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Saved by the bird

Een kievit heeft bij een wedstrijd in het Braziliaanse kampioenschap een
doelpunt tegengehouden.

Het stond 1-1 tussen Botafogo en Gremio Porto Alegre toen Botafogo-spits
Fabio op het doel schoot. De doelman, die al gepasseerd was, kreeg hulp
van een kievit die in de baan van de bal kwam aangevlogen waardoor de
bal alsnog van richting veranderde en naast het lege doel vloog.
"Zonder die vogel was het zeker doelpunt geweest" aldus Fabio.

Na de botsing dwarrelde de kievit naar beneden. rolde enkele malen over
de grasmat en vloog weer weg.

Hoe herken je een ADO Den
Groen sjaaltje, gele

Haag supporter?
tanden.



K'?U INLGVGRGN V'OR )INS'T"G 11 OKÏO]GR

VAN HET EESïUUR
Het is alweer een tijdje geleden dat er van het bestuur een teken van
leven is gegeven is het clubblad. Allereerst onze welgemeende
excuses hiervoor. Dit heeft echter niet betekend dat het bestuur heeft
stilgezeten. Achter de schermen gaan de bestuurszaken altijd door.
Het kan wel zo zijn dat, gezien de frequentie waarmee Harm van plan
is om het clubblad te brengen, niet in iedere uitgave berichten van het
bestuur worden vermeld. Hoe dan ook, het bestuur is na de
vakantieperiode nu weer 2 keer rond de tafel geweest voor de
reguliere besprekingen en te ondernemen acties. Uit de laatste
vergadering van donderdag 16 september jl. willen we alle leden
even kort informeren:
In dit seizoen hebben we de bedoeling om een sponsorloterij te
organiseren, om zo een beetje extra inkomsten te verkrijgen. Alle
kleine beetjes helpen... Siete werkt momenteel aan het updaten van
de website, zodat een ieder ook hie;r weer actuele informatie kan
vinden. De voorzitter heeft aan de bestuursleden gevraagd om eens
na te denken over hoe de club er over 5 jaar uitziet.Deze vraag wordt
mede gesteld omdat het sportcomplex, en dan met name de

gebouwen er? op z'nzachtst
gezegd, niet beter op worden.
Ook in verband met het
teruglopen van het aartal
leden is het zaak om toch, hoe
moeilijk dit misschien is voor
de echte VVO-fans, na te
denken over een mogelijke
vorm van samenwerking met
bij voorbeeld VV Akkrum.
Het is overigens absoluut de

bedoeling van het bestuur om VVO zoveel mogelijk te laten blijven
zoals het is, maar we kunnen er nu eenmaal niet onder uit dat we met
de tijd mee moeten. De eerste aanzet die hierin is gegeven is dat VV
Akkrum heeft gevraagd om op 26 september as. een thuiswedstrijd
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van hun jeugd te laten spelen bij ons op het complex. Het bestuur
heeft een veld beschikbaar gesteld en de nodige afspraken gemaakt.
Op vrijdag 15 oktober as. is de jaaweryadering. Iedereen is hierbij
van harle uitgenodigd. De notulen van vorig j aar en de agenda zullen
op korte termijn verschijnen. In de jaarvergaderingzal onder andere
als agendapunt 'de vrijwilligers' besproken worden, omdat ook aan
het begin van dit seizoen weer is gebleken dat het steeds moeilijker
wordt om vrijwilligers te vinden, voor allerlei zaken. Voor wat
betreft het wedstrijdprogramma: de eerste 'thuis'speeldag dat alle
elftallen thuis speelden is inmiddels geweest. Afgezien van het
slechte weer en de uitval van de wedstrijd van het 4'lijkt dit toch
vooral voordelen te hebben. Hiermee samenhangend is de liist met
bezetting voor de kantine inmiddels bekend. De cijfers van het
afgelopen j aar zijn bekend. We hebben een positief resultaat behaald,
wat met name te danken is aan een aanzienlijke groei in omzet maar
ook door betere marges uit de kantine. De opbrengsten uit de nieuwe
sponsoren die we hebben zullen pas na het lopende seizoen echt
zichtbaar worden. In de jaarvergadering zal Binne een en ander
toelichten. Facilitaire zaken: Met name de noordkant van de kantine
wordt erg slecht. Op korte termijn moet hier iets aan gebeuren. Met
het oog op vervanging van het gebóuw is het niet de bedoeling om
nog hele grote investeringen te doen, maar het bestuur werkt aan een

oplossing. Met de nieuwbouw van de kantine zal op korte termijn een
start worden gemaakt. Er moet een tekening aan de gemeente worden
toegestuurd vooï een pre-advies. Hier wordt aan gewerkt. Het is triest
om te vememen dat op een doordeweekse dag wordt ontdekt dat de

magnetron verdwenen is uit de kantine. Geen sporen van braak; heeft
iemand misschien de magnetron geleend? Het is de bedoeling dat de
presentatiegids binnenkort wordt verspreid. Sponsorzaken: de laatste
reclameborden zijn nog in de maak en zullen zo spoedig mogelijk
worden opgehangen. Aan het einde van het seizoen wordt een

sponsordag georganiseerd, datum ein programma worden in
februari/maaft2}ll bekend gemaakt. Voor wat betreft
sporttechnische zaken kan worden gezegd dat het nog steeds lastig is
om een grensrechter voor het 1" elftal en een scheidsrechter voor het
2" elftal te vinden.



UITNODIGING voor de Algemene ledenvergadering op
15 oktober 2010 in de kantine om 21:00 uur

Hetjaarvers1ag2009l20ï0 en het financieeljaarverslag liggen een half uur
voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 2009
4. Jaarverslag seizoen 20A912010
5. Financieel jaarverslag 2009DAI0
6. Vaststellen begroting seizoen 201012011
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissielid

Jan van der Woude
9. Jaarverslag jeugdcommissie 2009/2010
10. Bestuurszaken

1. Rooster van aftreden
2. Vrijwilligers
3. Overige

1 1. Rondvraag
12. Sluiting

Aftredend:

1. Opening
Waarnemend voorzitter Wietske van der Schaaf opent de
vergadering. Zij meldt dat de vergadering een ander karakter zaI
hebben dan anders. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe
bestuursstructuur. De agenda wordt ongewij zigd vastgesteld.

Verslag algemene ledenvergadering VVO op 11 september 2009
Afgemeld: Cees Troost Aanwezigvolgens presentielijst: 49 personen



2.Ingekomen stukken
Er is een brief van de zogenaamde initiatiefgroep gekomen. Deze
brief is al veel besproken in het dorp, jammer genoeg vaak zonder
voldoende kennis van inhoud en achtergrond. Haaije v.d. Heide stelt
vast dat de groep de beste bedoelingen met de club heeft, maar dat
vooral op het emotionele vlak veel los is geweekt. Haaije wil graag
voordat de bestuursverkiezing plaatsvindt, duidelijkheid over de
inhoud. Het bestuur heeft met de initiatiefgroep gesproken en
uiteindelijk ingestemd met de inhoud, maar vindt dat de manier
waarop een en ander gepresenteerd is, niet de schoonheidsprijs
verdient. Enkele leden vÍagen expliciet om meer duidelijkheid, wat is
precies de bedoeling? Jan Nijdam antwoordt namens de
initiatiefgroep. De groep is van mening dat de club organisatorisch,
sportief en financieel niet optimaal draait. Alleen dat gegeven
constateren is niet voldoende, vandaar dat de groep besloten heeft tot
actie over te gaan. Het is nadrukkelijk nooit de bedoeling van de
groep geweest om mensen te beschadigen. Binne Oosterbaan leest
een brief voor die Hein Akkerman geschreven. Hein gaat hierbij
nader in op de brief van en de gesprekken met de initiatiefgroep en
op zijn eigen aftreden.
3. Notulen ledenvergadering 2008
Er zijn geen redactionele enlof inhoudelijke op- of aanmerkingen

over deze notulen.
4. Jazwerslag seizoen 2008/2009
Wietske noemt enkele punten uit het afgelopen seizoen:

Het pad langs het hoofdveld.
Het opzetten van een sponsorcommissie.
Inventarisatie van vrijwilligers: geringe respons, slechts 12

retour van 140 verspreide
formulieren.

Klussendag succesvol.
Samen sterk D- team tweedè seizoen.

5. Financieel j aarverslag 2008/2009
De kantine inkomsten zijn behoorlijk gedaald, evenals de marge.
Oorzaken: hogere inkoop, minder toeschouwers, te tolerant
afrekenbeleid. De bijdragen van sponsoren voor het tegelpad zljn rn
de exploitatie verwerkt. Binne stelt vast dat het lastiger wordt om de
exploitatie rond te krijgen.



