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Van Einepyk tot Barbecue 

Met zo’n titel zou je al snel denken dat de einepyk iets met de barbecue te 
maken zou hebben. Het is  niet de bedoeling dat de einepyken van de VVO 
op de barbecue belanden. Toch hebben de einepyken en de jaarlijks  door 
de VVO georganiseerde barbecue raakvlakken. Natuurlijk dat ze beiden 
door de VVO worden georganiseerd. Maar ook en dat is  veel belangrijker 
dat deze organisatie in handen is  van vrijwilligers . 
Afgelopen editie waren de loten voor de einepykerace  weer vlot verkocht. 
Ondanks  de beperkte opkomst van de vrijwilligers  voor de verkoop van de 
loten moesten nog veel mensen teleurges teld worden. Dit was  vooral te 
danken aan enkele nauw bij de vereniging betrokken mensen die de ver-
koop van de laatste loten met succes  oppakte!  Getuige de massale op-
komst van de inwoners van Aldeboarn is  de conclusie gerechtvaardigd dat 
de einepyke race aanspreekt. Natuurlijk is  de opbrengst van deze loterij 
ook van belang. Daarom willen we dit jaar ook ( toch ) weer proberen op 1  
avond “dorpdekkend” de verkoop van de loten te regelen.  Daarvoor moet 
er weer een beroep op een flink aantal vrijwilligers  worden gedaan. 
Noteer alvast in jullie agenda : 3  mei 2008 : Einepyke race yn Aldeboarn. 
( en zeker zo belangrijk 1  mei 2008 s ’avonds  19.30 uur vanuit de kantine : 
verkoop van de loten !   Genoteerd ?)  
Nu de agenda ter sprake is  gekomen is  ook de link naar de barbecue ge-
legd. 2  juni werd de jaarlijkse barbecue  georganiseerd. Achteraf bleek dat 
er op 2  juni  totaal 4  feestjes  in het dorp waren gepland. Goed, we weten 
dat we in Aldeboarn sterk zijn in feestjes  en dat moet absoluut zo blijven. 
We kunnen echter misschien wel dat proberen wat meer op elkaar af te 
stemmen. Naar ik heb vernomen bestond er voor jaren terug iets van een 
agendabureau. Het  is wellicht zinvol zoiets nieuw leven in te blazen. Daar-
voor zou Boarnster website prima kunnen worden benut. Dan kunnen we 
nog vaker naar feestjes  en hoeven we niet naar meerdere feestjes  tegelijk 
op 1  avond. 
Tot slot wordt “de PEN” nieuw leven ingeblazen. Van de persoon die wordt 
genoemd wordt verwacht  een leuk, gek, grappig, serieus  of “ wat dan ook 
stukje “ te schrijven voor ons  clubkrantje. Dat mag gemaild worden naar 
redactievvo@wanadoo.nl 
De pen gaat naar een dame die er voor zorgt dat een van de meest scoren-
de spitsen van de VVOldeboorn  elke zondagmorgen weer scherp op het 
veld staat en daar meestal ook zelf als  supporter bij is . Ze voorziet haar 
man van adviezen, juis te voeding en laat zich tijdens  de wedstrijden niet 
onbetuigd………………”:  Titie Faber !  

Sûnens , Wieb Zandberg 

 

Uit de bestuurskamer 
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Oldeboorn start met gelijkspel tegen Harkema Opeinde 

Ondanks  het feit dat de meeste spelers het gondelvaartfeest behoorlijk in 
de benen hadden speelde de ploeg van trainer Sido Postma met name de 
eerste helft een prima wedstrijd. Dat Oldeboorn uiteindelijk met een ge-
lijkspel genoegen moest nemen mocht men vooral zichzelf verwijten. 
In de beginfase van de enerverende wedstrijd kreeg Harkema Opeinde de 
eerste mogelijkheid. Een vrije trap viel achter de boarnster achterhoede 
en werd door een volledig vrijs taande speler net over het doel van Jeroen 
Groetelaers geschoten. Daarna kregen de Boarnsters  meer grip op de 
wedstrijd. Met snelle uitbraken via de spitsen Tsjerk Akkerman en Hylke 
Vlietstra kwamen de eers te mogelijkheden en al snel werd de score geo-
pend. Jelmer Beimin veroverde op het middenveld de bal en stuurde met 
een prima pass Hylke Vlietstra weg, die alleen voor de doelman geen fout 
maakte en zijn eerste treffer voor Oldeboorn noteerde, 1-0 . Kort daarop 
kregen Ts jerk Akkerman en Johannes  Nijdam uitstekende kansen om Ol-
deboorn op een comfortabele voorsprong te brengen. Beiden vonden ech-
ter de doelman op hun weg, die de ploeg uit Harkema in deze fase op de 
been hield. Ook op een schot van Siete Veenstra had de doelman een ant-
woord. Een treffer kon echter niet uitblijven en na een halfuur spelen was  
het dan ook weer raak. Een mooie actie van Hylke Vlietstra leek in 
schoonheid te sterven, maar Tsjerk Akkerman zette goed door en wis t de 
bal te onderscheppen, omspeelde de doelman en tikte de bal beheers t in 
het verlaten doel, 2-0 . Helaas  kwam Harkema Opeinde alweer redelijk 
snel terug in de wedstrijd. De Boarnsters grepen niet goed in toen een 
speler van Harkema met een aantal passeerbewegingen het s trafschopge-
bied binnenkwam. De bal werd voorgegeven en kon bij de eerste paal bin-
nengetikt worden, 2-1 .  Een tegenvaller zo kort voor de rust, waarin de 
geblesseerde Hylke Vlietstra werd vervangen door Ate Bergsma. Direc t na 
de thee leek Oldeboorn op rozen te zitten, toen Siete Veenstra uit een 
hoekschop werd aangespeeld, zich prima vrijspeelde en doeltreffend uit-
haalde, 3-1 . Kort daarop had Ate Bergsma de wedstrijd definitief kunnen 
beslissen, toen hij door Ts jerk Akkerman vrij voor de doelman werd gezet. 
Bergsma faalde in de afwerking en schoot de bal naast. Als  je zelf de kan-
sen niet afmaakt, dan valt het doelpunt vaak wel aan de andere kant. Al 
moet gezegd dat Harkema Opeinde daarrbij alle hulp kreeg van de 
scheidsrechter. De spits  van Harkema dribbelde over de achterlijn het 
strafschopgebied binnen en werd door Jelmer Beimin met een correc te 
sliding van de bal gegleden. De scheids rechter zag hier echter een penalty 
in en deze werd beheers t binnengeschoten, 3-2 . Harkema Opeinde geloof-
de nu weer in een beter resultaat, terwijl bij Oldeboorn de krachten lang-
zaam wegvloeiden. Een onoplettendheid achterin zorgde ervoor dat de 
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Harekieten zelfs  langszij wisten te komen. Een lange bal van achteruit 
werd totaal verkeerd beoordeeld en de linkerspits  had vrij baan richting 
het doel van Jeroen Groetelaers . Vanuit een moeilijke hoek wist hij Groe-
telaers  te passeren en bracht beide ploegen weer naast elkaar, 3-3 . Vanaf 
dat moment gingen beide ploegen vol voor de winst en dit zorgde voor 
een spannende slotfase. Oldeboorn leek kort na de gelijkmaker opnieuw 
op voorsprong te komen toen Ate Bergsma een voorzet van Tsjerk Akker-
man over de doellijn gleed. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens  
buitenspel. Het spel golfde op en neer en aan beide kanten ontstonden 
mogelijkheden. Douwe Hein Akkerman kwam nog in het veld voor Johan-
nes  Nijdam, die licht geblesseerd was . Jelmer Beimin was  met een ver-
woestend schot dichtbij een treffer, maar de keeper redde uitstekend. 
Even later werd Beimin teruggefloten uit buitenspelpositie. U it frustratie 
schoot hij de bal weg en dit leverde hem zijn tweede gele kaart op. Olde-
boorn moest nu dus  met tien man verder, maar hield uiteindelijk nog 
knap stand tot het eindsignaal. Gezien de kansenverhouding hadden de 
Boarnsters  moeten winnen, maar voor hetzelfde geld had men in de slot-
fase nog het deksel op de neus kunnen krijgen. V olgende week spelen de 
Boarnsters  de altijd lastige uitwedstrijd tegen Stiens . 

