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Oldeboorn speelt gelijk tegen Rood Geel 

In een wedstrijd die hevig werd ontsierd door de stevige wind, speelde Ol-
deboorn in Leeuwarden voor de tweede keer op rij met 2-2  gelijk. Tegen-
stander Rood Geel is  één van de ploegen in de derde klasse B die nog niet 
zeker is  van lijfsbehoud, dus  voor beide ploegen stond er behoorlijk wat op 
het spel. 
Oldeboorn mocht de eerste helft zien te profiteren van het windvoordeel en 
ging hier in de beginfase ook prima mee om. Rood Geel werd teruggedron-
gen op de eigen helft en s tond behoorlijk onder druk. De Boarnsters  kregen 
in deze fase ook de beste kansen. De grootste kans  was  voor Ts jerk Akker-
man die door Jelmer Beimin prima werd vrijgespeeld en alleen op de doel-
man af kon. Bij het uitspelen van de keeper werd Akkerman hoorbaar aan-
getikt, maar hij besloot in eerste instantie om op de been te blijven. Pas  
toen Akkerman zag dat hij de bal niet meer binnen kon houden liet hij zich 
alsnog vallen, maar scheidsrechter Van der Kamp zag hier toen geen s traf-
schop meer in. Kort daarop maakte Akkerman zijn fout goed door een voor-
zet van Siete Veenstra prima binnen te lopen. Veens tra was  op zijn beurt 
uitstekend bediend door Robert van Steinvoorn. E r kon met recht gesproken 
worden van een mooie boarns ter aanval, die een op dat moment verdiende 
0-1  voorsprong opleverde. N iet veel later mocht Oldeboorn één van de vele 
vrije trappen die het de eerste helft kreeg nemen. Deze werd in eers te in-
stantie weggewerkt door de verdediging van Rood Geel, maar Ts jerk Akker-
man wist na goed doorzetten alsnog een schot te produceren, die gedragen 
door de wind tegen de lat terecht kwam. De bal spatte terug het veld in 
voor de voeten van de mee opgekomen Wietse Huisman, die van dichtbij de 
bal  kon binnentikken, 0-2 . Dit leek zo halverwege de eerste helft met de 
wind in de rug een comfortabele voorsprong, maar in de eerste de beste 
tegenstoot van Rood Geel werd het meteen weer 1-2 . Op de linkerkant werd 
door de Boarnsters  onvoldoende ingegrepen en kon de bal laag worden 
voorgegeven en simpel worden ingeschoten, omdat bij Oldeboorn even niet 
goed gedekt werd. Na dit doelpunt leek Oldeboorn wat aangeslagen en 
kwam Rood Geel s teeds  beter in de wedstrijd, met name over hun rechter-
kant werden ze steeds  dreigender. Toch wisten de Leeuwarders  weinig kan-
sen te c reëren en omdat ook Oldeboorn in het restant van de eerste helft 
zelden gevaarlijk werd ging men met een 1-2  stand de rust in. 
Na de pauze was  het windvoordeel dus  voor de Leeuwarders  en moest Olde-
boorn achteruit. De ene hoge bal na de andere werd richting het doel van 
Hindrik de Jong getrapt, maar Oldeboorn bleef lange tijd redelijk eenvoudig 
op de been. Toch kan een hoge bal altijd een keer verkeerd vallen en er 
deden zich dan ook een paar hachelijke momenten voor in het boarnster 
strafschopgebied. Het enige wapenfeit na rust voor Oldeboorn was  een 
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schot van afs tand van Siete Veenstra dat net naas t ging. Ook invaller Ate 
Bergsma deed middels  enkele ac ties  van zich spreken, maar kansen leverde 
het niet op. Rood Geel bleef ondertussen de ballen naar voren pompen en 
vijf minuten voor tijd leverde dit dan toch de gelijkmaker op. Een hoge bal 
werd door de achterhoede van Oldeboorn niet goed beoordeeld en viel par-
does  voor de voeten van de spits van Rood Geel, die oog in oog met Hindrik 
de Jong geen fout maakte, 2-2 . Rood Geel ging nu in een nog beter resul-
taat geloven en bleef in de minuten die nog res teerden de gevaarlijkste 
ploeg. Tsjerk Akkerman moest in de s lotfase zelfs  nog een bal van de lijn 
halen, anders  was het nog slechter afgelopen voor de Boarnsters . Gelukkig 
was  dit niet het geval en bleef het bij een gelijkspel. Achteraf waarschijnlijk 
een terechte uitslag. Volgende week speelt Oldeboorn thuis  tegen Harkema 
Opeinde. 