De bijdragen van de Club van 50 worden gebruikt voor bepaalde
investeringen. Niet bestede gelden worden gereserveerd.
Er wordt nog gesproken over de kantine. De mening over het
afrekenen zijn verdeeld. V/aar de één meent dat bijna alle
consumpties worden afgerekend, vindt de ander dat er te makkelijk
met het afrekenen wordt omgegaan. De vergadering is het er over
eens dat ieder daarin zljnverantwoordelijkheid dient te nemen.
6. Verslag kascommissie
August Faber en Jan van der'Woude hebben de boeken
gecontroleed. Ze hebben correct antwoord op hun víagen gekregen.
De penningmeester heeft zijn werk goed gedaan.

7. Benoeming kascommissielid
Pieter Poepjes neemt de plaats van Jan van der Woude in de
kascommissie over.
8. Jaarverslag jeugdcommissie 2A08120t9
Johannes Nijdam leest het door Wietse Huisman geschreven
jaarverslag voor. Een goed jaar, met soms enkele
communicatiestoomissen tussen leiding en spelers. Maar ook een jaar
met een grote aanwas van nieuwe F- pupillen. Johannes bedankt
Wietse voor zijn werk als jeugdcoórdinator. Na vier jaar zwaait
'Wietse 

af. De bloemen die hij kÍljgt zijn dik verdiend.
9. Bestuursverkiezing.
Voordat overgegaan wordt op de bestuursverkiezingen, geeft Harke
een toelichting op de plannen van het nieuwe bestuur. De reeds

eerder genoemde initiatiefgroep heeft diverse signalen opgevangen
en actie ondernomen. En, zoals eerdet gezegd, de presentatie van het
toch wel o'skerpe stik" was ongelukkig. Dat laat onverlet dat de groep
geen ander doel heeft dan de club op een hoger plan te brengen.
Binnen de groep zijn ook wel wat financiële mogelijkheden. Het
bestuur wordt teruggebracht naar 5 personen, die zich kunnen laten
bijstaan door commissies/personen met kwaliteiten op verschillende
gebieden. Op deze manier raken rneer mensen bij de club betrokken.
De aftredende bestuursleden zijn Hein Akkerman, Cees Troost, Onno
Kloosterboer, Honkie de Jong, Johannes Nijdam en Wietske van der
Schaaf. Gekozen worden Jan Nijdam (voorzitter), Auke Bangma
(facilitaire zaken) en Harke Harlmans (sporttechnische zaken).



Op een vraagvan Frans Goerres wordt geantwoord dat de
communicatie naar de leden plaatsvindt via de bekende kanalen:
clubblad en website.
10. Rondvraag
Enkele punten die aan de orde komen:

Het hokje voor de verslaggever van de Boarnsterstim
wordt binnenkort gebouwd.
EverJ Fokkema zal fungeren als coórdinator bij de
thuiswedstrijden van her eerste elftal.
Et zal gekeken worden naar de mogelijkheid om een
AED aan te schaffen.

Aldelroarn, september 20l0lH. van der Wal.

oveRatHT
Maandag 13 september, buurman Fokke heeft de Leeuwarder
Courant wederom in de bus gemieterd. Snel de Sportbijlage
openslaan. Op pagina 2l eenprachtige aktiefoto van de bi.j
oldeboorn I wel bekende Barry Hamstra van Harlingen. v/at schetst
mijn verbazing; in de kolom ernaast spreekt men rustig van de 4"
Klasse A. alwaar GAVC en Leeuwarden dat weekend de enige teams
waren die de volle buit binnenhaalden. Ben ik nu gek geworden..??
Helaas ontdek ik geen oldeboorn 1 ...(uiteraard). Dus weer lekker
gemaakt met een dooie mus. En ja hoor, op pagina22 rechtsonderaan
staat Klasse 4-5. Het blijft behelpen..Een week later worden we in
dezelfde krant verblijdt met een artikel over schreeuwende ouders bij
o.a. de F-pupillen. Dit is hopelijk bij ons cluppie niet (vaak) aan de
orde. En mocht dit wel het geval zijn; "iieve ouders en toeschouwers
begrijp wel, dat je je kind hierbij ín z'n geheel geen plezier mee
doet". Ook het "afzeiken" van de scheidsrechter enlof assistent
scheidsrechter en tegenstanders is volledig zinloos. Allemaal eerst
even tot twee tellen (meer mag uiteraard ook), en dan even denken
aan Aretha Franklin' R.E.S.P.E.C.T. en voetballen blijft dan voor
iedereen een feest!! Bedenk wel dat het allemaal vrijwilligerswerk
is!! Schreeuwende ouders bij de F-jes brengt mij dan ook gelijk bij
ons meest succesvolle team momenteel, nl. onze F-PUPILLEN.
Waar de punten bij de andere teams zeer schaars zijn, hebben onze
kabouters daar niet zoveel moeite mee. zo versloeg men'woudsend



met maar liefst 10-0. Afgelopen zaterdag werd in de uitwedstrijd
tegen Waterpoort Boys F1 een verdienstelijk gelijkspel behaald. Dit
resulteeft in een 2" plaats achter Workum F2. Deze ploeg heeft alle 4
wedstrijden nog gewonnen, maar komt binnenkort naar Aldeboam.
Dus daar wordt ook weer een eind aan gemaakt. Komende zaterdag
zijn de F-pupillen vrij (net als alle jeugdteams overigens, i.v.m.
beker- en inhaalwedstrijden). Op 9 oktober gaat de reis naar
Easterein, om daar de plaatselijke SDS F2 (Spielie Dtrse

Sirpe...volgens Arjen Los, site SDS). De rode lantaamdrager zal door
onze jongens nog verder in de zorgen worden gedrukt. We rekenen

dus op een overwinning (dubbele cijfers?). Onze E-PUPILLEN laten
het helaas wat afweten. Na 4 nederlagen staat men gezamenlijk met
Woudsend E1 op de laatste plaats. Er werd in de laatste 2 wedstrijden
verloren van resp. Jubbega E3 (1-6) en DWP E1 (10-1). Op 9 okt. a.s.

gaanze op bezoek bij Mildam.Deze ploeg heeft ook nog maar 3
punten, en ik verwacht dat Oldeboorn langszij gaat komen. Daar
denken jullie toch ook zo over? Ook onze D-PUPLLEN wisten de

laatste 2 wedstrijden niet in winst om te zetten. TOP '63 ging op 18

sept. helaas niet als flop terug naar huis, maar met een 1-4 winst.
Afgelopen zaterdagwist men ook in Nieuweschoot geen potten te
breken, en de dubbele cijfers warefi een feit, 11-1. Op 9 okt. komt
SDS D3 bij ons langs. Zij hebben ook 3 punten, en de bondscoach
zegt dan ook; "twee-nul". Dan is ook de aansluiting bij de bovenste
helft weer bewerkstelligd. De C-JUNIOREN wisten op zaterdag 18

sept. j.l. wel te veÍrassen, en wel tegen het op de 2" plaats staande

Bakhuizen C1, door daar met maar liefst 2-6 te winnen. Van deze

verrassing mochten ze afgelope n zater dag bij komen. Ze staan na 2

wedstrijden keurig in de bovenste helft. Ze gaan op 9 okt. voor
"Europees Voetbal" en geven de rode lantaarndrager Arum C1 een

koekie van eigen deeg. De bondscoach zegt; "nul-twee". Dan nu over
naar "het ouwe spul". Ook hier geldt; bii het tanken krtjg je
tegenwoordig meer punten......Armoe is ook hier voorlopig troef.
Had ik de vorige keer ingezet op een licht herstel, laten enkele teams

mij, maar vooral de club, lelijk in de steek. Ons vlaggeschip, in casu

coach Geert, hield zich in De Knipe niet aan de afspraak. In plaats

van het verwachte en vooÍspelde gelijkspel van 3-3 werd er met 2-1

verloren. Als dank voor deze overwinning wordt De Knipe nu
verblijdt met een optreden op 8 okt. a.s. van Frans Bauer. Gelukkig



