te. We wer-
den er heel vriendelijk ontvangen. Ik heb daar gelijk mijn  s jaaltje 
geruild met een supportster van Vitoria. We hebben in het stadion 
rond gekeken. Ook zijn we met zijn allen het veld opgegaan voor 
een paar speciale foto’s . Ja waar maak je nog mee dat je als  sup-
porter het veld kan betreden. Tegenwoordig komt je dat om een 
stadionverbod te s taan. 
Na een tijdje op het veld te hebben gelopen, (Het veld was  een 
drama, dan ligt het er in Aldeboarn beter bij) kwam er iemand van 
Setubal aangelopen die ons  van het veld af dirigeerde. Wij luister-
den er niet naar, maar hadden we dat maar wel gedaan. Toen we 
nog op het veld stonden ging plotseling de sproei-installatie aan. 
Daarvoor wilde deze man ons  dus  waarschuwen. Maar ja, het was  
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prachtig kortebroeken weer, dus  dat droogt wel weer op. Na een 
bezoek aan de fanshop van Vitoria zijn we een terras je gaan pak-
ken. De biertjes smaakten al weer prima op de vroege middag. Op 
het terras  hebben we geluncht. Een medewerker van het restau-
rant wis t ons  te vertellen dat het bovenste appartement van de flat 
ernaast van de bekende heer Abramovich was . Deze kwam nog 
elke zomer in Setubal, en dronk dan s ’ochtends  een kopje koffie op 
het terras  van het restaurant. Rond 16.00 uur zijn we terug ge-
gaan naar Lissabon. In de trein zaten toen al enkele Setubal sup-
porters . Met hun hebben we wat zitten ouwehoeren. Zij verwach-
ten dan hun ploeg wel met 3-0 zouden winnen. Ik zelf voorspelde 
een 0-1  overwinning voor onze trots . In Lissabon namen we weer 
contact op met de andere groep. Om 18.00 was  iedereen precent, 
en zijn we naar het spelershotel gegaan om onze kaarten op te 
halen. Daar kregen we te horen dat we direct in de bus  moesten 
naar het s tadion. Wij nog snel even wat eten in het naast gelegen 
restaurant. Wij waren daar niet de enige. Het restaurant kleurde 
blauw wit. Daarna in de bus  naar het s tadion. In het stadion van 
Sporting Lissabon konden 51.000 toeschouwers . E r waren welge-
teld 50 Friese supporters , en zo’n kleine 100 sponsors  van Heeren-
veen. En maar 3 .000 supporters  van Vitoria Setubal. Een leeg ge-
heel. Na een gezapige eerste helft, waarin Heerenveen over geluk 
niet had te klagen, kwam de 2 e helft pas  echt los . En met 2  gewel-
dige vrij trappen van Afonso Alves  nam Heerenveen brutaal de lei-
ding. In de blessuretijd schoot Lasse Nilsson, SC Heerenveen naar 
de 2e ronde. 0-3  winnen in Portugal is  een geweldige prestatie van 
onze trots . En wij als  supporters  waren ook trots  op het team. We 
zouden weer met de bussen terug moeten, maar wij wisten via een 
sluiproute uit het s tadion te komen. We zijn toen met de metro 
naar het hotel gegaan. Daar hebben we wederom, de groep in 
tweeën gedeeld. We moesten s ’ochtends  om 7.30 al weer inchec-
ken. 5  gingen op bed, de andere 6  Lissabon weer in. Ik wilde na-
tuurlijk deze overwinning ook weer vieren. We besloten weer naar 
de Ierse Pub te gaan. Daar werden we met gejuich onthaald. Ie-
dereen feliciteerde ons . We hadden meer supporters verteld van 
de Ierse pub, waardoor er later nog meer Feanfans  kwamen. Het 
werd al met al weer een gezellige nacht. Rond 6 .00 vonden ze het 
daar mooi geweest. In het hotel even een uurtje op bed. Dat had 
ik beter niet kunnen doen, want toen ze me weer wakker maakten, 
was  ik niet al te fit. Maar na een paar glazen water ging het al iets  
beter. We vlogen wederom via Porto, waar we dit maal konden 
blijven zitten. Uiteindelijk landen we om 15.00 op Schiphol. We 
kwamen nog in de file terecht waardoor we rond 17.30 in Nij Beets  
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OLDEBOORN C1 