Oldeboorn met speels gemak langs Harkema Opeinde 

In de strijd tegen degradatie kan Oldeboorn de punten momenteel heel 
goed gebruiken, dus  in de thuiswedstrijd tegen Harkema Opeinde was  een 
overwinning dan ook zeer welkom. De Boarnsters vonden in Harkema 
Opeinde een gewillig slachtoffer. In de uitwedstrijd in Harkema was  Olde-
boorn ook de veel beter voetballende ploeg geweest, maar toen wist de 
ploeg een groot aantal kansen niet te benutten en verloor het met 1-0 . 
Deze keer sprongen deBoarns ters  beduidend beter om met de kansen die 
het kreeg. Al na drie minuten lag de bal in het net. Een prima voorzet van 
Tsjerk Akkerman werd door Bouke Paul Kleefstra bij de tweede paal binnen-
gewerkt, 1-0 . Een bliksemstart voor Oldeboorn dat vanaf het beginsignaal 
er bovenop zat en de tegenstander geen ruimte gaf te voetballen. De twee-
de kans van de wedstrijd leverde meteen de 2-0 voorsprong op. Tsjerk Ak-
kerman werd over de rechterkant weggestuurd en bracht de bal meteen 
voor het doel. Zowel de laats te man van Harkema als de doelman grepen 
niet in, zodat Jelmer Beimin voor een leeg doel dankbaar profiteerde, 2-0 . 
E r waren op dat moment nog geen tien minuten gespeeld en Oldeboorn zat 
al in een zetel. Het controleerde daarna de wedstrijd, terwijl de matig spe-
lende ploeg uit Harkema met fysiek spel en veel commentaar op scheids-
rechter Haas  terug in wedstrijd probeerde te komen. De organisatie bij Ol-
deboorn was  echter prima in orde en er werd door de keihard werkende 
mannen van Sido Postma weinig weggegeven. Toch kreeg Harkema door 
een misverstandje in de verdediging nog een prima kans , maar Hindrik de 
Jong toonde zich een bekwame doelman. Vlak voor rus t pakte De Jong ook 
nog een verraderlijke boogbal van afstand, waardoor tot de rust geen ver-
andering meer in de stand kwam. Johannes N ijdam, die net als  Anno Huis-
man na enig blessureleed weer terugkeerde in de basis , liep even daarvoor 
nog tegen een onterechte gele kaart aan, wat hem voor de volgende wed-
strijd waarschijnlijk een schorsing oplevert. 
Na de pauze werd een fanatiek strijdend Harkema Opeinde verwacht dat op 
jacht zou gaan naar de gelijkmaker. Niets  was  echter minder waar. De Ha-
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rekieten zochten de schuld voor de eigen onmacht vooral bij scheids rechte 
Haas , wat hun aanvoerder al snel een tweede gele, dus  rode kaart oplever-
de. H ij protesteerde dusdanig hevig tegen de beslissing van Haas  om een 
hoekschop aan Oldeboorn te geven in plaats  van een doeltrap, waarop hij 
al vroeg in de tweede helft kon inrukken. De toegekende corner werd door 
Siete Veenstra snoeihard voorgegeven op Anno Huisman, die al even hard 
met het hoofd de doelman kansloos  liet, 3-0 . De wedstrijd was  toen eigen-
lijk al gespeeld. Niet veel later besloot Bouke Paul Kleefs tra maar eens  van 
afs tand op de doel te schieten. De bal leek houdbaar, maar de keeper van 
Harkema Opeinde kon deze niet klemvast krijgen en Ts jerk Akkerman rea-
geerde attent, 4-0 . Daarna lukte alles  bij de Boarnsters . E lke aanval werd 
gevaarlijk en het wachten was  dan ook op de volgende treffer. Deze kwam 
op naam van Ts jerk Akkerman, nadat Jan Wybren Boschma de diepte in 
was  gestuurd en een uits tekende voorzet afleverde wist Akkerman van 
dichtbij de keeper voor de tweede keer te passeren, 5-0 . Maar nog steeds  
was  de koek niet op voor het gretig voetballende Oldeboorn, waar Ate 
Bergsma, Tom Proot en Pieter Poepjes  inmiddels  waren ingevallen. Pieter 
Poepjes  kende een prima invalbeurt. Eerst zette hij met een lange pass van 
achteruit Bouke Paul Kleefs tra alleen voor de keeper, die ook zijn tweede 
van de middag kon aantekenen, 6-0 . Even later kreeg Poepjes  de bal uit 
een hoekschop teruggelegd, kapte zich vrij en schoot met zijn linker de bal 
in de verre hoek, 7-0 . Met een beetje meer geluk hadden er zelf dubbele 
cijfers ingezeten voor een goed voetballend Oldeboorn, dat in Harkema 
Opeinde zondag een matige tegens tander had. De Harekieten zochten zelfs  
na afloop nog de schuld bij de scheids rechter, waar ze misschien beter 
even in de spiegel hadden kunnen kijken. Bij Oldeboorn maalde niemand 
daarom, na de overwinning s taat de ploeg inmiddels  op gelijke hoogte met 
Stiens  en hopelijk kan het volgende week in de uitwedstrijd tegen Drachten 
de stijgende lijn voortzetten. 

Pupil van de week (bij wedstrijd Oldeboorn –  Harkema Opeinde) 

Naam: .................................... Floris (Crone) 
Leeftijd:................................... 9  
Team:...................................... Oldeboorn E2 
Op welke plaats  speel je:......... Mid mid 
OP welke plaatse speel je het  
liefs t:....................................... Mid mid 
Beste voetballer ter wereld:..... Ronaldinjo 
Beste voetbalc lub ter wereld:... fc  Barcelona 
Leuks te televisieprogramma:... levensgevaarlijk 
Doe je ook aan andere sporten:nog niet maar ik ga op boxen 
Heb je huisdieren:.................... 2  poezen, theo en loes je 
Wie is  de bes te voetballer van 
Oldeboorn:.............................. Pieter 
Wat eet je het liefs t:................ Olibollen 
Wat eet je liever niet:.............. spruitjes  
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Oldeboorn doet goede zaken tegen Drachten 