Oldeboorn verspeelt twee punten tegen Stiens 

Ook de tweede competitiewedstrijd eindigde voor Oldeboorn in een gelijk-
spel. Nadat vorige week tegen Harkema Opeinde een 3-1  voorsprong uit 
handen werd gegeven, verspeelde de ploeg ook in de uitwedstrijd tegen 
Stiens  een marge van twee doelpunten. De puntendeling was  voor de 
Boarnsters  dan ook zeker een teleurstelling, temeer omdat het ook nog 
eens  spelverdeler Siete Veens tra met een rode kaart weggestuurd zag 
worden en waarschijnlijk een aantal wedstrijden zal moeten missen. 
Het venijn zat hem afgelopen zondag duidelijk in de staart, want in de 
eerste helft wisten beide ploegen weinig tot geen kansen af te dwingen. 
E r werd overigens  zeker niet slecht gespeeld, maar er werd door zowel 
Stiens  als  Oldeboorn achterin weinig weggegeven. Wel werd al snel dui-
delijk dat scheidsrechter De Lang zijn s tempel op deze wedstrijd wilde 
drukken door al vroeg enkele gele kaarten uit te delen na overtredingen 
waar ook met een waarschuwing vols taan had kunnen worden. Het meest 
opwindende moment in de eerste helft was  een mooi  schot van afs tand 
van Stiens , dat boven Jeroen Groetelaers  op de lat uiteen spatte. 
Direct na de pauze nam Oldeboorn het initiatief. Het drukte Stiens achter-
uit en kreeg mogelijkheden via met name Tsjerk Akkerman en Ate 
Bergsma. Veelal s tond Siete Veens tra met fraaie passes aan de basis  van 
de aanvallen van de Boarnsters . Zo stuurde hij ook tien minuten na rust 
Johannes  Nijdam weg over de linkerkant. Deze hield het overzicht en be-
diende de volledig vrijstaande Tsjerk Akkerman, die alleen voor de keeper 
beheerst raak schoot, 0 -1 . Oldeboorn was  in deze fase de bovenliggende 
partij en kwam halverwege de tweede helft op een 0-2  voorsprong. Ate 
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Bergsma kwam door over rechts , zag twee vrijs taande medespelers  over 
het hoofd en liet een (zo leek het) houdbaar schot los . De stienzer doel-
man ging echter op klassieke wijze in de fout en zag de bal tussen zijn 
handen en voeten door in het doel belanden, 0-2 . Na dit doelpunt hadden 
de Boarnsters  de regie volledig in handen en kregen ze via Tsjerk Akker-
man nog prima kansen om de definitieve genadeklap uit te delen. Dit 
werd echter nagelaten en omdat Stiens  de eerste de beste kans  wel af-
maakte werd het weer spannend. Een hoge bal ging ongelukkig door de 
benen van Jelle Jacob de Vries  en de aanvaller van Stiens  liet Jeroen 
Groetelaers kansloos , 1-2 . In princ ipe nog niets aan de hand voor de 
Boarnsters , ware het niet dat scheidsrechter De Lang het nodig vond om 
een overtreding van Siete Veenstra  met een directe rode kaart te bestraf-
fen. Veenstra ging wel onnodig hard door op zijn tegenstander, maar geel 
was  meer op zijn plaats  geweest. Dat vond ook trainer Sido Pos tma, die 
na een woordenwisseling eveneens  werd wegges tuurd. Hierop riep Postma 
de scheidsrechter nog iets  toe, waarop de leidsman de wedstrijd staakte. 
Enige minuten en een paar opstootjes  tussen Stienzers  en Boarns ters  la-
ter werd de wedstrijd weer hervat, met trainer Postma als  aandachtig toe-
schouwer vanuit de kantine. Met tien man hield Oldeboorn, waar Douwe 
Hein Akkerman inmiddels  was ingevallen voor Ate Bergsma, in eerste in-
stantie prima stand. Ts jerk Akkerman kreeg zelfs  nog mogelijkheden om 
de wedstrijd alsnog te bes lissen. De druk van Stiens  bleek uiteindelijk 
toch te groot, al mocht Oldeboorn dit ook zichzelf verwijten. De bal werd 
niet voldoende weggewerkt en dat gaf Stiens  de kans om de gelijkmaker 
aan te tekenen, 2-2 . In de hec tische s lotfase had Jeroen Groetelaers  nog 
een prima redding in huis , anders  was  het leed helemaal niet meer te 
overzien geweest. Wederom een gelijkspel voor de Boarnsters , waar een 
overwinning er zeker had ingezeten. Volgende week speelt Oldeboorn 
thuis  tegen koploper Frisia 1883 LAC. 

Verdienstelijk gelijkspel voor Oldeboorn tegen LAC Frisia 1883 

Afgelopen zondag speelde Oldeboorn voor de derde keer op rij gelijk. Het 
was  echter voor het eerst deze competitie dat de Boarns ters  zich de more-
le winnaar mochten noemen en met een tevreden gevoel het veld verlie-
ten. Tegen het uit de tweede klasse gedegradeerde Frisia sleepten de 
Boarnsters  in de slotseconden van de wedstrijd nog een gelijkspel uit het 
vuur. 
Gewaarschuwd door de 9-1  overwinning van Frisia vorige week in de 
stadsderby tegen Rood Geel begon de ploeg van trainer Sido Postma met 
een wat behoudend spelconcept tegen de titelkandidaat uit Leeuwarden. 
Oldeboorn liet Frisia van achteruit opbouwen, om vervolgens op eigen 
helft de tegenstander vast te zetten en geen centimeter ruimte weg te 
geven. De Boarnsters  gokten daarbij op snelle uitbraken via de spitsen 
Tsjerk Akkerman en Ate Bergsma. Dit systeem werkte uits tekend en de 
technisch vaardige ploeg van Frisia kon voor de rust dan ook geen gaatje 
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in de verdediging van Oldeboorn vinden en wis t dan ook geen enkele uit-
gespeelde kans  te creëren. Het enige gevaarlijke moment van de Leeu-
warders  voor de rust was  een vrije trap vanaf de rand van het zestienme-
tergebied, waar doelman Jeroen Groetelaers  echter bekwaam op reageer-
de. De Boarns ters  daarentegen hadden met een beetje geluk bij rust wel 
op een 2-0  voorsprong kunnen s taan. Eers t was het Anno Huisman die 
met een prachtige kopbal uit een hoekschop de lat raakte en vervolgens  
de bal van de lijn gehaald zag worden. Vlak voor rust had Bouke Paul 
Kleefs tra teveel tijd nodig om een prima voorzet van Ts jerk Akkerman 
onder controle te krijgen en vond toen de uitgekomen doelman op zijn 
weg. Zo gingen beide ploegen rusten met een 0-0  stand. 
Ate Bergsma bleef in de kleedkamer achter en werd vervangen door Hyl-
ke Vlietstra. De wedstrijd ging op dezelfde manier verder dan voor de 
rus t. Frisia probeerde met korte combinaties de ruimte te c reëren die no-
dig is  om kansen af te dwingen en dit leverde op een gegeven moment 
ook de openings treffer op voor de Leeuwarders . Een speler kwam via een 
korte combinatie over hun sterke linkerkant het strafschopgebied binnen 
en liet met een prachtig schot in de verre hoek doelman Groetelaers  
kans loos, 0-1 . Zo halverwege de tweede helft moesten de Boarns ters  nu 
dus  op zoek naar de gelijkmaker. Het bleef echter goed georganiseerd 
spelen en loeren op een eventuele uitbraak. Toch werd er achterin iets  
meer ruimte weggegeven dan daarvoor het geval was  en kreeg Frisia en-
kele schietkansen vanuit de tweede lijn. Jeroen Groetelaers  kende hier-
mee echter weinig problemen en Oldeboorn bleef in de wedstrijd. In de 
blessuretijd kreeg de ploeg waar het recht op had. Een aanval van Frisia 
werd afgeslagen en Robert van Steinvoorn vond met een diepe bal Bouke 
Paul Kleefstra. Deze controleerde prima en gaf de bal mee aan Tsjerk Ak-
kerman die vanaf de linkerkant alleen op de keeper af ging. Met een hard 
en laag schot in de verre hoek liet Akkerman de doelman kans loos , 1-1 . 
Kort na deze treffer floot de uits tekend leidende scheidsrechter Hoorn 
voor het einde van de wedstrijd en koesterde Oldeboorn het behaalde 
punt, wat overigens dik verdiend was . Volgende week spelen de Boarn-
sters  in Leeuwarden tegen Rood Geel. 

