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De meeste jeugdploegen zijn nog maar net begonnen aan de na-
jaarscompetitie en wij zijn als  jeugdcommissie al weer bezig met 
de teamindeling voor het seizoen 2008-2009. Zoals  het er nu uit 
ziet kunnen we het komende seizoen met zeven jeugdploegen 
competitie gaan spelen. Vaak kost het veel tijd om deze teaminde-
lingen goed te kunnen maken. Dit keer viel het mee doordat er in 
elke leeftijdsgroep wel een groot aantal kinderen op voetbal zitten.  
Het grootste probleem voor volgend seizoen zal het zoeken naar 
vrijwilligers  worden. E r zijn vrijwillige jeugdtrainers  en leiders  die 
er na dit seizoen mee stoppen. Tot nu toe zijn er al tien trainers  en 
leiders  die zeker niet doorgaan. Sommige naar jarenlange dienst 
en anderen na een kortere tijd. Bij deze willen we hen dan ook al-
vast hartelijk danken voor hun vrijwillige bijdrage bij ‘onze’ voet-
balc lub! 
 Iedereen begrijpt dat hierdoor voor volgend seizoen nog vele vrij-
willigers  gezocht worden. Wij zijn op zoek naar leiders die op za-
terdag een team gaan begeleiden en naar trainers die één of twee 
avonden in de week training willen geven. Indien iemand interesse 
heeft graag contact opnemen met ondergetekende. 
Ook bij andere commissies  wordt naars tig gezocht naar vrijwilli-
gers . Laten we met z’n allen VV Oldeboorn blijven steunen en de 
handen uit de mouwen te steken. Vele handen maken licht werk!  
Zonder vrijwilligers kan een club niet verder. 

Johannes  Nijdam (0566-631554) 

Uit de bestuurskamer 
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Effectief  Oldeboorn verslaat Rood Geel 

Afgelopen zondag won Oldeboorn in eigen huis  met 4-0 van hek-
kens luiter Rood Geel. De uits lag doet misschien vermoeden dat het 
een eenvoudige wedstrijd was  voor de Boarnsters , maar dit was  
zeker niet het geval. 
Met name in de beginfase van de wedstrijd had de ploeg uit Leeu-
warden een veldoverwicht. Oldeboorn had organisatorisch de nodi-
ge problemen met de beweeglijke spelers  van Rood Geel en zag 
hoe de Leeuwarders  af en toe dreigend werden. Ook op felheid en 
agressiviteit moesten de Boarnsters  het in deze fase afleggen te-
gen Rood Geel. Toch kreeg de voor de vakantievierende Hindrik de 
Jong ingevallen doelman Siep Bangma niet eens heel veel te doen. 
De aanvallen van Rood Geel strandden meestal al voor het Boarn-
ster s trafschopgebied en uitgespeelde kansen werden dan ook niet 
gecreëerd. Het gevaarlijkste moment van Rood Geel voor de rust 
was  een scrimmage voor het doel van Siep Bangma, waar uitein-
delijk de uitglijdende scheids rechter Mulder onbedoeld redding 
bracht voor Oldeboorn door de bal weg te glijden voor een vrij-
staande speler van Rood Geel. De Boarnsters  daarentegen kregen 
in de counter juist wel kansen. Zo kwam Ts jerk Akkerman een 
aantal keren gevaarlijk door en kregen ook Eric  Mulder en Joha-
nens  Nijdam mogelijkheden. T ien minuten voor rust kwam Olde-
boorn op voorsprong. A nno Huisman, die met spelhervattingen al 
een paar keer dreigend was geweest kopte een vrije trap van Siete 
Veenstra met een prachtige boog in de kruising, 1-0 . Een paar mi-
nuten later kwamen de Boarnster helemaal op rozen te zitten toen 
een perfecte counter werd uitgevoerd. Goed stoorwerk van Johan-
nes  Nijdam op het middenveld s telde Bouke Paul Kleefstra in staat 
om Ts jerk Akkerman over links de diepte in te sturen. Vanaf de 
achterlijn zette Akkerman de bal ineens voor, waar goaltjesdief 
E ric  Mulder op de goede plaats  stond, 2-0 . Een mooie opsteker zo 
vlak voor de rust. 
Oldeboorn, waar Hylke Vlietstra was  ingevallen voor Jelle Jacob de 
Vries , rekende zich al rijk waarschijnlijk en dacht de punten al bin-
nen te hebben. O ndanks de waarschuwingen van trainer P ostma 
begonnen de Boarns ters  veel te s lap aan de tweede helft. Rood 
Geel zette meteen druk op de achterhoede van Oldeboorn en al 
snel werd dit beloond. Anno Huisman raakte in een poging om de 
bal weg te trappen per ongeluk een tegens tander en de prima lei-
dende scheids rechter Mulder wees  hierop resoluut naar de s tip. 

OLDEBOORN 1 
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Keeper Siep Bangma wist zich echter te onderscheiden door het 
schot van Rood Geel-aanvoerder Hoeks tra met zijn voet te stop-
pen. Hiermee besliste hij eigenlijk meteen de wedstrijd. Oldeboorn 
was  inmiddels  wakker geschud en Rood Geel leek hierna wat van 
slag, want het speelde alleen nog maar de lange bal waar de ver-
dediging van Oldeboorn weinig moeite mee had. De Boarnsters  
liepen vervolgens zonder groots  te spelen redelijk eenvoudig uit 
naar een ruime overwinning. Invaller Hylke Vlietstra verlengde met 
een mooie voetbeweging een voorzet vanaf links  tot bij de volledig 
vrijstaande Eric Mulder, die ogenschijnlijk eenvoudig de bal over 
de uitgekomen doelman speelde en zijn tweede van de middag liet 
aantekenen, 3-0 . Even later waren de rollen omgedraaid en be-
diende Eric  Mulder vanaf rechts  de vrijstaande Hylke Vlietstra die 
het prima afmaakte, 4-0 . In de s lotfase verving Jelmer Beimin de 
geblesseerde Robert van Steinvoorn en viel Douwe Hein Akkerman 
nog in voor Siete Veenstra. De Boarnsters kregen nog enkele kan-
sen om de score verder uit te bouwen, maar in alle gevallen was  
de eindpass  niet voldoende en daardoor bleef het bij 4-0 . Olde-
boorn blijft na deze overwinning meedoen in de (sub)top van de 
derde klasse A en speelt volgende week de uitwedstrijd tegen Har-
kema Opeinde. 