Op het mooie sportpark “De Peppel” in Drachten deed Oldeboorn afgelo-
pen zondag goede zaken. Het won de lastige uitwedstrijd tegen Drachten 
en zag alle direc te concurrenten gelijkspelen. De Boarnsters  zetten hier-
mee de ongeslagen reeks  voort, maar gemakkelijk ging dat zeker niet. 
Met name in de beginfase van de eers te helft was  Drachten de bovenlig-
gende partij en had Oldeboorn moeite om de juiste s trijdwijze te vinden. 
De Drachtsters  maken ondanks  de wat mindere periode waarin de ploeg 
verkeert nog steeds kans  op het kampioenschap en hebben bovendien 
de eerste periodetitel reeds  binnen. Voetballend zit het wel goed met 
deze ploeg en dat ondervonden de Boarnsters  dan ook in de eers te helft. 
Toch kreeg Oldeboorn na enige tijd weer aardig vat op Drachten en 
kwam wat beter in de wedstrijd. O ndanks  het overwicht wist Drachten 
overigens  weinig tot geen kansen af te dwingen. Het gevaarlijkste mo-
ment was  een van richting veranderd schot dat door Hindrik de Jong nog 
net over de lat getild kon worden. Oldeboorn was  in de counter veel ge-
vaarlijker. De verdediging van Drachten speelde vaak op één lijn waar-
door de snelle spitsen van Oldeboorn regelmatig konden doorbreken. 
Drachten werd echter keer op keer gered door de eigen grensrechter, die 
bij elke doorbraak de vlag omhoog hield. Een schitterend afstandschot 
van 30 meter die in de kruising belandde van Siete Veenstra werd hier-
door afgekeurd. Even later werd de uitstekend spelende Ts jerk Akker-
man opzichtig onderuit gehaald in het drachtster s trafschopgebied, maar 
de verder prima leidende scheids rechter Hindriksen zag hier geen s traf-
schop in. Het overwicht van Drachten leverde hen op slag van rust toch 
nog een treffer op. Anno Huisman verzuimde een lange bal van achteruit 
weg te koppen, waardoor Drachten spits  Broer kon profiteren, 1-0 .  
Direct na rust kreeg dezelfde speler een kopkans , die gelukkig voor Olde-
boorn net voorlangs  ging. Nog in dezelfde minuut kapte Ts jerk Akkerman 
zich tussen een aantal spelers van Drachten prachtig vrij en liet met zijn 
rechterbeen de doelman kansloos , 1-1 . Achteraf bekeken was  dit het 
keerpunt in de wedstrijd. Na deze treffer nam Oldeboorn de regie in de 
wedstrijd even over en dit resulteerde al snel in een voorsprong. Siete 
Veenstra werd door Jan Wybren Boschma over de rechterkant de diepte 
ingestuurd. H ij gaf een afgemeten voorzet op de vrijs taande Ts jerk Ak-
keman die zijn tweede van de middag maakte, 1-2 . Drachten moest nu 
op jacht naar de gelijkmaker, maar kwam niet goed meer in het spel 
door het prima s toorwerk en vastzetten van de Boarns ters . Het duurde 
dan ook niet lang voor de derde treffer van Oldeboorn in het net lag. Sie-
te Veenstra vond met een mooi pass je Ts jerk Akkerman, die de bal over 
de uitgekomen doelman tilde en een loepzuivere hattrick liet aanteke-
nen, 1-3 . Drachten probeerde terug in de wedstrijd te komen door met 
lange ballen de spitsen te bereiken, het goede voetbal van voor de rust 
was  volledig weg en Oldeboorn controleerde door prima verdedigings-
werk de wedstrijd. Het enige gevaar van Drachten kwam nog uit hoek-
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schoppen en vrije trappen van spelmaker Jan Hoek, maar telkens  
hadden de Boarnsters  een antwoord. Siete Veenstra kreeg nog een 
prima kans  om de wedstrijd definitief te beslissen, maar hij kopte 
een voorzet van Tsjerk Akkerman naast het doel. Bovendien raakte 
Veenstra geblesseerd bij deze ac tie, waardoor hij zich moest laten 
vervangen door Ate Bergsma. Even later moest ook Jorrit Zand-
berg met krampverschijnselen naar de kant en hij werd vervangen 
door Tom P root. Laatsgenoemde kreeg nog een prima kans , maar 
vond de keeper op zijn weg. Ondanks  het offensief van Drachten in 
de slotfase van de wedstrijd wis t Oldeboorn toch redelijk eenvou-
dig de overwinning over de s treep te trekken. Door keihard te wer-
ken en op het juiste moment de kansen af te maken was  het abso-
luut een verdiende overwinning voor de Boarnsters, die volgende 
week in Oosterwolde moeten spelen tegen DIO. 

Oldeboorn weet weer wat verliezen is na nederlaag tegen 
DIO 

Sinds  12 november 2006 had de ploeg van Sido Postma geen com-
petitiewedstrijd meer verloren. A fgelopen zondag kwam daar in 
Oosterwolde tegen DIO verandering in. De Boarnsters gaven twee 
maal een voorsprong uit handen en keerden uiteindelijk met lege 
handen huiswaarts . 
Ondanks  het ontbreken van de geschorste Robert van Steinvoorn 
had Oldeboorn de wedstrijd in de eerste helft aardig onder contro-
le. Het gaf hier en daar wel wat teveel ruimte weg, zodat DIO  af en 
toe een licht veldoverwicht creëerde, maar er werd achterin weinig 
weggegeven (ondanks  het feit dat de verdediging het behoorlijk 
lastig had tegen de spitsen van DIO) en waren de beste kansen 
voor de Boarnsters ,  De eerste echte kans  van de wedstrijd werd 
meteen verzilverd. Na een lange pass van Siete Veens tra en een 
combinatie tussen Bouke Paul Kleefs tra, Ts jerk Akkerman en Jel-
mer Beimin, kwam laats tgenoemde oog in oog met de doelman en 
maakte het bekwaam af, 0-1 . Even later kwam Oldeboorn bijna op 
een 0-2  voorsprong, maar de prachtig genomen vrije trap van Sie-
te Veenstra kwam tegen de lat en de terugspringende bal werd 
door Jan Wybren Boschma tegen de paal geschoten. Ook in de 
daaropvolgend scrimmage wisten de Boarnsters  het net niet te 
vinden en bleef de stand tot de rus t 0-1 in het voordeel van Olde-
boorn. 
Meteen vanaf de aftrap voor de tweed helft liet DIO zien dat het 
niet van plan was  zich gewonnen te geven. De opbouw van de 
Boarnsters  werd in een vroeg stadium verstoord en de druk op de 
achterhoede nam dan ook toe. Bovendien raakte Siete Veens tra in 
een duel geblesseerd. H ij speelde in eers te instantie wel verder, 
maar dat ging uiterst moeizaam. De druk van DIO  leverde al snel 
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de gelijkmaker op. U it een hoekschop mocht een speler volledig 
vrij bij de tweede paal binnen koppen, 1-1 . Kort daarop werd Siete 
Veenstra (die kort daarvoor reeds  had aangegeven gewisseld te 
willen worden) de diepte ingestuurd. Met zijn laatste krachten wis t 
hij er nog een sprint uit te persen, passeerde een tegens tander en 
schoot onhoudbaar de 1-2  achter de keeper van DIO. Na deze ac-
tie kon de wissel plaatsvinden en werd Veenstra vervangen door 
Douwe Hein Akkerman. Het rustpunt in de Boarnster ploeg was  nu 
echter verdwenen en DIO  profiteerde daarvan, en trok het spel 
meer en meer naar zich toe. Ook omdat teveel spelers  bij Olde-
boorn ondermaats  presteerden en even later ook Jelmer Beimin 
zich geblesseerd moest laten vervangen door Johannes  Watzema 
kon DIO  de druk opvoeren. De gelijkmaker kon bijna niet uitblijven 
en toen H indrik de Jong een houdbare bal niet klemvast kon krij-
gen was de 2-2  een feit. DIO spits  Los  kon eenvoudig profiteren. 
Kort daarop was het dezelfde speler die een voorzet vanaf rechts  
eenvoudig wist af te ronden, 3-2 . Het verzet van de aangeslagen 
Boarnsters  was hiermee definitief gebroken. Martin Meester liet 
zich daarna ook geblesseerd vervangen en Jelle Jacob de Vries  
mocht daarom na een periode van blessureleed weer zijn rentree 
maken. Aan de s tand veranderde het niets  meer, hoewel DIO  nog 
wel een aantal mogelijkheden kreeg om de score uit te breiden. Na 
deze nederlaag blijft het spannend onderin. Oldeboorn zag Stiens  
tot op een punt naderen en speelt volgende week tegen een ande-
re degradatiekandidaat, MKV ’29. 