Rood Geel - Oldeboorn; Weer een gelijkspel voor Oldeboorn 

Tegen Rood Geel speelde Oldeboorn dit seizoen voor de vierde keer op rij 
gelijk. Net als  vorige week tegen Frisia stelden de Boarnsters  pas  in de 
slotfase het punt veilig. Na een erg moeizame wedstrijd was  dit dan ook 
wel het maximaal haalbare voor de ploeg van trainer Sido Pos tma. Olde-
boorn speelde namelijk veel te s lap om aanspraak te mogen maken op 
een overwinning. 
Al in de openings fase van de wedstrijd waren de Boarnsters  niet scherp. 
De ploeg leed op het lastig te bespelen nieuwe kunstgrasveld van de 
Leeuwarders  al vroeg in de opbouw teveel balverlies  en zag dan ook Rood 
Geel de eerste plaags tootjes  uitdelen. Echt gevaarlijk werd het echter niet 
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voor het doel van Jeroen Groetelaers  en langzaam begon Oldeboorn wat 
beter in het spel te komen. Het leverde een mogelijkheid op voor Johan-
nes  Nijdam, wiens  kopbal door de doelman over de lat werd getild. U it de 
hoekschop die volgde kopte Anno Huisman de bal tegen de onderkant van 
de lat. Een doelpunt leverde het niet op, maar de Boarnsters  waren in de-
ze fase even de betere ploeg. Op dat moment s loeg Rood Geel in korte 
tijd echter tweemaal genadeloos  toe. U it een aanval over hun rechterkant 
werd de spits  op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld. Deze 
draaide eenvoudig weg bij Martin Mees ter en omdat ook doelman Jeroen 
Groetelaers geen antwoord had op de inzet werd het 1-0  voor Rood Geel. 
Kort daarop werd op het middenveld knullig balverlies  geleden en werd er 
achterin wederom niet goed ingegrepen toen hun linkerspits  gevaarlijk 
doorkwam. Zijn voorzet was  perfect en kon bij de tweede paal binnenge-
schoten worden, 2-0 . Oldeboorn liep zo al vroeg in de wedstrijd achter de 
feiten aan en moest op jacht naar de aansluitingstreffer. Tot de rust zat 
dit er echter geen moment in en bleef de 2-0  stand op het scorebord 
staan. 
Trainer Postma greep de pauze aan om orde op zaken te s tellen. Martin 
Mees ter en Ate Bergsma werden vervangen door Douwe Hein Akkerman 
en Hylke Vlietstra. De Boarnsters  gingen met drie spitsen spelen om meer 
druk naar voren te zetten en om te proberen terug in de wedstrijd te ko-
men. Het ging allemaal niet gepaard met mooi voetbal, maar er werd in 
ieder geval meer s trijd geleverd dan voor de rust. Veelal werd met lange 
ballen geprobeerd om de spitsen te bereiken. Een opportunistische strijd-
wijze waar Rood Geel aanvankelijk weinig problemen mee had. Maar hal-
verwege de tweede helft lukte het de prima ingevallen Hylke Vlietstra toch 
om ruimte voor zichzelf te c reëren, de doelman te omspelen en vanuit een 
lastige hoek raak te schieten, 2-1 . Na dit doelpunt voetbalde Oldeboorn op 
dezelfde manier verder, zonder echt gevaarlijk te worden. Rood Geel dat 
telkens  loerde op een eventuele counter kreeg misschien nog wel de beste 
kansen om de wedstrijd definitief te beslissen. Gelukkig voor de Boarn-
sters  lieten ze dat na en mocht de ploeg blijven hopen op een punt. In de 
slotminuten van de wedstrijd kreeg de voor Jelmer Beimin ingevallen Tom 
Proot een dot van een kans , maar hij vond de doelman op zijn weg. Wel 
leverde deze actie een hoekschop op die door Douwe Hein Akkerman pri-
ma werd ingedraaid. Anno Huisman ging het duel met de doelman aan, 
zag vervolgens  de bal uit de kluts  voor zijn voeten vallen en haalde doel-
treffend uit, 2-2 . In de blessuretijd die nog resteerde was  Douwe Hein 
Akkerman met een schot van afstand nog dichtbij een treffer, maar de 
keeper keerde zijn inzet. Het zou ook teveel van het goeie zijn geweest, 
want de Boarnsters  verdienden absoluut niet meer dan een punt. Volgen-
de week speelt Oldeboorn zijn eers te streekderby van het seizoen in Grou 
tegen GAVC , hopelijk zit er dan wat meer overtuiging in het spel van de 
Boarnsters . 
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Oldeboorn 2 kent een vliegende start 

