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Yn seizoen 2005-2006 bes tie it bestjûr út de folgjende minsken: 
Hein Akkerman...............foarsitter 
Sietie Huisman................sekretaris  
Binne Oosterbaan ...........ponghâlder 
Wieb Zandberg ...............aktiviteitenkommis je 
Durk Valk........................sporttechnyske saken 
Onno Kloosterboer ..........kommers jele saken 
Pieter Poepjes .................ûnderhâld 
Albert Nijholt ..................jeugdsaken 

It wie it seizoen fan in soad nije dingen.  
Alderearst wie der in nije hammer foar de foarsitter, sadat er der 
mar op los  slaan kin as  de fergadering út ‘e hân driget te rinnen 
(jim binne warskôge!). Ek ús nije haadtrener Sido Postma en in 
pear nije lieders  diene har yntree. De oanskaf fan in nije (djoere, 
legionellabestendige) ts jettel wie nedich, omdat de spilers  faak nei 
de wedstriid ek noch in kâlde does  krigen. En wy namen in nije 
kleanleveransier yn ‘e earm, Balanssport. Wij gean op de 
profes jonele toer, want op eltse nije shirts , broeken en sokken 
komt no it logo fan Boarn te stean. I t lûkt (hooplik) noch mear nije 
sponsers  oan en minsken dy’t graach bij de ‘C lub van 50 ’ hearre. 
We begûnen de kompetys je mei fjouwer senioaren teams en in 
dames  team. Foar de dames  bin we in fúzje mei GAVC út Grou 
oangien, wij ha de froulju, de trainer en de fjilden dielt en se ha it 
ek noch goed dien. 
Bij de jeugd wiene der spitich genôch gjin A en B junioaren. Dy 
spilers  moasten ûnderbrocht wurde bij de senioaren, wat hjir en 
der noch alris  foar wat trammelant soarge. Ald en jong fielden 
mekoar net alhiel oan en mei praatsessys is  besocht der dochs  
noch wat fan te meits jen. 
De winterstop duorre lang trochdat der begjin maart nog in koart 
streng winterke ynfoel en de kompetys je mei in wike útrûn. Mar 
dêr jouwe wij neat om, it is  wer goed foar de kantine-omset. Nei 
de winters top waarden alle spilers  ynsetten om barts jinsten te 
draaien. T rochdat der wer frijwilligers ôfheakken moast der nei oar 
oplossingen socht wurde. Sûnder in soad kommentaar die men syn 
plicht. En soms sels  mear dan dat, want freedtejûns  rûn it alris út 
de hân, mei as gefolch dat der in wike letter in berisping fan de 
gemeente yn ’e bus lei. De kantine moat troch de wike jûns  24.00 
oere slúten wêze en yn ’t wykein om 18.00 oere!! 
Mar...tredde helten en feestjes  binne altyd gesellich. De jierlikse 

Jierferslach 2005-2006 
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feestjûn yn jannewaris  wie dat ek, mei troch de ‘Knock-out show’ 
wer elts  dy’t der wie mei nocht oan mei die. Ek bij de einepiken 
dy’t yn ’e Boarn om it hurds t swommen wiene aardich wat 
taskôgers . Alle lotten wiene ferkocht, men koe dan ek trije prizen 
winne. It bliuwt in aardichheid om it kleurde folkje mei de 
begelieders  yn aks je te s jen. en it brocht ek noch aardich op, sa’n 
€1000 foar de jeugdkas . Tusken kryst en âld en nij waard der 
klaverjast bij Hotel Aldeboarn, mar de opkomst foel ts jin. Soe it, 
nei de skutjasjûn, ek de lêste, troch VV Oldeboorn organisearre, 
klaverjas jûn west ha? 
Foar de klussendei binne der noch wol altyd ‘enthousiastelingen’ te 
finen, it sportkompleks  leit der wer kreas  bij. De kantine is  wer 
‘spic  en span’ en yn de boksen kinne wij ús gas ten wer mei fatsoen 
ûntfange. Mar yn dy boksen bleau ek dit seizoen wer in soad 
lizzen, de Snuffelkoer siet faak wer s tampfol mei klean. Yn it 
klupblêd, dat sân kear útkaam dit jier, gie faak ien bleds ide op oan 
‘gevonden voorwerpen’. Ek Onno, dy’t de lay-out fan it krants je 
oernaam fan  Jelle Jacob, koe der gjin feroaring yn bringe. It 
krants je giet fierder op de âlde foet, it s jocht der noch altyd goed 
út. En gelokkich ha wy in klupblêd. De spilerspas  soe syn yntree 
dwaan en elts  lid moast in pas foto ynleverje. Yn it krants je s tiene 
datums wannear ‘t men in pas foto ynleverje en in hantekening 
sette koe. Mar sa as  sa faak kamen de measte minsken op de lêste 
momint, de lêste pas foto is  krektlyn ynlevere. 
Yn ‘t lês t fan de kompetysje krigen wij nog in toets je. Nei it krijen 
fan in perioade mocht Boarn 1  meidwaan oan de nei-kompetys je. 
It wie tige spannend, mar it s lagge en in promoas jewedstryd ts jin 
Renado folge. Nei drok hin en wer beljen mei it bestjûr fan Renado 
waard beslúten om de wedstryd op it sportfjild fan Sneek te 
spyljen. Yn in prachtige entoeraazje mei san 700 taskôgers  waard 
10 minuten foar tiid it winnende doelpunt skoart. I t kommende jier 
binne we 3e klasser. Klasse!   
Werom yn it doarp is  der nog in gesellich fees tje fiert mei 
barbecue. De barbecue wie twa wike derfoar ôfblaast, omt op it 
terrein fan haadsponser Knol, Klaas  Melessen omkaam. Dizze 
historyske promoas je hie in swarte râne. Ek Hendrik Schriemer en 
Jelke Bethlehem, dy’t beide tige bij de klup belutsen west ha, 
kamen te ferstjerren. Sykte en dea, mar ek in trouwerij en nije 
lytse minskjes  op ’e wrâld, hearre bij it wel en wee fan de klup.  
Oare aardige dingen binne de beker fan fertsjins te dy’t it 
kommende jier bij Wieger Huisman op ’e kast s tiet en de 
PP.v.d.Feer Bokaal dy’t nei Margje de Vries gie, sy skoorde mar 
leafs t 42 doelpunten, 7  mear as  August Faber. 
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Mar eltse spiler hat fansels  tige syn bêst dien, mei goeie en 
mindere goeie risseltaten. De einstannen fan de teams: 

Oldeboorn 1  .3e plak, mar wol promoveare nei de 3e klasse 
Oldeboorn 4..4e plak 
Dames   ........5e plak 
Oldeboorn 2  .6e plak 
Oldeboorn 3..12e  plak 

en ek de jeugdteams draaiden goed mei yn har klassen. 
VV Oldeboorn hat him yn ‘e kiker spile, de Ljouwerter Krante 
reizge sels  foar in artikel mei foto ôf nei Aldeboarn. Mar litte we 
mei beide fuotten op ‘e grûn bliuwe, elts  team sil him yn ‘t nije 
seizoen wer bewize moatte. 
It risseltaat dat telt, mar boppe-al .....it plezier stiet foarop!!! 

