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Het doorgaande spel van VVO………… 

We begonnen vroeg dit jaar. Al in februari gingen de eerste hakken 
in het zand. Alle teams zijn druk bezig geweest en nog steeds  
moeten er bepaalde wedstrijden gespeeld worden. Het weer heeft 
deze keer echt niet mee gewerkt. Wind, kou en regen waren de 
voornaamste spelbrekers . Maar ook de meivakantie heeft er heftig 
ingehakt. Veel teams waren niet in s taat compleet op het veld aan 
te treden. Toch kunnen een aantal teams terug kijken op een 
gloedvol seizoen. Het eerste is  als  derde geëindigd met 41 pun-
ten. Het verschil met de 1 ste notitie is  maar 9  punten. Leek het er 
vorig jaar nog op dat degradatie om de hoek kwam kijken. Nu zit-
ten ze al in de hogere regionen. Bovendien konden ze nog genie-
ten van een fantastisch toetje: de nacompetitie. Alleen door wat 
pech en een niet meewerkende tegenstander bleef dit beperkt tot 
2  wedstrijden. Deze pres tatie wekt wel verwachtingen voor ko-
mend seizoen!   
Het tweede is kampioen geworden. E indelijk na werelds  te voet-
ballen tijdens  het hele seizoen viel het verlossend bericht op de 
deurmat: de tegenstander had verloren en dus  werden ze kampi-
oen! De eerste helft van de competitie waren ze super aan het 
spelen. Het ging als  een tierelier. Toen er zicht kwam op de 1 ste 
plek begon het spannend te worden. Het hoogtepunt was  nog wel 
Terschelling. Wins t had daar al een titel opgeleverd. Maar de ploeg 
wilde nog even zichzelf treiteren en besloot te verliezen. Uiteinde-
lijk gaan ze als  winnaars  over de streep!  
Ook het derde heeft een memorabel seizoen achter de rug. Een 
kwart van de concurenten hebben ze achter zich gelaten, met een 
puntentotaal van maar liefst 18  punten!  Eigenlijk doet de stand er 
bij deze heren niet toe; winst of verlies… na elk duel wordt er s te-
vast nagenoten!  
Het vierde bestaat uit mannen met de eeuwige jeugd. Ze blijven 
imponeren, waardoor Oerterp voor de laatste wedstrijd zelfs  niet 
durfden te verschijnen. Als  deze punten adminis tratief binnen zijn 
gehaald zullen ze met 28 punten op de 9de plaats  eindigen. Dit is 
dan ook tijdens  de laatste ’speeldag’ uitbundig gevierd. 
Ook bij de jeugd zijn goede prestaties neergezet. De B’s zijn zich 
nu al aan het klaar s tomen voor de senioren. Ze eindigden dit sei-
zoen op een 6de plek.  
De C´s deden daar niet voor onder, zij veroverden ook de 6d plek. 
De teams zaten echter zo dicht bij elkaar dat ze met een beetje 

Uit de bestuurskamer 
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meer geluk net zo goed 4de hadden kunnen eindigen. 
De D’s hebben een moeilijk najaarsseizoen op het grote veld laten 
volgen door een fantas tische reeks in de 1ste klasse!!!! voor ze-
ventallen. Ze zijn met s lechts  één keer verliezen en een doelsaldo 
van +97 als  ware kampioenen gehuldigd! Gemiddeld waren dit 
bijna 10 doelpunten per wedstrijd, da’s  elke 6  minuten een bollend 
net! E r waren uitslagen bij van 20-0 en 27-0. Volgend jaar mogen 
ze het met nieuw bloed weer bij de elftallen proberen. 
De E1-ploeg is  ook heel ver gekomen. E r was  zelfs  een tijd lang 
sprake van dat ook zij de vlag konden uithangen. Helaas , door per-
sonele problemen zijn ze toch op de allerlaatste speeldag voorbij 
gespeeld door IJVC. Maar een 2de plaats  is  ook een heel goede 
plek. Lekker comfortabel ook.  
Voor de E2 was het seizoen niet minder spectaculair. Als  vanouds  
kwamen ze weer de niet te vers laande club DWP tegen. Ze groeten 
tegenwoordig als  oude bekenden. Maar men liet zich niet uit het 
veld slaan en hoefde maar 3  andere ploegen voor zich te tolereren. 
De aanstormende jongens  en meis jes  van de F1 hebben dit sei-
zoen het zoet van de overwinning geproefd!  Daarom hebben ze er 
maar meteen een volgende overwinning op laten volgen. Dat 
smaakt naar meer!  
De F2 tens lotte maakten er elke zaterdag weer een feest van. Met 
resultaat: een verdiens telijke 3de plek! Hier rees  weer de vraag: 
Wie hebben er meer genoten, de spelers  op het publiek? 
 
Maar dat is niet het enige dat we gedaan hebben. E r is  nog ge-
vochten om de Anna Nijdam schaal. Op een zonovergoten avond 
werd de zinderende finale gespeeld. Het derde (met vierde en eer-
ste spelers ) tegen het tweede. U  raad het al; de kampioensbenen 
hebben de schaal mee naar huis  kunnen nemen! 
Bijna aan het einde van het seizoen betekend ook al weer bezig 
zijn met het volgende seizoen. Het leek er even op dat alle bege-
leiders  en trainers  er dit jaar de brui aan zouden geven. Lichte pa-
niek nam het van ons over. Maar het kabbelende water van de 
boarne zorgt als  vanouds  voor kalmte. En nu blijkt dat alles  en ie-
dereen al weer onder de pannen zit. 
Alleen een ding verandert. De afgelopen jaren heeft het 1 ste ge-
bruik gemaakt van Sido Postma als  trainer. Sido gaat ons  verlaten 
en Henk Hoeks tra gaat nu het 1 ste drillen. Van de oude nemen we 
met weemoed afscheid (maar we blijven hem nog wel zien want hij 
blijft hier wonen) en de nieuwe verwelkomen we. 
En dan nog iets , voor we weer massaal op vakantie gaan, we gaan 
nog een giga receptie houden voor het 85-jarige bes taan van on-
ze club. Komt u ook? 
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Oldeboorn zet kroon op fantastisch seizoen en haalt de na-
competitie 

De derde plaats  op de ranglijst was  de enige mogelijkheid voor 
Oldeboorn om de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse 
te halen. Het moest daartoe afgelopen zondag winnen van num-
mer twee Franeker, die theoretisch nog kans  had om het kampi-
oenschap te behalen. Daarnaast moest GAVC (dat in punten en 
doelsaldo gelijk stond met de Boarnsters ) een slechter resultaat 
neerzetten dan Oldeboorn. Omdat GAVC verloor van I rnsum en 
Oldeboorn overtuigend Franker aan de kant zette behaalde de 
Boarnsters  de nacompetitie en bekroonden daarmee het toch als  
geslaagde seizoen 2007-2008. 
Franeker dat door de overwinning van Frisia op Harkema Opeinde 
uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede plek begon 
goed aan de wedstrijd. De Boarnsters werden in de beginfase te-
ruggedrongen op eigen helft en lieten Franeker het spel maken. 
Als zo vaak werd er bij Oldeboorn achterin weinig tot niets  wegge-
geven en konden de Boarnsters  er af en toe snel uitkomen. Al 
vroeg in de wedstrijd leverde dit ook een voorsprong op. Ts jerk 
Akkerman gaf vanaf links  een prachtige voorzet met zijn rechter-
been en vond bij de eerste paal E ric Mulder, die uitstekend raak 
kopte, 1-0 . Niet veel later verdubbelde Oldeboorn de voorsprong 
toen Siete Veenstra vanaf rechts  een prima voorzet gaf, waar Bou-
ke Paul Kleefs tra net onderdoor ging, maar bij de tweede paal 
stond Tsjerk Akkerman die met rechts  ineens  en doeltreffend raak 
schoot, 2-0 . Oldeboorn was  nu de betere ploeg en kreeg meer con-
trole over de wedstrijd. Tsjerk Akkerman had al vroeg de Boarn-
sters  op een comfortabele 3-0  voorsprong kunnen zetten, toen hij 
doorbrak en alleen op de keeper af kon. Laats tgenoemde plukte 
echter de bal van zijn schoen. Uit het niets  kwam Franker echter 
weer terug in de wedstrijd. Een voorzet van de zijkant kon door de 
Boarnster verdediging niet voldoende worden weggewerkt en viel 
pardoes  voor de voeten van een speler van Franeker, die van 
dichtbij eenvoudig raak kon schieten, 2-1 . Dit was  tevens  de rus t-
stand. 
In de pauze werd de geblesseerd geraakte Eric  Mulder vervangen 
door Jelmer Beimin. Franker nam net als  voor rust in de beginfase 
het initiatief en drukte Oldeboorn achteruit. Kansen leverde het 
bijna niet op, maar een vrije trap van ruime afs tand leek toch de 
gelijkmaker op te leveren. Met een grote boog verdween de bal 
over doelman Hindrik de Jong in het doel, maar omdat niemand de 

Oldeboorn 1 
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bal had aangeraakt en het een indirecte vrije trap betrof werd de 
treffer terecht afgekeurd. De Boarns ters  leken hierna enigszins 
wakker geschud en kregen in de counter mogelijkheden de wed-
strijd te bes lissen. Zo kwam Bouke Paul Kleefstra na een prima 
pass  van Robert van Steinvoorn alleen voor de keeper, maar in 
plaats  van voor eigen succes  te gaan koos  hij voor een balletje 
breed op Jelmer Beimin, die tegen een verdediger aan schoot. 
Even later werd een kopbal van Ts jerk Akkerman uit een hoek-
schop van de doellijn gehaald. Na wat schermutselingen voor het 
doel van Oldeboorn te hebben gehad werd de wedstrijd halverwe-
ge de tweede helft toch zo goed als  beslist. Een verre trap van 
doelman Hindrik de Jong bereikte Jelmer Beimin, die in de kluts  de 
bal wat gelukkig mee kreeg en alleen op de keeper af kon. Vanuit 
een nog moeilijke hoek maakte Beimin het uitstekend af, 3 -1 . Ol-
deboorn controleerde nu de wedstrijd volledig, maar kreeg uit on-
verwachte hoek nog de nodige tegenstand van scheids rechter 
Strampel, die het nodig vond om voor elk wissewasje een gele 
kaart te trekken. H ierdoor gingen maar liefst zes  Boarnsters op de 
bon en voor twee van hen heeft dit ook nog gevolgen voor de ko-
mende wedstrijd. Jammer dat een scheids rechter op zo’n manier 
zijn stempel op een uiterste sportief verlopen wedstrijd moet druk-
ken. De ingevallen Douwe Hein Akkerman stelde in de s lotfase zijn 
broer Ts jerk nog in s taat om zijn tweede van de middag te maken 
en de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Met een strak diago-
naal schot in de verre hoek verschalkte Akkerman de doelman en 
bepaalde hiermee de eindstand op 4-1. Oldeboorn speelt a.s . zon-
dag de eers te wedstrijd in de nacompetitie waarschijnlijk thuis  te-
gen Actief uit Eelde. 