Na een moeizaam seizoen verleden jaar, wil Oldeboorn 2  dit jaar meedoen 
met de eerste 3 . Verleden jaar werden veel wedstrijden ongelukkig met 1  
goal verschil verloren. Dit jaar proberen we met een mix van jonge spelers  
en een paar ervaren spelers er een leuke ploeg van te maken. Jan van der 
Woude en Germ Brouwer zijn dit jaar de leiders van Oldeboorn 2 . Zij volgen 
de gebroeders  Bangma op, die het een aantal jaren met plezier hebben ge-
daan. Verleden week hadden we al moeten aftrappen tegen Sneek 4 , maar 
deze tegenstander kon niet genoeg spelers op de been krijgen. Daardoor 
begon het seizoen voor Oldeboorn 2  op zondag 9  september met een uit-
wedstrijd tegen T ijnje 2 . 
Van deze tegenstander hadden we vorig jaar 2x verloren, maar nieuw sei-
zoen, nieuwe kansen. Oldeboorn 2  mis te vandaag Auke Bangma, A rnold 
Oosterbaan en Andreas de Boer. O mdat Akkrum 4 bang was  voor het 3e, 
waren zij vrij. Daardoor deden Sibble en Henk met ons  mee. We hadden 14 
man voor de eerste uitwedstrijd. De eers te helft speelden Oldeboorn 2  met 
Siemen Willem op goal. Jan M ., Ellert, Jacob en Wietze achterin. Het mid-
denveld werd gevormd door Patrick, A nthony en Sibble. Voorin stonden 
Johannes , Pieter en Martijn. De wissels waren Jan Hendrik, Henk en Siep. 
Die zich verslapen had. Oldeboorn begon onrustig aan de wedstrijd, en kon 
er het eerste kwartier niet in het spel komen. Door dom balverlies van An-
thony op het middenveld kwam Tijnje 2  naar een kwartier spelen op 1-0  
voorsprong. Die achterstand hadden we schijnbaar nodig, want vanaf dat 
moment nam Oldeboorn de regie over. Nog geen 2  minuten later stond de 
1-1  op het bord. Johannes  trok naar binnen, waardoor er een gat viel voor 
Pieter, die daar keurig gebruik van maakte en met een diagonale schuiver 
de gelijkmaker scoorde. Daarna ging Oldeboorn steeds beter voetballen. 
Anthony zat op het middenveld overal tussen en ook de vleugels  werden 
goed benut. Alleen de eindpass  van de zijkanten was  slordig. Het duurde 
niet lang voordat Oldeboorn op voorsprong kwam. Een afgeslagen corner 
van Patrick kwam terecht bij Anthony. Die speelde Patrick aan, en die gaf 
een goeie voorzet de door Johannes  werd binnen gekopt. De bal ging on-
derkant lat, via de keeper binnen. Maar die tellen ook. In het laats t kwar-
tier voor rust liep Oldeboorn uit naar een 1-5  voorsprong. Eers t was het 
Anthony die een lange rush vanaf de eigen helft keurig afmaakte. Daarna 
kwam de moois te goal van de dag. Een corner van Patrick werd weg ge-
kopt. De bal kwam precies  in de voeten van Jacob. Die kegelde de bal uit 
de lucht van een meter of 25  achter de vers lagen doelman van Tijnje. Vlak 
voor rust kopte Johannes  nog raak bij de eerste paal, uit een prima corner 
van Pieter. Een ruime voorsprong, was  alweer een tijdje geleden bij onze 
ploeg. 

OLDEBOORN 2 
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In de rus t bleven Pieter en Patrick achter in de kleedkamer. Zij moesten 
s ’middags weer mee met het 1e naar Stiens . Zij werden vervangen door 
Siep en Jan Hendrik. Verleden jaar wilden Oldeboorn na rus t wel eens ver-
slappen, maar vandaag was  dit niet het geval. Na 5  minuten in de 2e helft 
ontsnapte Johannes aan de aandacht van zijn tegenstander. De prima pass  
van Jan Hendrik werd door Johannes  met een prachtig lobje afgemaakt, 1-
6 . Niet veel later was  Siep alert op een lange bal van achteruit, die achter 
de verdediging van Tijnje viel. H ij speelde keurig de keeper uit, en plaatste 
de bal keurig in het doel. Na de 1-7  verliet Sibble het veld voor Henk, die 
het laatste half uur vol mocht maken. Tijnje geloofde het wel en ook Olde-
boorn werd s lordig en onrustig aan de bal.  
Oldeboorn kreeg nog wel een paar kleine mogelijkheden en één hele grote 
voor Siep, maar gescoord werd er niet meer. Mede dankzij een paar prima 
reddingen van Siemen Willem bleef het bij een 1-7  eindstand. Een vliegende 
start voor Oldeboorn 2 . En we hopen hier volgende week een vervolg aan te 
geven tegen de kampioen van verleden jaar. Zondag 16 september: Olde-
boorn 2  –  Gorredijk 4  (10.00) 

Johannes  Watzema 

Oldeboorn 2 verliest thuis  van Gorredijk 4 

Nu ik geen leider meer ben, en een hekel heb aan shirtjeswassen, heb ik 
mijzelf maar gebombardeerd tot stukjesschrijver van het tweede. Omdat ik 
afwezig was  tijdens  de openingswedstrijd van de competitie heb ik hierover 
geen stukje geschreven, maar naar verluid is dit binnen het team opgelost. 
Wel wil ik even melden dat de competitiestart een uitstekend perspec tief 
biedt, want er werd uit bij Tijnje 2  gewonnen met 1-7, dus  dit lijkt goed. 
De eerste thuiswedstrijd voor Oldeboorn 2  was  meteen een hele zware, 
want het bezoekende team is  Gorredijk 4 , de kampioen van de afgelopen 2  
seizoenen. Helaas  kunnen / mogen zij niet promoveren omdat hun derde 
dan lager zou spelen dan het vierde. Volgens  het reglement van de KNVB 
mag dit niet. 
Het bleek al gauw een zware wedstrijd te worden, al gauw keek Oldeboorn 
2  tegen een achterstand aan door een fraaie lob van de Gorredijk-linksvoor 
over onze keeper heen die wellicht iets   te ver voor zijn doel s tond. Het 
bleek dat Gorredijk 4  in goeden doen was , en als  je dan als  Oldeboorn 2  
niet in je beste doen bent, wordt het las tig. Nog voor rust kon Gorredijk de 
0-2  aantekenen door een van richting veranderd afs tandsschot. Na rus t ver-
anderde het wedstrijdbeeld helemaal niks , Oldeboorn bleef te s lap in doen 
en laten en Gorredijk kon vrij gemakkelijk uitlopen naar een 0-4  voor-
sprong. Gorredijk vond het wel goed zo en eindelijk begon Oldeboorn een 
beetje ruimte te krijgen en ontstonden er zowaar een paar kansen, waarvan 
er 2  door resp. P ieter P en Anthony V  konden worden verwerkt tot doelpunt. 
Einds tand 2-4, met volgende week de uitwedstrijd tegen Akkrum 3, deze 
ploeg kon Gorredijk op een gelijkspel houden. Alle hens  aan dek dus! 

Auke Bangma 
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Oldeboorn speelt geweldig in Akkrum! 

23 september, de zenuwen gieren iedereen door de keel. Vandaag de 
derby Akkrum 3 –  Oldeboorn 2 , aanvangstijd 10.00 uur op sportpark ‘de 
Meine’ te Akkrum. Schitterende omstandigheden, het zonnetje op de bol 
en geen wind. Het veld een beetje nat, waardoor de balsnelheid hoog lag. 
De aftrap was  voor Akkrum nadat aanvoerder Ellert Q  de tos  had verlo-
ren. Zij gingen op zich voorvarend van start, dit resulteerde vlot combi-
natiespel. Wij konden dit goede spel beantwoorden met nog beter spel en 
er werden de nodige kansen gecreëerd aan beide zijden. Scherpte was 
dus  nodig om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Een hoek-
schop van de rechter kant werd door Bart de V op fraaie wijze binnenge-
kopt en de 0-1  stond op het bord. De ban was  gebroken en Oldeboorn 
kreeg meer en meer vertrouwen. Door s terk spel kon Pieter P zich goed 
vrijdraaien en hij schoot nog voor rust de 0-2  onberispelijk binnen. 
Na de thee ging Oldeboorn vrolijk verder met het goede spel van de eer-
ste helft en het liep dan ook als  een klokje. Natuurlijk gaan er nog wel 
dingen mis , maar over het algemeen was  iedereen positief op elkaar. Je 
merkt dan dat het voetballen gemakkelijker gaat, dan wanneer iedereen 
elkaar steeds maar afzeikt. Oldeboorn kon de voorsprong gemakkelijk 
uitbreiden door goed uitgespeelde doelpunten van andermaal Pieter P  en 
2  van Douwe Hein A. 
Door goed samenspel wisten wij dus  
het verzet van Akkrum te breken en 
tot een schitterende overwinning te 
komen. Chapeau aan het hele team, 
als  nu ook nog iedereen het trainings-
ritme kan vas thouden en zondag ’s  
morgens  op tijd aanwezig is , gaat het 
een leuk seizoen worden. 