Oldeboorn wint moeilijke uitwedstrijd bij Harkema-Opeinde 

Oldeboorn wist afgelopen zondag in de inhaalwedstrijd tegen Har-
kema-Opeinde een hele belangrijke zege te boeken. De ploeg 
neemt hierdoor afs tand van de grote middenmoot en houdt aan-
sluiting met de kopgroep in de derde klasse A. 
E rg gemakkelijk ging dit echter absoluut niet tegen de keihard 
werkende Harekieten. Met de harde wind dwars  over het veld was 
het overigens  voor beide ploegen ook erg moeilijk voetballen en 
van goed positiespel was  dan ook geen sprake. De Boarns ters  wis-
ten in de beginfase echter wel een overwicht te c reëren en waren 
met name via de snelle mensen Ts jerk Akkerman en Hylke Vliet-
stra een paar keer dreigend. Aan de andere kant moest doelman 
Hindrik de Jong een keer gestrekt op een schot in de benedenhoek 
van een speler van Harkema. Het overwicht van Oldeboorn werd al 
vroeg in de wedstrijd beloond met de openingstreffer. Tsjerk Ak-
kerman gaf een hoekschop laag en hard voor. E ric  Mulder stapte 
bij de eerste paal over de bal heen en de mee opgekomen Anno 
Huisman kon van dichtbij de bal in het doel schieten, 0-1 . Een 
goed begin voor de Boarnsters die na het doelpunt wat terugvielen 
en in balbezit erg slordig begonnen te spelen. Harkema kon er 
daardoor met hun gevaarlijke voorhoede zo nu en dan uitkomen 
en halverwege de eerste helft wisten ze de stand alweer gelijk te 
trekken. Een vrije trap draaide laag en hard voor het doel van Hin-
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drik de Jong. Deze wist de bal niet vas t te krijgen en moest toezien 
hoe een speler van Harkema in de kluts  de bal in het doel werkte, 
1-1 . Tot de rus t deden zich verder geen noemenswaardige dingen 
voor. 
Na de thee gingen de Boarnsters  aanvankelijk door met het s lordi-
ge spel. Het leed op het middenveld vaak al vroeg balverlies . Har-
kema-Opeinde schuwde daarbij de duels  niet en zochten regelma-
tig de grens  van het toelaatbare op. Scheidsrechter Stelwagen trad 
hier te weinig tegenop en liet veel doorspelen. Het leverde de Ha-
rekieten één uits tekende kans  op die gelukkig voor Oldeboorn net 
voorlangs  werd gekopt. De druk op het doel van H indrik de Jong 
nam toe en even later zag ook een sc rimmage er gevaarlijk uit, 
maar ook dit leverde geen doelpunt op. Voor het overige gaf de 
Boarnster achterhoede weinig weg en bleef de gelijke s tand lange 
tijd op het scorebord. Wel moesten Anno Huisman en zijn direc te 
tegenstander na een kopduel waarbij de hoofden elkaar raakten 
enige tijd langs  de kant verzorgd worden. Gelukkig konden beiden 
hierna verder spelen. De eveneens  geblesseerd geraakte Hylke 
Vlietstra werd even later vervangen door Jelmer Beimin. Laatstge-
noemde s tond vervolgens  aan de basis  van de uiteindelijke over-
winning van de Boarns ters . Eerst zette Beimin na een lange pass 
van Martin Meester uitstekend door en ontfutselde de bal van een 
verdediger om vervolgens  Eric  Mulder een dot van een kans  te bie-
den. Mulder had echter teveel tijd nodig en zag zijn inzet via een 
verdediger tot corner verwerkt worden. De hoekschop werd vervol-
gens  door Tsjerk Akkerman prima voorgegeven, waar Eric  Mulder 
zijn fout van even daarvoor goedmaakte en bij de eers te paal 
prachtig binnenkopte, 1-2 . Met nog vijf minuten op de klok moest 
Harkema komen om de gelijkmaker te forceren. H ierdoor kreeg 
Oldeboorn meer ruimte om eruit te komen en kon Jelmer Beimin 
na een pass van Eric  Mulder alleen op de doelman af. Hij omspeel-
de de doelman, maar week daarbij te ver uit naar de buitenkant 
waardoor zijn schot van de lijn kon worden gehaald. Vlak voor tijd 
kwam Beimin andermaal goed door en gaf vanaf links de bal prima 
voor. De keeper van Harkema schrok enigszins  van de meesprin-
gende Eric  Mulder en liet de bal los , waardoor Mulder de bal ver-
volgens  in een leeg doel kon schuiven, 1-3 . De wedstrijd was  nu 
gespeeld en leverde daarmee een hele nuttige overwinning op voor 
de Boarnsters . Volgende week speelt Oldeboorn in eigen huis de 
streekderby tegen GAVC . 

Enerverende derby Oldeboorn-GAVC levert geen winnaar op 

De 0-0  uitslag doet misschien anders  vermoeden, maar Oldeboorn-
GAVC was allesbehalve een saaie wedstrijd. Dat het duel tussen de 
nummers  vier en vijf van de ranglijst in de derde klasse A uiteinde-
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lijk geen winnaar opleverde kwam doordat Oldeboorn niet goed 
met de kansen omsprong. 
Al vanaf het begins ignaal van scheids rechter Hoekstra was  duide-
lijk dat ook GAVC voor een overwinning naar Oldeboorn waren ge-
komen. De ploeg maakt een wat mindere fase door en om de aan-
sluiting met de kopgroep niet te verliezen konden ze drie punten 
natuurlijk goed gebruiken. Mede door het windvoordeel in de eer-
ste helft zette GAVC  in de beginfase druk op de Boarnster achter-
hoede. A l heel vroeg leverde dit een uitstekende kans op toen An-
no Huisman een lange bal van achteruit niet goed beoordeelde en 
moest toezien hoe GAVC-spits  De Vries alleen op doelman H indrik 
de Jong af kon. Laatstgenoemde wist echter met zijn voeten red-
ding te brengen, waardoor hij zijn ploeg voor een vroege achter-
stand behoedde. Het duurde niet lang voordat ook Oldeboorn zijn 
eerste prima kans  kreeg, maar Bouke Paul Kleefs tra stuitte op 
doelman Adjar van GAVC . De toon was  gezet en het spel golfde 
daarna op en neer. Voor beide doelen deden zich de nodige moge-
lijkheden voor en het was  voor de aanwezige toeschouwers  dan 
ook een boeiend schouwspel. Zo schoot GAVC van ruime afs tand 
een bal tegen de lat en werd de terugspringende bal daarna over 
het doel van H indrik de Jong geschoten en kwamen de Boarnsters 
wederom goed weg. Aan de andere kant kwam ook Bouke Paul 
Kleefs tra weer alleen voor de doelman, maar weer redde de doel-
man. De beste kans  voor rust was  echter voor E ric  Mulder. Na een 
prima pass  van Martin Mees ter wist Mulder even aan de aandacht 
van de verdedigers  van GAVC te ontsnappen en kon op doelman 
Adjar af. In plaats  van de bal breed te leggen op de meegelopen 
Hylke Vliets tra, probeerde Mulder het zelf en schoot de bal recht 
op de doelman af. H ierdoor bleef het tot de rust 0-0 . 
Na de pauze had Oldeboorn het windvoordeel en bleef het ook de 
gevaarlijks te ploeg. Hoewel van beide kanten overigens  absoluut 
geen sprake was  van goed voetbal c reëerden de Boarns ters  de 
beste kansen. Ts jerk Akkerman kwam over links regelmatig door 
en op één van zijn voorzetten raakte Bouke Paul Kleefstra helaas  
slechts  het zijnet. Ook Eric  Mulder en Hylke Vlietstra waren een 
aantal keren dreigend en bezorgden de Grous ter verdediging de 
nodige problemen. De verdediging van Oldeboorn had het na rus t 
aardig onder controle, hoewel GAVC over de zijkanten twee keer 
goed door wist te komen. Eerst werd een scherpe voorzet door 
alles  en iedereen gemist en ging voorlangs en even later schampte 
een als  voorzet bedoeld schot de lat boven H indrik de Jong. Verder 
hadden de Boarnsters  weinig van GAVC te duchten en probeerden 
ze zelf het gaatje in de achterhoede van de Grousters  te vinden. 
Dit lukte toen Siete Veenstra door goed druk te zetten de bal ont-
futselde van een verdediger en Eric  Mulder alleen voor de doelman 
wist te brengen. Mulder kreeg de bal echter niet goed mee en werd 
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gestuit, waarop Ts jerk Akkerman de afvallende bal ineens  op doel 
vuurde. Onderweg werd de bal door een speler van GAVC met de 
hand tegengehouden waardoor scheidsrechter Hoekstra Oldeboorn 
terecht een strafschop gaf. Een unieke mogelijkheid voor de 
Boarnsters  om op een verdiende voorsprong te komen. De anders  
zo trefzekere Siete Veenstra schoot de penalty echter tegen de 
paal en zo ging ook deze kans  verloren. In de slotfase van de wed-
strijd probeerde Oldeboorn nog van alles door alle ballen naar vo-
ren te pompen, maar het gewenste resultaat bleef uit. Qua veld-
spel deden beide ploegen weinig voor elkaar onder, maar gezien 
de kansenverhouding mocht GAVC zich het meest gelukkig prijzen 
met de remise. Volgende week speelt Oldeboorn in Drachten tegen 
ONB, dat afgelopen zondag knap koploper Frisia op 0-0  wist te 
houden. 