GEFELICITEERD 

Hartelijk gefeliciteerd met de 
geboorte van: 

 
 

Ilse Willy  
van Warmerdam ,  

dochter van Ronald en Sjoukje  
 
 

Bente  
Huisman ,  

dochter van Theo en Sabina  
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 Voor al uw dagelijkse Spar Johannes Watzema  
boodschappen Tel. 0566 - 631283 

 Diverse broodsoorten Openingstijden: 

 Voorverpakt vlees Maandag 10:00 – 18:00 

 Bloemen & Planten Dinsdag 08:30 – 18:00 

 Telefoonkaarten Woensdag 08:30 – 18:00 

 Fotoservice/ Kopieerservice Donderdag 08:30 – 18:00 

 Stomerij Vrijdag 08:30 – 20:00 

 Speelgoed Zaterdag 08:00 – 17:00 
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Aan het einde van het seizoen 2004-2005 hadden Jan van der 
Woude en Siete Veenstra afscheid genomen als  voorzitter en 
jeugdcoördinator van v.v. Oldeboorn. Zij gaven het stokje over aan 
Albert Nijholt en Wietse Huisman, die nu het jeugdbestuur vorm-
den. 
Het duo kreeg al snel te maken met een algemeen heersend pro-
bleem binnen het verenigingsleven van tegenwoordig, namelijk het 
vinden van vrijwilligers  voor een functie binnen het jeugdkader. 
Vooral het aantal jeugdtrainers  is  in de loop der jaren behoorlijk 
afgenomen en ook nu was het weer moeilijk om ervoor te zorgen 
dat ieder team twee keer per week kon trainen. Toch werd er met 
Douwe Hein Akkerman, Jelmer Beimin en Johannes  Watzema weer 
een (tijdelijke) oplossing gevonden voor dit probleem en waren 
alle func ties  weer bekleed. 
Helaas  was  het dit seizoen niet mogelijk om A- en B junioren te 
formeren. Er is  dus  voorlopig geen nieuwe aanwas voor de senio-
ren, hoewel Jan Hendrik van der Wal en Eyal Ashur als  jeugdleden 
wel noodgedwongen de overstap maakten naar de senioren. Bei-
den hebben zich echter goed aangepas t en spelen inmiddels  met 
veel plezier in het derde elftal. 
Het seizoen 2005-2006 konden we wel beschikken over F1  en F2  
pupillen, E  pupillen, D pupillen en C  junioren. 
Aan het begin van het seizoen werden de F2- en D pupillen voor-
zien van nieuwe shirts . Klussenbedrijf Van der Berg en Loonbedrijf 
Brak maakten dit als  sponsor mogelijk. 
In de najaarscompetitie werd er door de teams behoorlijk gepres-
teerd, maar een kampioen was  er desondanks  niet bij. 
Tijdens  de winterstop werd er van december tot en met februari op 
zaterdagmiddag in het zaaltje van basisschool De Boarne getraind 
door alle jeugdteams. Ook nu was  het vinden van trainers  vaak 
een probleem. Vooral de E  pupillen kunnen hierover meepraten. 
Ook aan het jaarlijkse toernooi in Langezwaag werd weer meege-
daan, zodat onze jeugdleden ook in de winter hun energie nog vol-
op kwijt konden. 
In januari werd het jeugdbestuur door v.v. I rnsum benaderd over 
een eventuele samenwerking wat betreft de A- en B junioren in het 
seizoen 2006-2007. Beide verenigingen hadden een tekort aan 
spelers  in deze leeftijdscategorie en een samenwerkingsverband 
zou misschien een oplossing zijn. Na een aantal bijeenkomsten en 
diverse vergaderingen en na overleg met spelers  en ouders  werd 
in mei overgegaan tot een samenwerkingsverband m.b.t. de B ju-
nioren. 7  spelers  van Oldeboorn gaan in het seizoen 2006-2007 

Verslag jeugd 2005-2006 
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samen met 10 spelers  van I rnsum een team vormen, dat onder 
leiding staat van een betaalde trainer in de persoon van Remco 
den Dulk uit I rnsum. De eerste kennismakings training was  21 mei 
in Oldeboorn en leverde veel positieve reacties op, hopelijk is  dit 
een voorbode voor een succesvol seizoen. 
Woensdag 10 Mei 2006 organiseerde v.v. Oldeboorn in samenwer-
king met de KNVB een 4  tegen 4  voetbaltoernooi voor alle jeugd 
van de beide basisscholen in het dorp. Dit alles  met als  uiteindelij-
ke doel om meer leden te werven. Met 52 deelnemers  was er een 
prima opkomst en ook het mooie weer, de vrijwilligers , EHBO  en 
enthous iaste ouders  zorgden voor een onvergetelijke dag. Kim 
Poepjes  werd door Jan Melchers  van de KNVB op deze dag zelfs  
gescout voor het regionale meisjeselftal. 
Ook E  pupil Robert van Roeden pres teerde op de voetbalschool van 
s .c . Heerenveen gedurende het seizoen heel behoorlijk. Helaas  zijn 
zowel Robert als  Kim inmiddels niet door een volgende selectie 
gekomen, maar beiden zullen er ongetwijfeld veel geleerd hebben 
en zijn weer een ervaring rijker. René van Kalsbeek kreeg als  C 
junior een uitnodiging voor een testwedstrijd voor het regionale 
elftal, hij werd echter niet goed genoeg bevonden na een oefen-
wedstrijd in Appelscha. 
In de voorjaarscompetitie werden zowel de D pupillen als  de F1  
pupillen kampioen in hun klasse. Hoewel bij het laatste team hier-
over enige twijfel was , omdat zij samen met DWP  F1 op evenveel 
punten en een gelijk doelsaldo waren geëindigd, werden zij toch 
terecht als  kampioen gehuldigd en mochten ook op de boerenkar 
door het dorp. 
Het seizoen werd door alle jeugdteams afgesloten met toernooien 
in Bolsward bij RES en op hemelvaartsdag in Akkrum. 
Helaas  waren er wat betreft het kader aan het eind van het sei-
zoen ook weer de nodige afmeldingen. Het bestuur moest dan ook 
naars tig op zoek naar vervangers  en dit bleek een hels karwei. 
Gelukkig zijn er welwillende mensen die één en ander weer hebben 
opgevangen, maar het is  misschien niet onverstandig als  de club 
voor de komende jaren op zoek gaat naar een betaalde jeugdtrai-
ner. Bij de B junioren is  dit inmiddels  al het geval en ook de jeugd-
keepers  worden inmiddels professioneel begeleidt door Jan Beren-
sen. Het niveau van onze jeugdopleiding zal daardoor alleen maar 
stijgen, zodat v.v. Oldeboorn in de toekomst wellicht kan uitgroei-
en tot een s tabiele derdeklasser. 
Jeugdvoorzitter Albert Nijholt is  inmiddels  verhuisd naar Deventer. 
E r wordt naarstig naar een vervanger gezocht, maar tot op heden 
nog niet gevonden. Wel is  Johannes  Nijdam in het jeugdbestuur 
gekomen en Jelle Jacob de Vries  heeft zitting genomen in de com-
missie die de jeugd zaalvoetbalcompetitie organiseert. 
De jeugdcommissie 
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Oldeboorn is hekkensluiter na nederlaag tegen DIO Ooster-
wolde 

