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de Zwart Witten
Ctubblad v.v. Oldeboorn
Opgericht 15 april 1923

www.woldeboorn.nl

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3

Jaargang 51 nummer I

Kom op, jongen. Ga nou eens lopen. Er zit een man op de tribune met zijn
hond naar FC Groningen * FC Twente te kijken. Op een zeker moment
maakt Groningen 1-0. De hond springt op met beide poten in de lucht van
blijdschap. Een andere toeschouwer ziet dit en loopt belangstellend naar de
man toe en complimenteert hem met zijn opvoedkunde. Maar wat doet de
man als Twente een doelpunt maakt? wil hij weten. De man antwoordt dat
de hond dan een salto zou maken. Voor- of achterover vraagt de
toeschouwer. Ligt eraan hoe ik hem raak.

Een man staat naar een voetbalwedstrijd te kijken en heeft voortdurend
luidruchtig kritiek op de scheidsrechter.
Deze wordt het uiteindelijk zat en vraagt aan de man: "Wie fluit deze
wedstrijd nu eigenlijk, u of ik?!"
Zegt de toeschouwer: "Als u dat al niet eens weet, geen wonder dat u er
niks van bakt!"



OVERZlgHT
Een nieuw seizoen, een nieuw geluid, een nieuw gezicltt, en zo
kunnen we nog wel een paar clichés uit de kast trekken. Dat doen we
toch maar niet. Het leek Harm wel een strak plan om het aloude
OVERZICHT weer in ere te herstellen. Illustere schrijvers als o.a.
Johannes Spoelstra, Albert Nijholt Sr., Bonne de Vries en Henk
Vink (en danzal ik er zeker een paar vergeten, excuses daarvoor)
hebben zich hiermee in het verleden al onsterfelijk gemaakt. Harm
had alleen één probleem; "wie kan ik nu eens voor deze kar
spannen"? Na enkele maanden bedenktijd heb ik dan kortgeleden
besloten dat ik hopelijk ook ooit tot het gilde van bovengenoemde
schrijvers mag behoren, hetgeen een grote eer mag heten. V/at houdt
het OVERZICHT in? Eigenlijk niet meer dan (hopelijk)
tweewekelijks in het kort het reilen en zeilen van alle teams, zowel
senioren als junioren even de revue te laten passeren. Wat heeft men
voor kunstjes op de grasmat laten zien de afgelopen weken en hoe
ziethetprogramma op korte termijn eruit. Als we dit daadwerkelijk
tweewekelijks willen realiseren, zal er ook een behoorlijke stroom
aan wedstrijdverslagen op de burelen van de redactie moeten
binnenkomen, anders zal ditnobelë streven van het tweewekelijks
uitkomen van ons clubblad helaas een vroege dood sterven. We gaan
eerst maar 's van het positieve uit. Laten we dan maar 's beginnen
met het vlaggenschip OLDEBOORN 1. Zij wisten vorig seizoen op
een wel zeer vreemde manier toch nog de nacompetitie te bereiken,
maar moesten in 2 wedstrijden hun meerdere erkennen in 'De
Readsjes' uit De Westereen. OLDEBOORN I bleef door dat
resultaat 4' Klasser. Trainer Henk Hoekstra nam afscheid (hij is
komend seizoen te bewonderen op Ameland) en zijn plaats werd in
genomen door Geert (Pakketdienst) Goerres uit Akkrum. Ook was er
het afscheid van het "meesterlijke" duo Willemke en Tjibbe Meester.
Zij stopten resp. als elftalleidster en assistent-scheidsrechter, dit na
jarenlange trouwe dienst. Good old Wieger Huisman is echter niet
weg te branden als elftalleider, en zal zich ook komend seizoen weer
vol overgave storten op deze functie. De selectie bleef grotendeels
intact. Alleen Siete Veenstra gaat het m.i.v. komend seizoen bij het
derde proberen. Inmiddels z1r'de trainingen alweer sinds 6 augustus
gestart en zijn er ook alweer de nodige wedstrijden gespeeld. Zo
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weÍden er 2 oefenwedstrijden gespeeld tegen de voormalige clubs
van de huidige trainer, te weten Sparta'59 uit Deinum (0-2 winst) en
SC Boombergum (1-1). De eerste bekerwedstrijd resulteerde in een
prima 4-3 overwinning thuis op Gonedijk. Kortom, een
veelbelovende staft voor een (zeer) lange competitie. Er dienen maar
liefst 13 tegenstanders te worden bestreden in de 4'Klasse A. Het
komt dus op de lange adem aan, en de bloemen worden aan de finish
vergeven. Succes komend seizoen. Dan het zorgenkindje van vorig
seizoen, OLDEBOORN 2. Zij werden uiteindelijk door de club uit
de competitie teruggetrokken, aangezien er niet voldoende spelers
waren, oftewel de animo was niet echt (meer) aanwezig. Dit seizoen
zal coach Meine Kleefstra samen met zijn rechterhand Jelle Jacob de
Vries trachten de boel toch weer op de rails te krijgen. Het wordt
hoogstwaarschijnlijk wederom een zeer jong team, maar in een
competitie met vooralsnog (slechts) 10 tegenstanders moet het
seizoen toch wel volbracht kunnen worden. OLDEBOORN 3
eindigde vorig seizoen op de 10'plaats, en wat zou het leuk zijn als
men komend seizoen eens in de bovenste helft zou eindigen. Streven
zou ook kunnen zijn; niet meer dan 100 tegendoelpunten krijgen
(vorig seizoen nl. 103). Echter onder de bezielende leiding van DE
SCHILDER Wiebe Jager staat bij fiet 3'elftal het plezier altijd
voorop, en dat dient mijns inziens ook zo te blijven. Proost mannen!!!
OLDEBOORN 4 bleek vorig seizoen niet het team met de langste
adem. In de strijd om de titel moesten ze helaas tegen het eind van de
competitie afhaken. SC Joure 7 werd met 3 punten meer uiteindelijk
kampioen. Verder dient nog wel vermeldt te worden dat de
doelpuntenmachine bij dit team wel gewerkt heeft, nl. 113

