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Op 8 oktober jl. heeft de eerste vergadering van het nieuwe be-
stuur plaatsgevonden. Wij willen als bestuur graag iedereen infor-
meren over waar we ons onder andere mee bezig houden. De be-
la ngrijkste punten zijn onderstêa nd weergegeven :

. Kim Poepjes is uitgênodigd door de KNVB om deel te nemen
aan een selectiewedstrijd. Via een emailbericht is bekend 9e-
maakt dat Kim ats talent is gêzien. Elders in het clubblad mêer
hiêrover.

. Ingekomen : Niêuwsbrief sportstroom: actie waarmee middels
de website van WV Oldeboorn geld kan worden verdiend. Binne
maakt een voorstel voor deêlname aan deze actie.

. OÍferte schoonmaak kantine en biigebouw (Vademe) is akkoord.

. HuishoudelUke handleiding is akkoord. Auke verspreid deze aan
leiders en trainers. Johannes Nijdam zorgt voor verspreiding
aan jeugdleiders- en trainers.

. Controle van de brandblusapparaten heeft plaatsgevonden.

. Auke maakt een prijslijst voor shirts, broekjes, sokken etc. De-
ze wordt bewaard bU de voorraad in de kast. Vrijwilligers die
kantinedienst draaien kunnen uitgifte/verkoop artikelen doen.

. Op 10 oktober jl. heeft een aantal jeugdleden onkruid verwij-
derd en bestreden. Jan Mulder heeft op deze dag de versnape-
ringen beschikbaar gesteld. Iedereen die hieraan heeft meege-
werkt, wordt hartelijk bedankt.

. Op 17 oktober jl. is er een klussendag georganiseerd door Auke.

. Auke maakt diverse postvakjes in de bestuurskamer.

. Kalk-commissie is opqestad: alle leden zijn enthousiast. Iedere
week worden beide velden gekalkt.

. Peukenbak: Auke vraagt prijs aan en maakt voorstel.

. Frans Goerres maakt een prijs voor een nieuwe container van
Omrin.

. Keuring van de lichtmasten heeft plaatsgevonden.

. Er wordt gewerkt aan een nieuwe omheining van dê fietsenstal-
ling.

. Lijst met'wat te doen'wordt gemaakt voor ka ntinedie nsten.

. Jan en Auke hebben Annet en Amarins (activiteitencommissie)
gesproken over schoonmaak, activiteiten etc.. De dames brui-
sen van energie om activiteiten te organiseren.

. Auke vraagt René van Kalsbeek om bij Haye van der Heide
langs te gaan i.v.m. schilderen van het hokje wat Haye heeft
gemaakt.
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. De navolging van het rookbeleid is (nog stêeds) hopeloos. Er is
een wettelUk rookverbod, wat inhoudt dat er njet gerookt mag
worden in de sportkantine. Het bestuur confirmeert zich hieraan
en verwacht van iedereen medewerking. Het bestuur is van me-
ning dat, mocht er controle komen, de rokers moeten opdraaien
voor de boete. In het clubblad meldinq maken van het rookver-
bod.

. De balsponsoren zijn bekend.

. Het wordt de komende tijd krap met spelers j.v.m. schorsingen
en blessures.

. Geschorste spelers mogen NIET spelen, ook niet in lagere elftal-
len.

. Spelers diê niet lid zijn, mogen niet meespelen in wedstrijden.

. Op de speelvelden mag niet worden getraind.

. Het bestuur zal iedere 2e donderdag van de maand vergaderen.
De eerstvolgende vergadering zal zijn op 12 november as. om
20.00 uur.

. Jan: Er zal binnenkort in Aldeboarn een (of meer) AED worden
geplaatst. Locatie hiervoor nog niet bekend. Het lijkt het be-
stuur zinvol om in ieder geval een AED te plaatsen op of bij de
voetbalvelden.

Het bestuur

In horecagelegenheden mag
vanaf l juli 2008 niet meer wor-
den gerookt. De nieuwe wet
verbiedt ook het roken in de
sportkantine. De overheid legt
hoge boetes op bij overtreding
van de reqels. Dat betekent dus
dat er niet meer gerookt mag
worden in onze kantine.

Buiten ons clubgebouw, de
kleedkamers en de dugouts mo-
gen de fervente rokers wel een
sigaret opsteken.

YÁIIAÍ I JUII IS OOI( DTZE
sPomÍÀilflilE noo[vRtJ.
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Matige derby eindigt onbeslist (11 oktober)