werd de thuiswedstrijd van OLDEBOORN 1 de week erop wegens
"het slechte veld" afgelast. Je moet er toch niet aan denken dat de
mannen van Geert deze wedstrijd zouden hebben gewonnen.....Ik
mag toch hopen dat Aldeboam niet in de Tom Tom van Fransie
staat.. .Zondag a.s. staat de uitwedstrijd in Leeuwarden tegen
MKV'29 (Met Kracht Vooruit, en als belangrijkste supporter'Wilfred
Genee, wie kent hem niet metz'n strakke kapsel) op het programma.
Uit 4 wedstrijden behaalde MKV'29 slechts 3 punten en ik verwacht
dan ook een overwinning. Tenzlj het natuurlijk weer 3-3 wordt...Een
week later komt Udiros (Us Doarp Is Ryk Oan Sport) op bezoek. Ook
nog niet een echte hoogvlieger in de 4'Klasse A. Gaan we nog een
keer voor 3 punten? Of toch weer gewoon 3-3? Na 10 okt. heeft het
vlaggeschip weer aansluiting met de subtop. Daar gaanwe vanuit!
Dan ons o'reserve-e1fta1", oftewel OLDEBOORN 2.Dat gaat dus
helemaal niet goed !!! 4 wedstrijden gespeeld, nog geen enkel punt, 4
doelpunten voor en 25 tegen.. ...Waar gaat dat heen? Ook de laatste 2
wedstrijden waÍen pittige nederlagen. Eerst was Frisia 4 met 7-l te
sterk en afgelopen zondag ging Nieuweschoot 3 met 2-8 huiswaarts.
Hopelijk heeft het 2t geen "Feyenoord-syndroom" en kunnen "onze
apies" de draad wel weer oppakken. Om te beginnen zondag a.s. in
"Stobbegat United" tegen FFS 2 (Fïotbal Foriening Stobbegat). Aan
de aanvangstijd kan het niet liggen deze keer. Om 14.00 u. beginnen
tegen een ploeg met ook nog maar 3 punten, dat biedt mijns inziens
wel perspectief. Gaan we voor de eerste punten??? Als jullie dan toch
in the winning mood zijn, kan de week erop Heerenveen 5 z'n borst
ook maar nat maken, want onze apies gaan dan voor de 2'
overwinning op nj.Keep The Faith!!! OLDEBOORN 3laat ons na
de overwinning op Akkrum 4 ook lelijk in de steek. Er werd geen
enkel punt meer behaald. Resp. Nieuweschoot 5 (8-i) en Renado 4
(0-4) waren ook nu weer te sterk voor "The Wiebe Boys". Onze
jongens spelen komende zondag om 12.00 u. de "voorwedstrijd" in
Stobbegat voor ons 2'. Jullie zorgeà gewoon voor het goeie
voorbeeld en laten FFS 3 met lege handen staan. Een week later komt
Langweer 2 voor 0 punten naar Aldeboam. Zij hebben ook nog maar
slechts 2 punten. Houen zo!! Met onze "ouwe krasse knaÍren" van
OLDEBOORN 4 wordt op het bondsbureau steeds meer rekening
gehouden....1 keer per 2 weken spelen lijkt me voor dit team nog wel
uit te houden. Op 19 sept. werd in Oldeholtpade een nipte 1-2



overwinning weggesleept. Dit na een achterstand van 1-0 bij de rust.
Als je dan toch maar 1 keer per 2 weken speelt, kun je in de 2" helft
ook wel wat meer gas geven, vandaar ook de I-2 zege. Zondag a.s.

gaat de reis naar Sneek, alwaar men een waÍm onthaal kan
verwachten van de ongeslagen koploper LSC 1890 6. De krachten
zullen nu iets meer verdeeld moeten worden over de gehele

wedstrijd, want de week erop wacht alweer een wedstrijd!!! De
mannen van Us Abe uit Heerenveen (7) komen dan op bezoek.
Zullen \ile eens van 4 punten uitgaan in deze 2 wedstrijden? Ben ik
dik tevreden. Zo, toch nog een positief einde aan een toch wel wat
somber overzicht. Hopelijk gaat het nodige puntverlies niet gepaard

met verlies van het plezier, want laten we wel wezen, is plezier niet
het belangrijkste?? Iedereen veel wijsheid gewenst en hopelijk blijft
het hoofdveld een beetje bespeelbaar. Oh ja nog even dit; "Voetbal,
een simpel spel, onnodig ingewikkeld gemaakt door coaches". Lotta
fun. Piet

weasTRlJDVeRSLAGen
Ongelukkig Oldeboorn verliest van Read Swart
Oldeboom speelde afgelopen zondagde uitwedstrijd in De Knipe
tegen promovendus Read Swart. De Kypsters waren de competitie
goed begonnen en met vier punten uit twee wedstrijden nog steeds

ongeslagen. Trainer Geert Goerres van Oldeboorn had ten opzichte
van vorige week één wijziging doorgevoerd in de basisopstelling. Ate
Bergsma speelde in de plaats van Robin Faber. In de openingsfase
van de wedstrijd creëerde Read Swart een licht veldoverwicht.
Omdat de Boarnsters ver van het eigen doel verdedigden, leek Read
Swart hier een paar keer van te profiteren. Maar gelukkig werkte de

buitenspelval bij Oldeboorn goed, en enkele andere gevaarlijk ogende
situaties werden door de achterhoede uiteindelijk ook ongedaan
gemaakt. Bij de Boarnsters, die wel met veel strijd en inzet speelden,
klopte vooral op het middenveld de organisatie niet helemaal en Read

Swart kon hierdoor veelvuldig de aanval zoeken. Echt gevaarlijk
werden de Knypsters echter niet. Na een halfuur kreeg Oldeboorn
meer grip op het middenveld en kreeg het ook mogelijkheden. René
van Kalsbeek was het dichtst bij een treffer,maar hij stuitte op de

doelman. De Boarnsters kregen ook weer een aantal hoekschoppen
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en vrije trappen mee, die dit seizoen steeds voor veel dreiging zorgen.
Uit een colïer van Douwe Hein Akkerman kreeg Anno Huisman in
een druk strafschopgebied de bal nog goed tegen zijn hoofd en kopte
Oldeboorn naar een 0-1 voorsprong. Ondanks een offensief van Read
Swart vlak voor rust, bleef deze stand tot de rust ongewljzigd. Net als
in de vorige twee competitiewedstrijden, kenden de Boamsters hun
slechtste fase van de wedstrijd direct na de pauze. Read Swart schoof
van achteruit een mannetje door en drukten de Boarnsters met de rug
tegen de muur. Voetballend stelde Oldeboom hier te weinig
tegenover, waardoor de bal niet in de ploeg kon worden gehouden en
het middenveld weer werd overlopen. Toch werden er geen grote
kansen weggegeven. Read Swart kreeg echter hulp van arbiter
Koopmans, die een penalty gaf toen Amold Hobma de bal
ongelukkig tegen zijn arrrr kreeg. Bas Ritzema benutte vervolgens het
buitenkansje fèilloos, 1-1. Even later lette grensrechter ljibbe
Meester van Oldeboorn even niet op en mochten de Knypsters in
buitenspelpositie op doelman Dennis Faber af. Ritzema mocht
daardoor zijn tweede doelpunt maken, die nooit goedgekeurd had
mogen worden, 2-1. Nu moesten de Boarnsters net als vorige week
weer proberen een achterstand goed te maken. Zonder goed te
voetballen, maar met zeer veel strijï en inzet werd dit ook
geprobeerd en Read Swart moest achteruit. Klaas Hartmans was met
een vrije trap tegen de lat dichtbij een doelpunt en ook de
terugspringende bal kon niet worden binnengewerkt. Oldeboorn bleef
het vooral proberen met lange ballen die voor de pot werden gegooid
en met schoten uit de tweede lijn van Anno Huisman en Johannes
'Watzema, 