doelpunten voor. Bij deze ploeg ztlnwat "oudjes" gestopt, maar wist
men met behulp van meneer Jordania toch de transfer van Jorrit
Zandbergrond te krijgen. Gaanzlj komend jaar al voor het
kampioenschap?? Dan onze jeugdteams. Dit lijkt me toch wel een
zorgenkindje van de vereniging. Waren er vorig seizoen nog 5 teams
(FlElDlClB), dit seizoen beschikt de v.v. Oldeboom ook al niet meer
over een B-junioren team, en brengt men "slechts" 4 teams in de
competitie, waaronder drie 7-tallen. Met ruim 30 jeugdleden is de
club er in de afgelopen jaren niet op vooruit gegaan. Nu is het
uiteindelijk wel zo dat er veel B-junioren zijn doorgestroomd naar de
senioren, dus geeft dit wel een beetje een vertekend beeld, maar toch,



zorgelijk blijft het. Op het moment van schrijven van dit overzicht is
bij ondergetekende de competitie-indeling helaas nog niet bekend
(misschien verderop in dit clubblad). Laten we hier maar 's met de
jongste kroost beginnen, de F-PUPILLEN. De spelersgroep bestaat

momenteel uit nog maar 7 spelers, en dat lijkt me voor een heel

seizoen te weinig. Hopelijk weten leider Siete Veenstra en de trainers
Jan Hendrik van der Wal en Wilco Spijksma de selectie binnenkort
nog uit te breiden. Misschien ook even een telefoontje naar meneer

Jordania? De E-PUPILLEN zitren iets ruimer in de slappe was, 9
spelers. Ook hier hoeft qua ziektelblessures e.d. niet veel te gebeuren

of men zit in de problemen. Maar laat ik niet al te pessimistisch zijn.
Onder de bezielende leiding van Sybrand Oosterbaan en de trainers
Arjen van der Bij en Tim ïjoelker (en uiteraard onze Belg Barl) gaan

deze jongens er gewoon een spetterend seizoen van maken. Ook de

D-PUPILLEN komen dit seizoen niet in aktie met een 11-tal, maar
met een 7-tal.Metvoorlopig 10 spelers zullen zq aanhet seizoen

beginnen, met daaronder 1 meisje, te weten Anouk Stulp. Hopelijk
weet deze ploeg zich tijdens de competitie ook nog te versterken,
zodat ze na de winterstop als een i l-tal in de competitie kunnen
uitkomen. Aan het technische kader zalhet niet liggen. Die bestaat

uit leider Johannes Watzema en ddtrainers Jan Berensen en Bart de

Vreeze. Het oudste team en tevens enige 1l-tal zlin de C-
JUNIOREN. Nieuwkomer Bouwe Roodbergen gaat het als

leider/trainer samen met Willy van der Brink dit seizoen bij deze

ploeg proberen. Ook binnen deze gelederen ontdek ik één meisje, en

wel Nina van Kalsbeek. Met totaal 15 spelers staat deze ploeg er

redelijk voor. Dan dient nog vermeldt te worden dat Jan Berensen

ook komend seizoen de keeperstrainingen gaatverzorgen. Dan wil ik
vanafhier een ieder een spofiief, succesvol en vooral gezellig seizoen

toewensen en eindigen met een uitspraak van een voormalig Duitse
voetballer en trainer; "Voetbal: de enige sport waar je alles verkeerd
kunt doen en toch winnen". Als dát geen perspectief biedt... ....

Oan't sjen Piet Tijsma.