Oldeboorn C1-DWP C2 

Zaterdag om kwart over 10 was  alweer iedereen aanwezig voor 
het warmlopen enz. Het was  lekker weer en we hadden er zin in 
Wij s tonden op de 9 de plek en zij op de 2 de. Daar keken we niet 
naar natuurlijk, we dachten we gaan er tegen aan. 
Begin van de wedstrijd speelden wij goed maar zij ook. Genoeg 
kansen aan beide kanten maar ze wilden er maar niet in maar toen 
kwam Age op de keeper af en schoot hem erin. Het team was  heel 
blij en iedereen schreeuwde: “goedzo jongens , doorzetten”. Toen 
werd er afgefloten, de eerste 35 minuten zaten erop. 
Iedereen had het heel heet dus  wij namen wat drinken,  gooiden 
wat water over ons  hoofd en toen moesten we weer beginnen. 
De 2 de helft begon DWP heel sterk en waren wij toch wat minder, 
we verloren de bal en het wou maar niet en daardoor werd het ook 
1-1 . 
DWP was  nog steeds s terk en had veel kansen, wij kregen ook al-
weer wat meer kansen maar het lukte niet echt. 
Het eind van de wedstrijd zat er aan te komen en toen maakten ze 
2-1 . 
Iedereen baalde ervan en dacht dat we gingen verliezen maar toen 
hadden we een vrije trap van afstand Age zou hem nemen Bauke 
Haspels  schreeuwde nog Johannes  nemen en Age naar voren maar 
Age nam hem wel en dat was  de goeie keus  want hij zat er heel 

aankwamen. 
Daar nam iedereen afscheid van elkaar na deze geweldige reis . Ik 
was  om 18.00 thuis , en helemaal op. Maar heb toch weer een ont-
zettend leuk reisje gehad. En de volgende ligt alweer in de plan-
ning. Heerenveen moet het in de 2e ronde opnemen tegen een 
viertal tegenstanders . Thuis  wordt er gespeeld tegen het Deense 
Odense BK, en RC  Lens  uit Frankrijk. En ze moeten uit naar het 
Spaanse Osasuna (Pamplona) en het Italiaanse Parma. Ik vertrek 
op woensdag 22 november naar Parma, om op zaterdag 25 no-
vember weer terug te gaan. Ja want Heerenveen supporter ben je 
niet even, maar heel je leven. 
 
Johannes  Watzema  
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Oldeboorn E2 - ONS Sneek E3     

Zaterdag 23 september moesten we tegen Sneek voetballen. Die 
jongens  waren wel erg groot. 
De eerste helft ging het eigenlijk bes t goed, we konden ze goed 
tegenhouden. In de rust was  het geloof ik 2-0  voor hun. 
Na de rust konden we ze niet meer zo goed stoppen. E r was  een 
jongen die bijna alle doelpunten heeft gemaakt. Nou ja, he-
laas .......we hebben verloren met 0-7 . 
  
O ja..... ik vind de trainingen van Remco en Egbert superleuk !! 
  
Groetjes  Brend. 

14 oktober, CVVO E5 - Oldeboorn E2 

Ik s tond op keep, dus  word niet moe. De res t werdt wel moe want 
de tegenstanders  waren sneller. Toch hadde wij vaker de bal om-
dat ze niet langs  Brend, Jelle en Ank kwamen in de verdediging 
daarom konden wij vaker een goal maken. De s tand was  2-7  dus  
voor de twede keer achtermekaar gewonnen, daar kan mijn vader 
nog wat van leren want zij winnen nooit. En we hebben zin in de 
volgende wedstrijd. Gerard, Kim, Karst, Floris  hebben gescoord. 
 