De wedstrijd afgelopen zondag tegen DIO Oosterwolde was  voor 
Oldeboorn een hele belangrijke. DIO had voorafgaand aan de wed-
strijd s lechts  drie punten meer dan de Boarnsters , dus  om uit de 
degradatiezone te komen moest van deze ploeg gewonnen wor-
den. Helaas trok de ploeg ook deze keer weer aan het kortste eind 
en bleef met lege handen achter. Over de gehele wedstrijd gezien 
maakte DIO misschien de meeste aanspraak op een overwinning, 
maar tot tien minuten voor tijd had Oldeboorn het verdedigend 
aardig onder controle en mocht het nog hopen op een zege. Het 
team van Sido Postma zit momenteel echter in de hoek waar de 
klappen vallen en dwingt het geluk niet af. 
In de beginfase van de eerste helft was de ploeg uit Oosterwolde 
beter. De Boarnsters hadden het organisatorisch niet op orde en 
de eerste aanvallen gingen dan ook richting het doel van HIndrik 
de Jong. Echt uitgespeelde kansen werden er niet gecreëerd en na 
een kwartier kreeg Oldeboorn meer vat op de tegenstander. Toch 
was  het veldspel aanmerkelijk minder goed verzorgd dan voor-
gaande weken en wisten de Boarnsters  zelden gevaarlijk te wor-
den. Dit had ongetwijfeld te maken met het niet meespelen van 
Anno Huisman, Siete Veenstra en Ts jerk Akkerman die met een 
blessure aan de kant zaten. Toch deed Oldeboorn in het restant 
van de eers te helft niet onder voor DIO, hoewel het halverwege de 
eerste helft wel op achterstand kwam. DIO kreeg op twintig meter 
van het boarns ter doel een vrije trap en deze werd om de muur 
gekruld en viel via de paal binnen, 0-1 . Oldeboorn ging daarna 
echter fanatiek op jacht naar de gelijkmaker. De keihard werkende 
spitsen Ate Bergsma en Jorrit Zandberg kwamen over de zijkanten 
enkele keren goed door, maar een treffer leverde het niet op. Toch 
viel al snel de gelijkmaker voor Oldeboorn. Een vrije trap van de 
linkerkant genomen door Bart de Vreese werd door gelegenheids-
spits  Pieter Poepjes  keurig verlengd en verdween pardoes  in de 
verre hoek achter de doelman van DIO, 1-1 . Dit was  tevens  de 
rus tstand omdat beide ploegen in de s lotfase van de eerste helft 
niet echt gevaarlijk meer werden. 
De tweede helft hadden de Boarnsters  de wind tegen en dit lever-
de meer druk op van DIO. De lange spitsen werden veel gezocht 
en de boarns ter achterhoede moest alle zeilen bijzetten om over-
eind te blijven. Toch werd ook nu weer weinig weggegeven en 

OLDEBOORN 1 
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kwam men er zo nu en dan met een diepe bal op de spitsen ook 
weer veelvuldig uit. Tot tien minuten voor tijd ging de strijd vrijwel 
gelijk op met een klein overwicht voor DIO toen een aanval van 
Oldeboorn op het middenveld werd afgeslagen en de tegens toot 
uitstekend werd uitgevoerd door de ploeg uit Oosterwolde. De bal 
werd hoog voorgegeven en doorgekopt op een speler die volledig 
vrij stond. Heel Oldeboorn zag de man buitenspel staan, maar 
grensrechter Kirkenier weigerde te vlaggen en de 1-2  was  een feit. 
In de tijd die nog res tte probeerde Oldeboorn de gelijkmaker te 
forceren. Hierbij nam de ploeg wat meer risico en gaf het achterin 
meer ruimte weg. DIO spits  Theo Los  wist hier in de slotfase van 
de wedstrijd nog van te profiteren en bepaalde de einds tand op 1-
3. De Boarnsters zijn hierdoor nu hekkensluiter en hebben de laat-
ste weken het geluk niet aan hun zijde. Hopelijk komt hier volgen-
de week in Leeuwarden tegen mede degradatiekandidaat MKV’29 
weer wat verandering in en kan de weg omhoog weer worden in-
geslagen. 

Oldeboorn dieper in de zorgen na nederlaag tegen MKV’29 

De twee ploegen die vorig seizoen beiden wis ten te promoveren uit 
de vierde klasse A  troffen elkaar afgelopen zondag in Leeuwarden 
voor een degradatiewedstrijd in de derde klasse B. MKV’29 kende 
net als Oldeboorn een dramatische seizoenstart en hadden vooraf-
gaand aan de wedstrijd s lechts  twee punten meer dan de Boarn-
sters . Oldeboorn kon in tegenstelling tot vorige week tegen DIO  
weer beschikken over Martin Meester, Siete Veenstra en Tsjerk 
Akkerman die allen terugkeerden in het basiselftal. 
Dit kwam het veldspel bij de Boarnsters  zeker ten goede en er 
werd meteen een overwicht gecreëerd. Al vroeg in de wedstrijd 
mocht Ts jerk Akkerman alleen op de doelman af, maar uit een 
moeilijke hoek wist hij niet te scoren. Even later liet de doelman 
van MKV  een voorzet vanaf links  knullig door zijn handen glippen 
en bood Jorrit Zandberg een bijna niet te missen kans . Zandberg 
wist de bal echter naast het lege doel te koppen, zodat ook deze 
kans  geen doelpunt opleverde. Daarna was het weer de beurt aan 
Tsjerk Akkerman die een uitstekende pass  van achteruit van uit-
blinker Siete Veenstra over de uitgekomen doelman speelde, maar 
op de doellijn wist een verdediger van de Leeuwarders  met een 
sliding een treffer te voorkomen. Kort na deze kans verslikte Mar-
tin Meester zich even en kreeg de spits  van MKV een grote kans  
om de score te openen, maar gelukkig voor Oldeboorn schoot hij 
de bal over het doel van H indrik de Jong. MKV was  ondanks  het 
overwicht van de Boarnsters  zo nu en dan dreigend, maar verder 
dan deze ene grote kans  kwam de ploeg voor rust niet meer. De 
Boarnsters  daarentegen kregen nog wel een honderd procent kans  



 

12  • De Zwart Witten • November 2006 



 

De Zwart Witten • November 2006 • 13  



 