Oldeboorn start nacompetitie met nederlaag tegen Actief  

Na dertien opeenvolgende competitiewedstrijden ongeslagen te 
zijn geweest, waardoor op de slotdag nog de nacompetitie werd 
gehaald, moest Oldeboorn zondag zijn meerdere erkennen in Actief 
uit Paterswolde. Actief is  dit seizoen als  tweede geëindigd in de 
derde klasse B en beschikt over een uitstekend elftal. Voetballend 
doet de ploeg niet onder voor toppers  in 3a als  Frisia en Franeker. 
De Boarnsters  moesten dan ook vol aan de bak om in eigen huis 
een goed resultaat neer te zetten voor de return van a.s . woens-
dag in Paterswolde. Al vroeg in de wedstrijd leek het de goede 
kant uit te gaan voor Oldeboorn toen een vrije trap van Siete 
Veenstra vanaf de rechterkant voor het doel van Actief werd ge-
draaid, door alles  en iedereen werd gemist en bij de tweede paal 
zomaar binnen viel, 1-0 . Toch was  het Actief dat het betere veld-
spel liet zien, ook al omdat bij de Boarns ters  in de beginfase onno-
dig veel balverlies  werd geleden. Dit leverde ook vrij snel de gelijk-
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maker op toen op het middenveld de bal werd verspeeld. V ia een 
vlotte combinatie bij Actief over de linkerkant werd de Boarnster 
verdediging uit positie gespeeld en eenvoudig de 1-1  aangetekend. 
Oldeboorn had het moeilijk in deze fase van de wedstrijd en werd 
achteruit gedrukt. Echt uitgespeeld kansen leverde het niet op 
voor Actief, maar het zag er steeds  wel dreigend uit. Ook toen bij 
een s teekbal door het centrum van de verdediging van Oldeboorn 
de spits  van Actief alleen op doelman H indrik de Jong af leek te 
gaan. Linksachter Johannes  Nijdam sneed hem echter de pas af 
waardoor de uitkomende de Jong de bal kon wegwerken voor de 
duikelende spits  van Actief. Scheidsrechter de Vries  constateerde 
echter een overtreding op een doorgebroken speler en stuurde N ij-
dam met een rode kaart van het veld. Na vijfentwintig minuten 
moesten de Boarnsters  dus  met tien man verder. Toch leken de 
spelers  hierna de schroom enigszins  van zich af te gooien, want tot 
de rust hield Oldeboorn redelijk eenvoudig stand en ook het veld-
spel werd iets  beter. Sterker nog: met een beetje meer geluk had-
den de Boarnsters  bij rust met 2-1  voor kunnen s taan, maar Ts jerk 
Akkerman zag zijn schot op de paal belanden. 
In de pauze bleef Hylke Vliets tra in de kleedkamer achter en werd 
vervangen door Jelmer Beimin. Dit had enkele omzettingen in het 
team tot gevolg met als  doel om achterin zo weinig mogelijk weg 
te geven en via de counter er proberen uit te komen. Dit werkte 
lange tijd prima en Eric  Mulder kreeg voor Oldeboorn zelfs  de eer-
ste kans  na rust, maar schoot de bal in de handen van de keeper. 
Toch bleef Actief met een man meer de betere ploeg en hield het 
druk op de boarnster achterhoede. Halverwege de tweede helft 
kwam Actief dan ook op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts 
werd bij de eers te paal hard en droog ingeschoten door de spits , 
1-2 . De geblesseerde Tsjerk Akkerman werd vervangen door Bart 
de Vreeze en Oldeboorn bleef keihard werken om de schade zo 
beperkt mogelijk te houden. In de slotfase was  de ploeg echter 
moegestreden en kreeg Actief nog twee prima kansen om afs tand 
te nemen. Gelukkig voor de Boarnsters  verdwenen beide pogingen 
naast het doel van H indrik de Jong. Douwe Hein Akkerman kwam 
in de s lotfase nog in de ploeg voor Eric  Mulder, maar kansen lever-
de het niet meer op. Ook Actief werd niet meer gevaarlijk, zodat 
Oldeboorn a.s . woensdag bij winst nog steeds  kans  heeft om de 
volgende ronde te halen. Aanvang is  19:00 uur in Paterswolde. 

Sprookje is uit voor Oldeboorn 

Woensdag 7  mei moesten de Boarns ters  naar Paterswolde voor de 
return in de nacompetitie tegen Actief en proberen de 1-2 thuisne-
derlaag weg te poetsen. Oldeboorn trad aan zonder de geschorste 
Johannes  Nijdam, maar kon wel beschikken over Robert van Stein-
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voorn en Siete Veenstra wiens  schorsingen pas  donderdag ingin-
gen. Vol goede moed begonnen de Boarnsters  aan de wedstrijd, 
een overwinning met één doelpunt verschil was  immers  al vol-
doende om tenminste een s trafschoppenserie af te dwingen. Toch 
kwam er al vroeg in de wedstrijd een flinke s treep door de reke-
ning toen een verdwaald schot van een meter of twintig zomaar de 
kruising in vloog achter de verbouwereerde doelman Hindrik de 
Jong en Actief op een 1-0  voorsprong kwam. Daarvoor was  de 
ploeg uit Paterswolde overigens  ook al de beter voetballende ploeg 
en had het al een aantal waarschuwingen gegeven. Oldeboorn 
kwam na de treffer echter beter in de wedstrijd en begon ook 
kans jes de c reëren. Zo brak Hylke Vlietstra over de rechterkant 
door, maar zijn voorzet werd door een verdediger van Actief uit de 
doelmond getrapt. De Boarnsters  voerden langzaam maar zeker de 
druk op, wat resulteerde in een aantal hoekschoppen en vrije trap-
pen rondom het zestienmetergebied van Actief. U it één daarvan 
bracht Siete Veenstra de bal voor het doel. Deze werd in eerste 
instantie bij de tweede paal weggekopt, maar Bouke Paul Kleefs tra 
schoot de afvallende bal vervolgens  in de verre hoek en bracht 
beide ploegen weer op gelijke hoogte, 1-1 . Oldeboorn was weer 
terug in de wedstrijd zou je zeggen, maar nog geen drie minuten 
later kwam Actief wederom op voorsprong. Een vrije trap vanaf 
rechts  werd richting de eerste paal gegeven. O mdat uiteindelijk 
niemand de bal aanraakte en ook doelman Hindrik de Jong mis  zat 
rolde de niet eens  goed genomen vrije trap tergend langzaam over 
de doellijn, 2-1 . Een enorme domper voor de Boarns ters , die ook 
al Jelmer Beimin zagen uitvallen met een rugblessure. Bart de 
Vreeze kwam voor hem in de ploeg. Toch leek de ploeg even later 
weer op gelijke hoogte te komen. Een prima genomen vrije trap 
van Eric Mulder werd door de doelman pas  achter de lijn gestopt 
en alles  wat Oldeboorn heette schreeuwde om een doelpunt. 
Scheids rechter Jager kon dit echter onmogelijk waarnemen en liet 
doorspelen. Kort daarop had aan de andere kant ook Actief de 
pech dat de scheidsrechter de situatie niet goed kon waarnemen. 
Een prima schot s tuitte via de onderkant van de lat van achter de 
doellijn weer terug het veld in en wederom liet Jager doorspelen en 
hadden de Boarnsters  dus  geluk. De ruststand was  2-1. 
In de pauze besloot trainer Sido Postma een aantal omzettingen in 
zijn ploeg te doen om meer druk naar voren te zetten en op jacht 
te gaan naar de overwinning.  Alle goede bedoelingen vielen echter 
al na drie minuten in duigen. Balverlies  op het middenveld leidde 
er uiteindelijk toe dat aanvoerder Grootjans  dwars  door het cen-
trum kon oprukken en de bal eenvoudig langs  Hindrik de Jong kon 
schuiven, 3-1 . Het laatste restje hoop bij Oldeboorn was  helemaal 
verdwenen toen vijf minuten later opnieuw een speler van Actief 
alleen voor de te laat uitkomende Hindrik de Jong opdook en de 
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bal over hem heen in het doel kopte, 4-1 . De Jong raakte bij het 
uitkomen bovendien verdediger Martin Meester aan het hoofd, die 
daarom even later de s trijd moest staken en werd vervangen door 
Douwe Hein Akkerman. Het was  echter bewonderenswaardig om te 
zien hoe de Boarnsters  zich ondanks  de ruime en eigenlijk kanslo-
ze achterstand terug in de wedstrijd knokten. Hylke Vlietstra dook 
plotseling alleen op voor de doelman van Actief, omspeelde deze 
en scoorde beheerst, 4-2 . Met strijd en passie ging Oldeboorn ver-
volgens  op jacht naar meer en omdat het daardoor uiteraard ook 
achterin meer ruimte weggaf ontstond een voor de vele supporters  
erg boeiende wedstrijd waarbij het spel op en neer golfde. Douwe 
Hein Akkerman kreeg de grootste kans  voor de Boarnsters , maar 
alleen voor de keeper raakte hij de bal niet goed en schoot naas t 
het doel. Verder moest Oldeboorn het voornamelijk doen met vrije 
trappen en corners  die helaas  niet het gewenste resultaat oplever-
den. Ook Actief kreeg kansen om de voorsprong verder uit te bou-
wen, maar scoorde niet. In de slotfase kopte Eric  Mulder een prima 
voorzet van Bart de Vreeze via de lat achter de doellijn, waarna 
Tsjerk Akkerman voor de zekerheid nog even het laatste tikje gaf, 
4-3 . Meer zat er echter niet meer in voor de Boarnsters die nu zijn 
uitgeschakeld voor promotie naar de tweede klasse. Toch verdiend 
de ploeg een groot compliment voor de prestatie die het dit sei-
zoen heeft geleverd. Waar vorig jaar ternauwernood degradatie uit 
de derde klasse werd voorkomen eindigde de ploeg dit jaar als  
derde in de competitie en haalde de nacompetitie. Helaas was  Ac-
tief over twee wedstrijden s terker en mogen zij een ronde verder 
in de nacompetitie waar het Noordster zal treffen. 