Groet, Auke 
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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 

 En natuurlijk onze: BEZORGSERVICE  
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met de geboorte van: 

 

Isa, dochter van Siemen Willem en Jolanda 

Bente Mare, dochter van Andreas  en Chantal 

Freia, dochter van Frans  en Amarins  

Inke, dochter van Johan en Cynthia 

Gefeliciteerd 

25 jaar getrouwd: 

 

Honkie en Anneke de Jong   

Snuffelkoer 

 Zwarte Nike voetbalschoenen,  
mt 40  

 Zwart adidas  sweatshirt met capuchon,  
mt. 140 

 Donkerblauw sweatves t met capuchon, ‘Colorado’  
op de rug, mt 140  

 Groen meisjestruitje met capuchon en  
rits je en ‘gouden’opschrift, mt 164 

 Wit T-shirt met zwart opschrift  
‘Sex Instructor’, mt. M  

 Blauw/oranje fleeceves tje Tom Tailer,  
mt. XS 

 Wit/bruin/mintgroen gestreept ves t,  
mt. M  

 Zwarte polyester trainingsbroek,  
mt. 152-158 
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OLDEBOORN 3 

Irnsum 4 - Oldeboorn 3 (afgelopen seizoen) 

Zondag 13 mei jl. was  er de laats te wedstrijd van het seizoen in en tegen I rn-
sum 4. Met een imposante reeks  van 6  punten uit de laatste twee wedstrijden, 
begonnen we vol goede moed aan deze laatste klus . Tegen de nummer 6  van 
de ranglijst ging het in de eers te helft gelijk op. H ierbij dient gezegd te worden 
dat Irnsum in zijn geheel wat feller was , maar Oldeboorn redelijk makkelijk 
overeind bleef, waarbij het zelf weinig aan voetballen toekwam. Er was  voor 
beide doelmannen weinig werk en de kansen van Oldeboorn reduceerden zich 
tot een kopbal die de buitenkant paal schampte en een schot van de rand zes-
tien meter. De rust werd dan ook met 0-0- bereikt. In de rus t werden enkele 
wissels  toegepast en de tweede helft werd fris  hervat. Helaas  werd I rnsum nog 
een s tukje feller en kwamen we er nog steeds  moeilijker uit. Alleen kwamen er 
nog steeds  geen grote kansen voor de thuisclub. Toch werd de score door de 
thuisclub na zo’n 20 minuten geopend. Dit bleek het begin te zijn van een an-
dere wedstrijd. Hoewel het tot de 30e minuut duurde voordat de 2-0  in het net-
je lag, was  toen het pleit beslecht. In rap tempo liep I rnsum door onze fouten 
en mentale zwakte uit naar 5-0 . Vlak voor tijd was  het Arnold Oosterbaan die 
de spreekwoordelijke eer redde, maar het s lotakkoord was  voor I rnsum en 
hierdoor werd het slotduel geflatteerd, maar wel door eigen schuld met 6-1  
verloren. Toch een kleine domper na een kleine ops tanding aan het eind van de 
competitie. 
Na vijf wedstrijden in het afgelopen seizoen kwam ik tot de volgende voorzich-
tige conclusies: 
 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 moge-

lijk 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 aangewezen; 
 Dit leidt nog niet tot veel copij voor het clubblad; 
 Maar bovenal………De s feer is  wederom goed. 
Aan het eind van het seizoen staan deze conclusies  helaas  grotendeels  nog 
recht overeind. Daarbij is  mijn mening dat er na de winterstop in sommige 
wedstrijden beter is  gevoetbald, maar hierin ontbreekt het dan aan scorings-
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vermogen. Hoe het 3 e elftal er volgend seizoen uit zal zien is  nog de vraag. 
Eén speler s topt en enkele jonge honden zullen tezamen met één van onze 
keepers  in het 2e elftal worden ingedeeld. Hopelijk komen hiervoor enkele 
spelers  met ervaring en voetballend vermogen voor terug. Dan zou het mo-
gelijk moeten zijn hoger te eindigen dan plaats  9  van de 12. 
Rest mij mijn teamgenoten, leider Kor Dijkstra en vas te scheidsrechter Jo-
hannes  Poepjes  te bedanken voor een leuk seizoen. Tot na de zomer!  

Johan T ijsma 

Renado5 - Oldeboorn3 

Zondag 15 september moesten de supers terren van Oldeboorn3 aantre-
den tegen Renado. 
Om 12.45 aanwezig zijn bij de kantine omdat Renado niet voor 12 uur wil 
spelen. 
Gelukkig kwam onze PietAlves  wel opdraven anders hadden we niet ge-
noeg man gehad we hadden er precies  11 dus  iedereen moest de hele 
wedstrijd spelen en daar hadden de meeste niet op gerekend.T jitte de 
Jong kon niet kwam die s ;ochtends  nog mee en Wiebe Jager durfde niet 
naar Sint Nyk te komen denken we want niemand wist waar die was . Om 
half 2  arriveerden wij in s int nyk na omgekleed te zijn kwam Frans  met de 
opstelling. Met August in de goal en Jan Vlugt,Henk Mug,Theo Huisman en 
Ronald Warmerdam in de achterhoede. Op het midden veld stonden Frans 
Goerres  en Johan Tijsma centraal en Sible de Roos  en Freerk Steenhuizen 
op de flanken en voorin s tonden A rjen Watzema en onze(Alves) Piet Vlugt 
Na een afwachtig begin was  het overleg tussen Henk en Theo niet goed 
achterin en kon Renado zo door lopen op August en werd het 1-0 . Zo 
bleef het een tijdje en er werd zo nu en dan leuk gecombineerd bij ons  
maar echte kansen leverde dat niet op. Renado had een snelle spits voorin 
en die werd diep ges tuurd en zo werd het 2-0  en vlak voor de rust werd 
het ook nog 3-0  door een goed uitgespeelde aanval van Renado. 
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Na de thee begonnen we goed te spelen maar het leverde weer geen goe-
de kansen op maar er zat wel veel meer rust in het spel. En net toen wij 
wat meer naar voren gingen voetballen kwam er weer een counter van 
hun en je raad het al 4-0 . 
Alhoewel de vermoeidheid wel zichtbaar werd bij onze sterspelers  bleven 
gewoon door voetballen en dat pakte goed uit Arjen draaide zich goed 
weg bij de verdediging na een mooie s teek bal van Sible en schoot hard 
binnen in de korte hoek. 
Zo bleven we hoop houden op een goed resultaat maar dat werd al snel 
weer de grond ingeboord want binnen 5  minuten werd het al 5-0  en 6-0 . 
We liepen allemaal op onze laatste adem maar bleven toch strijden voor 
elke meter dat was  een goed gevoel alleen jammer dat we geen wissels  
hadden want we werden gewoon afgestraft op conditioneel gebied. 
Vlak voor tijd werd het ook nog 7-1  voor de eer maakte Johan Tijsma na 
een mooie combinatie door het centrum nog de 7-2 . 
E r zit wel genoeg strijd lust in onze ploeg dus  dat geeft veel vertrouwen 
voor de volgende wedstrijd. Het is  wel te hopen dat iedereen beseft dat 
het een team sport is  en je er met zijn allen voor moet s taan want 11 
man is  veel te weinig om elke zondag te voetballen als  er 16  man op pa-
pier s taan en je geen reden hebt of niks  laat weten als  je niet kunt. 