maar het leverde niet het gewenste resultaat op. Vlak voor
tijd leek de verdiende gelijkmaker dan toch te vallen. Klaas Hartmans
schoot een indirecte vrije trap ineens binnen en vierde de treffer
vervolgens uitbundig, maar Koopmans keurde het doelpunt terecht
af. Tot de laatste minuut bleven de Boarnsters, waar Johannes
Nijdam, Robin Faber en Jan Hendfik van der ïVal in de tweede helÍï
waren ingevallen, vechten voor een gelijkspel, maar Read Swart hield
stand en blijft daardoor bovenin meedraaien. Oldeboorn daarentegen
haakt even af en moet volgende week thuis tegen Terschellingmaat
revanche nemen. 'Wietse Huisman
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Oldeboorn 1' Robur Harlingen
Vandaag staat de eerste thuiswedstrijd tegen Robur op papier. Robur
is goed gestart vorige week en is ook van plan om deze middag de 3
punten mee te nemen naar Harlingen. Vy'aar Oldeboorn vorige week
nog 3-3 speelde tegen rood geel waren we gebrand om deze middag
de 3 punten in huis te halen. We begonnen vrij slapjes aan de
wedstrijd. Robur had een licht overwicht, de beste kansen waren dan
ook voor Robur. Gelukkig hadden we Dennis Faber op goal die de
geblesseerde Siep Bangma vervangde en de netten schoon hield.
Verder was het hier en daar wat tik tak voetbal met mooie en minder
mooie momenten maar na zo 20 minuten voetballen kwamen we dan
toch nog een keer aan voetballen toe en dwongen we toch een paar
mooie kansen af. Vooral uit dode spelmomenten waren we het
gevaarlijkst. Rene van Kalsbeek raakte de paal en de lat en Arnold
Hobma schoot keihard over. Aan de andere kant kwam Robur ook
nog een paar keer gevaarlijk dreigen maar daar bleef het het bij.
Klaas Hartmans snoepte de bal af in het middenveld en ging als een
trein richting het doel van Robur waar hij plotseling ook nog Rene
van Kalsbeekzag staan en mooi aanspeelde. Rene schoof de bal in de
verre hoek en kwam het op een 1-0. We gingen ook beter voetballen
maar daar had Antony Vink geen wede mee daarom besloot hij maar
een klein trapje uit te delen en dat werd bestraft met rood, geheel
onnodig. Amold Hobma was hier niet goed van en moest vervangen
worden door Ate smots Bergsma. We hielden vrij makkelijk stand tot
aan de thee. Na de rust was het Robur dat gelijk druk zette en nam
het spel gelijk in handen. Oldeboorn moest terug en er kwam al snel
een tegen treffer. De aanvoerder van Robur gafeen perfecte voorzet.
De bal kwam tussen twee verdedigers in en werd mooi binnen gekopt
1-1 waarna Dennis Faber de linker boven hoek van de goal maar
even moest slopen. Met wat plakband weer in elkaar geflanst en daar
gaan we weer. Robur kwam al snel op l-2. De spits van Robur werd
aangespeeld in het strafschopgebied waar hij knap wegdraaid bij
Johannes W en beheerst binnenschoof. Oldeboorn moest nu wel
komen en risico nemen. Wietse Huisman ging iets dieper voetballen
waardoor er toch kansen kwamen. Klaas Hartmans kreeg de beste
kans maar schoot naast het kader. Even later werd er een lange bal
achter de boanster verdediging getrapt en kon de spits alleen op
Denrris af. De spits maakte mooi af 1-3. Nu was het helemaal alles of
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niets. We kregen meer kansen en Rene van Kalsbeek trof nog een

keer de lat en daamamocht dezelfde Rene een hoekschop nemen die
werd verlengd door'Wietse Huisman en schramde Johannes Watzema
de bal. Daardoor trapte Douwe Hein Akkerman met een mooie volley
de2-3 binnen. Het geloof was er weer en we voelden dat er meer in
zat. Robur had het lastig maar had het wel kunnen afmaken in de

counter. Oldeboorn ging ervoor en werkte en ploeterde en gaf niet op.

Dat bleek later toch goed uit te vallen. Rene van Kalsbeek nam een

vrije trap vanaf de zijkant strak voor waar een verdediger de bal
ongelukkig raakte en de bal ging zowaar in het doel 3-3. Een dik
verdiend punt met 10 man van 1-3 terug komen naar 3-3. Voelt als

een overwinning. Volgende week Read Swart, altijd lastig.
Bart de Vreese

De Walden 2 -W Oldeboorn 2 (Altild Lastig)
Zondagochtend om kwart voor negen staat de selectie van Oldeboorn
2klaar om aan de competitie te beginnen, maar eerst nog de lange

reis naar Damwoude waar het gemeen kan spoken. Om tien uur is de

aftrap van de start van de nieuwe competitie. We begonnen met een

4-4-2Dennis op het hok. Wietse, Ronald, Rene, Jan Hendrik.
Wiepke, Patrick, Jelle Jacob, Johanïes. Lukasz, Tim. Het begin was

wat onwennig doordat we nauwelijks hadden samen gespeeld. De
V/alden waren dan ook sterker en beter in balbezit. Wij kwamen
langzamerhand beter in ons spel al was het nog niet geweldig. Het
moest echt wennen. Opdat moment komt er een shot van 30 meter en

vliegt mooi in de goal. 1-0 De Walden. We creëren geen kansen maaï
bij toeval komt hij voor de voeten van Patrick en schiet maar net
naast. In de rust een heerlijk bakkie thee en er wordt een wissel door
gevoerd Eyal komt er in voor Jan Hendrik. De 2d'helft begonnen we
sterk en hadden we ze het eerste kwartier onder druk maar zonder een

kans. Het werd slap en ongeïnspireerd. De Walden drong aanmaar
kond ook niet scoren. De 2d'helft was slecht van beide kanten. Na
een schot op goal neemt Dennis de bal uit en schiet hem naar Tim
weet niet waar die heen moet met de bal ziet niemand vrij staan en
levert de bal geweldig in en er wordt direct van geprofiteerd door De
Walden met een schot van 20 meter zo in de kruising onhoudbaar,
maar het was niet gebeurd al Tim die blundert had gemaakt 2-0. De
wedstrijd loopt ten einde Oldeboorn heeft niet goed gespeeld maar
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voor de 2d'keer samen spelen was het ook niet slecht. Volgende keer
meer succes tegen Read Swart 3.

Tim ïoelker

Oldeboorn 2 - Read Srvart 3 12 september 2010
Op zondag 12 september om 12.00u moesten we aantreden tegen
Read Swar13. Bij Oldeboom stond Stefan Oosterbaan in het doel.
Achterin stonden Jan Hendrik van der Wal, Ronald van Warmetdam,
Wiepke Schukken en Johannes van der Wal. Jelle Jacob de Vries,
Patrick Antonissen en Arjen van der Bij vormden het middenveld.
Voorin stonden Tim ïjoelker, Eyal Ashur en René Spinder.
We begonnen de wedstrijd uitstekend. Al na een minuut kwam de

stand op 1-0 door een goal van Eyal op aangeven van Jelle Jacob. We
zaten op rozen en wilden snel de voorsprong uitbouwen. Daar werd
echter een stokje voor gestoken door Read Swart. Ze maakten
redelijk snel na de 1-0 de 1- 1 . De goal was ietwat dubieus omdat het
leek alsof de speler van Read Swart hands maakte. Hierna kwam er
nog een situatie waarin Oldeboorn in het nadeel was. Een verdediger
van Read Swart maakte duidelijk hands in de eigen zestien; het had
dus een penalty moeten zijn. Dit werd echter niet zo gezien door de

scheidsrechter. Oldeboorn had in & eerste helft een paar grote
kansen. Tim ïjoelket zag zijn schot van de lijn worden gehaald. Ook
Eyal had een grote kans, ook deze ging er niet in. Aan de andere kant
werd er nog wel drie keer gescoord, onder andere een goal waar een

buitenspelluchtje aan zat en een knap schot van afstand.
Met rust stond de stand op 1-4.

In de tweede helft kwam'Wietse Huisman in het veld voor Arjen van
der Bij, ook Lukasz Sowa kwam in het veld. We waren van plan om
niet nog eens vier goals tegen te krijgen. Het was echter al vrij snel in
de tweede helft 1-5. Door een inschattingsfout in de verdediging kon
de speler van Read Swart inschietdn. Ook in de tweede helft waren er
wat kansen aanonze zijde. Het geloof in een overwinning werd
echter steeds minder. We konden voorin weinig brengen en ook
achterin stond het niet geweldig. Het werd uiteindelijk 1-8. We hopen
dat het volgende week tegen Frisia beter gaat en dat we de eerste
punten van het seizoen binnenhalen. Johannes van der'Wal
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Frisia 4 -w Oldeboorn 2 (19 september)
Het was vandaag alweer de derde keer dat het belofte team van

Oldeboorn voor de competitie aan mocht treden. En de derde keer in

een andere samenstelling. Voorafgaand aan de competitie gingen we

er vanuit dat de vaste kern van het 2dt aangevuld zou worden door

elitetroepen uit het 1't'. Helaas blijkt dat net andersom te zijn.

Doordat de mannen van ons vlaggenschip zo broos als porselein

blijken te zijn, raken wij juist de beste spelers aan het 1't" kwijt en

moeten we ons team aanullen met de afvallers van het 3d'' Nu

blijken dat telkens niet de minste te zijn, maar dit draagt niet bij om

een hecht team op poten te zetten. De vaste kern van het 2ot bestaat

uit jeugd met een mooie toekomst voor zich en oude garde zonder

toekomst. Een groot deel van de jeugd is nog junior (een paar zelfs b-

junior!), is supersnel en heeft een bereconditie. In de overgang naar

het seniorenspel worden ze begeleid door de oude van dagen die

zondags hun rollator vool twee keer driekwartier aan de kant zetten.

Met een 2-0 en een 8-1 verlies was de start van de competitie niet

hoopgevend. Maar er schijnt zon aa1lde horizon! De negatieve trend

hebbèn we doorbroken, het ging vandaag beter dan de vorige keer!