Eindstand 2007/2008 Mannen Zondag standaard 1, 3e klasse A 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 
1. LAC Frisia 1883 1 22 15 5 2 50 69 24 0  
2. SC Franeker 1 22 14 2 6 44 58 31 0  

3. Oldeboorn 1 22 11 8 3 41 48 28 0  
4. GAVC 1 22 11 5 6 38 43 27 0  
5. St.Annaparochie 1 22 9 7 6 34 48 42 0  

6. Harkema Opeinde 1 22 8 6 8 30 54 44 0  
7. Stiens 1 22 7 5 10 26 29 40 0  
8. Irnsum 1 22 7 3 12 24 25 51 0  
9. ONB 1 22 7 1 14 22 31 53 0  

10. Gorredijk 1 22 4 9 9 21 25 35 0  
11. Warga 1 22 6 3 13 21 30 52 0  
12. Rood Geel 1 22 4 4 14 16 22 55 0  
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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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Oldeboorn 2 bezig met indrukwekkende reeks 

De laats te nederlaag dateert alweer uit november, toen het restant 
van de gestaakte wedstrijd tegen N ieuweschoot met 4-2  werd ver-
loren. Daarna werden er inmiddels  al 8  wedstrijden op rij gewon-
nen. Op zondag 6  april moest Oldeboorn 2  aantreden tegen de eni-
ge overgebleven concurrent, namelijk Aengwirden 2 . Deze ploeg 
had 3  verliespunten minder als  ons , maar moet nog 4  wedstrijden 
inhalen. Bij verlies  zouden we qua verliespunten gelijk staan. We 
starten deze wedstrijd in de sterks t mogelijke opstelling. O mdat 
we over 2  goede keepers  beschikken spelen die s teeds  elk een 
helft. De opstelling was   

Siemen Willem 
Andreas Ellert  Wietse Jan Hendrik 

Johannes  Bart  Anthony  Patrick 
Pieter Douwe Hein 

Ate en Siep zaten op de bank. Al snel bleek dat Aengwirden heel 
goed wist wat hen te doen stond. Oldeboorn werd achteruit ge-
drukt. Tot echte kansen kwamen zij niet. Maar aanvallend stelde 
Aldeboarn, daar weinig tegenover. 
Toch was  het Oldeboorn die vanuit het niets  op een 1-0  voor-
sprong kwam. Jan Hendrik onderschepte een bal achterin, en Pa-
trick bracht met een geweldige pass Douwe Hein in stelling, deze 
omspeelde de keeper en werd onderuit gehaald. Penalty, deze 
werd koelbloedig door Ellert binnen geschoten. Het beeld van de 
wedstrijd bleef daarna hetzelfde. Aengwirden drong aan, en Olde-
boorn probeerde er via de counter uit te komen. Na een half uur 
kwam Aengwirden toch langzij, een verkeerde buitenspel val, leide 
de 1-1  in. Even later kwam Aengwirden zelfs  op voorsprong. Jo-
hannes  gaf een verkeerde terugspeelbal op Siemen Willem, en de 
spits  van Aengwirden zei dank je wel, en maakte beheerste de 1-2 . 
Waar verleden jaar de kopjes  gingen hangen, werd dit maal de rug 
gerecht. 5  minuten na zijn enorme blunder kopte Johannes  fantas-
tisch de 2-2  binnen uit een vrije trap van E llert. Met die stand 
zochten beide teams de kleedkamer op. In de 2e helft nam Siep 
plaats  onder de lat, en kwam Ate op linkshalf voor Patrick. 
Ook in de 2e helft hield Aengwirden het initiatief. En zij kwamen al 
snel op een 2-3  voorsprong. Siep maakte een misser met de uit-
schop, en dat cadeautje werd weer koelbloedig afgemaakt. Vlak 
daarna  maakte Siep een zelfde fout, maar deze keer bleef het on-
gestraft. U it een counter kwam Oldeboorn weer op gelijke hoogte. 

Oldeboorn 2 
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Pieter gaf een prachtige pass  op Douwe Hein, die de bal goed con-
troleerde en de 3-3  tegen de touwen schoot. Bart werd de laatste 
25 minuten naar de kant gehaald, omdat hij s ’middags  nog weer 
op de bank moest. P atrick kwam er weer voor hem in, en dat bleek 
de gouden greep van de leiders van Oldeboorn 2 . Weer koud in het 
veld, was  het Patrick, die Pieter in staat s telde de 4-3  tegen het 
net te werken. Vlak daarna kon Johannes  de wedstrijd beslissen, 
maar zijn prachtige kopbal raakte de bovenkant van de lat. Daarna 
ging Aengwirden alles of niets  spelen, en kwam Oldeboorn een 
paar keer goed weg. En zo werd met moeite een 3-punter uit het 
vuur gesleept. En daarmee eindelijk de titelstrijd al beslist. Waar 
verleden jaar veel wedstrijden met 1  goal verschil verloren ging, 
weten we nu wel de 3  punten in dit soort wedstrijden over de 
streep te trekken. Een compliment aan het elftal. En vooral een 
vaste kern is  heel erg belangrijk. Dit jaar spelen we bijna wekelijks  
in dezelfde formatie, andere jaren wisselde dat elke week. 
Op zondag 13 april speelde Oldeboorn 2  wederom een thuiswed-
strijd. Ditmaal tegen Frisia 4 , in Leeuwarden speelde Oldeboorn de 
slechts te wedstrijd van het seizoen, het werd toen 2-2. Daarom 
waren we vandaag gebrand om dat recht te zetten. We begonnen 
in dezelfde formatie als  de week ervoor. Alleen Douwe Hein was  
geblesseerd, en hij werd vervangen door Jesse Haspels . Vanaf de 
aftrap was  al duidelijk dat Oldeboorn veel sterker was  dan Frisia. 
Vooral Jesse was  een plaag voor de verdediging van Frisia. Alleen 
voor de goal was  Oldeboorn niet scherp. Pieter, Johannes  lieten 
kansen onbenut om Oldeboorn op voorsprong te zetten. Halverwe-
ge de eerste helft kreeg Oldeboorn een vrije trap op zo’n 25 meter 
van de goal. En P ieter wist met een fantastische uithaal in de trian-
gel van de kruising de 1-0  te scoren. Vlak daarna, moest Olde-
boorn op 2-0  komen, maar Pieter had geen oog voor de vrijstaan-
de Jesse, en liet de bal van de schoen plukken door de keeper. 
Even later werd wel 2-0 . Jesse maakt een prachtige actie over de 
linkerkant, zag goed dat Pieter mee gelopen was , en deze tikte 
simpel de bal langs  de doelman. U it één van de spaarzame kansen 
van Frisia deze wedstrijd werd het 2-1 . De spits van Frisia s tond 
buitenspel, maar daar wilde de scheids  niks  van weten. Ate was 
inmiddels  in de ploeg gekomen voor Jan Hendrik, deze ging met 
kapotte schoenen van het veld. 
Vlak voor rus t kreeg Oldeboorn nog 1  goede kans , uit een lange 
bal van Johannes dook Jesse alleen op voor de keeper, maar de 
hoek was  te moeilijk om te scoren. In de rust werden er andere 
schoenen geregeld voor Jan Hendrik. In de 2e helft kreeg Olde-
boorn nog een handvol kansen, maar Pieter had vandaag niet het 
vizier op scherp s taan. A nders  had hij er weer 7  gemaakt. Net als  
tegen FFS. Maar omdat Fris ia ook geen kansen meer kreeg, trok 
Oldeboorn de 2-1  overwinning over de streep. De 10e overwinning 
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op rij, en volgende week gaat Oldeboorn op bezoek bij Terschel-
ling. En daar volstaat een puntje om kampioen te worden. Het 
gaat zeker een mooi feestje worden.  

Johannes  

Aldeboarn 2 weet weer wat verliezen is. 

Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Op zondag 20 april was  een 
puntje op Terschelling genoeg geweest om kampioen te worden. 
Helaas  werd er met 1-0 verloren. We waren met zijn allen de za-
terdags  al afgereisd naar Terschelling. Was  het uitje voor ons  dit 
jaar. In totaal waren we met 27 personen. Spelers  plus aanhang. 
Zaterdagavond werd er al een leuk feestje gevierd in de cafés van 
Terschelling. Zo vaak kom je er niet, en dan moet je het ook mee-
pakken. We s liepen met zijn allen in een kampeerboerderij. De 
volgende ochtend had Siemen Willem een uitstekend ontbijt voor 
iedereen gemaakt. Waar iedereen lekker van heeft zitten eten. 
Daarna hebben we buiten een balletje staan trappen. Rond half 12  
zijn we met taxibus jes  richting het complex van Terschelling ge-
gaan. Daar bleek dat we op kunstgras  moesten spelen. Waren wij 
niet blij mee, maar het moest toch. 
We begonnen de wedstrijd in de vaste opstelling van de laatste 
weken. 

Siemen Willem 
Andreas  Ellert Wietse Jan Hendrik 

Johannes  Anthony Bart Patrick 
Pieter Tom 

Op de bank zaten nog Siep, Ate en Jesse 
We begonnen erg slap aan de wedstrijd, het was  een dag waarop 
het niet mocht. Op kunstgras  moet je het balletje laten gaan, maar 
dat bleek voor ons  erg moeilijk. Terschelling kon ook weinig, en zo 
werd het een wedstrijd met veel balverlies  over en weer. Na een 
minuut of 20 brak Terschelling de ban. Knullig balverlies  van Pa-
trick leverde een counter op, die met een pegel onderkant lat erin 
werd bekroond. En zo keken we tegen een domme achterstand 
aan. We kregen voor de rust nog een paar halve kans jes , maar de 
bal viel s teeds  net verkeerd. Vlak voor rus t hield Siemen Willem 
ons  nog in de wedstrijd. Wederom een counter van Terschelling 
zetten hun spits  alleen voor Siemen Willem, maar met een gewel-
dige redding s topt hij de inzet. Zo gingen we met een 1-0  achter-
stand de rust in. In de rust werd Siemen Willem vervangen door 
Siep, en Andreas  ging eruit voor Ate. Daardoor kwam Tom links-
half te spelen en verhuisde Patrick naar rechtsback. De 2e helft gaf 
hetzelfde spelbeeld als  de eerste. Wij speelden 90 minuten op hen 
helft, en zij probeerden er zo nu en dan via een counter uit te ko-
men. Maar vandaag mocht de bal er gewoon niet in. De meeste 
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ballen gingen over en naast. En de ballen die tussen de palen ver-
dwenen werden gestopt door de goede keeper van Terschelling. De 
laatste 25 minuten verliet Patrick het veld voor Jesse, Daarmee 
werd een slotoffensief ingezet. 
We gaven ook s teeds  meer ruimte weg, maar daar wist Terschel-
ling niet van te profiteren. Maar wat we ook probeerden de bal wil-
de niet goed vallen, en anders  was  hun keeper er nog. Kansen 
voor Ate, Tom, Pieter, Johannes , Bart en Anthony verdwenen er 
allemaal niet in. In de laats te seconde leek Johannes  toch nog te 
scoren, maar zijn kopbal werd er door de uitstekende keeper uit-
gewerkt. Ook de rebound werd met moeite eruit gehouden. We 
hadden de hele middag wel door kunnen spelen, maar gescoord 
hadden we vandaag niet. En zo kon het kampioens feestje weer 1  
of 2  weken de ijskast in. Omdat Aengwirden ook won, is  de titel 
nog niet zeker. Aengwirden hoeft maar één keer punten te verspe-
len, dan hebben wij alsnog de titel. Het had zo mooi kunnen zijn, 
maar het is  niet anders . De terugreis  was  niet wat we er van ver-
wacht hadden. De meeste hadden de avond er voor genoeg gehad. 
En reden voor een fees tje hadden we ook nog niet. Volgende keer 
beter, wij moeten het zelf over 2  weken bij Heerenveen maar 
doen. 