Groeten: Arjen Watzema 
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Aankondiging: 
De algemene ledenvergadering wordt op vrijdag 26 oktober 2007 om 
21.00 uur gehouden in de kantine (ná de training) 
Voorlopige agenda: 
 Opening 
 Ingekomen stukken 
 Notulen algemene ledenvergadering 2006 secretaris  
 Jaarverslag seizoen 2006/2007 secretaris  
 Financ ieel jaarverslag 2006/2007 penningmeester 
 Begroting seizoen 2007/2008 penningmeester 
 Vers lag kascommissie   
 Benoeming kascommissielid aftredend  August Faber 
 Jaarverslag Jeugdcommissie jeugdvoorzitter 
 Bestuursverkiezing 

Aftredend, niet herkiesbaar: 
 Sietie Huisman 
 Pieter Poepjes  

Bestuur stelt kandidaat 
 Wietske van der Schaaf 
 Halbe van der Wal 
 ????? 

 Rondvraag 
 Sluiting 
De financiële c ijfers  liggen een halfuur voor aanvang van de vergadering 
ter inzage in de kantine. 
Tot één uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten 
zich aanmelden. 

Algemene ledenvergadering 
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Aldeboarn D1-Oldemarkt D1 

Wij hebben woensdag avond op -5- September tegen Oldemarkt gespeeld. 
De eerste helft ging wel heel goed iedereen bleef wat op z’n plekje spelen. 
Tot aan de pauze s tonden we met 3-0  voor. 
Dat vonden we wel goed want het was voor 
Adi,johannes ,Sietse,Robin,Jurjen,en ik de eers te keer om op een groot 
veld te spelen. 
Na de pauze gingen we weer met veel plezier goed voetballen. 
In het begin van de tweede helft kregen we 1  doelpunt tegen, 
Dat lieten wij niet op ons  zitten en gingen wij nog beter spelen. 
Uiteindelijk hebben wij 6-1  gewonnen. 

Groetjes  Jaike Fokkema. 

Oldeboorn D1 

Oldeboorn E2, De seizoensstart 

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Yeah, mark my words: 
‘Oldeboorn heeft de toekomst’. 
De gouden generatie die nu in onze E2 opbloeit bes taat uit: 

 Max “de-bealch-der-op” Antonissen 
 Bo “dribbel-kening” Antonissen 
 Yannick ‘jim-heare-nog-fan-my” de Jong 
 Menko “de-Twirrewyn” Dijks tra 
 Floris “Ik-kin-elkenien-oan” C rone 
 Brend “gjin-ien-kommet-my-foarby” de Jong 
 Ank “balafkrijer” van der Horst 
 Hencko “de-handiche-hynst” Holtrop 

Op de trainingen laten jullie al twee keer per week zien wat jullie in jullie 
mars  hebben. Op maandag- en woensdagavond komen jullie gillend het 
trainingsveld op: “Opzij! Opzij! Opzij! Maak plaats! Maak plaats! Maak 
plaats ! We hebben ongelofelijke haas t! We moeten rennen, springen, vlie-
gen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan!” En als  jullie dat nou ef-
fies  synchroon gillen, okay. Maar nee hoor, alles door elkaar en de één 
nog harder dan de ander. Mijn trommelvliezen trillen dan bijna hun oor-
schelpen uit (kan je nagaan wat het effect is  als  dat tuig dit na afloop on-

Oldeboorn E2 
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der de galmende douche nog eens dunnetjes  over doen). Als  ik s traks  
een gehoorbeschadiging blijk te hebben, zal ik jullie terugpakken door 
jullie één voor één aan te klagen! 
Zoals elke voetballer van enige betekenis  gedaan heeft, probeert ook dit 
stelletje ongeregeld zich bij de training tijdens  het opwarmrondje te druk-
ken. Als  ik even niet oplet wordt het uitgezette vierkantje zonder pro-
bleem veranderd in een zo klein mogelijk rondje. Er komt nu een heel 
hekwerk aan te pas  om ze de nodige kilometers  in de benen te laten krij-
gen. Na het warm lopen komt natuurlijk het rekken en strekken aan de 
hekken. Wetenschappers  zouden hier graag eens komen kijken, de manl-
juh voelen namelijk spieren op plekken waar u en ik ze nooit vermoed-
den. Spieren op de knieschijf, spieren in de botten, helemaal die achilles-
peesspier is er eentje die goed opgerekt wordt. 
Een team met zoveel spierballen moet dus flink aan het werk gezet wor-
den. Eerst wat simpele oefeningen, met een ‘dat is  makkuluk’, ‘dat kon ik 
al toen ik nog in mijn luiers liep’ en een ‘met haar ogen dicht kan mijn 
beppe dit zelfs ’ tot gevolg. Maar o wee, als  dat oefeningetje verandert in 
een wedstrijd!  Dan worden ze stil, kijken geconcentreerd naar de bal en 
met een verbeten grimas  vliegen ze er dan in. ‘Sneller’, ‘nog harder’, ‘oh 
jee die ander wint het toch niet, hè’, ‘hup, schepje er boven op. Ik moet 
dit winnen´. 
100% inzet, elke week weer. Maar elke training lukt het me niet om ze op 
apegapen te krijgen. Op de vraag “Jullie zijn nu zeker wel te moe om nog 
een partijtje te doen?” krijg ik s teevas t een verontwaardigt “Neeeeee! ” 
als  antwoord. Alsof ze nog niets  uitgevoerd hebben, knallen ze er vervol-
gens  in. Ze doen hun uiters te best, het lijkt wel dat ze denken dat er een 
scout van Heerenveen langs  de kant s taat!  Op leven en dood gaat het er 
aan toe, de plaggen gras  vliegen om je oren. Totdat ik het aandurf om 
´beslissende doelpunt´ te roepen. Als  dat doelpunt eenmaal gevallen is , 
zijn de boze gezichten niet van de lucht. De training is  weer veel te vroeg 
afgelopen, het is  nog lang niet donker!  Ik ben al menig keer op het matje 
van de moeder van twee van deze jongens  geroepen, met betraande 
ogen werd mij verweten dat het partijtje veeeeels tekort was . Ik behoorde 
mijn leven te beteren. 
Maar betekent zo’n geweldige trainingsarbeid dan ook dat er tijdens  de 
wedstrijden goede resultaten geboekt worden? Nou, met negen punten 
uit drie wedstrijden en een doelsaldo van +14 kan ik wel stellen dat het 
goed gaat. De eerste wedstrijd was  direct een spannende avondwedstrijd 
in Heerenveen. Gespannen koppies  voor de wedstrijd en uitgelaten lache-
bekkies  na afloop. Die śteds jers´ werden met een ruime 1-8  opgerold. 
Direct de zaterdag daarop, werd er thuis  (onder bezielende leiding van 
scheids Jelle Jacob) aangetreden tegen Oudehaske. Nu kregen we ten-
minste wat tegenstand, maar met een 2-1  eindstand hielden we de pun-
ten in Oldeboorn. Afgelopen zaterdag gingen we op bezoek bij WWS. 
Alsof winnen een 2de natuur is  geworden, werd ook nu weer de volle buit 
binnengehaald. Met een 0-6 overwinning konden we weer naar huis  te-
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rug. 
Bij de pupillen komen zulke uitslagen wel vaker voor. Maar ik had het de 
mannen extra moeilijk gemaakt. Net zoals  ze bij de jeugdopleiding van 
Ajax doen, zal iedereen bij onze E2 namelijk gaan leren hoe het is  om op 
een andere positie te staan. Iedereen zal een keer voorin s taan, een keer 
op het middenveld en een keer achterin. Daardoor weten jullie straks pre-
cies waar je teamgenoot de bal wil hebben en wanneer je een teamgenoot 
juist moet helpen door mee te verdedigen. En dat kan je alleen doen door 
om je heen te kijken, wie van de zwarte panters  staat waar en waar staan 
de tegenstanders . Waar kan ik vrijlopen, wie s taat er vrij en welke tegen-
stander moet gedekt worden. 
Komende zaterdag zullen jullie echt op de proef gesteld worden, dan komt 
de medekoploper DWP  op bezoek. Zij hebben ook nog alles  gewonnen. 
Jullie zullen dan jullie uiterste best moeten doen om een mooi resultaat 
neer te zetten. 