Aan de voorbereiding moeten we misschien nog wat sleutelen. Drie

kwartier voor aaÍrvang van de wedStrijd stonden we bij wo in de

starthouding. Eerst ffbij Eyal langs, waar Albert zo'n afgrijselijke

serenade ten gehore gafdat Eyal eieren voor z'ïgeld koos en toch

maar in de spelersbus stapte. Vervolgens had Frisia nog wat

sabotagehandelingen verricht aan de Leeuwarder bruggen, maar niets

kon oni nog weerhouden om Frisia een poepie te laten ruiken. We

hadden zelfs nog tijd om de spieren wat op te warmen en op te

rekken. Ook de eerste groupie werd al gesignaleerd! Ondanks het

chagrijnige weer stond onze hondstrouwe supportster Jannie weer

ta"gs áe á4t4".Na afloop had zrl ook alleen maar lichtpuntjes gezien.

Vaidaag *o.ht.tt we ene Siete van het derde lenen. Hierdoor liep het

achter ulr ..n tierelier en kreeg de jeugd om hem heen vleugels. Met

name wiepke speelde een sterke wedstrijd op zijn vertrouwde

voorstoppèr plek. ook linksback Johannes kreeg met de minuut meer

zelfvertióuwen en lanceerde de ene na de andere langeafstandsraket,

die keer op keer perfect op maat in de loop van Ronnie terecht

kwamen. Èelaas stond het viziet van ons sprintkanon niet scherp. Als

dank voor het geven van wat zelfverlrouwen, lieten we Siete ook ff
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scoren. Dit deed ie met een sieíend schot van minstens 40 meter, die
met keeper en al in het doel verdween. U hoort het al, er waren
vandaag veel pluspunten te melden. En ik ben eÍ van oveÍuigd dat
deze lijst het komende seizoen alleen maar groeit. Komt daarom, ter
leering ende vermaeck. Jannie gezelschap houden bij elke
thuiswedstrijd van het 2d'.
Dan nog wat huiswerk voor dit illustere gezelschap:

. Eyal: kan je deze ff als ringtone downloaden? Dan bellen we
je de volgende keer gew-oon op
http ://www.ranktones.com/nl Nl/ringtone/Wakker+worden+
wakker+worden+oÁ2 8j o ch em+meyeroÁ2 9

o Alberl: zou je deze lessen ff willen volgen, zodat we in geval
van nood weer een beroep op je kunnen doen?
http :i/www.voutube. com/watch?v: 1 dAdsO-iVChI

o Meinie: misschien heeft deze stijl van coachen een betere
uitwerking op het team:
http ://www.youtube. com/watch?v:PvP2DikJl4c

o En voor de rest. Kijk vooral niet naar:
http ://www.)'outube. com/watch?v:TC-'WTkgpuGU

Oant snein en oh ja, Frisia scoorde nog zeven keer.
Groet Opa-trick

Aldeboarn4-Mildam3
Zondag 5 september was het zover. Ook voor het vierde stond deze
dag in het teken van de competitiestart. Het beloofde op papier een
van de lastigste wedstrijden van het seizoen te worden daar Mildam
de afgelopen3 jaar slechts een handvol confrontaties in
competitieverband verloren had. Nog meer schrik werd de gelederen
van coach Akkermans aangejaagd door de verontrustende berichten
dat Mildam reeds vele trainingen en een aantal oefenwedstrijden in
de benen had. Kortom: het zou een zwate ochtend voor het vierde
worden. Dit jaar zijn enkele vertrouwde gezichten bij het vierde met
hun zondagse bezigheid gestopt waardoor coach Akkermans
genoodzaakt werd met enkele nieuwe gezichten in de basiself te
starten. De achterhoede werd gevormd door: Jan, Luitzen, Onno en
Walter. Voor Walter een totaal nieuwe positie omdat hij voorheen als
'ballenvanger' actief was. De keeperpositie werd tegen Mildam
ingenomen door Siemen-Willem. Het middenveld werd bezet door de
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stylist Sybrand, de hongerige jonge hond Robert en de nieuwkomer
Jorrit. In de aanval dienden de rappe August, Jacob 'de ongrijpbare'
en de goalgetter Pieter plaats te nemen. Van met name de voorhoede
wordt dit seizoen veel verwacht. De drie voorwaartsen zijn namelijk
altijd bovenin de P.P. van der Feer bokaal te vinden. Vermeld moet
nog worden dat Jacob na jarenlang blessureleed van maar liefst zeven
jaar weer op de velden te bewonderen is. Het vierde startte de
wedstrijd voortvarend. De tegenstander werd vanaf de eerste minuut
onder druk gezet. Uit niets bleek hun vooraf verwachte conditionele
voordeel. Mildam werd gewoonweg oveÍïompeld door een surplus
aan kwaliteit. Aldeboarn liet de bal lopen waardoor Mildam niet in
zijn verlrouwde spel kon komen. Als snel werd door de
middenvelders de ruimte achter de verdediging van de tegenstander
gezocht. Keer op keer werden deze uitbraken met een overtreding
afgestopt. Ondanks het kwalitatieve overwicht kon Aldeboarn dit niet
in score uitdrukken. Na ongeveer twintig minuten kon de eerste
mogelijkheid van Mildam genoteerd worden. Het schot vanuit de
tweede lijn kon keeper Siemen-Willem echter niet tot handelen
dwingen en vloog roemloos over het aluminium. Door deze kans
werd Aldeboarn wakker geschud en ging men naarstig op zoek naar
de openingstreffer. Deze volgde alSnel, de vanaf de linkerkant
overgestoken August werd op rechts aangespeeld. Een beetje
tegenstander doet zijn huiswerk en weet dat August vanaf die kant
levensgevaarlijk naar binnen kan komen. Gelukkig bleek Mildam dit
niet gedaan te hebben. Na een onnavolgbare actie spurtte August naar
binnen en zijn allesverwoestende uithaal verdween strak in het kruis.
De keeper van Mildam stond aan de grond genageld. Aldeboarn rook
bloed en ging op zoek naar de volgende treffer. Deze werd al snel
gevonden. Na vloeiend combinatiespel werd Pieter oog in oog met de
keeper gezet. Deze faalde niet waarna Aldeboam met een gerust hart
richting de thee kon. Tussendoor wist Mildam nog enkele malen
enigszins gevaarlijk te zijn vanuit êen comer. De kopballen die
daaruit volgden werden echter door de foutloos keepende Siemen-
V/illem vakkundig naast en over gekeken. Tijdens de pauze werd het
team voor de laatste maal bestookt met de kritische doch zinvolle
kritieken van coach Akkermans.Deze wist met enkele rake
opmerkingen het team ondanks de 2-0 voorsprong op scherp te
zetten. Na de aftrap bleek Mildam tevens een nuttige bespreking
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gehad te hebben. Door enkele omzettingen bleken zij in staat meer
druk op het onverzettelijk ogende middenveld van Aldeboarn te
zetten. Deze werd echter genadeloos gepareerd door de Boamsters
waardoor al snel de 3-0 op het bord stond.Deze werd wederom
binnengeschoten door Pieter. Het gebrek aan training bleek hierna
zijn invloed te hebben op het spelbeeld. Langzamerhand vloeide de
kracht uit de benen van de tot dan toe ongenaakbare Boarnsters.
Daarom besloot Akkermans een frisse kracht in te brengen. Niemand
minder dan 'tornado' Harm werd ingebracht voor de moegestreden
Jacob. Harm kon echter niet voorkomen dat Mildam een
aansluitingstreffer wist te produceren. Na miscommunicatie achterin
zagen de spelers van Mildam hun eerste echte kans gepromoveerd
worden tot treffer. Aldeboarn bleef hierna ondanks het steeds meer
onder druk kwam te staan strijden voor wat het waard was. De
verdediging bleef echter zonder noemenswaardige problemen
staande. De Boamsters wisten zelfs met uitgekiende counters de
score nog verder uit te breiden. Onder leiding van de onvermoeibare
Robert en de rappe August werd de score nog opgeschroefd. Bij de
vierde goal werd Pieter na een sublieme steekpass opnieuw vrij voor
de keeper gezet. Deze kansen zijn aan Pieter wel besteed en werd dus
onberispelijk binnengeschoten. Hiêrna gaf Mildam de moed nog niet
op en probeerden zij tegen beter weten in wederom aansluiting te
vinden. Aldeboarn stuurde echter nogmaals August en na een rush
langs de linkerkant trapte hij de bal richting Pieter. De voorzet van
August bleek op maat en belandde recht voor de voeten de Pieter, die
de bal magistraal tegen de touwen volleerde. Door de bevrijdende 5-1
bleek het verzet van de ontvangende club gebroken en voetbalde het
vierde de wedstrijd professioneel uit. Kortom Aldeboarn 4 heeft de
eerste uitwedstrijd van het seizoen tegen Mildam inzijnvoordeel
beslist. Er was maar één ploeg die verdiende te winnen en dat waren
de Boamsters. Pieter heeft zijn faam meer dan waargemaakt daar hij
vier goals voor zijn rekening heeft genomen. Ook op August zijn spel
blijkt nog geen roest te zitten getuige de vele rushes langs de
linkerkant. De echte eet gaat echter naar de verdediging, die het team
ondanks de sterke tegenstand overeind heeft weten te houden. Coach
Akkermans verklaarde achtenf zeer tevreden te ziin met het
vertoonde spel. De oorzaakvan het goede spel lag volgens de coach
aan ztln opstelling en aan de tijdens de bespreking gegeven
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opdrachten." Via de verdediging en daamade middenlinie moet je de

aanvallers bereiken, het vloeiende combinatiespel zoals ik die in
gedachten had lukle voortreffelijk! Dat komt omdat we het lef en
strijd hebben om naar voren te voetballen", aldus Akkermans. De
coach waakt echter voor euforie: "tijdens een competitie moet er elke
week gepresteerd worden. Het is daarbij mijn taak de boel op scherp
te houden. De bloemen worden pas aan het eind weggegeven. Ik laat
de jongens nu van deze overwinning genieten maar vanaf maandag
moet de blik weer op zondag staan." Rest nog de beoordeling van de
gehaktbal van Mildam. Dit
keeper/ballenkenner
algemeen bekend dat hij de
pan, dan uit het net vist.
gehaktbal helaas een