Akkrum- Oldeboorn is altijd beladen. In het verleden was Akkrum
altijd de bovenliggende partij met de meeste kwaliteit, wat ook
vaak in een overwinning voor de Akkrumers resulteerde. Echter,
tjjden veranderen. De afgelopen vijf jaar waren de rollen omge-
draaid. Oldeboorn wist stabiel in de derde klasse mee te draaien,
en mistte zelfs op een haar na de tweede klasse. Akkrum daaren-
tegen moest het verloren terrein goed zien te maken en moest het
zelfs een jaartje in de vijfde klas meeballen. Akkrum wist dit ter-
rein weer goed te maken en is inmiddels êen stabiele vierde klas-
ser wat dit seizoen misschien wel op meer hoopt. Oldeboorn is vo-
rig jaar gedegradeerd, en heeft door het vertrek van bepaalde be-
palende spelers aan kwaliteit moeten inleveren. Oldeboorn en Ak-
krum zijn elkaar in competitieverband een mooie tijd niet tegenge-
komen, al werd in de voorbereiding en de winterstoppen regelma-
tig tegen elkaar geoefend. Dit alles komt ook door de connecties
die er tussên de dorpen liggen. Iedereen kent elkaar en dus is zo'n
wedstrud altijd speciaal. Het sms'en begint al een week van te vo-
ren, en zo kan elke speler zich op zijn eigen manier opladen voor
deze derby.
Akkrum kende een prima start van de competitie. Akkrum moest
een nederlaag incasseren tegen Irnsum, en had tot nu toe 1O pun-
ten verzameld. Oldeboorn had 7 punten bij elkaar gesprokkeld, en
moest dus winnen om weer gelijk te komen met de Akkrumers.
Kortom alle ingrediënten waren aanwezig om er een spetterende
derby van te maken. Dit viel achteraf tegen.
De wedstrijd stond onder leiding van de heer Kooistra. Bij Akkrum
was er qua opstelling niets verandert. Trainer Rorije zaq geen aan-
leiding om hier verandering in te brengen. Bij Oldeboorn viel het
op dat Johannes Nudam weer in de basis stond, na een langdurige
afwezigheid. De eerste tien minuten waren voor Akkrum. Hindrik
van der Meer Iiet B.P. Kleefsta zijn hakken zien en kwam via de
zijkant alleen op keeper Siep Bangma af. Deze keerde. Hierna was
het Frido Boersma die via een knappe aanval net naast schoot. Na
deze eerst tien minuten viel Germ Postma met een hamstring bles-
sure uit. Johannes de Vries viel voor hem in. Oldeboorn kwam er
sporadisch uit, maar gevaarlijk werd het niet. Ook Akkrum wist
niet gevaarlijk te worden. Het enige gevaar kwam uit de stilstaan-
de situaties. Uit êen hoekschop van de Boarnsters wist de degelijk
spelende aanvoerder, Wietse Huisman, knap raak te koppen. Kee-
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per Michel Geertsma was kansloos. Een tegenvaller voor de Akkru-
mers. Oldeboorn wist.deze tussenstand vast te houden tot de rust.
Na de rust een voorspelbàar spelbeeld. Oldeboorn was onmachtig
om voorin een vuist te maken en beperkte zich tot het verdedigen
van de voorsprong. Oldeboorn zakte terug en Akkrum moest het
spel maken. Het Iiet de bal wel goed rond gaan tot de 16-meter,
maar daar was het gebeurd. Oldeboorn gokte op een uitval, en
kreeg via Klaas Hartmans een mogelijkhejd om tegen de verhou-
dingen in de voorsprong uit te breiden. Johannes de Vries verde-
digde echter goed mee. Akkrum bleef drukken, en drukken, maar
uitgespeelde kansen leverde dit niet op. Uiteindelijk kreeg Akkrum
dan toch de verdiende beloning. Het was veelzeggend dat deze
wederom uit een stilstaande situatie moest vallen. Een strak geno-
men hoekschop van Harry Petter belandde op het hooÍd van Frido
Boersma, en deze wist knap raak te koppen. Dit alles tien minuten
voor tijd. Akkrum probeerde hierna de overwinning nog te pakken,
maar dit zat er niet meer in.
Op basis van balbezit was een overwinning van Akkrum misschien
wel terecht gewe€jst, al werd er vandaag vêêl te weinig gecreèerd
met dit balbezit. En dus was een gelijkspel terecht. Akkrum moet
volgende week uit naar corredijk, wat een pak slaag kreeg van
Harlingen, en dus weer wat goed heeft te maken. Dus geen mak-
kelijke pot. Oldeboorn moet het opnemen tegen Oosterlittens. Bei-
de ploegen zullen de nodige revanchegevoelens hebben.
Frido Boersma (Akkrum)

Oldeboorn verliest van Oosterlittens (18 oktobêr )

Het seizoen verloopt voor Oldeboorn tot nu uiterst wisselvallig.
Trainer Henk Hoekstra moet dit jaar veel jong spelers inpassen.
Dat heeft tijd nodig en dus is het ook niet verwonderljjk dat de
ploeg tot nu toe voetballend nog geen al te sterke indruk maakt.
De Boarnsters moèten het voornamelijk hebben van hard werken
en achterin proberen de nul te houden. Zonder creatieve spelers
als Siete Veenstra en Anno Huisman, die beiden geblesseerd zUn,
weet Oldeboorn momenteel maar moeilijk kansen te creèren.
Tegen een stugge ploeg als Oosterlittens is het dan ook lastig
voetballen en als je dan in de openingsfase van de wedstrUd al
tegen een 0-1 achterstand aankukt wordt het er helemaal niet ge-
makkelijker op. Scheidsrechter Vissêr negeerde het vlagsignaal
van Tsjibbe Meester, terwijl Oosterlittens spits Zulstra minstens
een meter buitenspel stond. Z0lstra maakte het oog in oog met
doelman Siep Bangma beheerst af, maar het doelpunt had nooit
goedgekeurd mogen worden, 0-1. De Boarnsters waren voetbal-
lend zeker niet minder dan Oosterlittens en hadden over de hele
wedstrijd verreweg het meeste balbezit. Maar zoals gezegd werd

