
Clubblad

í3
-\/rÁ



sór'
6tftH: oro

\.'

í ,tt



De Zwart Witten
Clubblad v.v. Oldeboorn
Opgericht 15 april 1923

redactiewo@upcmail.nl www.woldeboorn.nl

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3

Jaargang 51 nummer 4

Scheids heeft geen tijd voor strafschoppen

In de bekerwedstrijd in de tweede ronde van het damesvoetbal tussen
Havelte en HZW stond het na negentig minuten voetbal 1-1. Er moesten
dus strafschoppen worden genomen om een winnaar te krijgen. Niet
ongebruikelijk in het bekervoetbal, maar wat volgde was dat wél.
Scheidsrechter L. de Boer uit Waspe had namelijk geen tijd meer.
"Ik moet om zes uur in Groningen zijn," meldde hij, de voor de
strafschoppen aange\ /ezen speelsters in verbijstering achterlatend. "Jullie
komen er vast wel uit."
De scheidsrechter spoedde zich daarna op weg naar Groningen, maar de
dames legden zijn advies om'het maar even te regelen'naast zich neer. De
strafschoppen werden niet genomen.

"Konden wij die Hollanders maar allemaal hier inburgeren."
De trurgemeester van Bern ziet de feestvierende Oranje-aanhang
met lede ogen vertrekken na de groepsfase van het EK
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OVERZltrHï
Het zonnetie schijnt en het laatste competitieweekend leverde ons

cluppie maar liefst 16 punten op!! En danvraagl de voorzitter zichaf
waar we over 5 jaar staan...Misschien spelen we dan wel in een

roodlzwart shirt, wie zalhetzeggen. De hoofdsponsor (en eigenlijk
ook onze voorzitter...) komt toch ook al uit Akkrum, dus why
not..Toen ik dit relaas in ons vorige clubblad las, moest ik toch wel
even slikken. Ons traditionele cluppie lijkt de teloorgang tegemoet te
gaan. Dit kan toch niet waar zijn? Echter een ieder die ons

sporlcomplex wel eens met een bezoekje vereett, zal ook moeten
constateren dat het er niet beter op wordt met o.a. het clubgebouw.
Ook het ledental, was mij al opgevallen, loopt achteruit, dus zal het
bestuur straks bijna geen andere keus meer hebben dan of
samenwerken of drastisch saneren. Het zijrVworden bittere
tijden.....En dat terwijl nu net het ionnetje schijnt... Op vrijdagavond
15 oktober a.s. kunnen alle leden hun zegie doen over met name ook
dit onderwerp tijdens de ledenvergadering in de kantine. Dan over
naar de orde van de dag. Oldeboorn I lijkt de weg naar boven te
hebben gevonden. Bij MKV'29 werd helaas nog een 1-3 voorsprong
uit handen gegeven. De uiteindelijke eindstand van 3-3 betekende het
3'gelijkspel (3-3) van dit nog prille seizoen. Afgelopen zondag leek
men wederom op een 3-3 gelijkspel af te stevenen, maar aangezien
elftalleider Wieger Huisman mij er tijdens de rust nadrukkelijk op
aansprak nu toch maar eens met die "3-3 voorpellingen" te stoppen,

besloot zijn eigenste zoon in de laatste minuut de winnende treffer
tegen Udiros binnen te koppen. 4-3. Na een spectaculaire wedstrijd
trokken de mannen van Geert uiteindelijk toch aan het langste eind,
dit met slechts 9 spelers (Oldeboorn kreeg 2 rode kaarten). Op
karakter werd de overwinning binnengesleept, en het was dan ook
volledig terecht dat elftalleidster Willemke na afloop met de

"zegekaï" het veld betrad!! Klasse jongens!! Laat FFS nu zondag a.s.

maar komen. Gewoon met 9 spelers beginnen et voila, trois points.