Belangrijke overwinning voor Oldeboorn op MKV’29 

Uit de statistieken bleek dat van de laatste acht wedstrijden die 
beide ploegen tegen elkaar speelden er maar liefst zeven keer 
werd gewonnen door de Leeuwarders . Slechts  één keer wist Olde-
boorn een gelijkspel uit het vuur te slepen. MKV  was  dus een ware 
angstgegner voor de Boarnsters , maar tijdens  de wedstrijd van 
afgelopen zondag was  daar weinig van te merken. De ploeg uit 
Leeuwarden vocht voor de laatste kans  op lijfsbehoud in de derde 
klasse, maar is  geen schim meer van het team dat vorig seizoen 
kampioen werd in de vierde klasse.  
Slechts  in de beginfase van de wedstrijd wekte MKV de indruk dat 
het voor de laatste kans  vocht. Het leverde enkele hachelijke mo-
menten op voor het boarnster doel, maar na enige tijd kreeg Olde-
boorn meer en meer de controle over de wedstrijd. De Boarnsters  
moesten het overigens  doen zonder topscorer Ts jerk Akkerman, 
die de laatste drie wedstrijden van het seizoen helaas  tennisver-
plichtingen heeft. Hierdoor vormde Johannes  Nijdam samen met 
Jelmer Beimin de voorhoede. Nijdam leek halverwege de eerste 
helft Oldeboorn op voorsprong te schieten, maar werd teruggeflo-
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ten voor buitenspel. Dit was  één van de weinige kansen die de 
Boarnsters  voor rust wisten af te dwingen. Het warme weer zal er 
mede de oorzaak van zijn geweest dat de eerste helft van beide 
kanten wat gezapig verliep. In de slotfase van de eerste helft werd 
Jan Wybren Boschma, die niet goed in de wedstrijd zat, vervangen 
door Ate Bergsma. Voor de rust kreeg Oldeboorn nog één moge-
lijkheid, maar Bouke Paul Kleefs tra vergat te schieten na een pri-
ma pass  van Siete Veenstra. Bij de rust was  het dan ook nog 
steeds 0-0 . 
Na de thee kwam Oldeboorn nog zelden in de problemen. Hoewel 
MKV wel twee extra spitsen bracht, waaruit bleek dat de ploeg wel 
streefde naar een overwinning. De boarnster achterhoede bleef 
echter eenvoudig overeind en doelman Hindrik de Jong hoefde wei-
nig in actie te komen. Ondanks  het feit dat de Boarnsters  ook niet 
geweldig speelden wist men toch een overwicht te creëren en dit 
leverde al vrij snel een voorsprong op. Een lange pass van Siete 
Veenstra bereikte Bouke Paul Kleefstra, deze gaf op zijn beurt de 
bal vanaf de achterlijn voor op de inkomende Johannes  Nijdam die 
met de punt van de schoen de bal in het lege doel gleed, 1-0 . Ol-
deboorn kon na deze treffer wat meer achterover leunen en loeren 
op een eventuele counter, omdat MKV nu meer moest komen. 
Toch hoefden bij de volgende boarnster treffer de spitsen niet in 
ac tie te komen. Wietse Huisman bracht met een lange bal van ach-
teruit, die onderweg nog een verraderlijke stuit mee kreeg, de 
doelman van de Leeuwarders  dusdanig in de problemen dat deze 
op uiterst merkwaardige wijze de bal in het eigen doel kopte, 2-0 . 
Een ongelukkig moment voor de keeper van MKV waarmee hij on-
gewild de wedstrijd besliste. Kort daarna was  het Robert van 
Steinvoorn die de wedstrijd definitief op s lot gooide. Hij schatte 
een voorzet van links  op waarde in en liet met het hoofd de doel-
man kans loos, 3-0 . De moegestreden Johannes  Nijdam en Jorrit 
Zandberg werden in de slotfase van de wedstrijd vervangen door 
Douwe Hein Akkerman en Pieter Poepjes . Laatstgenoemde gaf Sie-
te Veenstra nog een prima kans , maar deze kopte de bal jammer-
lijk naast het doel. Zo boekte Oldeboorn na al die jaren weer eens  
een overwinning op MKV’29 en gaf het de Leeuwarders  het laatste 
zetje richting vierde klasse. De ploeg degradeert samen met He-
erenveen rechts treeks . Oldeboorn kan niet meer rechtstreeks  de-
graderen, maar moet de nacompetitie zien te ontlopen en daarom 
is  volgende week in Sint Annaparochie een overwinning meer dan 
welkom. 
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Pupil van de week (bij de wedstrijd Oldeboorn –  Stiens) 