De Zwart Witten. November 2009. 5



er wejnig afgedwongen en toen een speler van OosterliRens vervolgens uit
een hoekschop bij de eerste paal volledig vrij mocht inkoppen, kwamen de
Boarnsters na twintjg minuten zelfs met 0-2 achter. Hierna werd van alles
geprobeerd en stond het teruqzakkende Oosterlittens ook toe dat Olde_
boorn ruimte kreeg om te voetballen, maar er werd weinig met die ruimte
gedaan. Oosterlittens had weinig moeite om het voorspelbare voetbal te
verdedigen. De keren dat de Boarnsters wel gevaarlijk werden, dan stond
de uitstekende Oosterlittens doelman Bootsma wel iÁ de weg. Zo tikte hU
een kopbal van Klaas Hartmans over de lat en redde hij fraai op een inzet
van Ate Bergsma. Dichterbij een doelpunt kwam Oldebóorn tot de rust niet
en ook Oosterlittens werd niet meer gevaarlijk.
Arnolde Oosterbaan bleef vervolgens in de kleedkamer achter en werd op
het middenveld vervangen door Anthony Vink. De Boarnsters hadden ook
na de pauze het meeste balbezit en waren zeker niet minder dan Oosterljt-
tens, maar de ploeg liep door de snelle achterstand nu eenmaal achter de
feiten aan en waren aanvallend te onmachtig om dat om te buigen. Het
kreeg vele hoekschoppen en vrije trappen, maar daar werd te weinig mee
gedaan. Alleen Ate Bergsma was met een hard schot dat net naast ging
dichtbÍj êen trêffer en verder kwam Oldeboorn niet verder dan wat schoten
uit de tweede lijn. Oosterlittens kwam er de tweede helft zelden uit en
leunde comfodabel achterover om de voorsprong te verdedigen. Uit één
van de spaarzame uitvallen, na balverlies van Anthony Vink, kwam doel_
man Siep Bangma te ver en te laat uit zijn doel, waardoor Zijlstra op fraaie
wijze namens Oosterlittens zijn tweede van de middag kon maken, 0_3. De
Boarnsters, die overigens wel met veel jnzet speelden, deden echter
metêen wat terug. Bouke paul Kleefstra liet zich keurjg vallên in het straf_
schopgèbied en scheidsrechter Visser gaf daarop een penalty aan Olde_
boorn. WÍetse Huisman wist het buitenkansje te verzilveren en bracht de
marge weer op twee, 1-3. In de tjjd die nog resteerde probeerden de
Boarnsters nog van alles, maar buiten een èchot van Ujietse Huisman dat
geblokt werd door een verdedjger, werd men niet meer gevaarlijk en mocht
Oosterlittens de vêrdiende punten bijschrijven. Oldeboorn speelt volgende
week in de tweede ronde van de beker thuis tegen Robur Harlingen. De
week daarop staat de betangruke wedstrijd tegen hekkensluiter Udiros op
het programma. Om aansluiting te houden js een overwinning dan eigeniilt
noodzakelijk.
Wietse Huisman
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Harlingen 1 16

Irnsum 1 16
3. DTD 1 11

4. Aengwirden 1 14t2
5. Akkrum 1 15 11

6. OosteÍlittens 1 11

7. Rood Geel 1 13

Oldêboo.n 1 13

9. Sport Vereent 1 13

10. tlKV'29 1 19t4
11. Gorredijk 1 20

Udiros 1 17

Oldeboorn uitgeschakeld in bekertoernooi (25 oktober )

Voor het eerst in jaren overleefde Oldeboorn dit seizoen de eerste
bekerronde en mocht het weer eens uitkomen in de knock-out fase
van dit toernooi. De Boarnsters moesten het daarin opnemen te-
gen het Harlinger Robur. In het verleden hebben beide ploegen
vaak in competitieverband tegen elkaar gespeeld, maar momen-
teel spelen de Harlingers een klasse lager dan de Boarnsters. De
kans om een ronde verder te komen leek voor Oldeboorn dan ook
aanwezig.
Trainer Henk Hoekstra moest zjjn ploeg ten opzicht van vorige
week op twee plaatsen wijzigen. Centrale verdediger Bart de Vree-
ze is met vakantie en werd vervangen door Anthony Vink en Renó
van Kalsbeêk speelde op de plek van Ate Bergsma. De openingsfa-
se van de wedstrijd was duidelijk voor Robur. De laagstaande zon
en harde tegenwind waren in de eerste helft eveneens de tegen-
stander van Oldeboorn en Robur profiteerde hier af en toe gretig
van. De beweeglijke voorhoede van de Harlingers was overigens
de gehele wedstrijd een voortdurende plaag voor de verdediging
van Oldeboorn, Meteen in het begin leverde het al mogetijkheden
op voor Robur en het duurde niet lang of ze kwamen op voor-
sprong. Doelman Siep Bangma verwêrkte een terugspeelbal niet
goed en leverde de bal in bij een speler van Robur die de bat ver-
volgens zo in het vêrlaten kon schieten, 1-0. De Boarnsters konden
in deze fase geen grip krijgen op het spel van Robur en kwam
maar moeilijk in de wedstrijd. Robur bleef mogelijkheden creêren
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en keeper Bangma moest nog een keer gestrekt om een schot van
dichtbij naast te tikken. Toch lukte het de Boarnsters halverwege
de eerste helft om er wat meer uit te komen. Verder dan wat scho_
ten uit de tweede lijn kwam men niet, maar schoten van Arnold
Oosterbaan en Robin Faber ginqen maar rakelings naast. Tot de
rust bleef de stand ongewijzigd. In de tweede hélft hadden de
Boarnsters het windvoordeel en de ploeg ging nu met drie spitsên
spelen, waarbu Klaas HaÉmans als aanspèelóunt fungeerde. Goed
voetbal leverde het niet op, maar de bal werd wel ieG langer in de
ploeg gehouden en af en toe werd er ook aardig gecombin-eerd.
René van Kalsbeek bracht vervolgens met een loêde inoiviOuÀte
actje en een prima schot van afstand beide ploógen weer naast
elkaar,l-1. Maar buiten dit doelpunt wist Oldebo;rn heel weiniq
kansen af te dwingen en Robur kon daardoor verdedigend eeniou_
dig overeind blijven. Het speelde daarop veelvuldig dé lange bal op
het trio voorin, die daar wel raad mee wisten en ei steeds-dreigend
uit kwamen. Zonder overigens echt uitgespeelde kansen te creé_
ren, al moest Johannes Nijdam wel een keer aan de noodrem trek_
ken.toen spits Outhuyse dreigde door te breken. Nudam kreeg
slechts geet, omdat de scheidsrechter de sportieve íedstrijd joed
aanvoelde. Toch kreeg Oldeboorn in de slotfase nog net Oeisél op
de neus, Een misverstand bU Oldeboorn achterin bI een hoge bal
van achteruit zorgde ervoor dat Outhuyse over linki kon doórbre_
ken en diens voorzet viel uit de kluts met veel geluk in de verie
hoek, 2-1. In de resterende tijd kreeg invaller Àte sergsma nog
een kans, maar zijn schot werd geblokt door een verdádiger. Zá
bekert Robur een ronde verder en kan Oldeboorn zich nu;llJig
gaan richten op de competitie, waarin volgende week Udiros de
tegenstander is.
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Aldeboarn 2 v€rliest ongelukkig van Akkrum 2 (4 oktober)