VRIJDAG 1 5 OKTOBER LEDENVERGADERING



Puke Eise Bosmu (82) stopt er mea

Alle leden - van groot tot klein - van de voetbalvereniging
Oldeboorn kennen Eise Bosma. En dat is niet verwonderlijk, want hij
zorg! er al achttienjaar voor, dat er in de rust voor de spelers een

lekkere kop thee gereed staat. Maar niet alleen voor de spelers. Het
geval wil, dat hij vijftig koppen thee uit de grote groene ketel schenkt
en dat betekent, dat er nogal wat thee overblijft. Het is zonde om het
lekkere brouwsel weg te laten stromen. Vandaar, dat hij ook
bestuursleden en een aantal supporters een verkwikkende kop thee
serveert. Een geste, die zeer op prijs wordt gesteld. De Bosma-thee is
beroemd bij de voetbalclubs, die in Oldeboorn hun wedstrijden
spelen. Zo vertelde hij ons, dat voetballers van o.m. Houtigehage
hebben gezegd, dit is nog eens thee. Zo krijgen wij het nergens.
Binnenkort echter zal Eise Bosma niet meer de thee voor de w
Oldeboom veÍzorgen. Hij wordt 24 april S2 jaar en bovendien wordt
het lopen minder en dit alles heeft hem doen besluiten er na deze
competitie een streep onder te zetten.
Het dorp Oldeboorn zal dal.t een vertrouwd beeld op zondag missen:
Eise Bosma op weg met een grote ketel thee naar het voetbalveld.
Achttien jaar geleden is het zetten van thee voor de plaatselijke
voetbalclub begonnen. Douwe Bethlehem hield er toen mee op,
Bouke Bosma, de kapper van Oldeboorn en zoon van Eise Bosma,
was in die dagen bestuurslid van de w Oldeboorn - ook heefthij 24
jaar lang de club als actief speler gediend - en hij was het, die vroeg
of zijn ouders het werk van Douwe Bethlehem wilden overnemen.
Bosma,s echtgenote - negen jaar geleden is zij overleden - zei toen
op het verzoek van haar zoon. Wanneer wij het doen, willen wij het
goed doen. En beppe Bosma heeft woord gehouden. Ik heb in die
achttien jaar duizenden koppen thee geschonken. Met een ons thee en
een kilo suiker ben ik voor drie wedstrijden klaar. Meestal zijn er
zondags twee wedstrijden. Wanneer er meer wedstrijden worden
gespeeld, assisteert mijn dochter mij bij het thee zetten. Ik kan het
goed met de lrr Oldeboorn vinden, maar enkele weken geleden ben ik



erg boos geweest. Zrjhadden me toen niet laten weten, dat de
wedstrijd Oldeboorn * Stiens niet doorging. Ik dacht al, toen ik op
weg naar het terrein was, wat is het stil. Een half uur na de van een
wedstrijd ga ik op pad en blijf dan de gehele wedstrijd want ik mag
graag naar voetbal kijken. Ik ben deze competitie al drie keer bij
Cambuur geweest, want mijn pake-sizzer speelt in Cambuur 1 aldus
de heer Bosma. Met die pake-sizzer bedoelt hij Eise Bosma, die het
voetballen bij Oldeboorn heeft geleerd, danna vele seizoen bij
Heerenveen heeft gespeeld en nu bij Cambuur onder contract staat.
Pake Bosma is bijzonder trots op zijn kleinzoon. Eise is een mooie
speler. Zij hebben mij vaak gezegd, dat Eise niet bij Heerenveen zou
blijven. Eise Bosma houdt er dus nu binnenkort mee op. Het zalhet
bestuur van Oldeboorn niet meevallen een waardig opvolger voor
hem te krijgen. Want uit winstbejag behoeft men het beslist niet te
doen. Jaren lang kregen wij per wedstrijd een daalder. Ik heb wel
eens tegen mijn wouw - zij was geweldig - gezegd om wat meer te
vragen. Maar dat wilde zij beslist niet. Ik wil de jongens niet op
kosten jagen, zei ze dan. Nu krijg ik een rijksdaalder per wedstrijd,
maar dat is beslist niet te veel. Er munt uit slaan, dat is miin
bedoeling nooit geweest. Ik heb het zo lang gedaan om maar bezig te
zijn. Na de dood van mijn echtgenbte wilde ik niet wegkwijnen. Het
theezetten voor de w Oldeboorn heb ik steeds beschouwd als een
nuttige vrije tijdsbesteding, aldus pake Eise Bosma.

Bindstand 1966-1967 4u klasse A
01 CAB 20-30 50-18
02 Oldeboorn 20-25 25-18
03 de Sweach 20-23 40-32
04 Stiens 20-23 36-31
05 Blue Boys 20-21 47-30
06 WZS 20-20 24-17

07 MKV,29
08 Black Boys
09 Trynwalden
10 Bakkeveen
11 DTD

20-20 39-26
20-18 23-26
20-16 24-38
2A-14 35-61
2A-7 23-69

t
()oed gekopf
Bosma's Kapsalon
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Antwoorden Boarnster voetbalp ruzzel
1 Hielke en Tabe Koldijk
2 Anno Huisman
3 Jac de Vos
4 Jan Lenstra
5 Paul van der V/oude
6 Gonedijk
7 Yme Rodenburg
8 Paard en wagen
9 Burgemeester Thalen
10 UG de Jong

11 Bouke Stremler
12 Wendy Tijsma
13 Siete Veenstra
i4 Champino
15 HJ de Jong
16 Eberle
17 Stopper Spil Systeem
18 Fc Tikkie Foarut