Gehavend Oldeboorn verdiend langs ONB  

Oldeboorn trad afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen degrada-
tiekandidaat ONB aan zonder Robert van Steinvoorn (schorsing), 
Siete Veenstra (blessure), Anno Huisman en Eric Mulder (beiden 
ziek). Dit zijn zeker niet de minste spelers  bij de Boarnsters , maar 
gelukkig is  de selec tie van trainer Sido Postma kwalitatief s terk 
genoeg om dit gemis op te vangen en werden de Drachtsters  met 
1-2  verslagen. 
Het veldspel was  misschien iets minder dan in voorgaande wed-
strijden, maar Oldeboorn compenseerde dit met een gezonde dosis  
strijd en werklust. Het voor lijfsbehoud vechtende ONB beschikt 
over enkele behendige spelers  en begon redelijk voortvarend aan 
de wedstrijd. De Boarnster achterhoede, waarin Jelle Jacob de 
Vries  en Bart de Vreese weer eens mochten opdraven, werd 
meteen getest en een kopbal ging rakelings  naas t het doel van 
Hindrik de Jong. Ook Oldeboorn kwam al vroeg in de wedstrijd een 
paar keer goed door over de rechterkant, maar zowel Hylke Vliet-
stra als Jelmer Beimin kregen hun voorzet niet bij een medespeler. 
Het dichts  bij een doelpunt waren Wietse Huisman, die een hoek-
schop van Douwe Hein Akkerman tegen de lat kopte, en Tsjerk 
Akkerman die na een prima actie zijn schot geblokt zag worden in 
het doelgebied. Hoewel ONB zeker niet slechter speelde kreeg het 
beduidend minder kansen dan de Boarnsters . Zo kreeg Hylke Vliet-
stra na een mooie c rosspass van Tsjerk Akkerman nog een moge-
lijkheid, maar zijn schot werd gepakt door de doelman van ONB. 
Vlak voor rus t zorgde een indraaiende vrije trap van Douwe Hein 
Akkkerman nog voor gevaar toen de keeper de bal losliet, maar 
zowel Bouke Paul Kleefs tra als  Wietse Huisman wisten hier niet van 
te profiteren. De ruststand was  dan ook 0-0. 
Na de pauze hetzelfde spelbeeld. Beide ploegen hanteerden veelal 
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de lange bal om de spitsen te bereiken. Het moeilijk bespeelbare 
veld leende zich overigens  ook niet echt voor kort combinatiespel. 
Ook nu c reëerde Oldeboorn de betere kansen, maar net als  voor 
rus t ontbrak het vaak aan een goede eindpass . Hylke Vlietstra kon 
tot twee keer toe net niet bij een voorzet van Jelmer Beimin en Dou-
we Hein Akkerman s tuitte met een schot in de korte hoek op de 
doelman. Toch kon een treffer voor de Boarns ters  bijna niet uitblij-
ven en halverwege de tweede helft was  het dan ook raak. Hylke 
Vlietstra werd over rechts  wegges tuurd en gaf de bal voor op Douwe 
Hein Akkerman. Akkerman controleerde de bal uitstekend en liet 
vervolgens  beheerst de doelman van ONB kansloos , 0-1 . Even later 
lanceerde  Douwe Hein Akkerman met een bekeken pass  Hylke 
Vlietstra. De grensrechter van ONB vlagde tot ieders  verbazing een 
keer niet en Vlietstra kon alleen op de doelman af, omspeelde deze 
en werd vervolgens  op de rand van het zes tienmetergebied onderuit 
getrokken. Scheidsrechter Broekman kon niet anders  dan de keeper 
met een rode kaart van het veld afs turen en Oldeboorn een vrije 
trap toe te kennen. De reservekeeper stelde vervolgens  zijn muurtje 
niet al te bes t op en zag hoe de door Douwe Hein Akkerman geno-
men vrije trap via zijn handen in het doel verdween, 0-2 . Met nog 
een kwartier op de klok werd de moegestreden man of the match 
Douwe Hein Akkerman vervangen door Johannes  Watzema. Olde-
boorn mocht tegen tien man de voorsprong natuurlijk nooit meer 
weggeven en kreeg bovendien nog mogelijkheden op de allesbeslis-
sende 0-3. Maar omdat deze uitbleef probeerde ONB met de moed 
der wanhoop terug in de wedstrijd te komen. En omdat een lichte 
overtreding van Jelle Jacob de Vries  met een penalty werd bes traft, 
die feilloos  werd benut, werd het zomaar 1-2  en kreeg de wedstrijd 
nog een spannende slotfase. ONB pompte elke bal naar voren in de 
hoop dat deze een keer goed zou vallen, maar echte kansen leverde 
het niet meer op. Tsjerk Akkerman had in de s lotminuten de wed-
strijd moeten beslissen, maar schoot voor een bijna leeg doel de bal 
voorlangs . Toch wisten de Boarnsters  de drie punten over de streep 
te trekken en blijft het bovenin meedraaien. Volgende week speelt 
Oldeboorn een thuiswedstrijd tegen Sint Annaparochie. 