Schrijver Max Antonissen 

OLDEBOORN E2 

erg mooi in. 
En we gingen door hun hadden aftrap en we gingen er direct fel op 
en ja toen pakten we de bal af N iels  die gaf een heel mooie diepte-
pass  en Age kon hem aannemen en scoorde, het hele team was  
harts tikke blij. 
Toen kwam er nog een grote kans voor DWP  maar die schoten ze 
recht op de keeper af en die had hem gelukkig en toen werd er 
afgefloten. 
De dag kon voor het hele team niet meer stuk toch nog winnen in 
de laatste minuut. 
 
Groetjes  Stefan Oosterbaan C1 
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30 September, GAVC F3 - Oldeboorn F1 

Dit zijn de betere tijden om te voetballen! Om kwart voor twaalf 
floot de scheids  in Grou pas  voor het startsein. Iedereen had dus 
tijd genoeg gehad om een goed ontbijtje achter de kiezen te krij-
gen en met een volle buik en een warm zonnetje in het gezicht 
stapten we vrolijk het veld op.  
We rekten ons  eens  uit, keken achterom en zagen dat de bal al in 
het doel lag. Hm daar moesten we wat aan gaan doen. Hop die bal 
weer in het midden, aftrappen, knipperen met je ogen en …verrek 
ligt die bal weer in ons  doel. Dit laten we niet op ons zitten! Mou-
wen opstropen, ruggen rechten en de beuk er in. Ha, laat ze nu 
maar komen. A ftrappen, om je heen kijken op zoek naar een vrije 
zwarte panter, naar de bal kijken om die pass  te geven, … as je-
menou istiebalnou? Nee hè, weer een doelpunt tegen. 
Nou, hier bleef het niet bij, in totaal hebben we de bal elf keer uit 
ons  doel moeten vissen. Nu moet u niet denken dat de s feer in de 
ploeg hier onder te lijden heeft. Voor de wedstrijd, in de rust en na 
afloop blijft iedereen vrolijk om zich heen kletsen.  
Manljuh, woensdag weer hard trainen en goed naar trainer Johan-
nes  Watzema luisteren, dan hebben jullie het voetballen zo onder 
de knie en kunnen ook wij eens  lekker uithalen. Hou de moed er 
in. 
 
Tot volgende week,  
Patrick ”it telramt” Antonissen 

14 Oktober, Akkrum F2 - Oldeboorn F1 

Vorige week hadden we een weekend rus t, Nieuweschoot was zo 
onder de indruk van ons  talent dat ze zich hadden teruggetrokken. 
Dit haalde ons  natuurlijk enorm uit ons  ritme, daarnaast liet Ak-
krum ons  ook nog eens op het onmogelijke tijds tip van negen uur 
van s tart laten gaan. Niet alleen de kinderen hadden moeite om 
wakker te worden. Één van de ouders  (we noemen geen namen) 
was  vergeten de tas  met onze shirts  mee te nemen. Met piepende 
banden naar Aldeboarn gehaas t en in record tempo weer terug. 
De voorbereiding op deze derby der boarnster voetbalbolwerken 
was  daarom niet vlekkeloos .  

OLDEBOORN F1 
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Leon “it-wjerljocht” Siemonsma is  onze nieuwe s terspeler, aan 
niets  was  te zien of hij zenuwachtig was  voor z’n eerste wedstrijd. 
Alsof hij al jaren ons  zwart voetbalshirts droeg, balde hij deze dag 
met ons  mee. Helaas  kon hij vandaag nog niet het verschil maken. 
Akkrum was  gewoon weg te s terk. We kregen dit keer zeventien 
doelpunten aan de broek.  
Maakt niets uit, komende paar weken hard trainen, dan hebben we 
nog één zware tegenstander, daarna komen 2  wedstrijden waar we 
pas  echt van gaan genieten. 
 