De gehaktbal van Mildam

JflI

werd gedaan door
Siemen-Willem. Het is
ballen liever uit de
Ditmaal bleek de

regelrechte deceptie.
kan volgens de expert

het beste omschreven worden als: "een pretentieloze en eenvoudige
magnetronbal waarbij de mayo nog het meest smaakvolle is." Het
cijfer, een schamele 2.

Jorrit Zandberg

Bakhuizen Cl - Oldeboorn Cl
Zaterdag 18 september moesten wij al om 8:10 bij het sportveld
aanwezig zijn. We moesten toen eerst een klein uurtje naar
Bakhuizen rijden en om half tien moest de wedstrijd beginnen.
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De opstelling was in de 1^e helft: keeper: Nick Rechtsachter: Jelle
laatste man: Henk Voorstopper: Johannes linksachter Corné
rechtsmidden: Hotse centraal midden: Sietse links midden: Floris
rechtsvoor: Wiemer spits: Hessel linksvoor: Karst de wissels waren
Max en Ringo. De eerste helft begonnen we niet goed alle ballen
kwamen wel op het middenveld maar nooit bij de aanvallers dat ze er

wat mee konden doen. Bakhuizen dat dus de hele tijd onderschepte

kreeg daarentegen wel een paar kansjes. Het liep allemaal goed af
omdat Nick ons in de wedstrijd hield. Toen werd er door ons een

penalty veroorzaakt dus konden ze van elf meter op voorsprong
komen. Nick koos de goede hoek maar de bal stuiterde jammer
genoeg net over hem heen. 1 -0 Toen was het rust de trainer deed 2

wijzigingen door Wiemer en Hessel naar de kant te halen en Ringo
en Max er in te zetten Ringo ging op links spelen en Karst op rechts

Sietse ging op de spitspositie en Max weer op Sietse zijn plek. Het
klikte nog niet meteen en weer gingen de bakhuizenaren naar voïen
om te scoren 1 keer lukte het hun om te scoten. 2-0 Toen begonnen

wij pas te voetballen. De eerste acties gingen nog wat moetzaam
maar toen begon het toch te lopen en het was zo 2-1 door Sietse.

Daama gingen we er helmaal vooÍ en kwamen de bakhuizenaren er
ook niet meer uit. Sietse schoot nieï veel later de 2-2 ookbinnen en

toen gingen we gewoon door. De 2-3 was een actie van Ringo op
links die gaf voor op Hotse en die schoot hem erin. Toen wou
bakhuizen ook wat doen maar dat lukte ze niet echt omdat de

verdediging er goed stond. Weer een actie van Ringo op links met
een voorzet op Sietse die stond net in de zestien en werd toen
onderuitgehaald. Penalty en Sietse nam hem goed in het hoekje en zo

werd het 2-4. Gelijk daarna ging Sietse bij de eerste de beste
mogelijkheid maar weer schieten en toen scoorde hij de 2-5.Daarna
waren er nog wat kleine kansjes voor bakhuizen maar die deden er
niks mee. Max was de laatste die scoorde hij deed een actie kreeg de

bal terug van een tegenstander en haalde toen uit in de goal.2-6
Daama was de wedstrijd afgelopen en konden wij terugzien op een

geslaagde wedstrijd. Doelpuntenmakers tot nu toe:

Sietse 4x, Hotse 3x, Max lx en Floris lx
Geschreven door Hotse Dekker
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Heerenveen E6 - Oldeboorn El
Zaterdag 1 1 september 9.30 Gingen wij naar Heerenveen om tegen
Heerenveen E6 te spelen.
Sietse en Jurrit op de goal, Arjen, Tjitse en Leon als verdedigers.
Duco en Hessel als middenvelder en Sil was de spits. Een heel sterk
team, maar de tegenstanders waren ook erg goed. Voor de rust werd
het 3-1 voor Heerenveen, jammer, maar nog alle kansen!
Na de limonade gingen wij er weer tegenaan!
Het vuur uit de schoenen gelopen, maar toch hebben wij helaas
verloren, met 6-1. De volgende keer beter.
En nu is het verhaal afgelopen.
Leon Siemonsma

Oldeboorn Dl - Workum D2 zaterdag 11 september 1L.00 uur
Dit is al weer de tweede wedstrijd die wij dit seizoen hebben
gespeelt. En we moesten tegen Workum D2.

Opstelling:
Ids

Anouk wolter djure

Daan
Gerrit rinse

het was een spannende wedstrijd rik heeft drie keer een goal
gemaakt en Daan twee. de tweede goal van Daan was toen schoot ik
op de keeper die liet de bal los en toen schoot Daan hem er nog
in(in de laatste seconden) en toen was de wedstrijd afgelopen.
gerrit hofstra

rik
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F-jes Zaterdag 11 september 2010
Lemmer Fl * Oldeboor"n F1 0 - 12

Hoi, ik ben Jetse. We hebben gewonen met 0 - 12 en Gerben en Sjim
en Kuba maakten de gols.
Het leukste vont ik bij het penalti schieten als ik een gol makte.
Jetse Teunissen

Verslag 18 september 2010 van de F-jes
We moesten thuis voetballen tegen Woudsend.
We waren beter dan het andere team, zij hebben niet gescoord.
Gerben heeft 10 goals gescoord.
We hebben dus met 10-0
gewonnen!!
Groeten Tygo Mebius

van ne

Akkrum 4
Oldeboom 3

Oldeboorn D I
Oldeboom E1

Nieuweschoot 5

Oldeholtpade 4

Van de volgende wedstriiden waren er geen

verslaeen!!!!!!!
- Oldeboorn 3

- LSC 1890 s
. TOP Dl
- Jubbega E3
- Oldeboorn 3

- Oldeboorn 4
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MTERFJOETJE
Nuam: Jeroen Beeksma
Geboren: 22-1 l-1991
Speelt in: het 3e

Gespeeld in: B's, 2n, 3' & 4'
Roken/alcohol: Roken & alcohol
Kan sex voor de wedstrijd: I4tat mij betrefí een goede warming up!
Beste boek: Bestaan die dan nog?
BesteJïlm: The sture of play, Escape from Alcaíraz en vele anderen.
Beste acteur en/of actrice: Wentworth Miller
Lievelingskost: Pizza, soep & zuurkool.
Hobby,s: Vaetbal, ijshockey, muziek luisteren, gamen & biertje
drinken met vrienden.
Mooiste man en/oívrouw: Eva Longoria
Favoriete club: Cambuur / Feyenoord
Favoriete speler: Iker Casillas
Beste trainer: Leo Beenhakker
Slechtste truiner: Louis van Gaal
Welke club wordt dit jaar lundskampioen: PSV?
Fav o riete te I evis iep ro gr umma : P r.is onb r e ak, Amer i c a' s har de s t
prisons elc.
Favoriete televisie presentstor: Pepijn bierenbroodspot (nee geen
idee!)
Kwal vun de televisie: De presentaÍor van GP n.
Favoriete muziek: Nederlandstalig( Hazes, Frans Duijts, Jannes
eíc.) Hardcore/Darkcore, House, Rock & Top 40 nr's
Favoriete anclere sport: Ij shockey
Onderschatte voetballer : Elia
Overschatte voetballer : Cristiano Ronqldo
HoogtepunÍ: Met ijshockey kampioen van Benelux, 6" van Benelux
als topscoorder in de klasse tot 2I jaar & heb in het Nederlandsteam
geijshockeyd.
Dieptepunt: -
B e s te kr ant/tij ds c h rift : Que s t
Een hekel aan: Árrogantie & Overdreven personen > Mensen die
ieís erger maken den dat het is.
Bewondering voor: DJ Vince
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Kwal van de voetballerij: Suarez
lYie zoa je weleens willen ontmoeten: Gigi Ravelli, Eva Longoria &
Lindsay van der Eng
|Vie nodig je niet uit op je verjaardag: Suarez
Beste (oud) voetballer: Dennis Bergkamp
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Geen I
maar 2 van Binne!
Voetbal is: een sport waarmee je samen werkt als team en nieí als
individu.
Wat je veriler akijd al kwijt wou: Tahéé