Oldeboorn speelt gelijk tegen Sint Annaparochie   

Omdat de wedstrijden van zowel Franeker als  GAVC werden afgelast 
had Oldeboorn bij wins t op Sint Anna op de tweede plaats  kunnen 
komen. Alle reden dus  voor de ploeg van Sido Postma om vol voor 
de overwinning te gaan. Hoewel in tegenstelling tot vorige week de 
selectie weer volledig fit was  en dus op volle oorlogssterkte kon wor-
den aangetreden konden de Boarnsters  beslist niet overtuigen en 
mocht het uiteindelijk zeer tevreden zijn met één punt. 
Al vanaf de aftrap was  Sint Anna de bovenliggende partij en c reëer-
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de meteen een overwicht. Dit leverde al vroeg in de wedstrijd een 
uitstekende kans  op voor de Bildtkers, maar de bal werd voorlangs 
geschoten. Oldeboorn kon in de beginfase maar geen vat krijgen op 
de beweeglijke spelers  van de gasten en werd achteruit gedrukt. 
Terwijl de winterse buien inmiddels  neerdaalden op het Boarnster 
sportcomplex en het er voor de aanwezigen niet warmer op werd, 
maakte Oldeboorn uit de eers te de beste aanval geheel tegen de 
verhouding in de openings treffer. Het was  Bouke Paul Kleefstra die 
met een diepe pass  over links  Douwe Hein Akkerman vond. Akker-
man snelde langs zijn tegenstander en passeerde vanuit een moeilij-
ke hoek de doelman en zette zijn ploeg op een 1-0  voorsprong. Na 
dit doelpunt kwamen de Boarnsters iets  meer onder de druk van Sint 
Anna uit en kreeg het verdedigend meer grip op het spel. Hoewel 
Sint Annaparochie de beter voetballende ploeg was  creëerde het niet 
echt uitgespeelde kansen. Oldeboorn was  met een vrije trap van 
Douwe Hein Akkerman nog het dichtst bij een doelpunt, maar de 
keeper van Sint Anna tikte de bal net uit de kruising. Met een 1-0  
stand gingen beide ploegen dan ook de rust in. 
In de pauze werd Hylke Vliets tra vervangen door E ric  Mulder en ver-
langde trainer P ostma meer beleving en inzet van zijn ploeg. H ier 
ontbrak het de tweede helft bij de Boarnsters niet aan, maar het 
moest voetballend zijn meerdere erkennen in Sint Annaparochie. Het 
enige wat Oldeboorn na rust deed was  tegenhouden en in de counter 
zo nu en dan proberen eruit te komen. Hoewel een doelpunt van Sint 
Anna gezien het veldspel bijna niet kon uitblijven gaven de Boarn-
sters  achterin eigenlijk maar weinig weg. In de tegenstoot was  Eric 
Mulder met een individuele actie enkele keren gevaarlijk. Bij één van 
zijn acties werd hij zo opzichtig in het strafschopgebied neergehaald, 
dat zelfs  spelers van Sint Anna het onbegrijpelijk vonden dat 
scheidsrechter Postma de bal niet op de s tip legde. Halverwege de 
tweede helft werd Douwe Hein Akkerman vervangen door Jelmer 
Beimin. Ook Sint Anna bracht fitte spelers  in om de gelijkmaker te 
forceren. Het duurde niet lang of een goed uitgespeelde aanval le-
verde de gelijkmaker op. De bal werd teruggelegd op de volledig 
vrijstaande Rudy Fopma, die namens  Sint Anna voor de verdiende 
gelijkmaker tekende, 1-1 . In de s lotfase gingen beide ploegen nog 
voor de volle winst. Bij Oldeboorn kwam Jelle Jacob de Vries  nog in 
het veld voor Tsjerk Akkerman. In de slotminuten kopte Eric  Mulder 
uit een voorzet van Siete Veenstra nog bijna de winnende treffer bin-
nen, maar een formidabele redding van de doelman voorkwam dat. 
Het zou ook teveel van het goede zijn geweest voor de Boarns ters , 
die op basis  van het vertoonde spel tevreden moeten zijn met het 
behaalde punt. Volgende week zal Oldeboorn in de uitwedstrijd bij 
Warga drie punten moeten pakken, wil het nog meedoen om de prij-
zen. 
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Oldeboorn en Gorredijk in evenwicht 

Voor beide ploegen s tond afgelopen zondag nog wel wat op het spel. Ol-
deboorn moest blijven winnen om nog een kans  te maken op promotie 
naar de tweede klasse en Gorredijk (komend seizoen getraind door Sido 
Postma) heeft juist de punten nodig om degradatie te ontlopen. In een 
van beide kanten s lechte wedstrijd kwam men niet verder dan 0-0 en 
speelden beiden daardoor al voor de achtste keer dit seizoen gelijk. 
De eerste helft was  Gorredijk de beter voetballende ploeg, voor zover er 
van goed voetbal gesproken kon worden. Het was  vooral feller en agres-
siever dan de Boarnsters  en zag het belang van deze wedstrijd beter in. 
Het leverde Gorredijk een aantal mogelijkheden op, waarvan spits  Stoel-
winder twee keer tegen de paal schoot. Oldeboorn kwam dus  tot twee 
keer toe goed weg en kon maar moeilijk grip krijgen op de tegens tander. 
Ook het voetbal is er de laatste weken een beetje uit bij de Boarnsters  en 
dus  werd vooral met lange ballen geprobeerd de spitsen Mulder en Akker-
man te bereiken. Beiden konden echter voorin geen potten breken en ook 
de afvallende ballen waren vaak een prooi voor Gorredijk. Slechts  één 
keer wist Ts jerk Akkerman door te breken, maar vond met zijn voorzet 
geen medespeler. Het dichtst bij een treffer was  Eric  Mulder. Net als  vori-
ge week tegen Warge krulde hij een vrije trap mooi richting de boven-
hoek, maar doelman Dimov van Gorredijk had een prima redding in huis  
waarna Ts jerk Akkerman de rebound wild over het doel schoot. Vlak voor 
rus t kreeg Robert van Steinvoorn nog een mogelijkheid, maar hij kopte uit 
een hoekschop over. 
Na de rust waren de rollen eigenlijk omgedraaid en was  Oldeboorn de 
ploeg die de meeste persoonlijke duels  wis t te winnen. Helaas  was  het 
veldspel nog steeds niet geweldig en werd vaak op knullige wijze al vroeg 
in de opbouw balverlies  geleden. Een goed uitgespeelde aanval van de 
Boarnsters  viel dan ook niet te noteren. Toch bouwde de ploeg een over-
wicht op en kreeg het meer mogelijkheden. De doelman van Gorredijk 
wist echter steeds  redelijk eenvoudig zijn doel schoon te houden. Zo red-
de hij ook weer op een prima genomen vrije trap van Eric Mulder.  Halver-
wege de tweede helft werd Siete Veenstra vervangen door Hylke Vlietstra. 
Vlietstra was  even later dichtbij een doelpunt, maar schoot een voorzet 
van Jelmer Beimin bij de tweede paal over het doel. In de slotfase van de 
wedstrijd deden zich nog een aantal hachelijke s ituaties  voor bij het doel 
va Gorredijk. Zo wist Ts jerk Akkerman een teruggelegde bal van Bouke 
Paul Kleefstra niet over de doellijn te werken en schoot Eric  Mulder nog 
een keer net voorlangs . Over de gehele wedstrijd gezien was 0-0  uiteinde-
lijk een terechte uits lag. Beide ploegen schoten er echter niet zoveel mee 
op, hoewel Gorredijk wel het geluk had dat de andere ploegen onderin 
allemaal verloren. Voor de Boarns ters  is  het zaak de resterende twee 
wedstrijden te winnen en hopen dat concurrent GAVC de punten laat lig-
gen. Over twee weken speelt Oldeboorn de derby in en tegen I rnsum. 
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R  Club Wd W G  V Pnt  V T Per  

1 Frisia 1883 LAC 21 14 5 2 47 65 23  

2 Franeker SC 19 12 2 5 38 54 27   
3 Oldeboorn 20 9 8 3 35 41 27   
4 GAVC 18 10 4 4 34 38 21   
5 Sint Annaparochie 20 9 6 5 33 45 35  

6 Harkema Opeinde 19 7 6 6 27 51 39   
7 Stiens 20 6 4 10 22 28 40   
8 Irnsum 20 6 3 11 21 22 46   
9 Gorredijk 19 4 8 7 20 24 31   
10 ONB 19 6 1 12 19 29 48   
11 Warga 20 4 3 13 15 22 50   
12 Rood Geel 19 4 2 13 14 20 52   