14  • De Zwart Witten • November 2006 

toen Ts jerk Akkerman de bal prima teruglegde op de inkomende 
Bouke Paul Kleefstra die van dichtbij de hoek voor het uitkiezen 
had. Hij raakte de bal met zijn linker echter hopeloos  verkeerd en 
schoot ver naast het doel. 
Na de pauze liet MKV  zich aanvallend wat meer gelden. Vaak wer-
den met lange ballen de drie spitsen gezocht. De boarns ter achter-
hoede kwam hierdoor wat meer onder druk te s taan. Toch had Ol-
deboorn ook in de tweede helft de betere kansen en bleef het ook 
voetballend keurig op de been. De spitsen Jorrit Zandberg en 
Tsjerk Akkerman werden veelvuldig de diepte ingestuurd en kre-
gen meer dan uitstekende kansen. Maar steeds s trandde men op 
de keeper of een verdediger van MKV. Akkerman was  met een 
schot op de paal heel dicht bij een bevrijdende treffer, maar ook 
het nodig geluk ontbrak volledig. Ook Bouke Paul Kleefs tra liet zich 
aanvallend een paar keer gelden, eerst kopte hij een voorzet van 
Siete Veenstra in het zijnet en even later had hij iets  teveel tijd 
nodig om tot een schot te komen en werd bovendien in het straf-
schopgebied omver geduwd door zijn tegenstander toen Ts jerk 
Akkerman hem een riante mogelijkheid gaf. In de slotfase viel Bart 
de Vreese in voor Jorrit Zandberg. Bij MKV kwam spits  Schrale in 
het veld en deze gaf meteen zijn visitekaartje af door twee keer 
gevaarlijk voor Hindrik de Jong op te duiken. De boarnster doel-
man had beide keren echter een antwoord klaar en met behulp 
van zijn verdediging werd een tegendoelpunt voorkomen. Bij Olde-
boorn viel Pieter Poepjes nog in voor Jelle Jacob de Vries . Vlak na-
dat Jelmer Beimin de bal na een geplaatste kopbal van Wietse 
Huisman over het doel van de Leeuwarders  had geschoten, en 
daarmee de zoveelste kans  van Oldeboorn om zeep hielp, kreeg 
Oldeboorn vijf minuten voor tijd wederom het deksel op de neus . 
Robert van Steinvoorn kreeg een voorzet vanaf rechts  ongelukkig 
tegen zijn schouder en passeerde daarmee ongewild zijn eigen 
doelman, 1-0 . In de minuten die nog resteerden probeerden de 
Boarnsters  alsnog een punt uit het vuur te slepen, maar er was  
duidelijk iets geknapt bij de spelers  en MKV bleef dan ook op de 
been. Het drukte Oldeboorn daarmee dieper in de zorgen. De ploeg 
staat troosteloos  onderaan en zag bovendien concurrenten als  
Rood Geel en Franeker winnen. Volgende week spelen de Boarn-
sters  thuis  tegen Sint Annaparochie. 

Oldeboorn verliest ook van Sint Annaparochie 

Het zijn momenteel zware tijden voor het team van trainer Sido 
Postma. A fgelopen zondag werd alweer de achtste nederlaag van 
het seizoen geïncasseerd en omdat de andere ploegen onderin wel 
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de punten wisten binnen te halen lijken de Boarnsters  nu al aan 
een verloren seizoen bezig te zijn. Dit is  doodzonde omdat de 
ploeg absoluut niet s lecht speelt en voetballend voor maar weinig 
ploegen onder doet. Het grote probleem is  en blijft telkens maar 
weer het afmaken van de vele kansen die worden gecreëerd. Te-
gen de nummer twee op de ranglijst Sint Annaparochie kreeg Ol-
deboorn ook weer de nodige kansen, hoewel het veldspel van de 
gasten beter verzorgd was . 
De eerste helft ging het vrijwel gelijk op. Sint Annaparochie was  
vooral gevaarlijk via indraaiende corners  en vrije trappen die veelal 
hoog voor het doel van Hindrik de Jong werden gegooid. De boarn-
ster doelman wis t zijn doel echter schoon te houden, hoewel hij 
hierbij wel een keer hulp kreeg van Bouke Paul Kleefs tra die een 
kopbal van de lijn haalde. Voor het overige gaf Odeboorn weinig 
weg en kreeg het zelf ook kansen. Jorrit Zandberg kwam enkele 
keren goed door, maar vond met zijn voorzetten net geen mede-
speler. De mee opgekomen Wietse Huisman kreeg een mogelijk-
heid na een voorzet van Siete Veenstra. Het schot had echter te 
weinig kracht en werd bovendien onderweg aangeraakt, zodat het 
een gemakkelijke prooi werd voor de doelman. Even later hadden 
de Boarnsters  op voorsprong moeten komen. En prima voorzet 
vanaf links  kwam terecht bij de volledig vrijs taande Bouke Paul 
Kleefs tra. H ij schoot alleen voor de keeper de bal echter voorlangs  
en mede hierdoor bleef de s tand tot de rust 0-0 . 
Meteen na rust kreeg Tsjerk Akkerman een uits tekende kans  om 
de score te openen. Akkerman, die overigens  een moeilijke middag 
had tegen zijn directe tegens tander en behoorlijk in de tang zat, 
kreeg de bal na een mooie aanval teruggelegd en kon vrij inschie-
ten. Zijn uithaal verdween echter via de lat over het doel. Na deze 
opening namen de gas ten de regie in de wedstrijd wat over. Sint 
Annaparochie liet de bal s teeds  goed rondgaan en werd dreigen-
der. De verdediging van Oldeboorn had de handen vol aan de be-
weeglijke spitsen en op het middenveld werd door de Boarnsters  
teveel ruimte weggegeven, zodat Sint Annaparochie enkele keren 
gevaarlijk door kwam. Toch leverde het niet echte uitgespeelde 
kansen op, hoewel Hindrik de Jong wel een keer gestrekt moest op 
een diagonaal schot van een doorgebroken speler. Oldeboorn bleef 
echter ook in de counter dreigend en kreeg mogelijkheden. De 
beste was misschien wel voor Siete Veens tra, die na een prima 
steekbal van Wietse Huisman oog in oog met de doelman kwam te 
staan. Bij het omspelen van de doelman speelde hij de bal echter 
net iets  te ver voor zich uit, zodat een hoekschop het enige was  
wat overbleef. Sint Annaparochie bleef ondertussen ook komen en 
kwam op een gegeven moment door over rechts . De voorzet bij de 
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tweede paal viel tussen Bouke Paul Kleefs tra en zijn directe tegen-
stander in, waarbij de laatste de bal gelukkigerwijs  voor de voeten 
kreeg en doeltreffend uithaalde, 0-1 . Met nog een kwartier op de 
klok liep Oldeboorn weer achter de feiten aan en moest op jacht 
naar de gelijkmaker. Ate Bergsma viel in voor Jorrit Zandberg, 
maar ook hij kon het tij niet keren. Sterker nog, Sint Annaparochie 
voerde in de s lotfase nog een perfec te counter op die de 0-2  op 
het scorebord bracht. Na deze treffer kreeg Ts jerk Akkerman een 
zelfde soort kans  en werd meteen het verschil tussen beide ploe-
gen duidelijk. Waar de spits van Sint Annaparochie de bal beheerst 
in de verre hoek plaatste, stuitte Akkerman op de doelman terwijl 
hij deze probeerde uit te spelen. De Boarns ters  stonden wederom 
met lege handen en mogen het volgende week weer proberen in 
en tegen Gorredijk. 
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OLDEBOORN 2 