Succes , Patrick “de-voetbalwetenschapper” Antonissen 

Oldeboorn E2 – DWP E2 

Vandaag was  het dan zo ver. De titanenstrijd waar we deze week zo naar 
uitkeken. De zwarte panters tegen de groene doelpuntenmachine. DWP 
stond met een enorm hoog doelsaldo ongeslagen bovenaan. We hadden 
daarom deze week onder andere getraind op de sliding. Een fees t voor de 
kinderen en een hel voor de wasvrouwen. DWP zou geen moment de tijd 
krijgen om rus tig rond te spelen, dan kregen ze direct een Oldeboorner in 
hun nek. Aan de voorbereiding zou het dus  niet liggen, en ook niet aan de 
wedstrijdmentaliteit. De wedstrijdspanning zorgde er gelukkig niet voor 
dat jullie verstijfden. Integendeel, jullie vlogen er in! 
Helaas  moesten we deze wedstrijd Hencko missen, tegen zo’n zware te-
genstander konden we Hencko met zijn uitmuntende spelinzicht en zijn 
inmiddels  roemruchte onverzettelijkheid natuurlijk goed gebruiken. Dit 
jaar nieuw in het team en nu al onmisbaar. Maar gelukkig konden we het 
zevental toch nog volmaken doordat Brend er toch bij kon zijn. Brend zou 
met zijn supersonische sprint een hele reeks gevaarlijke vijandelijke aan-
vallen onschadelijk maken alsof het niks  was . En zou bovendien nog eens  
legio splijtende passes van z’n sloffen laten vertrekken. In de verdediging 
werd hij geassisteerd door Menko, de man met de katachtige blik. Met 
spiedende ogen loert ie op alle tegenstanders , zodra ze ook maar één fou-
te beweging maken, springt hij er als door een katapult afgeschoten op af 
om ze de bal te ontfutselen. Achter dit dynamische duo, staat onze be-
trouwbare sluitpost Yannick. De penaltykiller bij uitstek, en hij heeft nog 
meer talenten in huis . Die man heeft leeuwenmoed, hij durft te allen tijde 
op de bal te duiken. O f er nou een tegenstander in de buurt is  of niet!  
Daarnaast heeft hij ook nog een fantas tische uittrap in de benen. Op het 
middenveld liep Floris  de pollen uit de mat, voor niemand ging hij opzij, 
knalde erin, erop en erover. Met zijn fenomenale afs tandschot, waar Ro-
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nald Koeman jaloers  op is , heeft hij al de nodige doelpunten meegepikt. Dit 
presteert hij ook nog eens op het eind van de wedstrijd wanneer hij zich 
helemaal te blubber heeft gelopen. Naas t Floris  staat de ontdekking van het 
seizoen, de kilometervreter met het diamanten oog. Als  er ergens  ook maar 
even iemand vrijloopt ziet Max dit en legt de bal ogenschijnlijk moeiteloos  
op een presenteerblaadje, klaar om ingetikt te worden. V oorin staat de 
aanjager van het team, A nk. Zij zorgt ervoor dat elke opbouw van de te-
genstanders  op een fiasco uitdraait. Zodra een verdediger de bal in de voe-
ten krijgt, krijgt ie Ank er gratis  bij. Geen millimeter ruimte krijgen ze. Last 
but not least, hebben we Bo. Dit mannetje is  voor de duvel niet bang. O n-
danks  dat ie officieel nog een Fje is , speelt ie al met de mannen mee. En 
elke week is  het weer een genot om hem bezig te zien. O p de huid van de 
tegenstanders , altijd die bal willen hebben, een onvergetelijke dribbel, rust 
voor het doel en een heerlijk vlammend schot afgewisseld door een subtiel 
lobje. 
Om dit team te kunnen kloppen moet je van goede huizen komen plus  veel 
geluk hebben. En laat dit nu net op DWP  van toepassing zijn. Ze waren 
echt heel goed! En toch waren ze niet beter, ze hadden gewoon meer wis-
sels en konden tussendoor effe lekker uitrus ten. Wij hadden geen wissels 
en om ze bij te houden moesten we het snot voor onze ogen en de longen 
uit het lijf lopen, waardoor onze tong ook nog eens  op de knieën hing. T ja 
da ś  moeilijk lopen. We hadden weergaloze aanvallen en ontregelden die 
van hun, maar tegen zoveel wissels  konden we gewoonweg niet op. Toch 
lukte het hun pas op het allerlaatste moment, toen wij onze laatste beetje 
energie al hadden aangesproken, om hun winnende doelpunt te scoren. 
Jongens  jullie hebben als  helden gevochten. Als  jullie dit zo volhouden 
voorzie ik een mooi jaar. Jullie vormen een superteam!  

Patrick “de-trotse-leider” Antonissen 
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Oldeboorn F1 

De F-jes naar voetbaltoernooi in Tijnje (afgelopen seizoen) 

Kwart voor 9  vertrekken vanaf het voetbalveld in Aldeboarn. Alle 11 waren 
aanwezig. De 2e helft van het seizoen waren er bijna nooit afzeggers de 
opkomst was  altijd super ook met de trainingen. Zes  auto’s  geteld toch 
maar 2  laten staan. Op het voetbalveld in Tijnje aangekomen was  het gelijk 
ook al fees t. Met z’n allen op de foto. Op de springkussens , tafelvoetballen, 
suikerspinnen eten. Jammer genoeg waren de tegens tanders  weer wat te 
goed voor ons . Maar wel veel plezier gehad en goed gevoetbald. Op het 
laatst moe gestreden. Weer snel aan de ranja, suikerspinnen en de ijsco’s . 
Tussendoor mochten we ook nog snelheidsschieten op de goal. Wachten op 
de prijsuitreiking. Met een grote beker en een foto naar huis . De beker 
komt bij iedereen een keer thuis  te staan zo trots  
zijn ze. Twee spelers  van ons  zijn nog uitgeleend 
aan de E2 van Aldeboarn om hun kunsten daar al-
vast te kunnen tonen voor volgend jaar. Een zeer 
geslaagde morgen. C omplimenten voor de organi-
satie in Tijnje. Aankomende woensdag nog een 
toernooi in Irnsum en beginnen we na de vakantie 
weer uitgerus t aan de volgende competitie. 