Spreker van de maand: Johan Derksen
Johan Derksen, directeur en hoofdredacteur van Voetbal International
en Sport International, geniet vooral bekendheid als voetbalanallticus
van het RTL- televisie programma Voetbal International. Daarnaast
wordt Derksen regelmatig als gast aan tafel gevraagd bij actuele tv
programma's. Voor RTV Rijnmond maakt hij iedere zaterdagmorgen
het radioprogïamma. Muziek voor volwassenen. Johan Derksen is
een lieftrebber en kenner van blues en americana. Derksen is een
gevreesd columnist, een opiniebepaler en een flamboyante
televisiepersoonlij kheid. Hij werd lekozen tot Hoofdredacteur van
het Jaar, Sigaren-roker van het Jaar en Slechts geklede man van het
Jaar en nu komt de Televizier-Ring ook nog om de hoek kijken. Een
confrontatie met Derksen is een garantie voor een boeiende discussie.
Derksen draait er niet omheen. Als een van de weinigen geeft hij zijn
mening. Je houdt van hem ofje haat hem, een tussenweg is er niet.
Johan Derksen is een begenadigd spreker en iedere toehoorder krljgt
de gelegenheid om vragen te stellen of nu eindelijk eens te zeggen
dat hij een verschrikkelijk naaÍ en zelfingenomen persoon is. Het kan
en mag allemaal als u Johan Derksen uitnodigt!
U kunt Johan Derksen boeken via:
www.speakersonl ine.nl en

www.combosporl.nl
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UlT HE? KLAVERELAE fl.O3.I978
Oud Boarnster Uiltje Geert de Jong schrijver van
jeugdserie ooOver de Zee"
Inzijn comfortable woning in Goutum, onder de rook van
Leeuwarden, spraken wij met de 49 jarige journalist Uiltje Geert de

Jong. Hij is de succesvolle schrijver van een serie jeugdboeken, die
allemaal handelen over de zee. De serie is uitgegeven bij de Fontein
in de Bildt en kreeg de verzamel titel de Zwalkers mee. Tot nu toe
zijn er vier boeken verschenen in de serie, volgend jaar verschijnen
de delen vijf en zes. Uiltje Geert de Jong groeide op in Oldeboorn,
temidden van het Friese waterland. Velen zullen hem daar nog
kennen als de zoon van timmerman-aaÍrnemer Klaas de Jong. In het
verenigingsleven
ook een bekend
meer voorzitter van
Oldeboorn, lid van
voorzitter van de
begin van de
hij uit Oldeboorn.
iournalist te werken
Franeker

van Oldeboorn was hij
persoon: hij was onder
de Voetbal Vereniging
de elftalcommissie,
Fryske Krite. In het
vijftiger jaren vertrok
Hij kwam als
bij het Harlinger en
Nieuwsblad, die

uitgegeven worden in Harlingen. Ook zijn woonplaats werd
Harlingen. De liefde die hij in Oldeboorn al opgevat voor het water
en de liefde die hij in Harlingen opdeed voor de zee zouden hem later
inspiratie geven voor het schrijven van de jeugdserie met titels als
Kaping op de Waddenzee, Helden van het Kanaal, Monsters bij
Biscaja, Zeeslagbij St.Jean, Gijzelaars op de oceaan en de U-2
antwoordt niet. Als hoofdpersonen voor zijn boeken koos hij twee
jongens uit het Friese waterland, Auke V/iarda en Frans de Boer,
gezworen kameraden, die vele avonturen beleven. Vooral zijn vele
kontakten met kapiteins van sleepboten en vissersschepen en de vele
zeelieden in zijn Harlinger hebben de Jong aangespoord tot het
schrijven van de boeken. Nu hij in Goutum woont, hij is nu jour"nalist
bij de Leeuwarder Courant, kan hij ook nog niet bij het water
wegblijven. Zeker een keer in de maand moet hij de zee nog eens
zien en trekt hij er met zijn vrouw op uit naar Harlingen. Zijn
vakanties brengt hij ook altijd steevast door op het water. De serie
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slaat goed aan bij de jeugd, zo blijkt wel. De schrijver heeft trouwens
geen avonturenboeken zonder meer geschÍeven. Hij brengt de jonge
lezers en lezeressen liefde voor de natuur en het dier en eerbied voor
alle leven bij. Uit alles blijkt, dat hij het nodige van de zee * over de
vervuiling van de wereldzeeën wordt al jaren geschreven * en het
zeezeilen afvreet. Bovendien is de schrijver zo verstandig geweest
zijn hoofdpersonen Auke Wiarda en Frans de Boer niet als een soort
superhelden af te schilderen, Auke en Frans zijn en blijven gewone
Hollandse jongens die van het water, zeilen en zwemmen houden.
Als het kleine zeezelljacht"de Hydra"door stormen wordt geteisterd
en kogels uit een machinegeweer van gangsters, zitten zij wel
degelijk goed in hun piepzak.

Eindstand 1974-1975 4" klasse C
01 Stanfries
02 TFS
03 Goruedijk
04 Oeftery
0s Tijnje
06 Surhuisterveen
07 de Wilper Boys
08 Akkrum
09 Oldeboorn
10 Bakkeveen
1l HDT

20-33
20-31
20-27
20-26
20-24
2A-23
20-14
20-12
20-12
20-9
20-8

Uiltje Geert de Jong stierf in 2008. Hij werd 83 jaar. De schrijver
U.G. de Jong debuteerde in 1969 met de politieke toekomstroman
,Zwarte Juli, over verwikkelingen rond een vijftal ruimteschepen. De
publicatie leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Hij schreef daarna
twee boeken in het Fries, De leave Fekke en de detective De helper.
Het bekendst werd hij met zijn jeugdboeken. Na het succes van de
vierdelige serie, De Zwalkers, uit het begin van de jaren zeventig
begon hij met de serie, De jonge geuzen, die over de oorlogsjaren 40-
45 gaat.In 1919 verscheen het eerste deel. Ze kwamen bij nacht, in
2002het twintigste en laatste, Tankslag bij Tobroek. De boeken
worden nog steeds veel gelezen en voor scripties op school gebruikt.
(redactie).
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weasTRlJnFRoEFanna
Zaterdag2 oktober
Oldeboom Cl - Langweer Cl

Zondag 3 oktober
MKV,29 1

FFS 2
FFS 3
LSC 1890 6

- Oldeboorn 1

- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 3
- Oldeboorn 4

r 1.00

14.00
14.00
12.00
10.00

10.15
I 1.00
10.00
10.00

14.00
12.00
10.30
10.00

1r.00
I 1.00
10.00
09.00

14.00
12.00
10.30
10.00

14.00

Zaterd,ag 9 oktober
Arum C1 - Oldeboorn C1
Oldeboorn D1 - SDS D3
Lemmer E1 - Oldeboorn El
SDS F2 - Oldeboorn Fl

Zondag 10 oktober
Oldeboorn 1 -Udiros 1

Oldeboorn 2 - Heerenveen 5

Oldeboorn3 -Langweer2
Oldeboorn 4 -HeerenveeffT

Zaterd,ag 16 oktober
Oldeboorn Cl - SDS C2
Workum D2 - Oldeboorn Dl
Oldeboorn El - Woudsend El
Oldeboorn F1 - Workum F2

Zondag 17 oktober
Oldeboorn 1

Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4

-FFS 1

-CAB2
- Lemmer 3.
- Aengwirden 4

Zaterdag23 oktober
Straatvoetbal

Zondag 24 oktober
Heerenveen 1 -Oldeboorn I
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Zaterdag30 oktober
Oldeboorn Cl
Oldeboorn D1
SneekWit-Zwart E4
Heerenveen F5

- Makkum C2
- Nieuweschoot D2
- Oldeboorn El
- Oldeboorn F1

I 1.00
1 1.00
09.00
12.00

14.00
12.00
10.3 0

10.00

10.15

14.00
12.00
10.00
10.00

14.00
12.00
10.30
10.00

10.30
10.00
10.00
09.00

14.00
12.00
10.30
10.00

Zondag3l oktober
Oldeboornl -Thor1
Oldeboorn 2 - Terschelling 2

Oldeboorn 3 - Renado 5

Oldeboom4 -FFS4

Zaterdag 6 november
NOK D2 - Oldeboorn Dl

Zondag 7 november
Renadol -Oldeboornl
MKV.293 -Oldeboorn2
Gerslootl -Oldeboorn3
Zandhuizen3 -Oldeboorn4

Zondag 14 november
Oldeboornl -Jubbegai
Oldeboorn 2 -Lemmer 2
Oldeboorn3 -Joure4
Oldeboorn 4 - Langweer3

Zaterdag20 november
Woudsend Cl - Oldeboorn Cl
TOP,63 Dl - Oldeboorn Dl
Oldeboorn El - Waterpoort Boys E1

Oldeboorn Fl - RenadoAfVl F2

Zondag2l november
ODVl -Oldeboornl
Oldeboorn 2 - de Walden 2
Oldeboorn3 -Akkrum4
Oldeboorn 4 - Langweer3
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'(.{w a/viseur, af meer /an to iaar.
íJeze aan6ie/ínqen ziin a(een qeLy'ia íeze-wee4,

0n {íu 7oh, al61d toTt!