Naam: .................................... Max Antonissen 
Leeftijd:................................... 9  
Team:...................................... vvOldeboorn E2  
Op welke plaats  speel je:......... Mid mid 
OP welke plaatse speel je het  
liefs t:....................................... Mid mid 
Beste voetballer ter wereld:..... Papa (en als  ie me niet hoort:  

Ronaldinho) 
Beste voetbalc lub ter wereld:... Ajax 
Leuks te televisieprogramma:... Avatar new 
Doe je ook aan andere sporten:Ja, tennis 
Heb je huisdieren:.................... Ja een kat 
Wie is  de bes te voetballer van 
Oldeboorn:.............................. Papa (en als  ie me niet 

hoort:Tsjerk) 
Wat eet je het liefs t:................ Piza 
Wat eet je liever niet:.............. spruitjes  
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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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Oldeboorn 2 verliest ook thuis van koploper 

Nadat we eerder dit seizoen een 4-1  nederlaag leden tegen koplo-
per Gorredijk 4 , konden we dit zondag 25 maart ’07  rechtzetten in 
de return. Met een groot aantal spelers , mins tens een stuk of 16, 
traden wij om 10.00 uur aan onder leiding van scheidsrechter Kir-
kenier. 
Gelukkig konden we Siep B na een kortstondige blessure weer op-
stellen onder de lat en de rest van de selectie was  ook volledig fit. 
We begonnen zeer voortvarend aan de wedstrijd en dit resulteerde 
in een steekpass  van Bart de V , die door Johannes  W knalhard op 
de lat werd geschoten. Helaas , maar het tekende de wedstrijd voor 
Oldeboorn, dat hierop nog een aantal kansen jammerlijk om zeep 
hielp. Hoe het komt weet ik niet, maar op een of andere manier is  
het altijd onze tegenstander die iets  meer geluk heeft dan wij, 
want Gorredijk kwam er totaal niet uit. Ware het niet dat de spits  
(die in de uitwedstrijd alle 4  doelpunten maakte) op de rand van 
het 16 metergebied werd aangespeeld, zichzelf vrij draaide en met 
een lucky shot via de onderkant van de lat de bal in het netje 
schoot. Dat geluk hebben wij nou nooit en dat is  balen. Wij waren 
in mijn ogen de gehele wedstrijd beter en dan is  het absoluut jam-
mer dat je dit niet om kunt zetten in een , of nog mooier, drie pun-
ten. Helaas  bleef de s tunt uit. 
Volgende keer naar N ieuweschoot, ook altijd las tig. 
 
Ciao, Auke 

OLDEBOORN 2 

Nieuwe kopij vóór 21 mei a.s.  

mailen naar:  

 redactievvo@wanadoo.nl  

of inleveren bij Patrick Antonissen 
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Met Oldeboorn E2 blijft het fantas tisch gaan (niet voor niets  rolt de 
één na de andere pupil van de week uit dit team! ) Ik voorspel de 
droomopstelling van Oldeboorn 1  in het jaar 2020 dan ook als  volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldeboorn E2 - Bolsward E6M 

Op zaterdag 24 maart hebben we gevoetbald tegen Bolsward. We 
moesten tegen een meis jesteam. We hebben met 7  - 0  gewonnen. Bo 
heeft er twee gescoord, Karst twee, Floris  twee, Gerard één en Nick 
heeft goed gekeept. Ook als  we verloren zouden hebben, was  het toch 
een leuke wedstrijd. 
Groetjes , Ank van der Horst 

Gorredijk - Oldeboorn 

8.15 vertrokken we naar Gorredijk we gingen ons  omkleden en we 
moesten om 9.00 voetballen. Ze waren heel erg vel maar wij waren 
ook wel vel. Floris  heeft en goal gemaakt en Gerad heeft en goal ge-
maakt. Kast heeft heel veel kansen gehad. Ik had een kans maar het 
is  niet gelukt de kieper hield de bal tegen. De eind s tand werd 2-2 
Kim Poepjes  
 

OLDEBOORN E2 

 
 

      Nick  “de-s lûchslimme-slútpost”  Bangma  
 
 

 
Brend “gjin-ien-kommet-my-foarby” de Jong 

Ank “balafkrijer” van der Horst 
Jelle “de-s lingerjende-slider” Reitsma 

 
Max “de-bealch-der-op” Antonissen 

Kim “it-fuotbal-juwiel” Poepjes  
Floris “Ik-kin-elkenien-oan” C rone 
 

Bo “dribbel-kening” A ntonissen 
Gerard “ras-fuotbal-hynder” Huitema  

Karst “it-ballende-brein” Brak 
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Oldeboorn F1 - SCS F1 
De eerste wedstrijd op het veld. De F-jes  hadden erg zin om weer op het 
veld te voetballen. Helaas kwam de tegenpartij niet opdagen. Toch even 
een oefenpartijtje gedaan.  

Thor F1 - Oldeboorn F1 
Iedereen had er zin in. Flink voor de wedstrijd overschoppen en op de 
goal schieten. 10.00 uur de wedstrijd begint. We moesten nog wel even 
wat op gang komen. Voordat we het wis ten was het al een doelpunt te-
gen. We deden goed ons  best. Maar dat mocht niet baten. Met de pauze 
was  het al 6-0  voor Thor. Na de pauze ging het al een stuk beter. Zelfs  
een paar aanvalletjes van ons . Spannend!!  Helaas  kregen we toch nog 4  
goals  tegen. En hebben we verloren met 10-0. Volgende week moeten we 
tegen Suameer. 