Johannes  

Campione, campione olé olé olé 

Echte kampioenen krijgen altijd waar ze recht op hebben. 
Desnoods  zonder te spelen.  
Zondag 27 april stonden de ware godenzonen dan eindelijk op. 
Voor het eers t sinds  het bestaan van vvOldeboorn is  het tweede 
kampioen geworden!  
En dat allemaal volgens  een secuur uitgedokterd plan van onze 
grote roerganger Jan ‘Louis´ van der Woude. Bij aanvang van het 
seizoen had hij het strijdplan klaar: 

Allereerst de juiste kleuren uitzoeken; voor het beste resul-
taat was  een uitgebalanceerde selectie nodig, elkaar verster-
kende componenten die gezamenlijk een s tralend geheel 
vormen. 
Vervolgens  opschuren; voor de wedstrijd de geest legen met 
een ‘bakkie’. De avond / week te voren moest even vergeten 
worden er moest gefocust worden op de wedstrijd. In de box 
werden daarna de geheimen van de tegenstander met een 
brede lach ontrafeld: ´jim moaten oan de bak, hear. It binne 
knappe fuotballers! ’ 
De grondlaag aanbrengen; De eerste helft hoefden de man-
schappen slechts  hun taken uit te voeren: tegenstanders  
niet laten voetballen, zelf combineren en af en toe scoren. 
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De eerste laklaag; De tweede helft de voorsprong consolide-
ren en af en toe een balletje in het netje leggen. 
Tenslotte de uiteindelijke laklaag; Na afloop de goeie punten 
benadrukken en de mindere acties  vergeten. Wat natuurlijk 
het beste gaat met een flinke hoeveelheid clubkasspekkende 
(anders  hadden we dat nooit in die hoeveelheden gebruikt) 
bier. 

De nieuwe Ceasar is  verschenen. Jan kwam met het nieuwe win-
nende credo:  

‘effectus et voluptarius’ 
oftewel: 

‘P restatie en gezelligheid’. 
(Wilt u meer te weten komen over de ins  en outs van deze strate-
gie? Jan geeft wekelijks  college in de kroeg u bent van harte uitge-
nodigd.) 
Maar winnen doe je niet alleen!  Zoals  Asterix zijn Obelix heeft, 
Frank zijn Ronald heeft en van Basten zijn Schip heeft, zo had Jan 
zijn Germ!  Germ Brouwer was na het lezen van een artikel over 
Anna Paula Oliveira, bijzonder geïnteresseerd geraakt in het grens-
rechters-vak en bood zich aan om deze zwaar ondergewaardeerde 
rol op zich te nemen. Het was  een rol die op zijn lijf geschilderd 
was . Week in week uit ging de vlag weer uit voor de fantastisch 
openklappende oldeboornse buitenspelvallen. (meer weten over 
Anna Paula Oliveira? Google heeft circa 569000 hits ) 
Ook winnaars  moeten over hun moeilijke momenten heen zien te 
komen. Daarom was  het derde wiel aan deze wagen onmisbaar. 
De harde supporters  kern!  De dames die, gelukzalig kijkend naar 
de moois te mannen benen, de kelen schoor schreeuwden, opdat 
wij die tweede, derde en vierde adem maar zouden vinden. Ook 
jullie hebben een lintje verdiend. Als  dank kunnen jullie bij Binne 
een seizoenskaart 2008/2009 voor oldeboorn2 ophalen. Ook de 
rijders  die ons  de twintigste april, van Harlingen zijn komen opha-
len voor een triomftocht door friesland, hebben zo´n seizoenskaart 
verdiend. Zonder jullie hadden we het verdriet nooit in vele diepe 
glazen op de boot achter kunnen laten. 
Maar dan de ontknoping!  De ochtend van de 27ste april, zal voor 
altijd te boek gaan als  de stilste aller zondagochtenden. Heel Alde-
boarn zat aan zijn mobiel gekluisterd. Siep, Auke en het hele vier-
de waren naar T jalleberd afgereisd om te controleren of Aengwir-
den de wedstrijd niet zou kopen. T ientallen tussenstanden zijn 
door gesmst, tientallen nagels  afgekloven en tientallen oehs  en 
aahs zijn ges laakt. En dat heeft geholpen! 2  uur later reden ze al 
toeterend door het dorp. Aengwirden had puntjes  gemors t en de 
enige ploeg die met recht aanspraak kon maken op de titel, had 
´hm dan eindelijk binnen. Weer een reden om de kroeg in te gaan, 
wat inmiddels  traditioneel eindigde in een walrus-strip-act. Dit keer 
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muzikaal onders teund door een Belgische fanfare op sokken. 
Dan is  het nu tijd om op onze lauweren te rusten. Een paar maan-
den om terug te zien op een denderend seizoen en vooruit te dro-
men over voetballen in de derde klasse. 
Op naar de tweede klasse!  

Groet, Patrick ‘had-ik-maar-de-longen-van-Anthony, het-schot-
van-Pieter, de-snelheid-van-Andreas , de-kopkracht-van-Ellert, het-
katachtige-van-Siemen-Willem, het-verbetene-van-Jan-Hendrik, 
de-trucs-van-Tom, de-pruik-van-Struik, de-schoenen-van-Bart, 
de-voorzet-(wat-zeg-ik?)-het-doelpunt!-van-Siep, het-
onnavolgbare-van-Ate, het-onverschrokkene-van-JanM, het-
doorzettingsvermogen-van-Auke, de-lengte-van-Wietse, de-jeugd-
van-Rene-vK, het-talent-van-Jesse, het-neusje-voor-de-goal-van-
Ouwe-Hein, de-kampioen ’ A ntonissen 

Noppen en Naaldhakken.......belevenissen van het tweede 
elftal. 

De liefde van de man gaat door de (voetbal)bal. Elke vrouw of man 
met een partner die voetbalt, herkent dit. In het voetbalseizoen 
zijn ze met niets  anders  bezig: wedstrijd, trainen of een vergade-
ring, feestje, afs luiting seizoen, klussendag, kijken bij het eerste, 
enfin noem het maar op en dan hebben we het nog niet eens  over 
de derde helft!  Het mooiste is  dan als  ze beweren dat ze mooi op 
tijd thuis  zijn, maar dat betekent dat je die zondag echt nergens  
meer met hun naar toe hoeft te gaan: snurkend op de bank zo 
moe van die bewuste derde helft. Dames  (heren)  de oplossing is  
om gewoon mee te gaan. Kleed je kinderen warm aan en kom kij-
ken, doe de zwart witte s jaal om en in de derde helft kun je dan 
gewoon de verantwoordelijk delen. Je partner is eerder thuis , het 
gezeur van jullie beide spruiten over nog een fles je aa of een zakje 
chips  hangt hem/zij al snel de keel uit dat de enige ontsnapping is 
om naar huis  te gaan waar opa en oma ook heel blij van worden. 
Zowaar bezoek op zondagmiddag. 
E r zijn spelersvrouwen die het al die tijd doorhadden. Mooie is  dat 
er bij het tweede altijd plaats  is  in de dug-out. Paraplu kan dus  
thuis  blijven alhoewel een wat compacte terras  verwarmer wel enig 
comfort zou bieden. Dit met z'n allen rondhangen in de dug-out 
(de beroemde hangjeugd/ouderen) resulteerde dan ook vaak in 
het aanheffen van s trijdkreten, of soms alleen om te zien hoe s terk 
het bankje is . Volgens  de leider is het gemiddelde lichaamsgewicht 
van het tweede namelijk vrij hoog. Met dank aan FFS, het viel 
enorm mee, blijkt dat de meeste bankjes  daar absoluut op bere-
kend zijn. Verveling in een wedstrijd betekent ook dat de partners  
zich gaan bemoeien met de ops telling wat weer zeer boze gezich-
ten oplevert van diegenen die op dat moment moet aantreden. E r 
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zijn ook vaak zulke spannende momenten dat er volgens  A.B. "net 
ts jin te roken is". 
Maar goed, zie wat er gebeurt, opeens  komen de partners  in grote 
getale aanzetten. Hetzij met de kinderwagen, met de dikke buik 
waar nog een klein voetballertje aan het groeien is  of s impelweg 
met kinderen die hun vader vertellen dat hij toch bepaalde fouten 
maakt. Bes tuursleden/partners  noem het maar op, de harde kern 
van het tweede nam een enorme vlucht in aantallen. Met als  hoog-
tepunt het tripje naar Terschelling. Iedereen ging er van uit dat het 
kampioenschap daar zou worden behaald, als  leider en spelers  
weet je beter je moet het zo mogelijk uitstellen, des  te meer feest-
jes!  Taken werden verdeeld daar op Terschelling, je weet dat de 
ene goed is  in paaldansen en iemand anders gewoon beter kan 
afwassen. Toiletbezoek is niet makkelijk, wat betekent het eigen-
lijk op zo'n deur ,dames  en heren. Ook dit heeft consequenties,  
iemand ziet zijn of haar ontbijt gelijk weer terug in de wasbak. En 
wat te denken van een schimmig persoon die bij de toiletdeuren 
een soort van burgerwacht heeft ingesteld. 
Noem het een treffen tussen oude en nieuwe supporters , naald-
hakken die (figuurlijk) worden gebruikt. Verhalen over apen en 
beren en draken. Over potten die potten, over verdwenen en weer 
opgedoken spelers . Over een misschien te houden cursus spelre-
gels  voor de nieuwste supporters . Kortom het was  een boeiend 
seizoen. Met dank aan de heren die al die supporters  dan ook 
graag zagen komen. Mooi dat de doelstellingen zijn gehaald, daar-
voor zult u als lezer toch in de agenda van de leider moeten kijken, 
(het gaat niet alleen over winst). Mooi dat het soms zo gaat als  het 
gaat.  