Iilll.oJ,,"*,."o",o :::"., :,5::;:"' I ( -l ).^oS
super rekkerespoti* sao st. a.? Q \tlllle3$
Êonrsekteurdeschers o.. '.*, 1i I V-ÉGezond octiepokkêf op=op 3.ot 

-

MN
10 mooie leïÍertypes í45
Hele zqk visuols ;/ech* zqg
Vers gesnedd ledflets ki Io 1'41

Ássorii hïml-codes lwsr , 218

--.+ 

I de

Voor iedere klant bij besteding van €1O,- of meer
5OO gr super lekkere spaties gratis! "Vers van het toetsenbord!"

"Fryske zak visuals"
Vers van de pers!

"Deze supporter zal buiten het stadion eerst flink afgerost worden
door de politie, voordat zehem afuoeren naar het bureau. Dal zijn
nog van die goede Baskische methodes die we in Nederland helaas
niet meer kennen."
Verslaggever Sierd de Vos kent het lot van de supporter van
Athletic de Bilbao die na wangedrag van de tribune verwijderd
wordt door een groep agenten tijdens de bekerfïnale tegen FC
Barcelona (Sportl)
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p.p, van EgR FeeR EoKaaL
R.van Kalsbeek
P.Poepjes
V/.Huisman Wzn
A.Faber
D.H.Akkerman
A.Bergsma
R.Faber

John de Wolf gaat met zijn gezit op vakantie, enze gaan met het
vliegtuig. In het vliegtuig mag het zoontje van John de Wolf bij het
raampje zitten.
Ze vliegen over zee. Het ventje kijkt naar beneden, en zegl: "Kljk
pappa, daar vaart een boot! "
John de 'Wolf kijkt naar beneden en zegt: "Nee, da's geen boot
jongen, da's een hovercraft."
"Hoe schrijfje dat, pappa?" waagt het zoontje.
"O nee," zegt John de Wolf, "het is toch een boot."

Eerste 6

Vierde 5

Eerste 2
Vierde 2
Eerste 1

Eerste 1

Eerste 1

A.Huisman
E.Ashur
A.de Jing
R.Poepjes
S.Veenstra

\. A.Bangma
J.'W.Boschma
J.Meijer
S.Oosterbaan

Eerste i
Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde i
Derde 1

Derde 1

Derde 1
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(tf trethedriif tleerman

Tsjerkebuorren 37 . 8495 KG Aldeboarn
Tel.: 0566 - 63 20 0B . Fax: 0566 - 63 26 32

Mobiel: 06 11 37 54 17

REAU

www.orkenresu.nl
Bordego 'lZ

8495 NS Aldebmrn

tel. {05óó} ó3 I 4 95

fox {05óó} ó3 1 9 ó4

y'nK€

Zeilen in Optimisten,
Lasers en Valken,
suÍfen en comhiweken

rqq,nq . prina ver?0rqrnq , comfor(àbele tkkofif,r0Càtres

@ffi
Eil.ncdoot: !": ,il ",t. l,r ( 1-l-;\.\

^Nea. 
cwo' válitt.hgi, rrr il E 17 -*-*)*Ër)

zeilscbool " g roepsakkommodaties . bootverhusr

zeilschool

(tu
Au^í*wn

reparatie,
restauratie,
onderhoudswerk aan grafstenen

en andere
natuurstenen objecten

Wout Kulk
van Sminiawei3
8495 MT Aldeboarn
Tel.: 05óó ó5 13 75

Fax: 05óó 65 19 25
moblel: 06 21 54 31 69

i-i. íill:l:t
Rolbrêgedyk 1 0, 84A6 AN Tíjnje . fele Íaon: 051 3 57 1 8 54

Uw adreg voor het êanleggen, vervangen en ondeÍhouden van:

. Gasleidingen

. Waterleidingen

. Afvoerleidingen

. Dakbedekking

. Zinkwerk

. Centrale verwarming installaties

. Gaskachels

. Warmtepomp installaties

. Sanitaire voorzieningen

. Electra

Vraag voor advies uw vakman.



l,bor een heerlijk elentje oJ cen Ícestje
uudr ook voor cen gc:cllig drunAjc

Ria & Rikus Rudolphi
Kraenlanswei I De Veenhoop

0512 461803
Website: www.itpolderhus.nl

Atelier Zig Zag

Kteding op maat S.jdkant í5 b

Ieyens ttêrsÍ€t en vetstel 8495 KM Aldeboam

Voot bedtiiven en particulier Tet. 06-15535577

5r lu,rrrtk*prir r 't// n/' /

^//et 
-ó//1"u4,

sMtNl{. r à /,
tuet'Stutltk.l

* €lorenwqíJen binn{n/b0iten
* llulr/beddlÍ r?inlgqn
* VlocrondelhoodltqpUlÍrlnlglng

' Relnlging blf be(nÀíopl{wrlng

- Dokgootrclnlging
* llogcdr{krciniglng
* lmptegneren
* Spinnen verwlfdqÍen

Hier had

uw advertentie

moeten staan!

W OLDEBOORN
biedt te huur aani

Partytafels
voor € 3.5O per dag/per tafel



Uiteindelijk gaat het toch
om persoonlijk contact

Friesland Bank I Mr. P.J. Troetstrawei 6 I 9001 CV Grou
telefoon (o58) 299 SS Ss I www.frieslandbank.nl

\'-**r***-

f, Friesland Bank

l4ur d,an
20 jaw ema'rfuq,.

Gutoowgoedl

06 235 12528 Aldeboarn

wwwjanvanderwoude.nl



Boerderij - Hotel - Camping

ttBoarnshiemtt

Wiebren en Roely de Jong
Easterboarn 6

8495 NBAldeboarn
Tel. (0566) 63 I 3 73

Fax (0566) 63 17 67

Wii kunnen u het volgende bieden:

- seizoenplaatsen - logies mer onrbijr
- toeristische plaatsen - vol pension
- te huur sta-caravan - groepsaccommodatie
- te huur luxe 6 pers. chalet

Vier sterke punten

+ O Persoonsgericht

+ O loogdrempelig

+ a iorenlonge ervoring

= C betoalbore kwoliteit

Accounloncy

Eedriikadvísering

4d mini strqtieve begeleidi ng

Detochering von financieel-economische

medewerkers bii uw bdríiÍ

toorl}
VA N [j-5;- 

}-,??"?IsRB AA N

Wismostote 9 892ó RN Leeuworden

Postbus 7559 8903 JN Leeuworden

Telefoon (058) 267 7577 Telefox{O58} 2,I3 88 99

Kaasboerderij Echteff Boerenkaas
za

van

de
Boerderij

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas
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I NTERN ATIONAAL ÏRANSPOÊTBEDRIJ F

SwettebuorÍen 43
8495 HM Oldeboorn

Teleloon: 0566 - 631340
Fax :0566-631410

Voor een deskundig advies en een goed verzorgd kapsel.

Nancv's
-*ar=sá\nq-*

Tsjerkebuorren 1 l
8405 KE Á,ldEboam
Tel.: 05ó6 - 631'161

FA. IJ. Rodenburg

het adres voor al Uw:

Hengelsportbenodi gd heden

werphengels

werpmolens

koopmans yeryen

klompen

laarzen

Achterom I

ïelefoon 63 1452

Aldeboarn

Onderhouds-

Dakdekkersbedrijf

Bordego 2
8495 NS Aldeboarn
ïblefoon : 05óó-652óË7
Fax :0566-ó51718
Mobiele ïelefoon r 0ó-S 1 255050
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0ó-5539 35ó2 oldeboorn

Heï c;dres voon

WiJ !:crpÊaren qeen zaalhuur,
DodÉof 3, 8495 RD Alcleboarn
ïelefoonr (o.:og) 6) 1) ))
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infoewiebzandberg.nl
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Makelaardij, Taxaties &, Advies