Dwp 1—Aldeboarn F1 

Zaterdag 8  september werd er via een tussenstop 
bij de sportvelden van Oudehaske afgereisd naar 
Sint Johannesga om tegen het eerste f team van 
dwp aan te treden. Na ongeveer een half uur wach-
ten op de scheidsrechter en inmiddels  zwaar inge-
traind konden onze jongens  beginnen. De mannen 
van dwp hadden flink wat kûke van Wieger gege-
ten daar zij gemiddeld toch 1  ½ kop groter waren 
dan de boarnster mânts jes . De eers te helft werd er door de jongens  van 
Boarn best verdedigd, iets  wat een 8-0  ruststand niet kon voorkomen. Na 
de rust weer vol goede moed en met een peptalk van Sjoukje het veld in. 
Keeper Stoffel werd gewisseld tegen Sil ,verder bleef de opstelling ongewij-
zigd. Aldeboarn liet nu een beter spel zien, dit resulteerde ook nog in een 
paar uitbraakjes . Misschien de volgende keer ook nog eens  scoren. Na de 
reguliere speeltijd s taat er 14-0 op het scorebord. Bij de penalty schieten 
kwam Aldeboarn als  winnaar uit de bus , na 1x de paal te raken en 7x het 
net weten te vinden werd deze ochtend door de jongens  en het meis je met 
een marsje afges loten. 
Jelle 
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Oldeboorn F2 – CVVO F9 

Zaterdag moesten we voetballen tegen CVVO F9 uit Lemmer. We moes-
ten al om kwart over 7  uit bed, want we moesten half 9  in de box zijn. 9  
uur moesten we voetballen. Ik moest met Wolter de aftrap doen. Daan 
maakte de eerste goal, toen stonden wij met 1-0  voor. Toen maakte 
Lemmer ook een goal, toen was het 1-1 . Toen floot de scheids rechter 
voor rust en we gingen met zijn allen naar de box. Daar stond ranja voor 
ons  klaar, maar we vonden allemaal dat er wat te veel ranja in zat. Toen 
zei de leider: volgens  mij kunnen we deze wedstrijd wel winnen! In de 
tweede helft heeft Wolter nog een goal gescoord en ik 2 . Lemmer had er 
ook nog 1  gescoord en de wedstrijd is  geëindigd met 4-2 . Toen moesten 
we nog penalty’s  schieten. Op het einde gingen we allemaal douchen en 
kregen we een zakje snoep van de leider. 

Rinse T ijsma 

Oldeboorn F2 
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER  
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS.  
KNVB-INFOLIJN 0513-618998/TELETEKST PAG. 603 

Zaterdag 29 september 2007  
Sleat B1 - Oldeboorn B1 12.45 uur 
Oldeboorn C1 - Sleat C1 11.00 uur 
VWC D1 - Oldeboorn D1  9.00 uur 
H´veense Boys E3 - Oldeboorn E1 10.15 uur  
  tijd gewijzigd!! 
Sport Vereent E2 - Oldeboorn E2  9.00 uur 
Oldeboorn F1 - Renado F1 10.00 uur 
Oldeboorn F2 - SC Joure F9  9.00 uur 

Zondag 30 september 2007 
GAVC 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur  
  W. de Wind 
Nieuweschoot 3 - Oldeboorn 2 10.00 uur 
Oldeboorn 3 - Aengwirden 4 11.00 uur  
Oldeboorn 4 - Friesland 5 10.00 uur 

Zaterdag 6 oktober 2007  
Oldeboorn B1 - EBC/Delfstrah. B1 14.00 uur 
Aengwirden C1 - Oldeboorn C1  9.00 uur 
Oldeboorn D1 - BOZO D1 11.00 uur 
Oldeboorn E1 - Langezwaag E1 10.00 uur 
Oldeboorn E2 - Akkrum E4 10.00 uur 
SC Joure F6 - Oldeboorn F1 10.00 uur 
Akkrum F4 - Oldeboorn F2  9.00 uur 

Zondag 7 oktober 2007  
Oldeboorn 1 - ONB 1 14.00 uur  
  H. v.d. Veer 
Oldeboorn 2 - FFS 2 10.00 uur 
Nieuweschoot 4 - Oldeboorn 3 10.00 uur 
ONB 6 - Oldeboorn 4 10.00 uur 

Wedstrijdprogramma 
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Zondag 14 oktober 2007 
St. Annaparochie 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 

Zaterdag 20/zondag 21 oktober 2007 herfstvakantie  

Zaterdag 27 oktober 2007  
Oldeboorn B1 - DWP B1 14.00 uur 
Bakhuizen C1 - Oldeboorn C1 11.00 uur 
Oldeboorn D1 - DWP D1 11.00 uur 
Oldeboorn E1 - Nieuweschoot E1 10.00 uur 
GAVC E5 - Oldeboorn E2 11.00 uur 
Oldeboorn F1 - VWC F1 10.00 uur 
Akkrum F5 - Oldeboorn F2 11.15 uur 

Zondag 28 oktober 2007  
Oldeboorn 1 - Warga 1 14.00 uur  
Oldeboorn 2 - Terschelling 2 10.00 uur 
Warga 5 - Oldeboorn 3 14.00 uur 
Drachten 6 - Oldeboorn 4 12.00 uur 

Zaterdag 3 november 2007  
Woudsend B1 - Oldeboorn B1 10.30 uur 
Oldeboorn C1 - Oudehaske C1 11.00 uur 
Olyphia D1 - Oldeboorn D1 11.00 uur 
SC Joure E4 - Oldeboorn E1  9.00 uur 
Renado E4 - Oldeboorn E2  9.00 uur 
Oldeboorn F1 - H´veense Boys F3 10.00 uur 
Oldeboorn F2 - FC Wolvega   9.00 uur 

Zondag 4 november 2007 
Gorredijk 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Frisia 4 - Oldeboorn 2 11.00 uur 
Oldeboorn 3 - Lemmer 3 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Surhuisterveen 3 10.00 uur 
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Kantinedienst 

Algemene informatie: 

Bij inhaal/beker wedstrijd even contact opnemen met Sietie Huisman tel 
631657. U  dient één uur voor de eers te wedstrijd aanwezig te zijn, tot een 
uur na de laatste wedstrijd (zie programma in clubblad). Indien u ver-
hinderd 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 schema deze 
verantwoordelijkheid op zich neemt. Denk om de ranja / thee in de rust!  
Wij attenderen u erop, dat het kantinepersoneel tijdens hun dienst hun 
eigen consumpties 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 activiteitencommis-
sie 
 

Zaterdagen 
                      Ouder van:  
Datum ‘s morgens ‘s middags 
29 sept S Jeeninga 
 S en G Wierda 
6  okt B de Jong L.A  Hooghiem 
 A van der Horst J van der Wal 
27  okt B Kuik R van Kalsbeek 
 JJ Lolkema Age de Jong 
3  nov C .R Kok 
 D Brandinga 
10 nov  R Spinder 
  S Oosterbaan 
17 nov Anne de Jong 
 D Spoelstra 
24 nov S Brak 
 A van der Bij 
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Zondagen 
Datum 9:00 13:00 
Zondag 9:00 13:00 
23 september Wieb Zandberg & Onno Kloosterboer 
 Jitske Fokkema 
30 september Griet Valk & August de Jong 
 Wendy Tysma 
7  oktober Hendrik de Jong & Harke Hartmans  & 
 Tsjerk Akkerman Hendrik de Jong 
28 oktober Johnnes  Nijdam & Auke Bangma & 
 Bauke Paul Kleefstra Siep Bangma 
4  november Ynskje Poepjes  & Wybe Jager 
 Marie Poepjes  
11 november Martin Meester & August Faber & 
 Anno Huisman Bauke Haspels  
18  november Sietie Huisman Honky de Jong 
2  december Ellert Quarree & Walter van Maren 
 Jan Meester (Willemke) 
9  december Jeroen Groetelaers& Patrick Antonissen & 
 Robert van Steinvoorn Andreas  de Boer 
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