Oldeboorn 2 verliest van Nieuweschoot 

Zondag 22 oktober ’06 , alweer een kraker voor Oldeboorn 2 . Nu 
stond de nummer 2  van de ranglijst op het programma, te weten 
Nieuweschoot 3 . Zij verzamelden al 10 punten in de tot nu toe ge-
speelde wedstrijden en dat is  zeer verdienstelijk. 
De wedstrijd begon om 10.00 uur onder leiding van scheids rechter 
Jentje Kirkenier (Wagenaar had zich helaas  ziek gemeld) en we 
konden van geluk spreken dat we 11 man  het veld in konden s tu-
ren. Op papier hadden we 13 man, maar doordat Wiebe Jager en 
Ate Bergsma ons  vreselijk lieten zitten en de wekker waarschijnlijk 
nooit hebben gehoord, konden we maar met 11 man aantreden. 
We hebben beide jongens  helemaal niet meer zien opdagen, zodat 
de basis  elf de hele wedstrijd moest spelen. C hapeau voor deze 
jongens  dus , en voor de anderen, scherp jullie even een beetje op 
want zo laat je je teammaten zitten en dat wordt doorgaans  niet 
op prijs  gesteld. 
De wedstrijd werd gedomineerd door N ieuweschoot en het kon ook 
niet uitblijven dat zij de openings treffer zouden scoren. Een goed 
schot werd prachtig gepareerd door keeper Siep B en tot hoek-
schop verwerkt. Deze werd echter hard binnengekopt door de cen-
trale middenvelder van Nieuweschoot. We gingen de rust in met 
een 0-1  achterstand en gingen met dezelfde 11 het veld weer in na 
de thee (en beschuit met muis jes  ter ere van de pasgeboren doch-
ter van Ronald van W en zijn vrouw. Van harte gefeliciteerd!! ) 
Na een minuut of 20  in de tweede helft hadden wij de wedstrijd 
onder controle en werd laatste man Pieter P  doorgestuurd om 
naast Johannes  W een doelpunt te forceren. Dit lukte na een hard 
schot van Pieter, dat door de keeper van Nieuweschoot niet goed 
kon worden geklemd. De bal schoot het veld weer in en een atten-
te Johannes  kon simpel binnentikken. 
Maar zoals  zo vaak bij het Tweede gebeurt, kwamen we vlak na 
onze treffer alweer achter door een goed uitgevoerde aanval van 
Nieuweschoot. 
Met de moed der wanhoop ging Oldeboorn 2  in de aanval en in de 
90e minuut leek het erop dat Johannes  W nog een punt uit het 
vuur zou slepen. H ij omspeelde prachtig zijn directe verdediger en 
kopte de bal over de keeper. De bal zou in de goal zijn gerold, 
maar Johannes  wilde hem nog een extra tikje meegeven voor de 
zekerheid. Had hij dit maar niet gedaan want de bal werd volledig 
verkeerd geraakt en vanaf een meter of 3  hoog over het doel ge-
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jaagd. Verschrikkelijk jammer, maar helaas . Volgende keer zit hij 
wel!  We verloren dus  alweer terwijl we best goed mee kunnen ko-
men. Hopelijk kunnen we volgende keer wat meer mensen ver-
wachten. 
Groeten, A uke 

Oldeboorn 2 pakt weer eens 3 punten 

Op zondag 29 oktober stond de wedstrijd Oldeboorn 2  tegen De 
Westhoek 2  op het programma. Door een aantal blessures  en een 
schors ing bij het 1e elftal, kwamen alle elftallen krap te zitten. 
Daardoor werd bes loten de wedstrijd van Oldeboorn 2  te verplaat-
sen. De Westhoek had dezelfde problemen, en had geen bezwaar 
dat de wedstrijd werd verplaatst naar woensdagavond 1  novem-
ber. Ook deze avond mis te het tweede weer een aantal spelers , 
maar dit werd opgelost door een aantal gas tspelers . De eerste 
helft waren er net 11  man. Siep, Wiebe, E llert, Remco, Ronald, 
Jan, Patrick, Sible, Martijn, Cees  en Johannes . De wedstrijd ging in 
het begin gelijk op. Beide ploegen kregen kans jes , maar waren 
slordig in de afronding. Na een minuut of 20 kwam De Westhoek 
toch op een 0-1  voorsprong. In de eerst volgende aanval, kwam 
Oldeboorn weer langszij. Door goed s torend werk van Johannes  
kregen we een corner. De corner van Jan bleef in de 16 hangen, 
en Martijn was  er als  de kippen bij om de gelijkmaker aan te teke-
nen. Maar zoals  zo vaak, krijgen wij weer een goal tegen vlak na 
onze treffer. Johannes maakte een overtreding zo’n 25 meter van-
af de goal. Aanvallers  moeten ook niet mee verdedigen. Maar deze 
vrije trap werd op geweldige wijze in de kruising geschoten, Siep 
kans loos. Maar deze keer lieten we niet onze koppies  zakken. We 
gingen gelijk op zoek naar de gelijkmaker, en deze kwam er vlak 
voor rust. Patrick werd gevloerd in het 16-meter gebied, met een 
strafschop als  gevolg. Deze werd beheerst ingeschoten door E llert 
“De Tank”. Oldeboorn ging daarna goed door. En na 3  goede diep-
te passes  van Johannes  op Cees , was  het bij de 3e keer raak. Cees 
schoot vanaf de rand van de 16 met een fraaie boog over de kee-
per. Zo ging Oldeboorn rusten met 3-2  voorsprong op zak. In de 
rus t werd Sible vervangen door Arnold. De Westhoek begon met 
een offens iefje aan de 2 e helft, maar Siep voorkwam het gevaar. 
Na een lange bal van Johannes , verlengde Patrick met het hoofd 
de bal. Ellert “De Tank” lag op volle snelheid en troefde iedereen 
af, en prikte de bal in het uiters te hoekje. 4-2  voor ons .  Met deze 
voorsprong ga je een s tuk lekkerder spelen zou je zeggen, maar 
dit was niet zo. De Westhoek begon aan te dringen, en wist zowaar 
weer te scoren. Daarna kreeg De Westhoek nog enkele mogelijk-
heden, maar deze verdwenen allemaal over en naast de goal van 
Siep. Een kwartier voor tijd gooide Johannes  de wedstrijd op slot, 
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met misschien wel de mooiste goal uit zijn carriére. Patrick gaf 
vanaf de middenlijn een lange bal naar voren. Johannes  contro-
leerde de bal op de borst en schoot gelijk met links  uit de lucht 
raak in de kruising. Na deze goal kreeg Johannes nog 2  grote kan-
sen, maar 2x vond hij de keeper van De Westhoek op zijn weg. 
Het zou blijven bij een 5-3  overwinning voor Oldeboorn. Eindelijk 
weer eens 3  punten, na een paar knullige nederlagen (Tijnje, Nieu-
weschoot). En nu hopen dat goede lijn door wordt getrokken ko-
mende zondag, als  we thuis  spelen tegen Veno 2 . 
Johannes  Watzema 