- 19 Uilke de Jong
20 Mayrvood

Oplossing: Voetbalkrantje vijftig jaar

t 
V.V. 

opsericht1sapril 1923

OLDEBOOR.I\S



troïnpeïffile sentoRen
Eerste elftal 4" klasse A
01 Aengwirden 14.00'
02 FFS 14.00
03 Heerenveen 14.00
04 Jubbega 14.00
05 MKV,29 14.00
06 ODV 14.00
07 Oldeboorn 14.00
08 Read Swart 14.00
09 Renado 14.00
10 Robur 14.00
11 Rood Geei 14.00
12 Terscheiling 13.30
13 Thor 14.00
14 Udiros 14.00

Derde elftal res. 6e klasse AH
01 Aengwirden 3 12.15
02 Akkrum 4 i0.00
03 FFS 3 12.00
04 Gersloot 1 10.00
05 Joure 4 10.30
06 Langweer 2 12.00
07 Lemrner 3 11.00
08 LSC 1890 5 14.30
09 Nieuweschoot 5 10.00
10 Oldeboorn 3 10.30
11 Renado 4 14.00
12 Renado 5 13.00

"Theo is zo super, dat wil je niet geloven. Echt onvoorstelbaar. Zet
Theo in een badkuip en dan nog vangt hij de mooiste en grootste

vissen. Hij is gewoon een vistalent, een topvisser. Echt, persoonlijk
vind ik hem beter in vissen dan in voetballen."

Bert van Bilsen, al 15 jaar de vaste vismaat van Feyenoorder
Theo Lucius (Panorama)

Tweede elftal res. 4t klas I)
01 cAB 2 10.00
02 FFS 2 14.00
03 Frisia 4 12.00
04 Lemmer 2 10.30
05 LSC 1890 4 12.00
06 MKV, 29 3 12.00
07 Nieuweschoot 3 10.00
08 Oldeboorn 2 12.00
09 Read Swart 3 10.00
i0 Terscheiling 2 13.30
11 de Walden 2 10.00
12 Heerenveen 5 11.00

Vierde elftal res. 6 klasse BC
01 Aengwirden 4 10.00
02 Black Boys 3 10.30
03 FFS 4 11.00
04 Heerenveen 7 i0.00
05 Renado 3 12.00
06 Langweer 3 11.00
07 LSC 1890 6 10.00
08 Mildam 4 10.00
09 Mildam 3 10.00
10 Nieuweschoot 6 10.00
11 Oldeboorn4 10.00
12 Oldeholtpade 4 10.30



SOMPET]T]e JEUEN
C-junioren 4'klasse J
01 Arum Cl 10.15
02 Bakhuizen C1 09.30
03 Langweer Cl 1 1.00
04 LSC 1890 C3 09.00
05 Makkum CZ 09.00
06 Oldeboorn Cl 11.00
07 QVC Cl 11.00
08 sDS C2 10.30
09 Woudsend Cl 10.30

D-pupillen 1'klasse M
01 Workum D2 11.00
02 sDS D3 11.1s
03 NOK D2 10.15
04 Nieuwesch. D2 11.00
05 Oldeboorn Dl 11.00
06 TOP Dl 10.00

E-pupillen 1'klasss EF
0l Sneek E4 09.00
02 Oldeboorn El 10.00
03 Woudsend E1 09.00
04 Lemmer El 10.00
05 Mildam E1 09.00
06 DWP El 09.30
07 Jubbega E3 10.15

08 Heerenveen E6 10.15
09 Thor E1 09.00
10 Waterp. Boys El 11.00

F-puillen 1'klasse W
01 Heerenv.Boys F5 12.00
02 Oldeboorn Fl 09.00
03 Workum F2 10.00
04 sDS F2 10.00
05 Thor F1 10.00
T6 V/aterp.Boys Fl 10.00
07 V/oudsend F1 09.00
08 Lemmer F1 10.00
09 Renado/VVI F2 09.00

.ï.-e.

6 O W en ;f* et Ë, v an liart e g efeí; At e e, I m et cf,e g e 6o o rt e

uoo;{ufi;u rf,ocËter, Fuono ffi*r{".