Stand 3e klasse A 

Datum 

20 april Irnsum - Oldeboorn 

27 april Oldeboorn - Franker SC 

Wedstri jd 

Programma Oldeboorn 
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Oldeboorn 3 – Nieuweschoot 4 

Het is  zondag 16 maart, ‘s  ochtends  rond tienen. Het is  grijs , het is  guur, 
en op de sportvelden van de VVO klinkt af en toe een kreet: Oldeboorn 4  
is  net begonnen. Langzaam druppelen er nog meer spelers  binnen: het 
zijn de matadoren van het 3e. Dampende bekers  koffie in de kantine, 
strakke gezichten kijken over het veld. E r wordt weinig gesproken, er 
hangt een ongrijpbare spanning in de lucht: vandaag is  de thuiswedstrijd 
tegen de koploper. N ieuweschoot 4  voert al geruime tijd de lijst aan, en 
vandaag is  de kans  om het gat terug te brengen naar 24 punten. E r zijn 
weinig spelers  die deze strijd willen missen, en de selectie is dan ook 
nagenoeg compleet: 15 man beschikbaar.  
Tijdens  de tactische bespreking in de kleedkamers  passeren diverse 
scenario’s  de revue. Uiteindelijk wordt er besloten om te kiezen voor iets 
nieuws: meer doelpunten maken dan de tegenstander.  
Toch is  er sprake van enige angst in de spelersgroep: De lichamelijke 
conditie is  niet op het peil waar het zou kunnen zijn. En gebrek aan 
training is  de oorzaak. Dus  gebrek aan inzet en beleving denkt u, maar 
niets  is  minder waar. Een enthousiast aantal contributiebetalende leden 
reist trouw iedere woensdagavond af naar het sportcomplex van de VVO , 
om gezamenlijk te trachten de prestaties  op zondag te verhogen. De 
laatste tijd worden zij echter keer op keer teleurgesteld: er is  geen 
materiaal beschikbaar om mee te voetballen, geen bal, geen hesjes . 
Onverichterzake keren zij dan huiswaarts , iedere keer minder 
gemotiveerd. (bij het schrijven van dit epistel is  er sprake van dat een 
aantal spelers  zelf gaat zorgen voor een ballenhok voor het 2 e, 3  e en 4  e, 
daar de c lub dit klaarblijkelijk niet kan). Desondanks s taat ‘le troisieme 
equipe’ om 11 uur klaar om af te trappen, vastbesloten om hun plek op 
ranglijs t te verbeteren. 
Na het eerste fluitsignaal van ‘Dick Jol’ P oepjes  (de gelijkenis  zit in het 
loopje), daalt er een waas  over het veld: een ieder is  zo geconcentreerd 
en gefocused, het is als  of alles in slow-motion gaat. Een niet-kenner zou 
zeggen: alles  gáát ook in slow-motion, maar ach. Even lijkt het er op dat 
Oldeboorn stand houdt, maar na twee keer drie kwartier is  het 0-7 . 
Tijdens  de evaluatie van de geleverde prestatie wordt het volgende 
geconcludeerd: zij waren beter. Dit lijkt voor de hand liggend, maar de 
evaluatie is  een noodzakelijke en aangename bezigheid, waar een ieder 
zijn of haar ei in kwijt kan. Als  er een bal is  wordt er woensdag weer 
getrained, en over drie weken wacht FFS 4  (slechts  2  e, 1 punt achter 
Nieuweschoot, moet kunnen). 

Frans  Goerres  manus je van alles  Oldeboorn 3  

OLDEBOORN 3 
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Aldeboarn, maart 2008, 
 
Geachte reünisten, 

Het is  alweer tien jaar geleden dat v.v. Oldeboorn haar 75-jarig 
jubileum vierde. Van vele oud-leden kregen wij het verzoek om 
nog eens  een reünie te organiseren. Het bestuur heeft gemeend 
om aan dit verzoek te voldoen. Het 85-jarig bestaan van deze ver-
eniging leek ons  een goede reden om e.e.a. te organiseren. Een 
reüniecommissie werd in het leven geroepen en zij kwamen tot de 
conclusie dat vooral de gezelligheid voorop moest staan. Geen offi-
ciële plichtplegingen, maar een weerzien van oude voetbalmaten 
met hun prachtige verhalen, die gaandeweg de avond steeds 
mooier worden. Tevens leek het de commissie een goed idee om 
ook de jeugd bij deze reünie te betrekken. Kortom een presentatie 
van de vereniging in al zijn geledingen.  

Het programma op zaterdag 7  juni 2008 op ons  sportcomplex ziet 
er dan ook als volgt uit: 

14.00 u. Start Jeugdspelmiddag en ontvangst reünisten 
15.30 u. Voetbalwedstrijd Oldeboorn 1  tegen selec tie van 

spelers  uit de Gemeente Boarns terhim 
17.00 u. Aanvang koud/warm buffet 
20.00 u. Aanvang feestavond met live muziek 

 
We wensen jullie nu alvast een heel ple-
zierige reünie toe. 

 

Namens  de reüniecommissie,  

Hein Akkerman 
 

Reünie v.v.Oldeboorn 
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Aanmelding reünie v.v. Oldeboorn op zaterdag 7 juni 2008. 

Aanmelden kan via het volgende e-mailadres:  
h.oosterbaan6@upcmail.nl  

(met opgave naam/aantal personen/wel of niet warm buffet/datum 
betaling totaalbedrag) 
Of via de post naar: 

Reüniecommissie v.v. Oldeboorn 
P/a Harm Oosterbaan 
Tsjerkebuorren 3 
8495 KE  Aldeboarn 

 
De kosten bedragen € 15,-- per persoon voor het warm/koud buf-
fet. Als  je hier niet aan mee wilt doen, zijn hiervoor geen kosten 
verschuldigd (graag aangeven op antwoordstrook)  
Het totaalbedrag dien je voor 1 mei 2008 over te maken op  

rek.nr. : 3483.50.708  
t.n.v. : v.v. Oldeboorn  
o.v.v. : “opgave reünie v.v. Oldeboorn”.  

Je opgave dient uiterlijk 1  mei 2008 bij ons  binnen te zijn. 
De reüniecommissie v.v. Oldeboorn. 
 
 
 
 
 
Onderstaand antwoordstrookje eventueel opsturen naar 
Harm Oosterbaan. 
 
————————————————————————————————-- 
 
Naam: ......................................................................................  
 
Wij komen met ....... personen naar de reünie van de v.v. Olde-
boorn op 7  juni a.s . 
 
Wij doen wel/niet mee met het warm/koud buffet  
                                        (doorhalen wat niet van toepassing is ) 
Het totaalbedrag van € ............  hebben wij overgemaakt  

op d.d. ...........  