Tot over 2  weken,  
Patrick ”de-dreamer” Antonissen 

Moppentrommel 

Sil zit met zijn hondje naar Oldeboorn 2  te kijken en Oldeboorn 
verliest. Het hondje begint te huilen en Hein vraagt waarom z'n 
hondje zo huilt. 
"Nou," antwoordt Sil, "omdat Oldeboorn heeft verloren." 
"Wat doet ie als  Oldeboorn wint?" vraagt Hein. 
"Weet ik niet," zegt Sil, "ik heb hem pas  drie jaar." 
 
 
 
E r is  een voetbal wedstrijd tussen Akkrum en Oldeboorn. Een Ak-
krum-supporter kan de Aldeboarnse velden niet vinden en vraagt 
aan een voorbijganger: "hallo hoe kom ik bij vv Oldeboorn". zegt 
de man: "trainen trainen en nog eens  trainen!!" 
 
 
 
iets  wat vorige week is  gebeurd heet? ............. Veleden tijd 
iets  wat vandaag gebeurd is? .......................... Tegenwoordige tijd 
iets  wat volgende week gaat gebeuren is? ....... Toekomstige tijd  
een wedstrijd van Groningen bezoeken is??..... Verloren tijd 
 
 
Heb jij ook een mop. Mail het dan naar redac tievvo@wanadoo.nl  
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KANTINEDIENST 

Zaterdagen 

Zondagen 

  Datum Ouder van: 
(beker/inhaal) 21  okt J. v/d Wal 
    N . van Kalsbeek 
  28  okt S. W. v/d Brink 
    Joh J. Lolkema 
 4  nov M . Dijkstra 
  J. de Lange 
 11  nov Ank de Jong 
  A.T . de Boer 
 18  nov R. v/d Bij 
  J.B. Fokkema 
 25 nov S. Oosterbaan 
  R.Poepjes  

  Datum `s morgens `s middags 

(beker/inhaal) 22  okt T . Akkerman F. Goerres  

    W. Huisman P . v/d Vlugt 

  29  okt Sietie Huisman Harke Hartmans  

    Karin Rodenburg Hendrik Nieuwland 

 5  nov Ynskje Poepjes  E . Quarré 

  Marie Poepjes   

 12  nov B.P . Kleefstra F. Steenhuizen 

  A. Bergsma W. v/d Zee 

 19  nov Elisabeth Poepjes  C . Reitsma 

  Swannet E rnst  

 26  nov Sierou v/d Heide W. Jager 

  Martine Huisman J. v/d Woude 
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Zaterdag 21 oktober 2006   Beker/Inhaal (herfstvakantie) 
Oldeboorn 2 - Nieuweschoot 3 10.00 uur 
 
Zondag 22 oktober 2006   Beker/Inhaal (herfstvakantie) 
Oldeboorn 2 - Nieuweschoot 3 10.00 uur 
 
Zaterdag 28 oktober 2006  
GAVC/Old. DA1 - ONS Sneek DA3 14.30 uur in Grou 
Veenwouden B1 - I rnsum/Oldeboorn B1 10.30 uur 
Oldeboorn C1 - Aengwirden C1 11.00 uur 
Wispolia D1 - Oldeboorn D1 11.00 uur 
I rnsum E1 - Oldeboorn E1  10.00 uur 
Oldeboorn E2 - Akkrum E4 10.00 uur 
EBC/Delfst.F2 - Oldeboorn F1 11.00 uur 
 
Zondag 29 oktober 2006  
Oldeboorn 1 - DIO Oosterwolde 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - De Westhoek 2 10.00 uur 
SC  Joure 7 - Oldeboorn 3 10.30 uur 
Gersloot 1 - Oldeboorn 4   10.00 uur 
 