ïeanrntrelmE JeuEn
C-junioren
1. Henk de Jong

2. Hotze Dekker

3. Ringo Crone

4. Johannes Lolkama

5. Sietse van den Brink

6. Nina van Kalsbeek

7. Corné Schukken

8. Karst Brak

9. Jelle Reitsma

10. KacperSowa
11. Floris Crone

12. Max Antonissen

13. Nick Bangma

14. Hessel Stulp

15. Wiener Dekker

ïrainer: Bouwe Roodbergen

Leiders: Bouwe RoodbergenlWilly van de Brink

D-pupillen
1. Gerrit Hofstra

2. Djurre van der Woude

3, Richard Jongsma
4. Rik van Santen

5. Wolter Brak

6. Daan Brandinga

7. Rinse Tijsma

L lds Tijsma

9. Anouk Stulp

Trainers:Jan Berensen

Bart de Vreeze

Leider: Johannes Watzema

E-pupillen
1. Leon Siemensma

2. Sietse Hofstra

3. Arjen Wierda

4. ïjitze Brandsma

5. Sil van der Woude

6. Jisk Oosterbaan

7. Jurrit Dijkstra

8, Duco Arjen van der Bij

9. Hessel. Heerma (alleen trainen)

Trainers: Arjen van der Bij

Tim Tjoelker
Leider: Sybrand Oosterbaan

F-pupillen
1. Jacob Sowa

2. lds de Roos

3, Sjim de Vries

4. Lars Vink

5. Gerben Bouma

6. Tygo Xander Mebius

7. Tamme Veenstra

8, Jetse Teunissen

9. Erik Heerma

10. Jop Veenstra

11. ïim Hoístede

Trainer: Wilco Spijksma

Jan Hendrik van der Wal

Leiders: Siete Veenstra
Jelle Teunissen
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TRamtnEsTlJnen
A-selectie Dinsdag 20.15-21.30 G.Goerres

Vrijdag 20.15-21.30 G.Goerres
B-selectie Dinsdag 19.15-20-15 G.Goerres

Vrijdag 19.15-20.15 J.Berensen
3"14" - elftal Woensdag 20.00-21.00
C-junioren Maandag 19.30-20.45

Donderdag 19.00-20.15
D-pupillen Maandag 19.00-20.00

Woensdag 19.00-20.00
E-pupillen Maandag 18.30-19.30

Woensdag 19.00-20.00
F-pupillen Woensdag 18.30-19.30

WEESTRIJEVERSLAEEN
Sparta, 59 1 - Oldeboorn 1- 0-2
Nieuwe ronde nieuwe kansen,
Op zondag 15 augustus stond voor het keurkorps van onze w de
eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma
tegen Sparla Deinum.
Aangezien we tot nu toe in de voorbereiding ongeveer dertig
verschillende gezichten op de trainingen hebben gezien was het voor
onze nieuwe trainer Geert Goerres een heel geselecteer maar
uiteindelijk reisden we met 17 man af.
De wedstrijd begon om 14.00 uur en Oldeboorn ging voortvarend van
start, ondanks dat er een aantal mensen een beetje moesten weÍlnen
aan het voor ons nieuwe systeem van spelen,
werd er op een rustige manier geprobeerd op te bouwen en de juiste
mensen aan de bal te laten komen.
Dit slaagde vooral in de eerste helft bij vlagen heel aardig en er
volgden dan ook al snel een aantal leuke combinaties .

Halverwege de eerste helft kwam Oldeboorn dan ook verdiend op
voorsprong, na goed doorzetten van Rene van Kalsbeek kwam de bal
van de linkerkant haif hoog voor het doel waar, na enigszins
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mistasten van een verdediger, Douwe Hein Akkerman de bal
onhoudbaar binnen schoot.
Enkele minuten later was het alweer raak, na een vloeiende
combinatie werd Ate Bergsma op de punt van de zestien gevonden,
hij bedacht zich geen moment en kegelde de bal langs de keeper van
Sparla.
Verdedigend stond het in de eerste helft als een huis er werd vrijwel
geen kans weggegeven, doelman Dennis Faber hield zijn doel dan
ook vrij eenvoudig schoon.
In de tweede helft kwamen er zowel bij Oldeboorn als bij Sparta een
aantal verse krachten in het veld waaronder de na lang blessureleed
teruggekeerde Jelle J.

Oldeboorn probeerde net als in de eerste helft met combinatie voetbal
zich een weg naar voren te banen, Sparta echter beperkte zich
voornamelijk tot het geven van lange ballen die de verdediging van
Oldeboom vrij gemakkelijk kon verwerken, er gebeurde verder niet
al te veel in de tweede helft al was er in het laatste kwartier duidelijk
te zien dat Oldeboorn minder trainingsminuten in de benen had dan
Sparta,
De vermoeidheid begon de mannen van Goerres parten te spelen
waardoor er toch nog een paar kleïne kansen werden weggegeven
met onder andere een bal op de paal.
Al met al een leerzame en nuttige oefenwedstrijd hopelijk kunnen we
op deze wedstrijd voort borduren en er een mooi seizoen van maken!!
Siep Bangma

qLas- &w s,chLt"dersbednjf voor 4rf *w 6Lns ew sch'uLder**Ye-
a wd erh oad an Rgnr:vatie
I s 0, !, r e. wd e b a qL azL wg
Èehawgètut a.a. aLaswe$*tL
ew tt tu pàgsetud klexradvies