SUAMEER F1 – OLDEBOORN F1 

Zaterdagochtend 24 maart was  de derby tegen Suameer. 
Aangezien het voetbalveld verder bij Suameer vandaan ligt dan bijvoor-
beeld Bergum, was  ’t wel even een gezoek, maar goed uiteindelijk waren 
we toch ter plekke, bleken we er al s traal voorbij gereden te zijn natuur-
lijk. Gelukkig waren we nog ruim op tijd. 
De wedstrijd begon zo’n 5  minuten later dan gepland omdat er nog geen 
kleedkamer beschikbaar was . 3  Kleedkamers  met 6  teams waarvan ook 
nog eens  2  meisjes  elftallen. 
En dan met zijn allen in hokjes  van 8  m2, het was  dus  dringen geblazen. 
Eindelijk kon de jeugd de wei in, mmmm lekker frisse lucht, Direc t in het 
begin was  Oldeboorn al goed op dreef. Sil kreeg de bal voor de voeten en 
schopte een bloedmooie kans  via de paal naas t. Maar dan toch binnen tien 
minuten werkte Menko de bal, na een mooie solo actie, tegen de touwen 
0-1. 
Toen Suameer van de schrik was  bekomen werden ze naar voren gebruld 
door een overactieve leids ter. De mannetjes moesten wel naar voren of ze 
nu wilden of niet, en warempel… het bleef niet zonder resultaat, 1-1 . Even 
later, vlak voor rust, werd de hard werkende verdediging van Oldeboorn 
jammer genoeg nog eens  gepasseerd, 2-1 . 
Na de limonade kreeg Oldeboorn nog wel een paar kans jes  maar vooral de 
verdediging had zijn handen vol aan Suameer. Door kordaat optreden van 
o.a. Famke, Rik, Stoffel, Gerrit en Jesse werd de pot goed dicht gehouden. 
Djurre keepte de tweede helft dat de vonken er af vlogen en hield na de 

OLDEBOORN F1 
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wedstrijd bijna alle penalty’s  eruit, echt geweldig!  
Het hele team deed vandaag haar uiterste best en scoorde maar mooi de 
meeste penalty’s , de wedstrijd verloren met maar 1  doelpuntje verschil, 
maar wel mooi dik gewonnen met penalty knallen!  Jongens  en meid, ga zo 
door, dan komt het helemaal goed. 
Ik heb vandaag van jullie allemaal genoten, de groetjes van Rink. 

Donker broek F1 Aldeboarn  F 1 

Zaterdag 7  april Moes ten we naar Donkerbroek om te voetballen. 
De wedstrijd was  erg leuk. We kregen vaak de bal, het lukte niet altijd om de 
bal naar de goede plek te pasen en soms kregen we de kans om te scoren. 
Toen was  de pauze. In de pauze kletsten we veel en dronken ranja. 
De tweede helft was  nu begonnen. Menko vond dat ik op kiep moest maar de 
leiders  hadden Yannick de tweede helft op kiep staan. De tweede helft ging 
ook goed maar we stonden nog steeds  achter. De scheidsrechter fluit, de 
wedstrijd is  afgelopen jammer, we hebben verloren met 7-0 nu nog penalty 
schieten. Yannick heeft goed gekiept met penalty schieten hiermee hebben 
we dan ook gewonnen. Nu aankleden in de kleedkamer en weer naar huis . 
Op de parkeerplek van Donkerbroek s tond nog een vette jeep. 
Stoffel en Gerrit 
 

Tekening van Menko “de-Twirrewyn” Dijkstra 
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Wij voetballers , leden van zwart-wit 

Sterken onze spieren, 
Houden ‘t lichaam jong en fit, 

Voetballen dat maakt de mens  kordaat. 
Daarom zijn voetballers  

Altijd flink en steeds paraat. 
Waar de sport begint, 
Houden zorgen op, 

Steeds  voortuit met opgeheven kop. 
 

Wie nog niet is in onze rij 
Wacht niet meer, maar treedt naderbij, 

Hij moet niet langer wachten, 
Voetbal geeft nieuwe krachten. 

Voetballen maakt ons  jong en blij, 
Voetbal houdt ons  van zorgen vrij. 
Kom schaar je achter onze vaan, 

Zwart-wit vooraan, 
 

Zwart-wit vooraan, 
Kom schaar je achter onze vaan, 

Oldeboorn bovenaan! 
 

     Wijze: Musik muz sein 
    Tekst: B.Bouma 

 
Een club met zo´n rijke geschiedenis  als  vvOldeboorn heeft natuurlijk 
ook zijn eigen clublied. Bovenstaand lied is  ter gelegenheid van het 
25 jarig bestaan op 24 april 1948 geschreven. 
Ik ken de muziek niet en zingen kan ik al helemaal niet, maar ik ben 
wel benieuwd hoe ons c lublied klinkt als  het vol overgave gezongen 
wordt. Ken je iemand met of zonder zangtalent die dit voor elkaar 
kan brengen? Daag hem/haar dan uit om er een opname van te 
maken. In plaats  van één persoon, zou dit natuurlijk ook door een 
heel team, koor of band gedaan kunnen worden. Als  puur lokale hel-
den zou de Urban jungle band dit natuurlijk als  beste kunnen opvoe-
ren!? 
Doe je best! En misschien galmt jouw resultaat dan wel door de luid-
sprekers  voor de belangrijke wedstrijd die onze voetbaltrots  op zon-
dag 29 april tegen Gorredijk gaat spelen. 