Op zondag 4 oktober stond voor Aldeboarn 2 de derby op het programma te-
gen koploper Akkrum 2. Deze zondag hadden de Boarnsters een keeperpro-
bleem. Hindrik kreeg een week eerder rood in het 1e uit bij Rood Geel. En Siep
was op de vrudagtraining geblesseerd geraàkt. Omdat jeugdkeeper leroen
moest lJshockeyen, werd een beroep gedaan op good old Siemen Willem. Ver-
der stond Rene van Kalsbeek voorin de spits naast pieter. In de 1e helft waren
beide ploegen aan elkaar gewaagd en werden vele duels op het middenveld
uitgevoerd. Na een kwartier spelen moesten beide teams met 10 man verder.
Na een opstootje tussen Anthony de houthakker van Boarn en de slager van
Akkrum, werden beide spelers met rood van het veld gestuurd. Beide teams
protesteerden nog, maar de warrig fluitende scheidsrechter was niet om te pra-
ten.
Tot aan de rust kregen beide teams een paar kansjes. Siêmen Willem kreeg
nÍet veel te doen, maar deed op de momenten dat het moest het juistè. De
grootste kans voor rust kwam op naam van Rene. Hij werd diep gestuurd en
omspeelde de keeper van Akkrum, maar zag tot teleurstelling van de Boarn-
sters dat een verdediger van Akkrum redding bracht op de lijn. In de rust werd
Johannes vd Wal vervangen door Arnold Oosterbaan, Rene Spinder zakte daar-
door een linie naar achteren. Het beeld in de 2e helft veranderde niet. Beide
teams rommelden wat aan, en grote kansen kregên beide niet. 20 minuten na
rust werd de geblessêerd geraakte Rene vervangen door Ronnie.
Nadat Johannes uit een corner de bal met de hak verlengde, waar niemand op
had gerekend, kopte hij uit de volgende corner rakelings over. Daar waar Alde-
boarn aanzette voor een slotoffensieí, viel onver-
wachts de treffer aan de andere kant. De spits van
Akkrum ontsnapte aan de aandacht van Ellert en
Wietse. Siemen Willem redde uitstekend in de 1 tegen
1 situatie, maar zag daarna dat de bal ongelukkig via
een Boarnster been over hem heen ging. Uit een
moeilijke hoek schoot de mee opgelopen middenvel-
der van Akkrum de bal in het lege doel. De Boarnsters
gingen na dit moment op zoek naar de gelijkmaker.
Helaas kwamen de Boarnsters niet verder dan een
aantal geblokte schoten. En moesten toezien hoe de
Akkrumers de punten meenamen. De wedstrud ver-
diende geen winnaar, maar de gelukkigste ploeg kreêg
de punten. Volgende week gaan de Boarnsters probe-
ren de 3e derby van het seizoen wel om te zetten in
een overwinning. We gaan dan op bezoek bij Warga 2.

Joha nnes Watzêma

De Zwart Witten . November 2009 . 11

voot.ea h.otijk et.hie of eaí J..tte
nd ook yoq e. sezeuis trankie

Ria & Rikus Rudolphi
Kráenlenswei 1 De Vêênhoop

0512 461803
Websiie: www.itpoLderhus.nl



Aldeboarn 2 blameert zich t helft in Warga (11 oktober)

Een week na de pijnlijke nederlaag tegen Akkrum gangen de Boarnsters
op bezoek bij Wargà 2. Ook deze ploeg draait wisselvallig dit seizoen.
Het vrugezellenfeestje van BaÊ bleek gezellig, en de altUd op tijd ko-
mende Pieter had geen wekker gezet. 1 telefoontje en hij kwam zelf rich-
ting Warga. Vandaag verdedigde Jeroen het doel van de Boarnsters. Ach-
têrin stonden Jan Hindrik, Ellert, Wietse en Johannes vd Wal. Het mid-
denveld bestond uit Arnold O., Johannes W., patrick en Arnold H. Voorin
stonden Pieter en Rene Spinder. De Boarnsters speelde deze wedstrijd in
reserve shiÍts van Warga, omdat de scheids zichzelf het belangrijkst
vond, en hU alleen in het zwart zou fluiten. Deze waardeloze siheids zou
zich de hele wedstrijd irritant met het spel bemoeien. De 1e helft was
waardeloos van de Boarnsters. Het fris spelende Warga kreeg alle ruimte
en overliep de Boarnsters op alle fronten. De Boarnsters mochten Jeroen
dankbaar zijn, dat het slechts 4-O was met rust. Alle goals werden inge-
leid door persoonljjke fouten. Voor degenen bij de Boarnsters nog wel
wat probeerden was er geen beginnen aan. Cruciaal was wel hêt moment
uit een corner bU de stand 1-0. Ellert schoot de bat van dichtbij binnen,
maar zag de bal met de hand door een Warga speler uit het doel gesla-
gen werd. De scheids stond er met zijn neus boven op, maar deed net
alsof die bloedde. In de rust bleef pieter achter in de box, hij werd ver-
vangen door Ronnie. In de 2e helft speelden de Boarnsters beter in posi_
tie. Omdat Warga niet het niveau van de eerste helft haalde, krabbelde
de wedstrijd richting einde. Halverwege de 2e helft verliet patrick gebles-
seerd het veld voor Tim Tjoelker. Deze maakte daarmee zijn debuut voor
het 2e. Jeroen wist in de 2e helft zijn doel schoon te houdén. Uit een
slippertje van de keeper van Warga profiteerde Johannes W dankbaar.
Hij zette daarmee de 4-1 eindstand op het bord. De Boarnsters zullen de
komende weken uit een ander vaatje moeten tappen om niet in de on-
derste regionen terecht te komen. Op de manier van vandaag zal geen
wedstrud meer gewonnen worden. Volgende week wacht de thuiswed-
strijd tegen Drachten 3. Zien of we ons dan eens kunnen herpakken.
Joha nnes Watzema