Oldeboorn 2 kan V.E.N.O. 2 niet verslaan 

Vandaag (05-11-06) was  daar alweer de achtste wedstrijd van het 
seizoen. Ditmaal tegen direc te concurrent V.E .N.O . 2  uit Vollenho-
ven. O m 10.00 uur traden wij aan onder leiding van scheids rechter 
H. Wagenaar. Een uitstekend gebaar was  er van J. Kirkenier, hij 
wilde voor ons  de vlag hanteren langs  de zijlijn. Dit omdat wij, zo-
als  jullie vaak genoeg hebben kunnen lezen, nog wel eens  kampen 
met weinig mensen. Zo ook vandaag, er waren er maar twaalf die 
inzetbaar waren. Maar goed, we konden beginnen en het werd ei-
genlijk best een leuke wedstrijd met kansen aan beide zijden. Wij 
waren echter niet scherp genoeg, en vooral in de passing was  het 
slecht. P assjes over 5  meter die niet aankomen, hier moeten we 
wat aan doen. V .E .N.O. 2  trof het eerst doel na een goede aanval 
die onberispelijk werd binnengeschoten. Wij lieten ons  echter niet 
intimideren en na een goede ac tie van Patrick A , werd Arjen W in 
stelling gebracht en met een fraaie passeerbeweging kon hij voor-
zetten op Johannes  W die fraai diagonaal inkopte. 
Met 1-1  gingen wij de rust in, ware het niet dat V .E .N.O. 2  meteen 
de aanval zocht. Ze kwamen goed door over onze linker flank en 
konden vrij gemakkelijk scoren. Wij keken dus  weer tegen een 
achterstand aan. Al gauw hierna raakte Patrick A geblesseerd aan 
zijn achillespees . Hopelijk is  dit niet al te ernstig. H ij werd vervan-
gen door ondergetekende, die rechts  in de voorhoede ging spelen. 
We probeerden een doelpunt te forceren met een doorschuivende 
Ellert Q  en achterin 1  op 1  te spelen. Dit leek goed uit te pakken 
en we c reëerden een aantal kansen die jammerlijk om zeep wer-
den geholpen. Johannes  W kwam goed door over links  en probeer-
de de keeper met een hard schot te verschalken. Hij had misschien 
beter kunnen kiezen voor Auke die volledig vrij voor de goal s tond. 
Nu kon de keeper redding brengen. Helaas  konden wij niet meer 
tot scoren komen en werd de tussenstand ook de eindstand. V ol-
gende week wacht ons  de lastige thuiswedstrijd tegen Udiros . Mis-
schien halen we dan een beter resultaat. 
Tot Horens! Auke 
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Oldeboorn 2 verliest van Udiros 2 (12-11-06) 

Omdat er weer een aantal jongens van de A-selec tie fit genoeg zijn 
om te voetballen, hadden wij bij het tweede de mogelijkheid om 
een aantal A-selectie spelers  voor een helft op te stellen. Wij kam-
pen namelijk zelf met een aantal blessures . Gelukkig konden we 
vrijdagavond alles  op papier krijgen voor de eerste drie elftallen, 
helaas  had het vierde niet genoeg en hun wedstrijd moest worden 
afgelas t. Dit zal wel een keer door de week moeten worden inge-
haald. 
Voor ons  dus  de wedstrijd tegen Udiros  2 , op papier een lastige. 
Alleen al omdat de historie uitwijst dat Oldeboorn het tegen deze 
vereniging altijd zwaar heeft. We trapten om tien uur af onder lei-
ding van scheidsrechter Wagenaar. Het leek er op dat we goed uit 
de startblokken gingen, want de wedstrijd speelde zich voorname-
lijk af op de helft van Udiros . We c reëerden al gauw een paar kan-
sen, en uit een prima genomen hoekschop kon Bart de V  de ope-
nings treffer inknikken. In een verdedigende ac tie was  het Wiebe J 
die een knal tegen zijn kaak kreeg, en hij moest worden vervangen 
door Jan van der W. Niet lang daarna kon Pieter P aanleggen voor 
een vrije trap, die hij droog binnenschoot. We gingen de rust in 
met een twee nul voorsprong, en het leek erg goed. Na overleg 
met trainer Sido P  mochten Pieter en Bart nog wel even doorspe-
len, alleen Ate B werd vervangen door Douwe Hein A , die zijn com-
petitie rentree maakte na langdurig blessureleed. Het vertrouwen 
in de knie is  terug, nu de conditie nog. Mooi dat hij er weer bij is . 
Op een of andere manier was  het goede voetbal van de eerste 
helft na rust ver te zoeken. Udiros  kwam al gauw tot het c reëren 
van kansen en sprongen hier uiterst nauwkeurig mee om. Het ene 
na het andere doelpunt viel in ons  nadeel, en twintig minuten voor 
tijd stonden we met vijf tegen twee achter. Wij zagen nog kans om 
terug te komen tot vier vijf met doelpunten van wederom Bart de 
V en invaller August F, maar we konden de achters tand niet om-
buigen. Helaas  weer een verliespartij, en we komen er nog niet 
echt aan op de ranglijst. 
We zijn nu twee weekeinden vrij, hopelijk kunnen we nog even een 
keer oefenen. We zullen wel zien. 
Het beste, A uke 
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Inhaal: YVC C2 –v VV Oldeboorn C1, 21-10-2006 

We moesten naar ijlst voor een inhaalwedstrijd, die om half 2  be-
gon. IJlst stond laatste met nul punten dus wij dachten dat het een 
makkie zou worden. De wedstrijd begon ook lekker voor ons , maar 
na een paar minuten kwamen we toch op een achterstand. We 
hadden onze tegenstander een beetje onderschat. Met een 1-0  
achterstand voetbalden we door en kwamen we gauw weer op 1-1 . 
Maar na een poos je kwamen we weer op achterstand te staan. En 
daarna kwamen we ook weer gelijk te s taan. IJlst scoorde nog 1  
keer en we gingen met een achterstand de rus t in. In de rust kre-
gen we te horen dat we beter moesten gaan voetballen en meer 
moesten passen, en anders  de bal naar achteren passen als  je niks  
kon. In de 2e helft kwamen Robert en Steven er in (die hadden we 
geleend van de D tjes  omdat we te weinig spelers  hadden). In de 
2e helft ging het gelijk de goede kant op voor ons , we voetbalden 
goed en we kwamen ook snel op een gelijke stand van 3-3. Ook na 
dat doelpunt bleven we goed voetballen en scoorden er nog een 
bij, 3-4  s tond het toen voor ons . Zo bleef de stand en na een hele 
tijd goed verdedigen en alle ballen naar voren te knallen vloot de 
scheids eindelijk en hadden we gewonnen. De doelpunten zijn ge-
scoord door: Age 2 , Luitzen 1 , Steven 1 . 
Arjen van der Bij 