Aanmelding Reünie 
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Het zetje voor de balpen moet blijkbaar wat harder 
gegeven worden. We doen nog een ultieme poging door de balpen 
dit keer aan één van de laatste voetbalsters  uit Aldeboarn te ge-
ven. Naas t voetballend lid, zet ze zich ook al jarenlang als  trainster 
en scheidsrechtster in bij onze jeugd: 

Sirou van der Heide.  
Om de balpen niet telkens  bij dezelfde mensen te krijgen, volgt 
hieronder (met dank aan archivaris  Harm) de lijs t van voorgaande 
balpenners: 

De balpen rolt verder 

01 Harm Oosterbaan 
02 Henk Vink 
03 Haaye van der Heide 
04 Leo Groetelaars  
05 Albert Nijholt 
06  Ynskje Poepjes 
07 Jan van der Woude 
08 Hein Akkerman 
09 Watze Watzema 
10 Kees Kalsbeek 
11 Jelts je de Roos 
12 Jan de Jong 
13 Meint Hofstra 
14 Haiko van Dijk 
15 Durk Valk 
16 Klaas  Akkermans  
17 Harke Hartmans  
18 Frank van Warmerdam 

19 Bea Rijks  
20 Hans  en Annie Brandsma 
21 Harry Oenema 
22 Wander Veenstra 
23 Bonne de Vries  
24 Chris  Jansen 
25 Douwe Hein Akkerman 
26 Jan van der Berg 
27 Johan Tijsma 
28 Jan Visser 
29 Sybrand Oosterbaan 
30 August Faber 
31 Amarins  van der Heide 
32 Piet T ijsma 
33 Bauke Haspels  
34  Annie Spinder 
35 Betty Hobma  
36 Titie Faber 
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www.vvoldeboorn.nl 

vv oldeboorn gaat met zijn tijd mee, met een fantas tische nieuwe 
website: 
 www.vvoldeboorn.nl.  
Deze is  door Jelle Jacob in elkaar gezet en zal door Siete beheerd 
worden. 
Het actueel houden van zo’n website lukt alleen als  er voldoende 
kopij aangeleverd wordt. Dus heb je een verslag, foto’s , een 
nieuwtje, goede ideeën of wat dan ook dat een plekkie op het in-
ternet verdient, mail het naar Siete:  
 sietewander@upcmail.nl.  
Hij zal het vervolgens  zo snel mogelijk plaatsen. 

redactievvo@upcmail.nl 

Het mailadres voor de kopij van ‘de zwart witten’ is gewijzigd. Stuur 
uw verslagjes en dergelijk nu naar:  
 redactievv o@upcmail.nl 
Of lever het in bij: 

Patrick Antonissen Eastein 3  
Sjoukje de Roos Weaze 41 

Zaterdag 24 mei a.s. Klussendag V.V.O. 

Het is  weer zover, 24  mei gaan wij klussen!  
Het is  de bedoeling dat wij de kantine weer in 
de verf zetten en de tegelpaden netjes  ma-
ken, nieuwe vangnetten plaatsen en andere 
kleine klus jes . 
Als wij dit met zijn allen doen is  het snel klaar 
en kunnen de gasten voor de reünie op 7  juni op een goed onder-
houden sportcomplex door ons  ontvangen worden. 

Ik weet dat jij graag iets  wilt doen voor onze club, geef je daarom 
op bij Cees Troost 06-53380499 

Klussendag zat. 24 mei 
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Na jarenlange trouwe dienst s toppen 2  vrij-
willigers  met hun gewaarde werk.  
Ynskje Poepjes houdt op met het schoon-
maken van de kantine en Wiebe stopt met 
het schrobben van de boxen.  
 
Wie o wie biedt zich aan om deze scho-
ne taken over te nemen? 
 
Voor de kantine gaat het om ongeveer 10 
uur per maand. Bij de boxen is  zal dit een 
vergelijkbaar aantal uren zijn.  
Eventuele vergoeding is mogelijk. 

Vrijwilligers gezocht 

De jaarlijkse "einepykerace" zit er weer aan te komen. Het is  al 
bijna traditie. De eerste zaterdag in mei zwemmen de eendjes  hun 
race in de Boarne. Dit spektakel brengt elk jaar weer veel publiek 
aan de oevers  van de Boarne. 
Voordat het zover is  moeten er loten aan de man worden gebracht. 
Dit staat te gebeuren op donderdag 1  
mei 2008 vanaf 19.30 uur vanuit de 
voetbalkantine.We gaan dan huis  aan 
huis  in Aldeboarn de loten aanbieden. 
Daarvoor is  menskracht nodig !   
Als het u leuk lijkt hier een s teentje in 
bij te dragen dan wordt u van harte 
uitgenodigd de voetbalvereniging te 
helpen. Bel 0566 65 00 70 en meld u 
aan. 

De activiteitencommissie van  

 de V . V Oldeboorn. 
 

Einepykerace 2008 
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Voetbalverslag 8 maart 2008 D1   Oldeboorn-Wardy 
(ferwert) 

We begonnen vrij goed,maar we kwamen niet tot een doelpunt. 
Maar toen kwam hij er toch:1-0!!!Eigen doelpunt ! 
Daarna scoorde Sietse met een mooi doelpunt :2-0! 
De 3-0  was  weer door een eigen doelpunt gekomen. 
Toen duurde het even maar hij kwam er toch:4-0 een doelpunt 
van Johannes . 
De 5-0  kwam vrij snel na de 4-0 .een doelpunt van Ringo. 
Toen gingen we om een bakkie (zei de scheidsrechter). Jan de 
boer. 
Toen gingen we de 2de helft in, en toen scoorde Adi met een intik-
kertje. 
Edwin verveelde zich zo dat hij maar even mee ging voetballen en 
toen kreeg hij veel kansen maar hij scoorde hem niet  (keeper). 
Toen was  iedereen bij de doel van de anderen,want de keeper kon 
niet uitschieten. 
Maar toen was  er weer een doelpunt van Johannes:7-0!. 
Toen kreeg Wardy een kans  maar hij schoot naast. 
En toen werd de 8-0  gescoord door Freek,hij scoorde ook de 9-0 . 
Hij scoorde ook bijna de 10-0 dat zou een hattrick zijn geweest! 
De 10-0  was een eigen doelpunt maar als  Edwin hem niet had op-
gejaagd 
Was  het zijn doelpunt geweest dus  daarom gaven we hem het 
doelpunt. 
En de keeper in de 1e helft en de 2e helft waren heel slecht van 
wardy!!!!! 

          Johannes       Sietse        Daaaag! 

Oldeboarn D1 tegen be quick D6 

De eerste helft ging wel aardig goed de werden veel goals  gemaakt 
het was niet erg moeilijk dus  bij de 10-0 mocht Edwin mee spelen 
en nog wel in de eerste helft maar op het laatst was  er nog wel 
een goeie ac tie van be quick maar die zat alweer niet en dat was  
ook de enige kans die ze hadden die bij het goal kwam verder heb-
ben ze geen goeie actie gehad. 
En we spelen nu in een 7  tal op half veld nog wel en dat is  tot nu 
toe erg gemakkelijk van de 5  wedstrijden hebben we nog maar 2  
gespeeld en nu de goals  die iedereen heeft gemaakt. 

OLDEBOORN D1 
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Ljvc E2 – oldeboarn E1 

11.40 rijden naar dryls t 
Eerst even inschoppen en dan naar het wedstrijdveld. De wedstrijd 
begint. En de eerste helft scoort ljvc  4  keer. Pauze we gaan ranja 
drinken en daarna het veld weer op. Na tien minuten spelen in de 
tweede helft scoort Cornee. En daarna kregen beide ploegen nog 
veel kansen. maar uiteindelijk veloren we toch met 4-1 . Met penal-
ty schieten schoten we met opzet in het publiek. 