Onnodig puntverlies Atdeboarn 2 tegen Drachten 3 (18 oktober)

Zondag 18 oktober speelde Aldeboarn 2 thuis tegen Drachten 3. Deze
ploeg stond 3 punten boven de Boarnsters. Hindrik zUn schorsing zat
erop en hij verdedigde weer het doel. Coach Honkie was op vakantie, zijn
taken werden waargenomen door Andriês Spinder. Deze had slechts 11
spelers tot zijn beschikking, dus iedereen aan de bak. Door de vakantie
van Ellert maakte Thomas BIes vandaag zijn debuut voor het 2e. Hij
speelde een uitstekende partij op de voorstopper. Ronnie poepjes stond
vandaag naast Pieter in de aanval. Rene van Kalsbeek speelde mee op
rechtsmid. In een leuke 1e helft waren de Boarnsters de bovenliggende
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partij. Het was dan ook geen verrassing dat 1-0 vrij snel werd gescoord.
Uit een prachtige pass van Johannes van der Wal werd Ronnie diepge-
stuurd. Via Pieter kwam de bal voor de voeten van Rene van Kalsbeek,
die beheerst raak schoot. De Boarnsters drukten door, maar vergaten de
2-0 te maken. De eerste de beste kans aan de andere kant, verdween
gelijk achter Hindrik tussen de palen. De Boarnsters zochten opnieuw de
aanval, en werden daarin weer beloond. Opnieuw was het Rene van
Kalsbeek die scoorde. N4aar ook deze voorsprong duurde niet lang,
Drachten vocht zich wederom terug, 2-2. Dat de Boarnsters toch met
een voorsprong de rust ingingen was de verdienste van pieter. Uit een
vrije trap, scoorde hij heel beheerst de 3-2. In de rust werd afgesproken
snel op zoek te gaan naar de 4-2. Om daarna de wedstfljd in h;t slot te
qooien. De aanpak van de Boarnsters lukte, en uit een mooie combinatie
tussen Pieter, Ronnie en patrick scoorde de laatst genoemde de 4-2.
Daarna controleerden de Boarnsters de wedstrijd, en probeerden op die
manier het eindsignaal te halen. Een kwartier voor tijd kwamen de
Drachtsters uit een corner terug tot 4-3. Het werd nog even billenknijpen
voor de Boarnsters, en zwak ingrijpen achterin werd ze uiteindelijk fa-
taal. Vlak voor tijd glipte de rechtsbuiten van Drachten binnen door bij
Johannes van der Wal, en hij schopte de aanvaller snoeihard onderuit
binnen de 16. Een terechte strafschop voor Drachten, en deze maakten
dankbaar gebruik van dit buitenkansje, 4-4, Dit was ook de eindstand,
omdat er te weinig tijd was voor de Boarnsters om nogmaals te scoren.
Dit puntverlies was heel erg onnodig, en daarmee blijven de Boarnsters
hangen in de staart van de ranglijst.
Joha nnes Watzema

Akkrum 2

Zuidhoín 2

3. GAVC 2 23

4. Warga 2 157J

5 Drachten 3 19

6. Leek-Rodenburg 2 t2
7. ONB 3 27t2

IYarum 2

9. Oerterp 3 tl11

10. Bakkeveên 2 7774

11. Oldeboorn 2 l4
t2. Zwaagwesteinde 2

13. ODV 2 10
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1. Aenqwirden 4 01723 12

2. Renado 4 016296
3. Bakhuizen 4 1 15 34 11

4. GAVC 4 1 14 16 1,2

5. Renr.lo \ 114 16 t2
6. VWC 3 11331 10

7. FFS 4 3774 13

L Joure SC 5 451027
9. Langweer 2 54916
10. Gersloot 1 5 4 13 34

11, Oldeboo.n 3 471440
701329

1. Joure SC 7 77 0 21 38 13

2. Oerterp 5 76 11830 13

Lemmer 3

3, Oldêboorn 4 76 1la31 16

4. Surhuisterveên 3 64 21220 14

5. DIO Oosterwolde 4 64 2 L2 11 11

6. Heerenveen 7 73 492226
7. ODV 3 73 491520
8. t4Kv',29 7 52 3617t7
9. Drachten 7 62 4 6 11 22

10. Akkrum 4 51 43729
11. Jubbega 5 60 601532
12. Friesland 5 70 70534
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Zondag 27 december 2OO8 yindt de 22e
editie van het Douwe Venema toernooi
plaats in de Utingeradeelhal te Akkrum.
Er wordt gespeeld vanaÍ IO,OO uur tot
ca. 16.00 uur,
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 15,= per team
en dient op 27 december 2009 aan Johannes
Nijdam te worden overhandigd. Het team
dient te bestaan uit minimaal vijf personen.