VV Oldeboorn/vv Audehaske (C1-C1) 

Zaterdag (30-09-06) moesten we voetballen tegen Audehaske. 
Thuis  hebben we moeten spelen en we hadden gewonnen met 3-2 . 
In de eers te helft s tonden Niels , Age en Arjen op wissel. Dus  de 
rest was  in het veld aan het voetballen. Maar in de eerste helft 
stonden we al achter met 0-2. 
In de pauze gingen we naar de box toe. En daar gingen we even 
praten over de 0-2  achterstand. Na het praten gingen we weer het 
veld op. 
Maar in de tweede helft ging het een stuk beter. Gelukkig maar 
want die 0-2 achterstand was  niet leuk. Dus  Age maakte de 1-2  
gelukkig. En Audehaske had nog wel kansen maar scoorden niet. 
Maar wij wel want Age scoort nog een keer. En daarna scoorde Tim 
ook nog een keer en toen was  het 3-2  voor oldeboorn. Dat was  de 
laatste goal in de wedstrijd. 
Groetjes  Ronnie Poepjes  

OLDEBOORN C1 
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Oldeboorn C1 – Aengwirden C1, 28 oktober 2006 

Aengwirden speelden met 9  man, omdat er 4  B-spelers  inzaten. Al 
snel scoorde tegenstanders  0-1 , maar Age maakte al snel de ge-
lijkmaker 1-1 . We bleven goed voetballen en Age maakte voor de 
rus t 2-1 , einde eerste helft. Begin tweede helft. Vol goede moed 
gingen we verder, en Age scoorde de 3-1 , daarna maakte ik 
(Luitzen) 4-1  maar helaas  werd het doelpunt afgekeurd want we 
stonden met 4  man buitenspel. Hiernaar nam ik wraak en ik scoor-
de 4-1  en dat was ook de eindstand. 
Goetjes , Luitzen Hooghiem 

OLDEBOORN E1 

Irnsum E1-Aldeboarn E1 

Wij moesten zaterdag 28 september tegen I rnsum spelen. 
De opstelling was  Robin op keep ik s tond rechts achter Jujen in het 
midden en Hessel links . 
Harm stond links  op middenveld Wiemer in het midden en Corne 
rechts . 
En Sietse s tond alleen in de spits . 
De eerste helft ging het eerst wel goed,en toen kwam Irnsum 
steeds dichter bij ons  goal alleen ze waren iets te s terk en scoor-
den ze. 
Dus in de eerste helft stonden we 1-0 achter. 
De tweede helft maakte wij een goeie actie en dus  had Corne een 
kans  om te scoren en dat deed net niet. 
Daarna kwam de bal dicht bij onze goal en Jurjen kon de bal af-
pakken of Robin kon hem hebben maar dat deden ze niet waarna 
I rnsum weer scoorde.  
Dat vonden wij niet leuk en voerden weer een goeie actie uit en 
had Corne weer de kans  om te scoren en dat deed hij deze keer 
wel 
Eind uitslag was  dat wij 2-1  hebben verloren.  
Groetjes………………..  
Jaike Fokkema 
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28 oktober, EBC/Delfst F2 – Oldeboorn F1 

Credo van vandaag luidde: ‘Brutaal zijn!  Niet met de mondjes  
maar met de voetjes!’. 
Jullie leren elke week op de training weer veel 
van Johannes . Balletje aannemen, balletje 
schieten, rennen, vliegen, duiken, vallen en 
weer opstaan. Jullie hebben het allemaal onder 
controle. Er ontbreekt echter nog één ding: jul-
lie moeten wat brutaler zijn. N iet opzij s tappen 
als  de tegens tander de bal heeft, gewoon den-
ken ‘die bal is  van mij’, ‘wat doe jij hier met 
mijn bal, geef hier! ’. De bal opeisen gaat het 
beste als je er boos  bij kijkt: doe de binnenkant 
van je wenkbrauwen naar beneden en klaar ben 
je. Zet je voet er maar voor, niet twijfelen maar 
geef die bal een hens . 
Vandaag probeerden jullie het wel, maar lukte 
het niet altijd. De tegenstanders  waren natuur-
lijk weer veel ouder, dus  was het sowieso moei-
lijk. Toch hebben jullie niet alleen maar verde-
digd!  Onder leiding van inc redible Bo, hebben 
jullie hun keeper danig op de proef gesteld. Met 
als  resultaat ook nog een doelpunt!  Ondanks  
het 12-1 verlies , beloven de laatste twee wed-
strijden voor de winter nog spannend te wor-
den. Vooral de laatste wedstrijd thuis  op 18 no-
vember, moet voetbalbrutaliteit een tweede 
natuur zijn geworden, dan kunnen jullie Renado achter jullie te 
laten. 
Tot volgende week, 
Patrick “weerbaarheidscoach“ Antonissen 

Voetbalwedstrijd tegen Langweer 

Het was ver rijden naar langweer. Maar we hadden er heel zin in!  
We mochten met ze tienen spelen. Jammer dat we met 5-1  verlo-
ren hebben. Toch bleef het bijna de hele eers te helft 0-0 . In de 
eerste helft hadden we heel veel kansen maar we konden toch niet 
scoren. Jesse stond op goal en die heeft er heel veel tegengehou-
den! En langweer scoorde in de eers te helft toch 1  keer. 

OLDEBOORN F1 
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Tweede helft: En Bo scoorde langs  de keeper. Maar zij scoorden er 
wel 4  in de tweede helft. En zij kwamen ook heel veel bij ons  goal. 
En wij ook bij hun. En Bo pakte de bal ook heel veel van hun af en 
de anderen ook. 
(Dit is  voor de vader van Djurre: Djurre had ook gescoord en Men-
ko ook. Dus  dan werd het toch 5-3 . ☺ ☻ ) 
En het was  heel goed. De volgende keer gaan we misschien wel 
winnen. 
Groetjes , Bo “dribbel-kening” Antonissen 