MOOI KAMPIOENSCHAP!!      Wordt vervolgd… 

Eindstand 2007/2008 Mannen Zondag reserve 2, 4e klasse E 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Oldeboorn 2 18 13 2 3 40 76 33 1  

2. Aengwirden 2 18 11 0 7 33 64 37 0  

3. Gorredijk 4 18 9 4 5 31 42 31 0  

4. Nieuweschoot 3 18 8 5 5 29 39 31 0  

5. Tijnje 2 18 8 4 6 28 52 43 0  

6. Heerenveen 5 18 6 4 8 22 43 53 0  

7. Terschelling 2 18 7 1 10 22 34 55 0  

8. FFS 2 18 6 3 9 21 40 61 0  

9. LAC Frisia 1883 4 18 4 3 11 15 44 62 0  

10. Akkrum 3 18 4 2 12 14 31 59 0  
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Reünie v.v. Oldeboorn 

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 selectie van spelers  uit 
de Gemeente Boarns terhim 

17.00 u. Borrel in de feesttent 
18.30 u. Aanvang koud/warm buffet 

(€ 15,-- pp voor het buffet) 
20.00 u. Aanvang feestavond met live 

muziek 
We wensen jullie nu alvast een heel plezieri-
ge reünie toe. 

Namens  de reüniecommissie,  

              Hein Akkerman 
 

Meer info of aanmelden?: 
Reüniecommissie v.v. Oldeboorn 

p/a Harm Oosterbaan 
Tsjerkebuorren 3 
8495 KE  Aldeboarn 

 h.oosterbaan6@upcmail.nl  
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Oldeboorn 3 

Oldeboorn 3 – Irnsum 5 

Na de knappe 2-1  overwinning van Hemelvaartsdag op Gersloot 1  
nog vers  in het geheugen, gingen wij vol goede moed op zondag 4  
mei onze laatste thuiswedstrijd in tegen I rnsum 5. Deze ploeg is  
een directe concurrent voor de felbegeerde 9e plaats op de rang-
lijst. Een absolute kraker dus… 
Wegens  kleine personele problemen hadden wij voor deze wed-
strijd B-junior Jesse Haspels  in onze gelederen. Dit bleek van c ru-
ciaal belang te zijn. 
Hij zorgde namelijk na zo’n 15 minuten voetbal voor de 1-0 . Het 
genot van deze voorsprong duurde echter niet al te lang en na zo’n 
35 minuten was  de stand al 1-2 . Weer was  het echter Jesse die 
voor de gelijkmaker zorgde. H ij was  met zijn snelheid (zeker op 
ons  niveau) een voortdurende plaag voor de verdediging van I rn-
sum. Toch was  het vijf minuten voor rust toch weer raak voor de 
gasten en gingen we met een 2-3  achterstand rus ten. E r werd bij 
vlagen best aardig gevoetbald en we kregen kansen, dus  was  er 
geen sprake van ontevredenheid in de kleedkamer. Het geloof was  
er dat wij deze wedstrijd konden winnen. 
Al snel in de 2e helft bleek dat onze tegens tander vandaag nog 
minder inhoud bleek te hebben dan wij en na 20 minuten was  de 
stand dan ook door twee doelpunten van……., jawel Jesse, omge-
bogen naar 4-3 . I rnsum was  gebroken en door een doelpunt van 
Ronald en tot slot van Jesse (zijn 5e) werd de einds tand van 6-3  
bereikt. Een mooie afsluiter voor eigen publiek van dit seizoen. 
Deze overwinning viel precies  samen met onze jaarlijkse 
“sponsordag” en gezien het prachtige terrasweer was  het al met al 
een prima dag voor het 3e elftal. In de laats te twee uitwedstrijden 
tegen resp. Read Swart 5  en SC  Joure 6  hopen wij nog minimaal 4  
punten aan ons imposante totaal (17 punten) toe te kunnen voe-
gen om zo de magische barrière van 20 punten te doorbreken. Dit 
zou voor ons  bijna als een kampioenschap voelen. 

Johan T ijsma 

Seizoensterugblik 3e elftal 2007 – 2008 

Met op papier een selectie van zo’n 17 man werd het seizoen 2007 
–  2008 aangevangen. De harde kern bleek echter uit 14 man te 
bestaan, omdat Freark Steenhuizen (van Stonehouse and Hunter) 
ook dit seizoen weer druk was met zijn internationale carrière. H ij 
heeft gelukkig nog een aantal potjes  kunnen meeballen. Eyal Ashur 
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bleek toch te zijn gestopt met voetbal en Aalzen Bergsma heeft langere 
tijd een “s tappers” blessure gehad en heeft uiteindelijk de spreekwoordelij-
ke pijp aan Maarten gegeven. Daarnaas t is  onze vaste goalie eigenlijk onze 
vaste “om de week”-goalie, dus  blijven er om de week 13 man over. Met 
af en toe enige hulp vanuit het 2e, het 4e en de B-junioren werd er iedere 
week een volwaardig elftal de wei in gestuurd. Hierbij zorgde Cor Dijks tra 
voor de aanwezigheid van voldoende veldvulling en was  het Frans  Goerres  
die een ieder een eigen stekkie op het veld bezorgde. Dit deed hij overi-
gens  niet onverdienstelijk, waardoor geen enkele nederlaag kan worden 
toegerekend aan een foute ops telling. De wijze van uitvoering van de op-
stelling is  een ander verhaal… 
Dit seizoen waren wij ingedeeld bij: 
Aengwirden 4 , Akkrum 4, FFS 4 , Gersloot 1 , Irnsum 5, Lemmer 3 , Nieuwe-
schoot 4 , Read Swart 5 , Renado 5 , SC Joure 6  en Warga 5 . 
Hierbij staken voor ons  Akkrum en Nieuweschoot er boven uit. Zij zijn uit-
eindelijk ook als  kampioen en als runner-up geëindigd. De onderlinge wed-
strijden leverden dikke nederlagen voor ons  op (1-7  en 7-1  en 6-2  en 0-7). 
Toch konden wij ook tegen deze ploegen in de uitwedstrijden voor een deel 
van de wedstrijd goed meekomen. Ook werd er tweemaal dik verloren van 
FFS, maar ook in de uitwedstrijd waren wij de eers te helft de betere ploeg, 
alleen overkomt het ons  nogal eens  dat wij binnen 5  tot 10  minuten soms 
3  doelpunten achter elkaar moeten incasseren. Dan gaat het hard. Aeng-
wirden was  voor ons de meest irritante tegens tander, omdat deze ploeg 
een aantal domme schoppers  herbergt, die het plezier in het voetbalspel 
danig vers toren. In de thuiswedstrijd was  het overigens  de in Oldeboorn 
legendarische bassis t Arend “the Eagle” Bosma van de U rban Jungle Band, 
die voor Aengwirden de 3-0  maakte. Hij was  als  een kind zo blij en van 
onze kant werd hem dit van harte gegund. Jammer van een aantal verve-
lende medespelers . Na de winterstop werd in de uitwedstrijd uiteindelijk 
een sneue 2-1  nederlaag geleden. Ook Renado bond ons  tweemaal aan 
zijn zegekar. In het begin van de competitie werd het in St. Nicolaasga 7-2 
en in februari jl. moeten wij thuis  een (terechte) 2-3  nederlaag slikken. De 
wedstrijden tegen Lemmer waren van onze kant niet slecht, maar de beide 
ontmoetingen leverden ons  welgeteld 1  punt op. Thuis  verloren wij met 1-
3  en uit werd het 1-1 . De uitwedstrijd in dit voorjaar bleek een soort ken-
tering te zijn in ons  seizoen. H ierna volgden (meer) goede resultaten. Te-
gen de uiteindelijke nummer 3  van de ranglijs t, Joure 6 , werden 4  punten 
in de wacht gesleept. Hierbij dient gezegd te worden dat wij in de thuis-
wedstrijd 3  spelers  van het 2e elftal bij de selec tie hadden. Zij namen de 
hele doelpuntenproductie (4-1) voor hun rekening. In de uitwedstrijd was  
dit er één (Patrick) en hoewel Joure zichtbaar makkelijker voetbalde en wij 
zelfs  nog 10 minuten met 10 man moesten spelen, pakten wij toch op ka-
rakter één punt. Dit bleek een belangrijk punt te zijn, waardoor wij het 
opkomende Read Swart uiteindelijk toch nog achter ons  konden houden. 
Tegen ditzelfde Read Swart werd thuis  met 3-0  gewonnen en uit met 3-1  
verloren. Ook hier speelden wij een heel goede eerste helft, maar zakten 
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we na rust (mede door de temperatuur) ver weg. Met Gersloot was  er volle-
dige balans  gezien de 2-1  uitnederlaag en de 2-1  thuiswinst. Hier zorgde 
gastspeler Patrick voor beide doelpunten. Het is  sowieso gebleken dat gast-
spelers  in het 3e over het algemeen erg floreren. E r werden maar liefs t 12 
van de 42 doelpunten gescoord door gas tspelers . Hieruit mag geconcludeerd 
worden dat het 3e andere spelers  beter maakt. Als gastspeler zit je dus 
goed bij het 3e! De onderlinge strijd met I rnsum werd op doelsaldo gewon-
nen. Uit werd onnodig met 3-1  verloren, maar thuis  werd dit hersteld mid-
dels  een 6-3  overwinning (5  doelpunten van gastspeler Jesse). Tot slot wer-
den er tegen rode lantaarndrager Warga in totaal 4  punten in de wacht ge-
sleept. De uitwedstrijd leverde een fortuinlijk 2-2  op en thuis  werd er naar 
een 6-4  korfbaluitslag gevoetbald. Dit alles leverde een 9e plaats  (van de 
12) met 18 punten, waarbij 5  x (thuis ) werd gewonnen en 3  x (uit) werd 
gelijkgespeeld. Met de genoemde 42 gemaakte doelpunten zaten wij bijna 
op een gemiddelde van 2  per wedstrijd en met een aantal tegendoelpunten 
van 81 op bijna 4  per wedstrijd. 
Alles  overziend is  er toch sprake van een geslaagd seizoen. Ondanks  het feit 
dat dit elftal al enige seizoenen de minste punten van alle seniorenteams bij 
elkaar voetbalt, is er sprake van een goede en harmonieuze s feer binnen het 
team. Het puntentotaal is  overigens  wel gestegen ten opzichte van het vori-
ge seizoen, dus wie weet waar dit team ooit zal eindigen. Wij hopen dan ook 
zeker dat er volgend seizoen weer 4  seniorenteams ac te de presènce kunnen 
geven en dat de samenstelling van het team min of meer gelijk zal zijn. 
Namens  het 3e elftal wens  ik een ieder een heerlijke zomerstop toe. Tot vol-
gend seizoen!  