Tieerd Keekstra
Aldeboarn

Telefoon: 056g - 631Sa3 Mobiol: 06 - ?8540791 - E-mail: È,keeksrra@chollo.nl

12



Boornbergum 1- Oldeboorn 1
Vorig weekend had Oldeboorn hun eerste oefenwedstrijd gewonnen
met 2-0 tegen Sparta Deinum, het was aan de men in black om
vandaag de status van o'undefeated" te behouden. De tegenstander
van deze vrijdagavond was Boornbergum.
De men in black starten deze wedstrijd met een 4-4-2 formatie, het
ging echter niet zoals het zou moeten gaan. Er werd veel onnodig
balverlies geleden, vooral door korte passes die niet goed
aankrvamen. Hieruit ontstond de 1-0 voor Boombergum ook, in het
middenveld werd er een pass te kort teruggegeven Íuut de verdediging
en hierdoor kon de tegenstander de bal gemakkelijk oppikken. Met
een "Lucky" shot verdween de bal over Stefan Oosterbaan
(debutant), 1-0. Oldeboorn kwam er af en toe wel gevaarlijk uit, maar
het was allemaal niet genoeg. Boornbergum kwam er nog een paar
keer goed uit, mede doordat wanneer Oldeboorn in de aanval was er
teveel mensen voor de bal stonden. De laatste grote kans van de 1't'
helft kwam voort uit deze situatie, maar de keeper hield het team op
de been. De tweede helft begon Oldeboom met drie u'issels, Jan
Hendrik van der Wal, Martin Meester en Dennis Faber, in de box
bleven Wietse Huisman szn, Tom froot en Stefan Oosterbaan achter.
Oldeboorn was in de tweede helft feller en gaf meer druk, je kon
duidelijk ziendat Boornbergum hier problemen mee had. Ze waren
beperkt tot het geven van veel lange ballen, maaÍ de verdediging
stond sterk. De eerste kans was voor Klaas Hartmans, hij schoot met
zijn linkerbeen over de keeper heen, helaas op de lat. Even later kreeg
Klaas Hartmans zijn tweede kans, hij draaide goed weg bij zijn
tegenstander en schoot hem a la Klaas, deze keer was het de paal die
redding bracht voor Boornbergum.
De trainer wisselde even later Robert van Roeden (debutant) en
Johannes Watzema, Robin Faber en Douwe Hein Akkerman verlieten
het veld. De tegenstander kwam er nog wel een paar keer goed uit
maar Dennis Faber hield zijn goal schoon. Oldeboorn deed echter
ook nog mee met de "Comer" marathon, 4 corners op een rij, echter
het waren er niet genoeg om te scoren. Uiteindelijk was het Anthony
Vink die met een supersonische knal van een ca.25 meter die 1-1 op
het scorebord neerzette. Deze zondag spelen de men in biack hun
serste officiële wedstrijd tegen Gonedijk.
Arnold Oosterbaan
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ïeammnelma senlaRen

01 Douwe Hein Akkerman
02 Anno Huisman
03 Wietse Huisman Wzn
04 Bouke Paul Kleefstra
05 Bart de Vreese
06 Martin Meester
07 Rene Van Kalsbeek
08 Klaas Hartmans
09 Siep Bangma (K)
10 Ate Bergsma
11 Anthony Vink
12 Johannes Watzema
13 Patrick Antonissen
14 Robert van Roeden
15 Tom Proot
16 Jelle Jacob de Vries
Leider i'elftal V/ieger Huisman
Leiders 2" elftal Meinie Kleefstra en Jelle Jacob de Vries

Derde elftal
01 August de Jong (K) 11 Freerk Steenhuizen
02 Theo Huisman 12 Marten Huisman
03 Arjen Watzema 13 Wiebe vander Zee
04 Frans Goerres 14 Rene Spinder
05 Tjitte de Jong 15 Siete Veenstra
06 Jan van der Vlugt 16 Albert Nijholt
07 Piet van der Vlugt .17 Jan Wybren Boschma
08 Johan Tijsma 18 Jelco Meijer
09 Ronald van Warmerdam 19 Aaltsen Bergsma
10 Auke Bangma
Leider: Wiebe Jager

A+B selectie
17 Jan Hendrik van der Wal
18 Wietse Huisman Szn
19 Arnold Hobma
20 Johannes van der"Wal
21 Robin Faber
22 Age de Jong
23 Niels van Kalsbeek
24 Ronnie Poepjes
25 Stefan Oosterbaan (K)
26Lukasz Sowa
27 Arjenvan der Bij
28'Wiepke Schukken
29 Tim Tjoelker
30 Dennis Faber (K)
31 Hendrik de Jong (K)
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Vierde elftal
01 Siemen Willem Smink (K) 09 Jan van der V/oude
02 Walter van Maren
03 August Faber
04 Jan de Boer
05 Onno Kloosterboer
06 Harm Oosterbaan
07 Sybrand Oosterbaan

10 Willie van der Brink
11 Pieter Poepjes
12 Cees Reitsma
13 Jacob Stulp
14 Lutsen Idsinga
15 Jorrit Zandberg

08 Robefi van Steinvoorn
Leiders: Klaas Akkermans en Harm Oosterbaan

Langdurig geblesseerd :

Johannes Nijdam, Ellert Quarre en Henk v/d Meulen

M flL ONZE UWN OM SPONTrcF TE
BUJWN, PNNHENEN WE ZO I/,ICHT
MOEELIJH EIJ HET VAETENLyrjLN.