18 November, Oldeboorn F1 – Renado F2 

Vandaag zou de “moeder-aller-F1-wedstrijden” gespeeld worden. 
De c lash der talenten. De pot waar menig jongensogen nachten-
lang van open zijn gebleven. Dit was  de dag dat we moesten laten 
zien uit welk hout we gesneden waren. Zouden we roemloos  de 
competitie afsluiten of konden we toch een winstpunt achter onze 
naam zetten? Of misschien zelfs  drie punten?? 
De voortekenen waren gunstig. We hadden van de knvb een extra 
week rust gekregen; het publiek was  in grote getalen op komen 
dagen en waren hun stembanden voor de wedstrijd al aan het 
warm zingen; voor de achtste keer op rij hadden we prachtig voet-
balweer; en het belangsrijkste voorteken: tijdens  de warming-up 
werd er overgespeeld!! Dus wat ons  betreft kon de wedstrijd niet 
meer s tuk. 
We traden aan in onze bes te opstelling. Yannick had zich de afge-
lopen wedstrijden bewezen als  beste keeper, dus  die mocht van-
daag weer een huzarens tukje opvoeren. Famke en Menko vormden 
het betrouwbare sluitstuk en zouden in de achterhoede de boel 
dicht timmeren. De rest zou de wervelwind-tactiek hanteren: zodra 
de bal in de buurt is  er boven op duiken, is  de bal niet in de buurt 
dan draven, draven en nog eens draven. 
En het werd een prachtige wedstrijd. De ploegen waren aan elkaar 
gewaagd, Renado begon met een offensiefje, maar het werd al 
snel duidelijk dat ze niet opgewassen waren tegen de dadendrang 
van Oldeboorn. Na een kleine tien minuten vloog Bo als  door een 
katapult afgeschoten over het veld, passeerden alle tegens tanders 
alsof ze er niet stonden en plaatste de bal droog in het hoekie van 
het doel. Dol gelukkige Oldeboornse gassies vierden feest. Renado 
liet dit niet op zich zitten, gingen nog wat aanvallender spelen en 
helaas  voor ons werkte dit ook nog. Voor rus t maakten ze de ge-
lijkmaker. 
De tweede helft begonnen we weer vol overgave aan de wedstrijd. 
We schoten op de paal, op de keeper en tenslotte in het doel. 2-1!! 
Wat een weelde. Het was  echter nog niet gedaan, nu was  het weer 
hun beurt om te scoren. Gelukkig was  Yannick in topvorm. Het 
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leek zo nu en dan alsof hij een web in het doel gesponnen had, 
waardoor elk schot op doel bij voorbaat kans loos  was . 
Het einde naderde maar de winst was  nog niet definitief binnen. 
Zouden we de overwinning vast kunnen houden? De spanning was  
om te snijden. Zelfs  op de tennisbanen werden de wedstrijden on-
derbroken “mensen er gebeurt iets  bijzonders  bij de voetbalclub, 
kom laten we kijken”. 
Jan van der Woude had met fluit in de mond de mooiste plek van 
iedereen en kon daarom ook het beste van iedereen de verbeten 
blik op Menko ś  gezicht. O nze laatste man ging mee in de aanval, 
kreeg de bal voor zijn voeten en dacht: ‘Nu is  het mooi genoeg 
geweest, de wins t is  van ons! ’. Hij haalde als  een 2de Koeman uit, 
de keeper had het nakijken, het net bolde, toeschouwers  gilden 
van blijdschap, de zwarte panters  sprongen een gat in de lucht. 
Yeeeeaaah 3-1!!!. In het res tant hield SpiderYannick zijn doel 
schoon dus  konden we de chocoladen winstpremie in ontvangst 
nemen. 
Manljuh, jullie kunnen de hele winter teren op deze overwinning. 
Probeer er maar net zo van te genieten als  ik zal doen! 
Groetjes , Patrick “de-aldergelokkichste” Antonissen 
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Kleurplaat 

 ♪ 
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Junior: 
 Witte sweater Tommy Hilfinger, mt. XL 
 Voetbalschoenen + scheenbeschermers  in roze plastic  tas 
 Blauw polyes ter trainings jack met rood/witte banen, USA sports , 

mt. 164 
 Groen T-shirt (opschrift Play-goalshot), met 140  
 Blauw/donkerblauw NIKE trainingsjack, t. 140 
 Rood adidas  T-shirt, mt 164 
 Rode Nike sweater, mt. 152  
 Zwart/rood/grijs  polyester trainings jack (Sportgear), mt. 152 
 Blauwe boxershort (met blauw, oranje en wit –  Holland) 
 Zwart leren, met bont gevoerde, jas  (Redmax), mt 140  
 Grijze sportsokken 
 
Senior: 
 Bruin sweatvest met capuchon (Dready), mt XL 
 Groene sweater met capuchon (Le Coq), mt. XXL 
 Blauwe sweater (tegelzetbedrijf Veerman), mt XL 

Snuffelkoer 

Zondag 7 januari 2007 vind de 18e editie van het 
Douwe Venema toernooi plaats  in de Utingeradeelhal 
te Akkrum. Altijd goed voor een leuke mengeling van 
sportiviteit en gezelligheid. Titelverdedigers  zijn het 
damesteam “De Swetserkes” en herenteam “Ham & 
Eggs”. Het inschrijfgeld bedraagt €15.= per team en 
dient op 7  januari aan Harm Oosterbaan te worden 
overhandigd. Het team dient te bes taan uit minimaal 
vijf personen. We zijn zeer benieuwd welke creatieve 
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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Wedstrijdprogramma 

Zaterdag 25 november 2006  
GAVC/Oldeboorn DA1  vrij 
I rnsum/Oldeboorn B1 - Beetgum B1 14.00 uur 
Woudsend C1 - Oldeboorn C1 10.30 uur 
D, E  en F Inhaal 
 
Zondag 26 november 2006  
Oldeboorn 1 inhaal 
Oldeboorn 2 vrij 
Oldeboorn 3 - Jubbega 4 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Nieuweschoot 6 10.00 uur 
 
Zaterdag 2 december 2006  
GAVC/Oldeboorn DA1-SC Franeker DA 1 14.30 uur 
I rnsum/Oldeboorn B1 - Dokkum B1 14.00 uur 
Lemmer C2 - Oldeboorn C1 11.30 uur 
 
Zondag 3 december 2006 
Heerenveen  - Oldeboorn 1 14.00 uur 
VENO 2 - Oldeboorn 2 12.00 uur 
Oldeboorn 3 - Tijnje 3 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Akkrum 4 10.00 uur 
 
Zaterdag 9 december 2006  
GAVC/Old. DA1 - Sleat DA1 14.30 uur 
Rijperkerk B1 - I rnsum/Oldeboorn B1 10.00 uur 
Oldeboorn C1 - Balk C2 11.00 uur 
 
Zondag 10 december 2006 
Oldeboorn 1 - Warga 1 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - Read Swart 2 10.00 uur 
Read Swart 4 - Oldeboorn 3 10.00 uur 
Oosterstreek 3 - Oldeboorn 4 10.00 uur 
 
16/17 december 2006 Beker/Inhaal 
 
WINTERSTOP 
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Wegens technische problemen kunnen we het klasse-
ment van de fameuze PP van der Feer bokaal dit keer 
niet presenteren. 

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 

  Datum Ouder van: 
 25  nov S. Oosterbaan 
  R.Poepjes  
 9  dec  Th. F. Bles  
  D. Haspels 
 16  dec N. Bangma 
  G. Huitema 

  Datum `s morgens `s middags 

 26  nov Sierou v/d Heide W. Jager 

  Martine Huisman J. v/d Woude 
 3  dec  W. Zandberg A. Oosterbaan 

  M . Mees ter  

 10  dec Ynskje Poepjes  Bea Rijks  

  Marie Poepjes  Sybrand Oosterbaan 

beker/inhaal 17  dec J. Zandberg  Joh. T ijsma 

  A. Huisman A. R. Bergsma 

KANTINEDIENST 

Zaterdagen 
 
 
 
 
 
Zondagen 
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