Johan T ijsma 

Eindstand 2007/2008 Mannen Zondag reserve 3, 6e klasse AI 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Akkrum 4 22 17 2 3 53 103 34 0  

2. Nieuweschoot 4 21 15 1 5 46 82 36 0  

3. SC Joure 6 22 13 4 5 43 94 46 0  

4. Aengwirden 4 22 13 4 5 43 73 35 0  

5. FFS 4 22 13 4 5 43 76 41 0  

6. Renado 5 22 10 3 9 33 79 51 0  

7. Gersloot 1 22 8 4 10 28 58 61 0  

8. Lemmer vv 3 21 7 5 9 26 58 62 0  

9. Oldeboorn 3 22 5 3 14 18 42 81 0  

10. Read Swart 5 22 5 3 14 18 41 82 0  

11. Irnsum 5 22 4 2 16 14 36 84 0  

12. Warga 5 22 2 3 17 9 34 163 0  
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Oldeboorn 4 

Eindstand 2007/2008 Mannen Zondag reserve 4, 6e klasse BF 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Surhuisterveen 3 22 16 3 3 51 90 38 0  

2. ONB 6 22 14 4 4 46 69 36 0  

3. De Sweach 2 22 13 5 4 44 89 50 0  

4. Thor 3 22 12 2 8 38 69 39 0  

5. Drachten 6 21 10 3 8 33 80 59 0  

6. Aengwirden 3 22 9 4 9 31 71 54 0  

7. Oerterp 5 20 9 2 9 29 60 54 0  

8. Irnsum 6 22 8 5 9 29 56 58 0  

9. Tijnje 4 22 8 2 12 26 57 82 0  

10. Oldeboorn 4 21 7 4 10 25 72 79 0  

11. GAVC 4 22 3 4 15 13 45 91 0  

12. Friesland 5 22 2 0 20 6 27 145 0 

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 
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Oldeboorn heeft nog nooit verloren 
Knoop het in je oren 
Van achter en van voren! 

Dit zongen wij vroeger in de speeltuin als  er eens  Akkrummers  
langs  kwamen. Helaas , dit lied is  niet de werkelijkheid, maar als  al 
die F-jes  die ik getraind heb straks  hopelijk in het eerste komen 
dan zal het ooit ……Dit zal wel altijd een droom blijven!  
Mijn tijd bij vv Oldeboorn begon toen ik mijn grote kleine broer 
Gysbert naar de trainingen van de F-jes en wedstrijden bracht. 
Mijn zus  Amarins en ik vonden het prachtig om die jongetjes  te 
zien voetballen en we wilden het zelf ook wel graag. Maar ja, dat 
“turnjen” bij juf Klaske N ijdam dan? “Net myn turnfamkes”, dacht 
ús  mem. Helaas  voor moeder waren we al met het voetbalvirus  
besmet. M ijn vader zat in het bes tuur en had maar één antwoord: 
“As  jimme frouljus-fuotbal ha wolle, dan regelje jimme dat mar”. 
Het bestuur s tond er niet om te springen, maar het is  er wel geko-
men. 
Als hokkelingen die voor het eers t in de wei gelaten werden spron-
gen wij met zijn allen op de grote groene grasmat rond. Na de vele 
verliespartijen, dan eindelijk die eerste keer de allereerste wins t-
partij in het eerste seizoen. Begon het spelletje zowaar nog leuk te 
worden ook.  
We hebben veel geleerd van onze eerste trainer, een ietwat 
vreemde kwast (beroepsdeformatie waarschijnlijk) die tactisch 
zeer s terk was  en altijd wel mooie en tactische praatjes  had. Op 
een dag s tond hij voor de deur of ik wel in de activiteitencommis-
sie wou. Als  hij dat vroeg dan kon je eigenlijk al niet meer nee 
zeggen. Het hoogtepunt in die commissie was  dat we voor de 
jeugd een kamp hebben georganiseerd op camping “Boarnshiem”. 
Toen ik enkele jaren later ook nog de aanvoerdersband kreeg en 
op mijn favoriete plekje (mid-mid) mocht spelen was  voetbal hele-
maal top. Dat mijn zus  na twee pittige blessures , de laats te keer 
een scheenbeenbreuk, afhaakte heeft mij wel doen twijfelen om 
door te gaan. 
De laats te twee jaren heb ik in het samenwerkingsverband met 
Grou gespeeld en we werden bijna kampioen. Wij zijn ook nog ge-
promoveerd naar de vierde klasse! Na dertien jaar, op een enkel 
kleinigheidje na blessurevrij, heb ik mijn voetbalschoenen aan de 
wilgen gehangen. (Op je hoogtepunt s toppen is  het mooiste wat er 
is  zeggen ze.) 
Training F-jes .  
Naast mijn eigen voetbalac tiviteiten werd ik al snel gevraagd of ik 

De balpen rolt verder 
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ook jeugdtrainer wilde worden. Ik heb het fantas tisch gevonden 
om de jongs te jeugd de eers te beginselen van de voetbalsport bij 
te brengen. Die kleine madeliefjes en paardebloemen plukkende 
kereltjes  en enkele meiden het spel met de bal bij te brengen was  
elke keer weer genieten. 
Afgelopen seizoen startte het profvoetbal voor dames. (helaas , net 
te laat of te vroeg hoe je het ook bekijkt.) Voor de jonge meiden 
van onze club een uitdaging lijkt mij.  
Scheids rechters  zijn is  een heel ander onderdeel van de voetbal-
sport. Ik heb naast het trainen van de jeugd ook vele van de wed-
strijden van deze jonkies  gefloten. Wel leuk, maar soms ook las tig. 
Vooral als  ouders  (en helaas  ook veel jeugdleiders) veel te fanatiek 
zijn. Het is  begrijpelijk dat je graag wilt dat je kind of pupil het 
spelletje (het is  uiteindelijk een wedstrijd) wint. Maar niet ten kos-
te van alles . Voetbalsport is  een spel, en spelen is  leuk!! en dat 
moet het zeker voor de jongste beoefenaars maar feitelijk voor 
allen blijven.  
Zo enkele hapsnappen uit mijn voetbalcarrière. Ik geef de balpen 
door aan: 

Siep Bangma. 
Sierou. 
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Jeugdsportfonds 

Dat sport goed is  voor kinderen, hoeft 
niemand uitgelegd te krijgen. Met name 
voetbal is  geschikt om kinderen in beweging 
te krijgen, hun motoriek te trainen, te leren 
omgaan met winst en verlies  en wat al niet 
meer. 
Dit moet natuurlijk niet alleen weggelegd zijn voor de welgestel-
den . Daarom bestaat er een jeugdsportfonds  om zo nodig financ i-
ele hulp te bieden aan ouders . 
Wilt u meer informatie hierover? Kijk dan op:  
   www.jeugdsportfonds.nl. 

Uitslag Eendenrace. 

Afgelopen 3  mei was  het weer zover . De 
eendjes  zwommen onder grote publieke be-
langstelling weer door de Boorne. Door de 
gunstige wind en s troming was  het een korte maar spannende ra-
ce. Een driekoppige jury moest de bes lissing brengen welke eend-
jes  de prijzen hadden gewonnen!   
Unaniem werden de volgende nummers  aangewezen: 
 

1e prijs : € 300 Eendnummer:: 31 
 
2e prijs : € 150 Eendnummer: 84 
 
3e prijs : € 50 Eendnummer: 137 
 

De eerste prijs  is  reeds  uitgereikt . De andere prijzen kunnen na 
het tonen van het lot worden afgehaald bij de penningmeester B. 
Oosterbaan. 
 
Volgend jaar de eerste zaterdag in mei zwemmen de eenden weer!  

Einepykerace 2008 
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Oldeboorn B1 

Oldeboorn C1 

Eindstand 2007/2008 B-Junioren B1, 3e klasse L 
# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Oldeholtpade B1 22 21 1 0 64 118 28 0  
2. Renado/VVI B1 22 15 3 4 48 80 31 0  
3. Sleat B1 22 14 3 5 45 97 46 0  
4. SC Joure B3 22 14 3 5 45 65 36 0  

5. Steenwijker Boys B1 22 12 1 9 37 70 55 0  
6. Oldeboorn B1 22 11 2 9 35 58 53 0  
7. EBC/Delfstrahuizen B1 22 10 3 9 33 55 44 0  

8. DWP B1 22 7 4 11 25 48 64 0  
9. VWC B1 22 6 3 13 21 38 74 0  
10. QVC B1 22 4 3 15 15 42 95 0  
11. Woudsend B1 22 1 4 17 7 25 75 0  

12. Mildam B1 22 1 2 19 5 26 121 0  

Eindstand 2007/2008 C-Junioren C1, 4e klasse 8 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Sleat C1 22 19 0 3 57 128 36 0  

2. Langezwaag C1 22 18 1 3 55 125 28 0  

3. Oldeholtpade C1 22 17 2 3 53 159 43 0  

4. Aengwirden C1 22 10 3 9 33 61 69 0  

5. Udiros C1 22 10 2 10 32 86 56 0  

6. Oldeboorn C1 22 9 3 10 30 64 84 0  

7. Mildam C1 22 8 5 9 29 77 101 0  

8. Oudehaske C1 22 8 3 11 27 73 89 0  

9. Bakhuizen C1 22 8 2 12 26 79 98 0  

10. Woudsend C1 22 6 2 14 20 50 108 0  

11. EBC/Delfstrahuizen C1 22 4 3 15 15 63 142 0  

12. BOZO C1 22 1 2 19 5 24 135 0  
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De in haal wedstrijd van donderdag 10 april 

De teams waren: Aldeboarn d1 - wykels  hallum d2 
We moesten 18:00 in de box zijn. We gingen in trappen en warm 
lopen. De tegenstanders  waren ook gearriveerd. De wedstrijd kon 
beginnen rond een uur of half 7 . Het was  heel spannend. Het ging 
wel goedn en ringo maakte het 1e en enigste goal voor ons . We 
stonden de hele 1e helft sterk en met 1-0  voor.  
Na de rust werden we wat te makkelijk. We gingen minder Pasen 
en minder oplettend. Dat lijde tot het 1e tegen doelpunt. Ik merkte 
dat we ietse veller werden. De s tand was  lang 1-1  en ik dacht dat 
het zo zou blijven. Maar aan het eind van de wedstrijd werd het 2-
1  voor de tegenpartij. zo bleef het dan ook. We hebben toen nog 
even vel gespeelt en toen flood jan de boer dat het afgelopen was . 
De s tand is  dus  2-1  verlooren. 