Zaterdag 4 november 2006  
GAVC/Old. DA1 - Mulier DA1 14.30 uur in Grou 
Dokkum B1 - I rnsum/Oldeboorn B1 11.00 uur 
Oldeboorn C1 - Lemmer C2 11.00 uur 
VWC D1 - Oldeboorn D1 10.30 uur 
VWC E1 - Oldeboorn E1     9 .00 uur 
Oldeboorn E2 - LSC  1890 E4 10.00 uur 
Langweer F1 - Oldeboorn F1     9 .00 uur 
 
Zondag 5 november 2006  
MKV ’29  1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - VENO 2 10.00 uur 
Tijnje 3 - Oldeboorn 3 10.00 uur 
Akkrum 4 - Oldeboorn 4 10.00 uur 
 

Wedstrijdprogramma 
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Zaterdag 11 november 2006  
Mulier DA1 - GAVC/Oldeboorn DA1 11.00 uur 
Birdaard B1 - I rnsum/Oldeboorn B1 10.30 uur 
Oldeboorn C1 - Black Boys  C1 11.00 uur 
D, E  en F Inhaal 
 
Zondag 12 november 2006 
Oldeboorn 1 - St.Anna 1 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - Udiros  2 10.00 uur 
Oldeholtpade 3 - Oldeboorn 3 10.30 uur 
Olyphia 5 - Oldeboorn 4 10.00 uur 
 
Zaterdag 18 november 2006  
GAVC/Old. DA1 - Warga DA 1 14.30 uu in Grou 
I rnsum/Oldeboorn B1 - Stiens  B1 14.00 uur 
Langweer C1 - Oldeboorn C1 11.00 uur 
Oldeboorn D1 - Olyphia D1 11.00 uur 
Oldeboorn E1 - Tijnje E1 10.00 uur 
Lemmer E2 - Oldeboorn E2 10.00 uur 
Oldeboorn F1 - Renado F2 10.00 uur 
 
Zondag 19 november 2006  
Gorredijk 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - vrij 
Oldeboorn 3 - I rnsum 4 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Wispolia 3 10.00 uur 
 
Zaterdag 25 november 2006  
Bolsward DA3 - GAVC/Oldeboorn DA1 13.00 uur 
I rnsum/Oldeboorn B1 - Beetgum B1 14.00 uur óf Beker 
Woudsend C1 - Oldeboorn C1 10.30 uur 
D, E  en F Inhaal 
 
Zondag 26 november 2006  
Oldeboorn 1 - beker/inhaal 
WZS 2 - Oldeboorn 2 11.00 uur 
Oldeboorn 3 - Jubbega 4 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Nieuweschoot 6 10.00 uur 
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NAAM elftal DPT 
M.de Vries Dames 12 
R.de Wit GAVC 9  
H.Oosterbaan Vierde 8  
A.Faber Vierde 7  
M .Haspels Derde 6  
W.van Kalsbeek Vierde 5  
T .Akkerman Eerste 4  
I .Schoenmakers GAVC 4  
J.Watzema Tweede 3  
C .Reitsma Vierde 3  
J.v/d Made GAVC 3  
N.van Remmen GAVC 3  
P .Poepjes Tweede 2  
E .Quarré Tweede 2  
E .Ashur Derde 2  
B.Oosterbaan Vierde 2  
T .Bijlsma GAVC 2  
G.de Jong Dames 2  
J.Beimin Eerste 1  

 
A.Huisman Eerste 1  
B.P .Kleefstra Eerste 1  
T .Proot Eerste 1  
S.Veenstra Eerste 1  
P .Antonissen Tweede 1  
Ate Bergsma Tweede 1  
M .Meester Tweede 1  
B.de V reese Tweede 1  
A.Watzema Tweede 1  
Aa.Bergsma Derde 1  
F.Goerres Derde 1  
K.Akkermans Vierde 1  
B.Haspels Vierde 1  
A.Hobma Vierde 1  
S.Oosterbaan Vierde 1  
D.Westerhoven Vierde 1  
S.van der Heide Dames 1  
L.Nicolai GAVC 1  

Bijgewerkt t/m 15 oktober 2006 

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 
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