Groetjes  Jelle Reisma 

Zaterdag 5 april ’08 moesten de e1 voetballen tegen de wal-
de e1. 

en hebben we gewonnen met 4  –  1 we s tonden eerst 1  –  0  achter 
maar de tweede helft had Gerard het eers te en de tweede en de 
derde gescoord en Karst de laatste. We moesten 52 kilometer ver 
weg maar ik weet niet waar heen. We wisten even niet meer waar 
we heen moesten maar Remco onze leider had het aan een vrouw 
gevraagd en die wist het wel. Het was  niet een mooi veld want er 
was  maar een hoofd veld en een trainingsveld en dat trainingsveld 
was  helemaal stuk en er lag allemaal water op het veld en dat was 
niet zo leuk en het veld waar wij op moesten dat was bes t lang 
gras  maar we hebben tog nog gewonnen. 

Gerard Huitema 

OLDEBOORN E1 

Bas-had 7  goals  gemaakt 
Ringo-had 6  goals  gemaakt 
freek-had 5  goals  gemaakt 
johannes-had 3  goals  gemaakt 2  en twee met voorzet van 
Freek 
Jaike-had 1  goal gemaakt 
Adi-had ook 1  goal gemaakt met de voorzet van ringo 
Edwin-had ook nog 1  goal gemaakt 

En er was  ook nog een eigen doelpunt van be quick en dat was  de 
21e 

Vers lag Edwin <(..)> 
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Wedstrijd oldeboorn – heerenveen 

We begonnen stijf want dit was  de eers te wedstrijd. Ze waren wel 
erg vel. Ze gaven beuken en schoppen. En wij hebben met 4  –  1  
gewonnen!! 

Bo heeft gescoord 
Max heeft gescoord 
Henco heeft 2*  gescoord 

Groetjes  Bo 

voetbal 5 april e2 aldeboarn E2 - GAVC E5. 

we hebben zaterdag gevoetbald. weer voor de eers te keer in 3  we-
ken. Het was  mooi weer om te voetballen. 15  graden met heel veel 
zon. 
we hebben wel verloren,maar we hebben wel ons  best gedaan.Het 
is  3-6  geworden ,en ik heb er één gescoord, Hencko ook één, en 
bo ook. 
Patrick was scheids rechter dus  mijn vader was  coach, en hij deed 
het best goed....VOOR EEN BEGINNER!!!!!!!!!!!!!!. 
Floris  Crone. 

OLDEBOORN E2 

In welk vak zitten de supporters  van Heerenveen? 
Antwoord: 
 

Wat doet een Groninger als  FC Groningen kampioen van Nederland 
is  geworden? 

Antwoord: 
 
Gert Jan Verbeek en Bert van Marwijk zitten in een café. Vraagt 
Gert Jan aan Bert: "Bert, mag ik eens  20 cent lenen, ik moet een 
Feyenoordsupporter bellen." Zegt Bert: "Hier heb je 1  euro, dan 
kan je ze meteen alle 5  bellen."  

In het Friesvak. 

Moppentrommel 

Dan zet hij z'n playstation uit 
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ONS Sneek F6 – Oldeboorn F2 

Zaterdag 15 maart was het dan eindelijk zover,onze eerste wed-
strijd van de tweede helft van de competitie. We hadden al twee 
keer eerder moeten spelen,maar de eerste keer werd het afgelast 
omdat I rnsum te weinig spelers  had en de tweede keer is  bij mij 
de juis te aanvangstijd niet doorgekomen en zouden we om 12.30 
uur vol goede moed vertrekken,maar  er werd ons op het laats te 
nippertje gemeld dat ze vanuit Sneek gebeld hadden waar we ble-
ven,de wedstrijd begon nl. om 11.30 uur……..Ja wij kunnen 
snel,maar de tijd inhalen lukt ook ons  niet,dus  weer geen wedstrijd 
( De wedstrijdsecretaris en ik zullen er in het vervolg alles  aan 
doen om dit soort dingen te voorkomen) 
Maar goed zaterdagmorgen om 8.00 uur was  iedereen weer paraat 
en zijn we richting Sneek vertrokken (ONS),daar aangekomen gin-
gen we onze box opzoeken,maar nergens  onze naam te vinden,na 
wat rondvraag bleek dat we bij Zwart/Wit voor de deur s ton-
den,deze zitten dus  naas t ONS (je moet het ook allemaal maar 
weten). 
Na de goeie box gevonden te hebben gingen de Boys  zich snel om-
kleden,want ze hadden er zin in, hier en daar nog wat veters  strak 
trekken,scheenbeschermers  rechtzetten en een bezoek aan het 
toilet gingen we richting het veld (voor mijn gevoel bijna aan de 
andere kant van sneek)dit was  voor de jongens  al een kleine war-
ming up. 
ONS was  al aan het intrappen en onze jongens  hadden dit even 
gade geslagen en kwamen tot de conc lus ie dat het bijna allemaal 
kleine jongetjes  waren,dus  wel een grote kans  dat ze dit wel zou-
den kunnen winnen. 
9 .00 uur ging het fluitsignaal,en de wedstrijd was begonnen. We 
werden gelijk onder druk gezet en het duurde dan ook niet zo hele 
lang of ONS scoorde. Dit viel wel een beetje tegen,want die kleine 
jongetjes  waren toch iets  beter dan we gedacht hadden. 
Maar, vol goede moed en vechtlust gingen we weer verder,onze 
debutant Duco werkte zich ook uit de naden maar kon zich nog 
niet goed orienteren op het grote veld waardoor de bal wel eens  
verassend snel weer terug kwam(Het is  ook hartstikke spannend 
zo’n eerste wedstrijd,goed gedaan hoor).  We kregen de wedstrijd 
in de 1 e helft niet meer onder controle,waardoor ONS nog 3  keer 
onze doelman passeerde,en zo gingen we met 4-0  achterstand de 
rus t in. In de kleedkamer werden de nodige versnaperingen inge-

OLDEBOORN F2 
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nomen en natuurlijk een heerlijke beker ranja,en sommigen nog 
een fles AA drink,en je kon zien dat de jongens  daar weer van op-
knapten,en zo gingen we weer vol energie de 2 e helft in. 
ONS trapte af maar wij kwamen al vrij snel in balbezit en gingen er 
volop tegenaan. 
Het tij was  gekeerd,onze jongens  waren eindelijk wakker en gin-
gen als  een speer en zo kon Wolter de bal als  eerste over de doel-
lijn krijgen 4-1. Dit smaakte naar meer,en zo scoorde Jurjen niet 
veel later nog een keer 4-2 . We hebben hierna nog enkele leuke 
kansen gehad maar deze gingen er niet in,de tijd was  te kort om 
de achterstand nog in te halen en zo bleef het 4-2 . 
Nu kwam het belangrijkste…..Het penalty schieten,en hiermee 
wonnen wij het wel (jammer dat dit niet meetelt). Na de wedstrijd 
zijn we nog met z’n allen op de foto gekomen(door sport foto) als  
ik de foto’s  in huis  heb zal ik ze wel bij iedereen thuis  bezorgen 
jullie kunnen dan zelf kiezen of jullie ze willen houden,(hier zijn nl. 
wel kosten aan verbonden, ik weet niet prec ies  hoeveel)  Zaterdag  
29  maart moeten we tegen Akkrum F7,we vertrekken dan om 8.25 
uur.  Tot dan. 

Roelof. 