FIETSEN IS ÊEZONN, NUS EET MEEN FIETS.
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wetrsTRlJoFROERamma
Zaterdag 4 september
LSC189 C3 - Oldeboorn C1

SDS D3 - Oldeboorn D1
Oldeboorn E1 - Thor El
Oldeboorn F1 - Vrtj

Zondag 5 september
Rood Geel I - Oldeboorn 1

De Walden 2 - Oldeboorn 2
Akkrum 4 - Oldeboorn3
Mildam 4 - Oldeboorn4

Zrterdag 11 september
Oldeboorn Cl - Langweer C1

Oldeboorn Dl - Workum D2
Heerenveen E6 - Oldeboorn El
Lemmer Fl - Oldeboorn F1

Zondagl2 september
Oldeboornl -Roburl
Oldeboorn 2 - Read Swart 3

Oldeboorn 3 - LSC 1890 5
Oldeboorn 4 - Black Bovs 3

Zaterdag 18 september
Bakhuizen Cl - Oldeboorn Cl
Oldeboorn D1 - TOP,63 D1
Oldeboom E1 - Jubbega E3
Oldeboorn Fl - Woudsend Fl

Zond,ag 19 september
Read Swart I - Oldeboorn I

Frisia4 -Oldeboorn2
Nieuweschoot 5 - Oldeboorn 3
Oldeboorn 4 vrij

09.00
11.15
10.00

14.00
10.00
10.00
10.00

I 1.00
1 1.00
I 0.15
10.00

14.00
12.00
10.30
10.00

09.30
1 1.00
10.00
09.00

14.00
12.00
10.00
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Zaterdag25 september
Oldeboorn Cl - QVC C1 11.00
Nieuweschoot D2 - Oldeboorn Dl 11.00
DWP El - Oldeboorn E1 09.30
Waterpoort Boys Fl - Oldeboorn Fl 10.00

Zondag26 september
Oldeboornl -Terschellingl 14.00
Oldeboorn2 -Nieuweschoot3 12.00
Oldeboorn3 -Renado4 10.30
Oldeboorn4 -Renado3 10.00

MTERFJOETJE
Nuam:Tom Proot
Geboren: 15 september 1985
Speelt in: Het le
Gespeeld in: de jeugd, het 2', en ook in Oss waar ik vandaan kom.

Roken/alcohol:Ik rook niet maar lust wel een biertje.
Kan sex voor de wedstrijd: absoluut!
Beste boek: Ik lees eigenlijk bijna nooit, maar ik vind de boeken van
CSI wel goed.

Bestefilm: Pirates of the Caribbean
Beste ucteur en/of uctríce: Kevin James, speelt in de serie King of
Queens.
Lievelingskost: Pizza
Hobby,s: Voetbal natuurlijk, vissen en muziek.
Mooiste man en/of vrouw: Dat is mijn vriendin Rixt natuurlijk, maar
Alessandra Ambrosio mag er ook zijn.
Favoriete club: Ajax natuurlijk.
Favoriete speler: Ik heb niet ecltt eenfavoriet, maar Emanuelson
vind ik dan wel goed.

Beste truiner: Dat moet Guus Hiddinkwel zijn
Slechtste trainer: Ik zou het niet weten...
Welke club wordt dit jaar landskampioen: [k hoop Ajax!
Fuvoriete televisieprogrumma : King of Queens
F av o riete te levis ie pr e s e ntato r : Jer o e n v an Ko nings b rugge
Kwal van de televisie: Beau van Erven Dorens.
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Favoriete muziek: Ik vind alles wel leuk, behalve Hardcore.
Fuvoriete undere sport: Ik vind wintersporten ook super!
Snowboarden is dan heí leukst denk ik.

Onderschstte voetbuller:Emanuelson, hij is écht goed hoor!
Overschatte voetballer:Marco Pantelic, hii voetbalde bii Aiax maar
ikvind hem maar níks.
Hoogtepunt: Scoren in het eerste natuurliik.
Dieptepunt:Toen ik geblesseerd raakte aan mijn enkel, 2 dagen voor
de wintersport!
Beste krant/tij dschrift: F HM
Een hehel aun: Hardlopen, niks aan.
Bewondering voor: Topsporters die medailles winnen op de
Olympische spelen.
Kwul van de voetballerij:Wilfred Genee
llie zou je weleens willen ontmoeten:De man/vrouw die mij een

w innend slaat s I o t v er koopt.
Wie nodig je niet uit op je verjuardug: mensen die ik niet ken, verder
mag iedereen komen!
Beste (oud) voetbuller : Die go Maradonna
Wuí zou er moeten verunderen binnen de v.v. Oldeboorn: Betere
trainingsballen, soms ziíten er ecÊt hele slechte tussen..