Inschrijven kan tot 1 december 2009 bij:

Schilderen / reklome
dubbelglos / decorotie
glos / behangen

0ó-5539 35ó2 oldeboorn

Johannes Nijdam: johannesnijdam@hotmail.com
Jelle Jacob de Vries: i-idvs84@hotmail.com
Siete Veenstra: s;etewander@u pcma il. Dl
N4oniq ue Hoekstra: rnoniq ue. hoekstra@ upcmaiJ. nl
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Oldeboorn 81 - Mildam 81 (26 september)

Zaterdag 26 september moesten wij tegen Mildam 81 voetballen,
We begonne matig de eerste 5 minuten maar daarna gingen we los
het werd 1-0 door een kopgoal uit de conrner van Niels. 2 minuten
later was daarna de 2-0 van Hotse die hem schampte met links er
toch nog knap in kreeg. Je zult het haast niet geloven maar het
was wêer niet veel later de 3-0 van robert met een goed laag
schot. Het duurde nu even wat langer voordat de goal kwam maar
na I minuten na de 3-0 was het weer raak weer uit een corner dit
keer dan niet met het hoofd maar goed binnengetikt door Hotse 4-
0. We deden 5 minuten rustig aên toen na 1 keer druk zette vero-
verde we de bal een schoof Tim hem binnen. We verslapten naar
de 5-0 en zo werd het uit het niet 5-1 en niet veel later werd 5-2
door een penaltv. We dachten met zijn allen dit gaat niet gebeuren
en vlak voor rust schoof Niels de 6-2 nog binnen. Rust. De thee
was lekker en gingen nog even een helft voetballen. 2 minuten na
het fluitsignaal qing Ronnie er vandoor en gaf hem goed af op Tim
die hem zo kon intikken 7-2. Mildam was sterker na rust en kwam
zo7-3 en 7-4 daarna kwam Ronnie weer op volle snelheid en
schoot 1 op 1 beheerst binnen 8-4. Mildam gaf niet op met een
hard schot was het 8-5 toen moesten we nog 20 minuten er ge-
beurde vrij weinjgoldeboorn moest verdedigen ên ging nog een
keer op dexounter weg en dat was 9-5 en teven de eindstand.
Conclusie het was knotsgek maar wè hebben wel verdiend gewon-
nen. Oldeboorn heeft nu 3 wedstruden gespeel en 9 punten vol-
gende de week med koploper Wolvega daat moeten wij heen.
Tim Tjoelker

Wolvega 82 - Oldeboorn 81 (3 oktober, half 10.)

Komt Tim aangereden en meld dat hij op de site van de KNVB had
gelezen, dat we vanmiddag moeten aantreden. Halbe aangeklampt
en deze had de uitdraai in de kantine hangen en jawel hier stond
het zwart op wit. Onze eerste leider Meinie uit bed bellen en wat
bleek êr was met de tijd geschoven. Allen weer naar huis en om
half twaalÍ nogmaals aantreden.
Pake Sietze, Minke, Sipke en August stelden hun auto en tijd ter
beschikking en August grensrechterde vanmiddag ook voor ons,
hiêrvoor onze dank.
Naar Wolvega ging de reis met in totaal 16 spelers. Samen met
deze ploeg staat Oldeboorn 81 na drie gespeelde wedstrijden op
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een gedeelde eerste plaats. Dennis moest twee hêlften keepen,
want onze andere keeper Stefan is helaas geblesseerd.
Beide ploegen gingen geluk op en het lukte Wolvega als eerste een
goal te maken. Enige tijd later maakte Niels uit een prachtige actie
bijna een goal, de keeper liet los en Robert kon deze nu rustig in
trappen. Pauzê: 1-1
In de tweede helft werd er aan beide kanten weer goed gespeeld.
Nu kon Niels de goal wel achter z'n naam zetten? na alweer een
prachtige actie. De Wolvegaasters waren niet blij met deze achter-
stand en er ontstond een kleine aanvaring. Na afloop werd er nog
een prullenbak naêr ons in de kleedkamer GEGOOIT. Niemand
werd gêraakt en met drie punten arriveerden we weer in Alde-
boarn.
Henk de Jong

Wolvega FC 82

Oldeboorn Bl
3. DWP B1G 14

4. WTIC B1G 7?

5. Mildam B1 2L

6. VWC 81 11

7. ' Aengwirden B1 17 10

8. Balk 82

L Oudehaske 81

10. Read Swart 81

11. Renado/A/VI 82

' Glorenwqsrqr blnmnlb(|lttn
' Holr/}cdÍllt r?lnlg{n

' Vlocrondcriosd/tqp{Í{lnlg|llg

' Relnlglng Ul bolsropleverlng

' Dakgootrelnlglog

' llagedrqkÍslnlglrg

' lmplcgncr€n

" Splnnqn v?lwlrd?re n

A//"tA/t r(,
aelSwnLr
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Oldeboorn Dl - VWC Dl (zaterdag 3 oktober)

Wij moesten zaterdag tegen VWC spelen. De eindstand werd 2-2,
gelijkspel dus.
In de lste hetft werden er 2 goals gescoord door VWC. Wij hadden
toen ook tegenwind.
Maar in de 2de helft sloegen we ons slag want we hadden nu voor
de wind. we hadden daardoor dan ook 2 goals gescoord De lste
goal had ik gemaakt. De 2de goal werd gescoord door Kim. We
hèdden er nog een kunnen scoren alleen die bal werd tegengehou-
den en weer terug naar het midden geschopt. Maar we hebben in

elk geval niet verloren.

Groetjes Corné Schukken

Langweer Dl - Oldeboorn Dl (10 oktober 2OO9)

Vandaag de eerste helft was een mooie helft door de goals van
Kim en Sietse de tweede helÍt was bijna even mooi maar we waren
moe en het was koud toch hadden Kim en Max nog weten te sco-
ren. Eindstand 0-4
De opstelling:

Groetjes Max & Kim
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1. Irnsum Dl L L2 31 tl
2. Bàlk D? 71225 16

3. CWO D3 112 18 74

4. OldebooÍn Dl 1 11 27 15

5. LSC 1890 D3 3926 16

6. VWC D1 2720 16

7. loure SC D3 341572
B. Sneekwit-Zwart D3 43426
9. Langweer D1 60240
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Talentvolle voetbalster Kim poepjes door KNVB ont.l€kt.,.,.