Clublied 
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Wedstrijdprogramma 

Zaterdag 21 april 2007 
ONS Sneek DA3 - GAVC/Old. DA1 12.30 uur 
I rnsum/Oldeboorn B1 - FC  Birdaard B1 14.00 uur 
Black Boys  C1 - Oldeboorn C1 11.00 uur 
Oldeboorn D1 - Olyphia D1 11.00 uur 
Steenwijkerwold E2 - Oldeboorn E1 10.00 uur 
Lemmer E2 - Oldeboorn E2 10.00 uur 
Oldeboorn F1 - Thor F1 10.00 uur 

Zondag 22 april 2007 
St. Anna 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur   
Udiros  2 - Oldeboorn 2 10.00 uur 
Oldeboorn 3 - Oldeholtpade 3 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Olyphia 5 10.00 uur 

Zaterdag 28 april 2007 (meivakantie) 
Oldeboorn E2 - ONS Sneek E4 10.00 uur 
Oldeboorn F1 - SCS F1 10.00 uur 

Zondag 29 april 2007 (meivakantie) 
Oldeboorn 1 - Gorredijk 1 14.00 uur 
Oldeboorn 3 - Nieuweschoot 5 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Thor 3 10.00 uur 

Donderdag 3 mei 2007 (meivakantie) 
GAVC/Old. DA1 - Sleat DA1 19.00 uur 

Zaterdag 5 mei 2007 (meivakantie) 
Oudega/HJSC DA1 - GAVC/Old. DA1 12.45 uur 
Oldeboorn D1 - VWC  D1 11.00 uur 
Flevo Boys  E8 - Oldeboorn E1 09.00 uur 
Oldeboorn E2 - JV  Bolsward E6M 10.00 uur 
Oldeboorn F1 - Suameer F1 10.00 uur 

Zondag 6 mei 2007 
GAVC 5 - Oldeboorn 3 11.00 uur 
Olyphia 5 - Oldeboorn 4 11.00 uur 
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Zaterdag 12 mei 2007  
GAVC/Old.DA1 - DV  Bolsward DA3 14.30 uur 
Stiens  B1 - I rnsum/Old. B1 10.30 uur 
Oldeboorn C1 - Langweer C1 11.00 uur 
H ’veense Boys  D3 - Oldeboorn D1 10.30 uur 
Oldeboorn E1 - Thor E1 10.00 uur 
Oldeboorn E2 - Gorredijk E4 10.00 uur 
Jistrum F1 - Oldeboorn F1 10.15 uur 

Zondag 13 mei 2007 
Oldeboorn 1   - event. nacomp. 
I rnsum 4 - Oldeboorn 3 11.00 uur 
Wispolia 3 - Oldeboorn 4 10.00 uur 

Hemelvaartsdag 17 mei 2007 Nacomp./Inhaal 
 

Zaterdag 19 mei 2007  
Oldeboorn D1 - Gorredijk D2 11.00 uur 
Jubbega E3 - Oldeboorn E1 11.00 uur 
ONS Sneek E4 - Oldeboorn E2 09.00 uur 
Oldeboorn F1 - Donkerbroek F1 10.00 uur 

Zondag 20 mei 2007 Nacomp./Inhaal 
 

Zaterdag 26/Zondag 27 mei 2007 Nacomp./Inhaal (Pinksteren) 
 

Zaterdag 2/Zondag 3 juni 2007 Nacomp. 
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Algemene informatie: 

Bij inhaal/beker wedstrijd even contact opnemen met Sietie Huis-
man tel 631657. U  dient één uur voor de eerste wedstrijd aanwe-
zig te zijn, tot een uur na de laats te wedstrijd (zie programma in 
clubblad). Indien u verhinderd bent, dient u zelf  voor een 
vervanger te zorgen! Dus blijf  niet zomaar weg!!!! 
De kas  kunt u afhalen en na verloop retourneren bij:   

Binne Oosterbaan 
Ds . Nieuwoldstrjitte 12  
Tel. 631768 

Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Binne gaan om de 
kas  op te halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het sche-
ma deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Wij attenderen u 
erop, dat het kantinepersoneel tijdens  hun dienst hun eigen con-
sumpties  niet hoeft te betalen. 
E r mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf  
voor vervanging te zorgen!! 
Wij wensen jullie een sportief voetbal seizoen toe, de activiteiten-
commissie 

KANTINEDIENST 
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Zaterdagen (t/m 2 juni) 
Datum ‘s morgens ‘s middags 
 Ouder van:   
zat 21 april S. Jeeninga Grietje Kleefs tra 
 F. de Roos Ynke v/d Wal 
zat 28 april R.C . de Boer Jannie Jager 
(inhaal) R.I .W. C rone Fenny v/d Bij 
zat 5  mei  D. Spoels tra 
 F. Kroes 
zat 12 mei Joh J. Lolkema 
 P . Altena 
17 mei L. Hooghiem A. Hobma 
(Hemelvaartsdag) S. Jelsma J. Haspels  
Nacomp./inhaal 
zat 19 mei S. Brak Ria de Vries  
 T j. Brandsma Francien Bles  
zat 26 mei H. Stulp Gerrie Oosterbaan 
Nacomp./inhaal J.B. Fokkema Titie Faber 
zat 2  juni B. Antonissen G. Westbroek 
Nacomp. J. de Lange R. Spinder 

 

Zondagen (t/m 29 april) 
Datum ‘s morgens ‘s middags 
22 april W. Zandberg W. van Maren 
 Jitske Fokkema 
29 april Swannet E rnst K. P ostma 
 Pieter Poepjes J. Dijks tra 
6  mei S. v/d Heide W. v/d Zee 
(beker/inhaal) M . Huisman P . v/d Vlugt 
13 mei vrij H. Hartmans 
(event. Nacomp.)  M . Hofs tra 
20 mei  Ynskje Poepjes E . Quarré 
(nacomp./inhaal) Marie Poepjes W. Jager 
27 mei Sietie Huisman S. Oosterbaan 
(nacomp./inhaal) Karin Rodenburg B. Rijks 
3  juni  Swannet E rnst S. de Roos  
(nacomp) Pieter Poepjes F. Steenhuizen 
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Ook dit jaar hebben we kortingskaarten (van wel 50% op de entreeprijs ) 
voor avonturenpark Hellendoorn voor max. 4  personen toegezonden ge-
kregen. Dus  willen jullie er met je gezin, team of vriendenclub even tus-
senuit, vraag er even naar, er zijn meer dan genoeg!!! Kijk ook even op 
internet: www.avonturenpark.nl 
 
bij Sietie Huisman. Tel. 631657 

Kaartjes Hellendoorn 

Junior: 
 Grijs  T-shirt (opschrift Play-goalshot), met 140 
 Blauw/donkerblauw Australian trainings jack 
 Rode Nike sweater, mt. 152  
 Blauwe boxershort (met blauw, oranje en wit –  