Voetbal is: Superleuk en gezellig!
Wat je verder ultijd al kwíjt wou: Vrijwillígers van V.V.O ,

BEDANKT!

p.p. van neR FeeR EoKaaL
R. van Kalsbeek
W. Huisman Wzn

Eerste
Eerste

J

2
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HORIZONTMI:2 kwaadaardige vrcurr 4 pranten I Rcmeinse groet ll zangstuk 12 over-
r jp 13 stomdronken t4 gril ló oorspronkeli.lke bew,oner van Nieuw-Zeeland 17 brandstof
19 netwerk 2I drager van de erfelilke eigenschappen 23 dochter van Cadmus 25 oneffen
rand 27 onderzoeksinstiiuut 30 kweektechniek voor bomen 3l levervocht 32 tandbecierf
33 scherp voorwerp 34 notie 35 Amerikaanse federale politie.

vÊRTICAAL: l verf rissing 2 puntig staafje 3 ongaar 4 kieef middel 5 uitstalkast ó inborst
7 plantenziekte I Artsen Zonder Grenzen 9 veelal lo kopergravure ls rurks vleesgerechl
l8 wildebeest 2o zachte Franse kaassoort 22 hulpdienst voor wegverkeer 23 computer-
merk 24 gewlcht 26 gek 28 w,ijfjesschaap 29 zweertje.

oplossing

? 3 6 S 9 I (-l

1) IJ

t4 1( 17

t8 ) 2i: l )2

24 )> ?9

l0 32

l3 3t1

FA. IJ. Rodenburg

het adres voor al Uw:

H en gelsportbenod igd heden

wêrphengels

werpmolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom I

Telefoon 631452
Aldeboarn

(.roshoerrlerij

fi:
Echte

Boerenkaas

zo
van

de

Boerderij

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas



(n,Oetbedriif tleerman

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

Mobiel: 06 11 37 54'17

dtt.ik!ie\'ê kurí!55en'

Zeilen in Optimisten,
Lasers en Valken,
surfen en combiweken

@
ANWB. tWO. V.ilig Í.h(is

. lruke kÀrpakti',iteiten I

. qrdeqer opgeleide
instruktleslei' p€l lekie
rqq,.q r prrra lerzorg,ng . c0mf0rtabe erkkofiftodatre:

zeilschool. groepsakkommodaties. bootverhuur

zeilschool

y'nK€REAU
www.qrkenrequ.nl

Bordego I /
8495 NS Aldebmrn

iel. 105óó) 63 | 4 95

fox {05óó) 63 19 64

Kil
4lg-?4o,r^,jl/t/>

reparatie,
restauratie,
onderhoudswerk aan grafstenen

en andere
natuurstenen objecten

\íout Kulk

van Sminlawel 3

8495 MT Aldeboarn
Tel.: 05óó 651375
Fax: 05óó 65 19 25
moblel, 06 21 54 31 69

-.oË.i"%
I

2
$"

il. íii:slr
Rolbrêgedyk 10.8406 AN Tíjnje, Telefoon:0513 57 1B 54

adres voor het aanleggen, vervangen en onderhouden van:

. Gasleidingen

. Waterleidingen

. Afvoerleidingen

. Dakbedekking

. Zinkwerk

. Centrale verwarming installaties

. Gaskachels

. Warmtepomp installaties

. Sanitaire voorzieningen

. Electra

Vraag voor advies uw vakman.



Atelier ZiE Zag,

Kleding opmaat Sidkant í5 b

Íeyens hersÍêl e, yelste, 9495 KM Aldeboarn

Voor bedriiven en particulíer Tel. 06-15535577

* GlorEnwoÍÍen binnen/bililcn
- llulÍ/Dedilif r?lnigen
* Vlocrondcrhood/tqpiltÍclnlging
* Reiniging bii bouwopleveling

^il ^t, /
fl/lÊr'6///uk,

aelSnni.o.4/

Hier had

uw advertentie

moeten staan!

W OLDEBOORN
biedt te huur aan:

Partytafels
voor € 3.5O per dag/per tafel

Voor een lteerlijk etentje oJ een Íeesíjc
uoar ook toor ccn ge:cllig drankje

Ria & Rikus Rudolphi
Kraenlanswei 1 De Veenhoop

0512 46'1803
Website: www.itpolderhus.nl

sMtNll{

' DqkgoolïeÍniging
* Hogedrokrciniging
* lmplegneren
* Spinnen verwlldercn



A. 7)issort &, ;2n, V,O.t
INTERNATIONAAL TRANSPORTBED RIJ F

Swettebuorren 43
8495 HM Oldeboorn

TeleÍoon: 0566 - 631340

Fax :0566-6314'10

A, 7)tssu a 2,n. V,O.f

Voor een deskundig advies en een goed verzorgd kapsel.

Nancy's
&"*'Ê# 3 f* tá\*s.É.:--"

Tsjerkebuonen í1
8495 KE Aldeboam
Tel.: 05óó - 631761

Onderhouds-
&

Dakdekkersbedriif

Bordego 2

8495 NS Aldeboarn
Telefoon z 0566-652667
Fax :05óó-ó51718
Mobiele Telefoon : 0ó-51255050

* Het uitvoeren van technisch
tekenwerk op CAD

x Begeleiden van projekten

* Leveren van complete
machines

* Eigen besturingsafdeling

I nfo: www.apollo-engineering. n I

e-mail: apollo-engineering. nl

ÍÊKËN. EN AryIESBUffOVOOR DE MACHINEBOUW
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Makelaardij, Taxaties &. Advies



Eó'Woon

{!(:#,#t