De samenwerking tussen de 5 voetbalclubs uit Boarnsterhim is niet onop-
gemerkt gebleven. Aanvalster Kim poepjes is door de KNVB geselecteerd
om bij hun te trainen en wedstruden te spelen naast de wed;truden die ze
voor haar cjub v.v. Oldeboorn blijft spelen.
De begeleiding van het Boarnsterhim D-team vindt het aan de ene kant
jammer dat ze Kim naar de KNVB ziet vertrekken maar gunt haar dit van
hafte. Het toont aan dat het Boarnsterhim team nivo ve;hogend werkt en
zo kan Oldeboorn weer een andere speler met dit team meà laten doen.
Kim is sinds de start in november 2009 brj het D-team samen sterk als
aanvalster actief geweest en bllnkt o.a, uit door haar tomeloze inzet. Wie
herinnert zich njet de 1e training waarbij een speler van GAVC in het êer_
ste de beste duel met een ferme schouderduw aan de kant werd gekegeld?
Kenmerkend voor Kim, êvenals haar wil om haar medespelers te Éetpán op
alle mogelijke plaatsen in het veld. Juist, dan toopt ze zichzelf wel eens
voorbij omdat het veld zelfs voor haar loopvermogen te groot is. Kim stond
meestal rechtsbuiten en heeft inmiddels aardig jn de gatón dat wanneer ze
vanuit haar positie speelt, ze haar tegenstanders de hielen laat zien en een
mooie voorzet afgeeft.
Afgelopen zondag in de wedstrijd in Warga scoorde ze zo zelfs vanaf de
zijkant een weergaloze goali vanaf de zijkant in 1x over de keeper in de
vêrste hoek! Fantastisch. Ook wanneêr het eigen team onder d;uk staat en
er snel gecounterd wordt is
Kim êen groot gevaar. De
drang naar de goal hoeft haar
niet geleerd te wordên; die
heeft ze altud al gehad. En wee
de verdedlger die lichtzin nig
over dit famke denkt; voor hij
het weet ligt de bal in het doel.
Het Boarnsterhim D-team sa-
men sterk feliciteet Kim en
bedankt haar als fUne team-
speler die zij altijd js geweest.
Bas Hof
Wietske van der Schaaf
Beqeleiding Boa rnsterhim D-
team samen sterk
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Nieuwesóoot E2 651 16834
Waterpoort Boys E1 541 13539
NOK El 541 13388
Walde De E1 631 10 29 t7

5. Mildam E1 631 10 24 36
6. QVC E1 520 6152A
]. Makkum E2 620 62326

Oevee waluwen E1 610 31561

501
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Zaterdag 19 september moesten we voetballen tegen CWO in Lemmer.
Toen we daar kwamen waren er heel veel teams. Toen we het goede veld
hadden gevonden mochten we beginnen. Al heel snel maakten wij 0-1.
Daarna maakten we nog 8. En CWO maakte ook nog 1 en toen was het
1-9.

CVVO - Oldeboorn F1

Groetjes Ids

Oldeboorn Fl - RES F3

Heeq F3

(19 september)

(3 oktober)

Om 9 uur moesten wjj voetballen tegen RES, het was koud en donker.
Desondanks was er veel publiek aanwezig. De tactiek van de trainer was
duidelijk, veel mensen op de bal en een paar daarachter. Dit had al snel
succes en na 4 minuten was het 3-0 voor ons en konden we een beefje
achterover leunen om tot rust te komen en ons voor te bereiden op de
storm. We gingen de rust in met een 5-1 voorsprong.
Na wat Red-Bull te hebben gedronken waren we klaar voor de tweede
helft. Het werd al snel 6-1 voor ons en we besloten het maar een beetje
rustig aan te doen om de tegenstander het gevoel te geven dat ze ook
nog meededen. Hier wisten ze dankbaar gebruikt van te maken en kwa_
men terug tot 6-4. Toen was het tijd om de mouwen weer op te stropen
en er als een tornado op te vliegen, waardoor de eindstand 10-4 werd.
Wij hadden weer gewonnen. In de box werden de premies in de vorm van
Winegums uitgedeeld door Gerben Bouma.
Lars Vink.

Oldeboom Fl
3. Joure SC F7

DWP Fl

5. Lanqweer Fl

6. EBC/Delfstrahuizen F2

7.

RES F3

CWO F6

10. NOK F2
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BI] TWI]FEL OVER AFGELASTING ALTIJD ËËRST DE LEIDER
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRI] DSECRETARIS.
KNVB-INFOLI]N 0513-618gg8/TELETEKST PAG, 603

Zaterdag 31 oktober 2OOg
11:00 Oldeboorn D1 - LSC 1890 D3
09:30 Oeverzwaluwen E1 - Oldeboorn El
11:00 EBc/Delstra huizen F2 - Oldeboorn Fl
Zondag O1 november 2OOg
14:00 Udiros 1

10:00 ONB 3
11 :00 Oldeboorn 3
10:00 Oldeboorn 4

Zaterdag O7 november 2OO9
14:00 Oldeboorn Bl
10:45 CVVO D3
10:00 Oldeboorn E1
09: 00 Oldeboorn Fl
Zondag O8 november 2OO9
14:00 Oldeboorn Í
10:00 Oldeboorn 2
1 1 :00 Lemmer 3
10:00 Akkrum 4

- Oldeboorn 1
- Oldeboorn 2
. GAVC 4
- MKV',2g 7

- Balk 82
- Oldeboorn D1
- NOK E1
- DWP El

- Sport Vereent 1

- Oerterp 3
- Oldeboorn 3
- Oldeboorn 4

Zaterdag 14 november 2OO9
11 :00 DWP 81G - Oldeboorn B1
Zondag 15 november 2OO9
14:00 Irnsum 1 - Oldeboorn 1
11:30 GAVC 2 - Oldeboorn 2
12:00 Bakhuizen 4 - Oldeboorn 3
10:00 DIO Oosterwolde 4 - Oldeboorn 4

Zaterdag 22 november 2OOg
10:00 Oldeboorn 2 -ODV2
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(fhetnedriiftleerman

Tsjerkebuorrên 37 . 8495 KG Aldeboarn
Tel.: 0566 - 63 20 08 ' Fax: 0566 - 63 26 32