Goal = 1  van ringo crone. 

Bas 

Wardy D1 - Oldeboorn D1 

1e helft 
we moesten tegen Wardy uit. toen we daar aankwamen moesten 
we eers t even omkleden. daarna moesten we in trainen. toen be-
gon de wedstrijd wij hadden als  eerst aftrap. ringo kreeg de bal 
toen scoorde ringo de 0-1  binnen de eerste 5  minuten. meteen 
daana deed sietse een diepte paas  naar ringo en scoorde ringo de 
0-2 . daarna scoorde de tegens tanders de 1-2 . toen gaf sietse weer 
een diepte paas  op ringo en scoorde ringo de 1-3 . daarna paasde 
robin naar ringo en scoorde ringo de 1-4 . toen gaf ringo een paas 
naar s ietse over de verdediging en scoorde sietse de 1-5 . 
toen was  het pauze 
2e helf 
toen hadden de tegen s tanders  aftrap die had sietse gelijk tepak-
ken. P aasde naar ringo. ringo ging naar voren lopen en paasde 
ringo naar het coal maar de keeper had hem net tepakken. toen 
pakte freek de bal af. dribbelde freek naar voren en paasde naar 
bas . bas  die nam aan en scoorde de 1-6 . beetje later ging ringo 
van de helft naar het goal dribbelen. moest alleen nog de laatse 
man voorbij. die ging hij voor bij en scoorde de 1-7 . ringo paasde 
naar s ietze net voor de goal en scoorde s ietse de 1-8  een paar mi-
nuten later was  het tijd en hadden wij gewonnen. 
Freek 

Oldeboorn D1 
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Oldeboorn D-1 Be Quick D-5 

Be Quick kwam helemaal uit Dokkum en was  er nog maar net. Het 
was  een kwestie van aankleden en spelen maar. 
In het begin ging het wel goed maar we scoorde niet, E indelijk 
kwam het eers te goal van Adi, toen scoorde Adi weer!  Daarna 
scoorde Bas  een heel mooie goal en daarna maakte ik er eentje. 
Ruststand 4-0  voor. 
De tweede helft ging van start. Het ging heel snel en toen kwam 
het volgende doelpunt er aan. Bas  wist de bal met de borst er in te 
lopen. Meteen daarna scoorde Bas  weer!  Het duurde even maar 
toen kwam het volgende doelpunt van mij. Daarna scoorde ik weer 
en toe scoorde Sietse uit het niets . Het laats te doelpunt werd ook 
door mij nog gescoord. 
Eind uitsag: 10-0  voor Oldeboorn. 

Ringo C rone 

Verslag over de wedstrijd Be-Quick - Aldeboarn 

We hebben zoals  gewoonlijk gewonnen. Maar dit keer met 0-11. 
Het was de eerste wedstrijd op kunst gras . En dat gras  was  heel 
erg. Als  je een keer een s leiding maakt dan heb je je knie open 
liggen.  
De eerste goal maakte Johannes  hij zat prachtig. Maar dat kwam 
door de voorzet van Ringo. De tweede was  van Bas  en de derde 
van Ringo. 
Pauze 
Begin van de tweede helft was  niks . Maar gelukkeg scoorde Sietse 
met de voorzet van Ringo. Daarna gaf Be-Quick het op. Dus kon-
den Ringo en Sietse nog meer scoren. 
Dit is de volgorde: 

Ringo met voorzet van Sietse 
Sietse met voorzet van Ringo 
Sietse 
Ringo met voorzet van Sietse 
Ringo 
Sietse met voorzet van Ringo 
Sietse 

Dit was  de wedstrijd 

Geschreven door Robin van der Bij 

Heey 

Wij de D pupillen hadden zaterdag 3  mei 2008 een voetbal wed-
strijd en moesten tegen de ploeg vvt (voetbal vereniging twijzeler-
heide) spelen. We begonnen de wedstrijd om 11.00 uur met als  
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scheidsrechter Jan de Boer. E r werd gefloten en de wedstrijd kon 
beginnen. 
We begonnen goed en kwamen gelijk op een voorsprong van 1-0  
door een mooie goal van s ietse. Daarna werd de tweede goal ge-
maakt door ringo. Een paar minuten later kwam de 3-0  door een 
mooi doelpunt weer van ringo. De 4-0  kwam er ook al weer aan 
door een actie weer van ringo. De 5-0  werd gescoord door bas  
dat was  een goal uit een corner. Toen gingen we wat slechter spe-
len en twijzelerheide kreeg een kans  en die bal ging er in door dat 
keeper edwin hem jammer genoeg niet kon houden en had door 
gelaten. Dus toen stond het 5-1 . Daarna gingen we weer wat be-
ter spelen omdat we een doelpunt tegen kregen dus  kwam de vol-
gende goal voor ons  er ook al weer aan en stond het 6-1 . Die goal 
kwam weer van ons  goeie links  voor ringo een mooi schot die er 
ook al weer in zat. 
Even later werd er afgefloten door Jan de Boer, en gingen we eerst 
wat drinken in de box, wat bijpraten hoe de wedstrijd ging en later 
gingen we weer leuk het veld op om weer te voetballen. 
We moesten nog even op gang komen en de andere ploeg begon 
goed dus kregen we een doelpunt tegen doordat de tegen partij 
scoorde en s tond het 6-2 . We gingen weer wat beter voetballen en 
kwam ringo weer in actie en werd het al snel weer 7-2 . We bleven 
goed voetballen en bleven rond spelen todat sietse een mooie kans  
kreeg en scoorde de 8-2 . De 9-2 werd alweer gescoord door ringo!  
De 10-2! Werd jawel gemaakt door johannes! Helaas  werd het 
daarna 10-3  door een goal van de tegenpartij. Daarna werd de 11-
3, 12-3, 13-3 allemaal gemaakt door sietse!  En de laatste goal 
werd gemaakt door onze verdediger (laats te man) freek. 
Toen vond Jan het wel genoeg en floot hij af. Jan bedankt voor het 
fluiten. 

Groetjes  Jaike Fokkema 

VVT D2 – vv Aldeboarn D1 

Op donderdag 8  mei hadden we een wedstrijd tegen VVT D2. Het 
was  een uitwedstrijd en we hebben gewonnen met 8-0 .  
We hadden gelukkig goede verdediging en goede aanvallers . Een 
paar keer braken ze door maar scoorden niet. Edwin, onze bes te 
keeper, was  er niet omdat hij hechtingen in zijn voet had, Robin, 
onze een na beste keeper, was  er ook niet en ik (Adi) ben onze 
derde keeper en moest dus  in het doel s taan. Het was  een sportie-
ve wedstrijd met heel mooi weer! 
Gescoorde doelpunten 1ste helft: 

Hoekschop door Bo 0-1  
Afs tand door Sietse 0-2 
Doorgaan door Ringo 0-3  
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Door Johannes  0-4  
Gescoorde doelpunten 2de helft: 

Schot door Sietse 0-5  
Schot door Bo 0-6  
Schot door Sietse 0-7  
Pas  van Bo 0-8! 

Adi Ashur (team D1) 

Voetbalverslag  14 mei 2008 Oldeboorn D1 – Be quick D6 

Be quick was  vals  want ze hadden een keeper van de D1 ingezet. 
Vorige keer hadden we 25-0  gewonnen en nu 0-12. Edwin was er 
niet want hij had 7  hechtingen in de voet. Dus  zetten we Adi op 
goal. Het was  best lang rijden maar wel gezellig in de auto. 

 Scorer Aktie 
0-1 Ringo  pass  Freek 
0-2 Max      pass  Sietse 
0-3 Ringo   pass  Freek 
0-4 Ringo   Breedte pass  Sietse 
0-5 Max      Sietse/Ringo 
0-6 Ringo    Sietse/Johannes  

Tweede helft Ranja !! 
0-7 Sietse      Solo 
0-8 Bas       Pass Johannes 
0-9 Sietse    Verre uitrap Adi 
0-10 Sietse   Solo 
0-11 Sietse   Pass Freek 
0-12 Bas      Pass Jaike/Sietse 

Doeii Johannes  en Sietse -.- <(-_-)>   :::::) 

Eindstand 2007/2008 D-Pupillen 7-tal (voorjaar) D1, 1e klasse AP 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Oldeboorn D1 10 9 0 1 27 104 7 0  

2. Wykels Hallum D2 10 9 0 1 27 90 17 0  

3. Wardy D2 10 6 0 4 18 61 64 0  

4. VVT D2 10 4 0 6 12 60 63 0  

5. Be Quick D D6 10 1 0 9 3 18 100 0  

6. Be Quick D D5 10 1 0 9 3 15 97 0  
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voetbal verslag e1 - Heerenveense boys E5 

zaterdag 12-04-08 hebben wij tegen Heereveense boys  e5  ge-
speeld. We hebben 2-0  gewonnen. We waren met z'n achten. De 
eerste helft hadden we de wind tegen ons  in. De tweede helft had-
den we wind mee dus  werd het gemakkelijker voor ons . O , ja we 
begonnenom 10:00 te spelen.  
En er was  in de laatste twee minuten nog een vrijetrap voor Hee-
reveens  boys , die zat niet want we hadden de goal met z'n allen 
verdedigd 

Corné 

Heerenveense boys E5 - Oldeboorn E1 

Zaterdag 26 april gingen wij om half 10  voor de tweede keer naar 
Heerenveen.  
Maar de vorige keer kwamen ze niet opdagen maar gelukkig nu 
wel !!! 
We gingen eerste even in schoppen, en daarna gingen we spelen. 
De eerste helft stonden we 2-0  achter :-(  
De tweedehelft scoorde Gerard en even later Nina 
En toen stond het 2-2 
Het was spannend want iedereen kon wel een Goal maken. 
Dus het bleef 2-2  

Groetjes  Nina van Kalsbeek 

Oldeboorn E1 

Eindstand 2007/2008 E-Pupillen (voorjaar) E1, 3e klasse C1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. IJVC E2 10 7 0 3 21 41 18 0  

2. Oldeboorn E1 10 6 2 2 20 27 20 0  

3. RES E2 10 6 1 3 19 33 25 0  

4. Heerenveense Boys E5 10 5 1 4 16 30 20 0  

5. SC Joure E5 10 3 1 6 10 25 33 0  

6. De Walde E1 10 0 1 9 1 16 56 0  
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Aldeboarn E2-Oudehaske E2 

Wij hebben met 3-2  gewonnen! 
Bo heeft er twee gescoord, hencko één verder waren er ook nog 
Floris , Yannick, Mencko, Brend,en ik zelf natuurlijk.  
Het was heerlijk weer met veel zon. 
De eerste kans  werd gemaakt door Bo via mij. 
Het tweede was  heel mooi en goed door Floris  gestopt maar Floris  
kon hem niet vastpakken en toen ging hij er in. 
Bo had nog een schot op doel maar die ging tegen een speler aan, 
En toen in de rebound schoot hij hem er in. 
Ze hebben hun laatste doelpunt in een corner gemaakt,want hij 
kwam in z’n benen en toen schoot hij hem er makkelijk in. 
Het derde was Hencko met zijn geweldige effec tballen.  