Holland) 
 Zwart leren, met bont gevoerde, jas  

(Redmax), mt 140 
 Rood/donkerrood T-shirt, Mexx mt 

158-164 
 Rood adidas  T-shirt met witte 

strepen op mouw, mt. 164 
 Zwarte Nike voetbalschoe-

nen, mt. 40 
Senior: 
 Wit Puma T-shirt met rode mou-

wen, mt. M  
 Grijze sportsokken 
 Zwarte sweater, opschrift 

Light4U .com, mt. L 

Snuffelkoer 
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 Speler van Roda, die van drugs  houd: ..........E ric  Paddo  
 Keeper die bestand is  tegen de kou: .............Bogdan Lobontjas   
 Trainer met een alcohol-probleem: ...............Dick Advokater  
 Een puur en ongezoette voetballer: ..............Robin van Persienaasappel  
 Trainer met wiskundige functie: ....................Cosinus  Adriaanse  
 Voetbalanalys t zonder spelinzicht: ................Ronald buitenspelbos  
 Geblesseerde Liverpooler: ............................Dirk Kuijtblessure  
 speler van inter die zich houd aan veiligheid op de fiets:  

.....................................................................zlatan ibrahimovicbel  
 speler van sparta die constant door zijn benen word gespeeld:   

.....................................................................yannis pannastaciou  
 vroegere keeper van vitesse die houd van kou:   

.....................................................................jevricvak  
 Bayern-middenvelder met terroristische trekjes:   

.....................................................................Mark van Bommelding  
 Speler met evenwichtsstoornis : ....................Danko Lazervanjefiets 
 Speler die te veel naar The Young Ones  heeft gekeken:   

.....................................................................Shnijo Ohhhh Nooooo  
 Speler zonder richtingsgevoel: ......................Jason Oost-West-thuis-best  
 Onnodige twijfel: ..........................................het klopt als  een Yakubus   
 Italiaanse keeper met borstvergroting: .........Chris tian Abbiatiettuh  
 (In vuist) lachende spits : ..............................Filippo Inzagiegel  
 Ex PSV´er die deel uit maakt van een ei:.......André Dooijer  
 duitse keeper die elke week topfilms  kijkt voor 0 ,75 per dag:  

.....................................................................oliver kahnal +  
 ex-aanvaller van heerenveen die dreadlocks draagt:   

.....................................................................samaras tafari  
 Eten voor dieren: .........................................Samuel Koe voer  
 Zwaargewicht trainer: ..................................Kuub Stevens   
 ex vitesse speler die een verhouding heeft met een tor:   

.....................................................................michel krekel  
 speler van fc  twente die geen sex voor de wedstrijd onzin vind:   

.....................................................................gakhoketse  
 Nichterige Scheidsrechter: ............................Dick Joling  
 twee voetballers  die het nooit met elkaar eens  zijn:   

.....................................................................Wayne Rooneytus  en Maxwellus   
 Geweldadige Hagenees: ...............................Cedric van der Machinegun  
 Engelse spits  op de noordpool: .....................Emile Heskeymo  
 kale verdediger die bevriend is  met bambi:....Jaap Stampertje 

Een speler die... 
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NAAM elftal DPT 
A.Faber Vierde 26 
M.de Vries Dames 19 
H.Oosterbaan Vierde 15 
R.de Wit GAVC 15 
T .Akkerman Eerste 14 
C .Reitsma Vierde 13 
M .Haspels Derde 10 
S.Leystra GAVC 9  
J.Watzema Tweede 8  
P .Poepjes Tweede 7  
W.van Kalsbeek Vierde 7  
S.Oosterbaan Vierde 7  
B.P .Kleefstra Eerste 6  
S. Bangma Tweede 6  
E .Quarré Tweede 5  
J.Tijsma Derde 5  
J.Beimin Eerste 4  
S.Veenstra Eerste 4  
E .Ashur Derde 4  
I .Schoenmakers GAVC 4  
A.Huisman Eerste 3  
B.de V reese Tweede 3  
J.v/d Made GAVC 3  
N.van Remmen GAVC 3  
I .Ritskes GAVC 3  
D.H.Akkermans Tweede 2  
P .Antonissen Tweede 2  
Ate Bergsma Tweede 2  
J.Haspels Vierde 2  
B.Oosterbaan Vierde 2  
T .Bijlsma GAVC 2  
G.de Jong Dames 2  
W.Huisman Wzn Eerste 1  
Joh.N ijdam Eerste 1  
R.van Steinvoorn Eerste 1  
J.Zandberg Eerste 1  

NAAM elftal DPT 
A.de Boer Tweede 1  
R.den Dulk Tweede 1  
M .Meester Tweede 1  
T .Poot Tweede 1  
A.Watzema Tweede 1  
J.v/d Woude Tweede 1  
Aa.Bergsma Derde 1  
T .de Jong Derde 1  
A.Oosterbaan Derde 1  
F.Goerres Derde 1  
S.de Roos Derde 1  
J.H.v.d.Wal Derde 1  
K.Akkermans Vierde 1  
H.Hartmans Vierde 1  
K.Hartmans Vierde 1  
B.Haspels Vierde 1  
A.Hobma Vierde 1  
D.Westerhoven Vierde 1  
S.van der Heide Dames 1  
F.v/d made GAVC 1  
L.Nicolai GAVC 1  

Bijgewerkt t/m 15 april 2007 

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 
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