Op de vrijdagavond wordt door het 2 de 3 de en 4 de in competitiever-
band gespeeld om de Anne Nijdam Bokaal. 
De aanvang van de wedstrijden is  19:30 en de leiding is  in handen 
van Johannes  Poepjes . E r wordt 2x45 min. gespeeld. 
 
Gespeelde wedstrijden: 

Oldeboorn 2  - Oldeboorn 3  4-0  
 
Stand 

1 Oldebboorn 2  1-3  4-0 
2  Oldebboorn 4  0-0  0-0 
3  Oldebboorn 3  1-0  0-4 

 
Programma: 

?? ???  Oldeb. 4   –  Oldeb. 2  
11 april  Oldeb. 3   –  Oldeb. 4  
25 april  Oldeb. 3   –  Oldeb. 2  
9  mei  Oldeb. 2   –  Oldeb. 4  
23 mei  Oldeb. 4   –  Oldeb. 3  

Anne Nijdam Bokaal 
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Tel 0566—631283 

Openingstijden: 

Maandag 10:00-18:00 

Di, Wo, Do 08:30-18:00 

Voor al uw dagelijkse 

boodschappen + 
Bloemen & planten + 

Stomerij + Speelgoed 

+ Fotoservice / Kopi-
eerservice + 

Bezorgservice 
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Kantinedienst 

Algemene informatie: 

Bij inhaal/beker wedstrijd even contact opnemen met Halbe van der Wal tel 
631457. 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 verhin-
derd 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 verant-
woordelijkheid op zich neemt. Denk om de ranja / thee in de rust!  Wij at-
tenderen 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 activiteitencommissie 
 

Zaterdagen 
Datum ‘s morgens (9:00) ‘s middags (13:00) 
Zat 5  apr B de Jong R Faber 
 A van der Horst S Oosterbaan 
Zat 12 apr D Spoelstra G Westbroek 
 T  Brandsma J van der Wal 
Zat 19 apr T  Tjoelker 
 S Jelsma 
Zat 26 apr D van der Woude R van Kalsbeek 
Inhaal/beker G Wierda Age de Jong 
Zat 3  mei T .F Bles  
 A van der Bij 
Zat 10  mei S Jeeninga 
Inhaal/beker Y  de Jong 
Zat 17 mei C .R Kok L.A  Hooghiem 
 D Brandinga D Rodenburg 
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER  
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS.  
KNVB-INFOLIJN 0513-618998/TELETEKST PAG. 603 

Zaterdag 12 april 2008  
43655 Oldeboorn B1 - Woudsend B1 14:00 uur 
50637 Oudehaske C1 - Oldeboorn C1 12:30 uur 
92468 Wardy D2 - Oldeboorn D1 09:30 uur 
97216 Oldeboorn E1 - Heerenv’ Boys E5 10:00 uur 
104222 Oldeboorn F1 - Aengwirden F1 10:00 uur 
104760 Oldeboorn F2 - LSC 1890 F10 09:00 uur 

Zondag 13 april 2008 
23589 Oldeboorn 2 - Frisia 4 10:00 uur 
23626 Lemmer 3 - Oldeboorn 3 11:00 uur 
23610 Surhuisterveen 3 - Oldeboorn 4 10:00 uur 

Woensdag 16 april 2008 
93076 GAVC E5 - Oldeboorn E2 19:00 uur 
99385 Oldeboorn F1 - FFS F1 18:30 uur 
99918 Oldeboorn F2 - Irnsum F2 18:30 uur 

Donderdag 17 april 2008 
92159 Oldeboorn D1 - Be Quick D D5 18:30 uur 

Zaterdag 19/04/2008  
43494 DWP B1 - Oldeboorn B1 11:00 uur 
50416 Oldeboorn C1 - Bakhuizen C1 11:00 uur 
92619 Be Quick D D5 - Oldeboorn D1 09:00 uur 
97425 Oldeboorn E1 - IJVC E2 10:00 uur 
97822 Jubbega E2 - Oldeboorn E2 09:00 uur 
105025 Oldeboorn F2 - ONS Sneek F6 09:00 uur 

Wedstrijdprogramma 
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Zondag 20 april 2008  
15380  Irnsum 1 - Oldeboorn 1 14:00 uur 
23140 Terschelling 2 - Oldeboorn 2 12:45 uur 
23374 Oldeboorn 3 - Warga 5 11:00 uur 
23378 Oldeboorn 4 - Drachten 6 10:00 uur 

Zaterdag 26 april 2008  
109068 Sleat C1 - Oldeboorn C1 09:00 uur 
91932 Be Quick D D6 - Oldeboorn D1 12:45 uur 
93937 Heerenv´ Boys E5 - Oldeboorn E1 10:15 uur 
96729 Heerenveen E7 - Oldeboorn E2 11:15 uur 
102679 Akkrum F7 - Oldeboorn F2 09:00 uur 

Zondag 27 april 2008  
15512 Oldeboorn 1 - Franeker SC 1 14:00 uur 
21336 Akkrum 4 - Oldeboorn 3 10:00 uur 
78133 Aengwirden 3 - Oldeboorn 4 12:00 uur 

Donderdag 01 mei 2008  
21114 Oldeboorn 3 - Gersloot 1 11:00 uur 
21330 Oerterp 5 - Oldeboorn 4 10:00 uur 

Zaterdag 03 mei 2008  
43746 QVC B1 - Oldeboorn B1 11:00 uur 
50944 Oldeboorn C1 - Woudsend C1 11:00 uur 
92691 Oldeboorn D1 - VVT D2 11:00 uur 
98063 RES E2 - Oldeboorn E1 10:45 uur 
98274 Oldeboorn E2 - DWP E2 10:00 uur 
105838 Oldeboorn F1 - Udiros F1 10:00 uur 
105820 Scharnegoutum F4 - Oldeboorn F2 10:00 uur 

Zondag 04 mei 2008  
23941 Heerenveen 5 - Oldeboorn 2 12:00 uur 
23952 Oldeboorn 3 - Irnsum 5 11:00 uur 
23955 Oldeboorn 4 - Irnsum 6 10:00 uur 
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NAAM elftal DPT 
P. Poepjes Tweede 36 
A. Faber Vierde 18 
D.H. Akkerman Tweede 15 
E . Mulder Eerste 11 
T . Akkerman Eerste 10 
Joh. Watzema Tweede 10 
H. Oosterbaan Vierde 10 
A. Bergsma Tweede 8  
C . Reitsma Vierde 8  
W. van Kalsbeek Vierde 7  
B.P . Kleefstra Eerste 5  
S. Veenstra Eerste 5  
A. Vink Tweede 5  
A. Huisman Eerste 4  
E . Quarre Tweede 4  
B. de Vreese Tweede 4  
J. T ijsma Derde 4  
S. Oosterbaan Vierde 4  

NAAM elftal DPT 
H. Vlietstra Eerste 3  
A. Watzema Derde 3  
J. Meester Vierde 3  
T . Proot Tweede 2  
J. Zandberg Tweede 2  
A. Hobma Derde 2  
P . v/d Vlugt Derde 2  
R. v.Warmerdam Derde 2  
R. v.Steinvoorn Eerste 1  
P . Antonissen Tweede 1  
S. Bangma Tweede 1  
J. Beimin Tweede 1   
J. N ijholt Tweede 1  
F. Goerres Derde 1  
J. Haspels Vierde 1  
R. van Kalsbeek Vierde 1  
J. Mulder Vierde 1  

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 
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