Max Antonissen 

Een wereldteam 

Aaaaaahhhhh, nee dat kan niet. Een seizoen draaien met slechts 8  
man. Neeeeeeeee dat lukt nooit. ‘P atrick niet zeuren! Waar een wil 
is  is  een weg’. Nou dat hebben we geweten. Bellen, bellen en nog 
eens  bellen om die lege plekken op te vullen. Speler van de E1 
lenen (Waarna de E1 met 6  man moest spelen door plotselinge 
ziekte), potentiële gas tspelers  die wel zouden willen spelen maar 
net weggekaapt zijn door een ander team, dan maar ex-spelers  
vragen, en als  er dan helemaal niemand te vinden was  dan maar 
met z’n zessen spelen…… maar we hebben het gerooid!   
Jullie moesten soms niet één maar wel tien s tappen extra zetten. 
Nooit eens  effe rustig aan, geen wissel dus  doordraven. Doordat 
we nooit een paar wedstrijden met het zelfde team konden spelen, 
konden we ook niet alle punten naar ons  toehalen. 
Maar als  we met het hele c luppie bij elkaar waren dan wisten we 
ook meteen te presteren. De uiteindelijke kampioenen DWP  had-
den de grootste moeite om de kampioensschaal te veroveren door-
dat wij zo lang van geen wijken wilden weten. De helft van hun 
tegendoelpunten in de competitie kwamen van Oldeboornse voe-
ten!  
We zijn uiteindelijk als  vierde geëindigd met slechts  2  punten ach-
terstand op de nummer twee. 
Maar er zijn meer prijzen te winnen dan alleen de competitie!  We 
hebben ook nog meegedaan met twee toernooien. Één in Akkrum 

Oldeboorn E2 
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en één ś avonds  in Drachten. En dat laatste toernooi zullen we tot 
in lengte der dagen onthouden! We waren tot het bot gemotiveerd, 
want we zouden de wedstrijden voor de ongelukkige Floris  winnen. 
Floris  was  wekenlang uitgeschakeld door een dwarse blindedarm 
ontsteking die maar niet over wou gaan. Daarnaas t was het voor 
Hencko en Ank hun laatste wedstrijd bij ons , die moesten we na-
tuurlijk een afscheidscadeau geven door klinkende overwinningen. 
En het lukte zo waar. We zijn na een zinderende finale als eerste 
geëindigd. Wat we op gepas t wijze gevierd hebben: met zang en 
dans  onder de douche. Terwijl de portier het hek achter ons  op slot 
gooide zijn we tenslotte dik tevreden de auto’s  in gestapt. 
Jongens  het was  weer een mooi jaar, sommigen zullen volgend 
jaar de jongere kinderen op s leeptouw nemen, anderen zullen de 
stap naar het grote veld nemen en zullen de buitenspelregel moe-
ten leren. Iedereen in ieder geval bedankt en succes .  
Groet, Patrick 

Eindstand 2007/2008 E-Pupillen (voorjaar) E2, 4e klasse AV 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. DWP E2 10 10 0 0 30 75 13 0  

2. GAVC E5 10 5 1 4 16 41 28 0  

3. Oudehaske E2 10 5 0 5 15 41 55 0  

4. Oldeboorn E2 10 4 2 4 14 30 32 0  

5. Jubbega E2 10 4 1 5 13 31 34 0  

6. Heerenveen E7 10 0 0 10 0 14 70 0  
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f1 ffs – oldebaor f1  - 2008 – 6 – april 

we waren klaar voor vertrek en toen ineens  was  ik mijn tas  verge-
ten. gelukig was ie maar in akkrum, en toen waren we daar en we 
heben verloren. 7-2  en Jesse heeft in de eers te helft geskoort. 
twede helft heeft djurre geskoort. 

djurre van der Woude 

Oldeboorn F1 – FFS F1               16 april 

De wetstrijd is begonen. F1  is  er klaar voor. vorige keer hebben we 
met 7-2  verloren. 
De aftrap is  voor FFS. We deden goed ons  best en kwamen voor 
met 1-0 . FFS maakte een doelpunt. Toen makte wij weer een doel-
punt. FFS maakte weer een doelpunt 
met de pouze stond het 2-3 . 
Bijde ploegen maakte nog een doelpunt. Het was spanende wet-
strijt.We hadden wel een puntje verdiend. 

Famke 

Eindelijk F1 wint ! 

We waren in de kleedkamer ons  aan het om kleden voor de wed-
strijd tegen Langweer. Daarna gingen we ons  in trainen  voor de 
wedstrijd . toen we dat hadden gedaan gingen we het velt op . 
Langweer nam de af trap daarna ging het goed voor ons  we pakten 
steeds de bal af in de wedstrijd We gingen snel op de goal af en 
maakte een punt en zo ging het door tot de tegenpartij ook een 
goal maakte we wonnen met 9-1  werden na afloop getrakteerd op 
een ijs je. 

Gerrit wierda 

Oldeboorn F1 

Eindstand 2007/2008 F-Pupillen (voorjaar) F1, 3e klasse AW 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Udiros F1 8 8 0 0 24 85 8 0  

2. Aengwirden F1 8 5 1 2 16 37 11 0  

3. FFS F1 8 4 1 3 13 20 21 0  

4. Oldeboorn F1 8 2 0 6 6 20 56 0  

5. Langweer F1 8 0 0 8 0 3 69 0  
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Wij moesten zaterdag 5  april om 8 uur weg om te voetballen tee-
gen irnsum. Roelof haalde ons  op bij papa en petra en mijn papa 
moest ook rijden en jisk ging ook mee. Jisk stond langs de lijn en 
ging ook achter de bal aan. We heben verloren met 4-1  maar ik 
heb wel zelf geskord. 
Groetjes  daan brandinga F2  

LSC 1890 Sneek F10 – Oldeboorn F2 

Dinsdag 8  april 18 .30  
Brrrr…. De zon schijnt maar het is  koud, maar we mogen niet kla-
gen we hebben onze eerste inhaalwedstrijd. Beetje warm lopen en 
daar gaan we. En we hebben er toch een zin in……. Kom maar op 
jongens . Eerste helft waren we goed bezig en de eerste coal viel 
ook al in de eers te 5  minuten door Wolter volgens  mij het ging ook 
allemaal zo snel en daar was  de volgende al 2-0 . We kunnen beter 
s ’avonds voetballen zijn we tenminste wakker. De bal was alleen 
maar aan een kant en dat was  voor ons  de goeie kant natuurlijk 
hahahahaha…….  
Voor de rust was  het 4-0 . Snel ranja wat 10 minuten pauze niks  
hoor voetballen het is  veel te koud om stil te zitten kom jongens. 
Kom snel weer ballen, ze hebben er zin in de bal komt weer alleen 
maar op een helft dus  ik sta maar wat rondjes  te lopen in de coal 
om warm te blijven. Wolter maakt weer een goeie Aktie, oeiiiiiiiii 
paal maar ja daar is  Cederic  jajajaja coal……5-0. De jongens  zijn zo 
blij we staan voor. En al snel is het 6-0  de scheids fluit 5  minuten 
eerder af  de jongen hebben het koud, snel douchen. Jullie hebben 
topi top gevoetbald mannen. Op naar de volgende overwinning. De 
coals  zijn gemaakt door: Daan 1 , Cederic  1 , Wolter 3 , Rinse1  

Justin 

Oldeboorn F2 

Eindstand 2007/2008 F-Pupillen (voorjaar) F2, 4e klasse CR 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Irnsum F2 10 9 0 1 27 59 16 0  

2. ONS Sneek F6 10 8 1 1 25 41 10 0  

3. Oldeboorn F2 10 5 1 4 16 35 20 0  

4. Scharnegoutum'70 F4 10 5 0 5 15 22 24 0  

5. Akkrum F7 10 1 1 8 4 11 51 0  

6. LSC 1890 F10 10 0 1 9 1 6 53 0  
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NAAM elftal DPT 

P.Poepjes Tweede39 
A.Faber Vierde 22 
D.H.Akkerman Tweede 15 
T .Akkerman Eerste 14 
E .Mulder Eerste 13 
Joh.Watzema Tweede 12 
H.Oosterbaan Vierde 12 
C .Reitsma Vierde 10 
A.Bergsma Tweede 8  
S.Veenstra Eerste 7  
A.Watzema Derde 7  
W.van Kalsbeek Vierde 7  
B.P .Kleefstra Eerste 6  
A.Vink Tweede 6  
B.de V reese Tweede 5  
J.Haspels Derde 5  
J.Tijsma Derde 5  
R.van Warmerdam Derde 5  
A.Huisman Eerste 4  
H.Vlietstra Eerste 4  
E .Quarre Tweede 4  
A.Oosterbaan Derde 4  
J.Meester Vierde 4  
S.Oosterbaan Vierde 4  
P .Antonissen Tweede 3  
T .Proot Tweede 3  

NAAM elftal DPT 
J.Beimin Eerste 2  
S.Bangma Tweede 2  
J.Zandberg Tweede 2  
F.Goerres Derde 2  
A.Hobma Derde 2  
P .v/d Vlugt Derde 2  
R.van Kalsbeek Vierde 2  
R.van Steinvoorn Eerste 1  
J.N ijholt Tweede 1  
J.Haspels Vierde 1  
O.Kloosterboer Vierde 1  
J.Mulder Vierde 1  
 
 
 
 
 

Pieter.Poepjes. VAN DER FEER 
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