Mobiel: 06 11 37 54 í7

reparatie,
restauratie,
onderhoudswerk aan graÊten€n
en andere
natuurstenen objecten

\í'oul KLrik

van Sminlawet 3
8495 MT Aldeboarn
T€1.: 05óó ó5 13 75

Fdx: 05óó ó5 19 25
mobiel, 0ó 21 54 3l ó9

RolbègetJlk 10 ' ua6 aN nt.tjê . tetaíaon: a51 ) . 57 18 s4

Uw àdBr vooi hét àanÍê99ên, vêd.nsen en ond€ftoudên var

. Gàsleidingên

. Waterleidingen

. AÍvoeíleidingen

. Dakbedekking

. Zinkwerk

. CentÍale veÍwêrming instàllàties
' Gàskachels
. WaÍmtepomp installtsties
. Sanitaire voorzieningen
. Elê.tra

Vraag voor advies uw vakman.

-.o$,r^""ot

au-

Zeilen in Optimisten,
Lasers en Valken,
surfen en combiweken
gíoepen: 8-12, lZ 14,
t5.tI êtt t8.23 jeet

r rin À'.1Èn p!gnÍ'i: j

' .j.deqêr opE.r.'d,:

r!,.n. !! na lt:loroinq ..rmíciÉiF ÈàkiJÍ.:.irl c!

@ii
zêib.hool. groeprakkomoodaties - bootvêrbuuÍ

zeilschool



Alqemene informatie: U dient één uur voor de eerste wedstrijd
aanwezig te zijn, tot een uur na de laatste wedstrud (zie program-
ma in clubblad). Indien u yerhinderd bent, diênt u Zgllyoor
een vervanger te zorgen! Dus bliif niet zomaar wea!!!!
De kas kunt u afhalen en na verloop retourneren bij:

Binne oosterbaan Ds. Nieuwoldstrjitte 12 Tel. 631768
Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Binne gaan om de
kas op te halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het sche-
ma deze verantwoordelijkheid op zich neemt. WU attenderen u
erop, dat het kantinepersoneel tijdens hun dienst hun eigen con-
sumpties niet hoeft te betalen.

Datum Ouder van:
's ochtends
tot 13.OO uur

Zat 31 okt Y. de long &
C. Schukken

Zat 07 nov T. Brandsma &
A. Wierda

Zat 28 nov R.W. Jongsma
L. Siemonsma

Zat 05 dec T. de Jong &
B. Kuik

's middags
vanaf 13.OO uur

S. Jelsma &
H. de Jong

& D. Faber &
T, Tjoelker

Datum

Zon 01 nov

Zon 08 nov

Zon 22 nov

's ochtends
vanaf O9.OO uur
Hiltsje NUdam
Anneke de Jong
.lan Hendrik van der Wal
Siep Bangma
August de Jong

's middags
vanaf 13.OO uur
Klaas Postma
Betty Hobma
Pieter Poepjes

René Spinder
Arnold Hobma
Evert van der Tuin
Christina
Walter van Maren
August Faber
Patrick Antonissen
Anthony Vink

Henk van der Meulen
Zon 29 nov Hendrik de Jong

Anno Huisman
Zon 06 dec René van Kalsbeek

Ate Bergsma
Zon 13 dec Johannes Nijdam

Bauke Paul Kleefstra

Er mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf
voor vervanging te zorgen!!
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Kantinedienst "to do's":
. kwart voor negen kas en sleutels ophalen bU Binne Ooster-

baan
. koffie zetten (zor9 voor voldoende koffie vooral vanaf 13.00)
. scheidsrechter vragen wat hU wil drinken (voor alle wedstrij-

den)
. gehaktballenklaarmaken(zondaq)
. thee in de rust
. 70rg dat koelkasten bijgevuld zunlbtuven
. als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag

melden of opschrijven
. uiterlijk 18.00 (of een uur na de laatste wedstrijd ) de kanti-

ne afsluiten en netjes achterlaten
. kas en sleutels terugbrengen naar Binne Oosterbaan
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Vier sterke punten

+ | persoonsgericht

+f

Adninhiratieve fueleiding . .
Detachering van finoncieel-ecaomis<he

nedewe*ers bii vw bedriif

Wismosiote 9 892ó RN Leeuworden

Pos6us 7559 8903 iN Leeuworden

Ieleloon lo58l2ó7 75V Teletox{O58)213 88 99

Voor de lekkerste snocks
notuurlijk noor:

ï Anker
Bouwe Á Ánke

tel: 0566 - 631719



A. Faber
H. Oosterbaan
R. van Steinvoorn
K. Hartmans
S. Oosterbaan
W. Huisman Wzn
R. van Kalsbeek
P. Poepjes
A" Bergsma
B.P. Kleefstra
Joh. Tijsma
C. Reitsma

Vierd€ 10
Vierde 6
Vierde 6
Eerste 5
Vierde 5
Eerste 4
Eerste 4
Tweede 4
Eerste 3
Eerste 3
Derde 3
Viêrdê 3

Tweede 2
Derde 2
Derde 2

Eerste 1
Eêrste 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde 1

NAAM eIftaI DPT NAAM elftal DPT
R. Faber
R. Poepjes
A. Watzema
A. Oosterbaan Eerste 1
T. Proot
S. Veenstra
D,H. Akkerman Tweede 1

R. Spinder
A. Vink
T. de Jong
Joh. Watzema Tweede 1
T. Tjoelker Derde 1
R. van Warmerdam Dêrde
B. Oosterbaan Vierde

Íec?'tt ha.stet ên vÈslt 4495 KM Aldêboarn

Voat bodfi!êo ên paíicufiet Tet. W-1553567ï

1
L

Hier had

uw advertentie

moeten staan!

W OLDEBOORN
biêdt te huur aan:

Partytafels
voor € 3;5O pêr daglpêr tafel
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