Een week later gaat de stoet richting Heerenveen om daar de

hoofdmacht te bestrijden. Dit gaat een zware dobber worden tegen
de ongeslagen koploper. Extra steun van een supporlersschare kan
Oldeboom wel gebruiken. In het verleden heeft Oldeboom hier wel
vaker voor een stuntje gezorgd, dus waarom nu niet?? Succes boys,
en'Wietse beterschap. Oldeboorn 2 pakte afgelopen zondag ook
zomaaÍ even haar eerste puntje. Slachtoffer. ... juist ja. . .Heerenveen! !

Onder de bezielende leiding van referee Ronald van'Warmerdam
werd een verdienstehjkz-z gelijkspel behaald. Helaas was onze
Belgische scheidsrechter Bart de Bleekere hiervan geen
getuige....Een week eerder gingen onze jongens nog met 8-1 het
schip in tegen FFS, maar dat zqn we allang weer vergeten. Nu naar
boven kijken en zondag de volgende horde nemen. Alle remmen
kunnen los in de thuiswedstrijd tegen CAB 2, want de week erop
wacht een rustdag. Oldeboorn 3 kan het spel maar niet op de wagen
krijgen. Twee weken geleden kregen de neef van Geert e17z'Ír
makkers van het All Stars Team met 5-3 klop in Vegelingsoord, en
ook afgelopen zondag kreeg men met dubbele cijfers om de oren.
Langweer trok met 1-10 net aan het langste eind. Ik heb de wedstrijd
niet gezien, maar ik verwacht eigenlijk wel dat ons 3' elftal deze

wedstrijd de bovenliggende parlij rias....Komende zondag liggen er
volgens mij toch wel kansen in de thuiswedstrijd tegen Lemmer 3.

Deze ploeg heeft ook nog maar 5 puntjes bij elkaar gesprokkeld, en
kan dus na een overwinning voorbij gestreefd worden. Het gas open
en gaan met die banaan!!! Een week later wacht ook voor jullie een

welverdiende rustdag. Een dagje paintballen misschien een idee?
Oldeboorn 4 lijkt dit seizoen echt niet te stuiten. De jongens van
Baas Klaas (hoe lang nog?) gaan als een raket. Vier wedstrijden
gespeeld, evenzovele keren gewonnen en daarmee (voorlopig)
onbedreigd koploper. Resp. LSC en Heerenveen gingen de afgelopen
weken voor de bijl met maar liefst 2-6 en 6-1. Komende zondag
volgens mij weer een topper. Dan komt om 10.00 u. het ook nog
ongeslagen Aengwirden 4 in Aldeboarn langs. De week erop kunnen
jullie ook in de rust. Onze jeugdteams waren bijna allemaal vrij op 1

okt. j.l. Alleen de C-junioren mochten de wei in. In Aldeboam werd
Langweer C1 met 6-1 huiswaarts gestuurd. Afgelopen zaterdag wist
men Arum C1 nog verder in de zorgen te drukken door daar met0-2
te winnen. Onze C's strijden prima mee om de bovenste positie.



Zaterdag a.s. komt SDS C2 langs. Ik verwacht toch weer 3 punten, en
misschien wel de koppositie. De bovenste 4 ploegen staan wel erg
dicht bij elkaar. Gewoon een spaÍlnende competitie. Heerhjk, zo
hoort het ook te zijn. Al onze jeugdteams zrjn zaterdag 23 oktober
vrij. Op het programma van de KNVB staat "straatvoetbal". Dus
beste ouders; alle auto's van de straat, en laat onze jeugd weer lekker
op straat voetballen!l Onze D-pupillen wisten afgelopen zalerdag
ook weer eens de volle winst te pakken. Ze warcn met 7 -4 te sterk
voor SDS D3. Een positie in de middenmoot is momenteel hun deel.
Zaterdag gaat het naar Workum, alwaar men het moet opnemen tegen
de nummer laatst. De verwachting is toch wel een overwinning en
aansluiting bij de top 3. En dan ons "zorgenkindje"? Oldeboorn El
heeft nog niet het genoegen van een overwinning mogen smaken.
Zalerdag j.l. werd ook weer verloren en wel in en tegen Lemmer E1.
We houden echter de moed erin, en verwachten zaterdag toch zeker
de eerste 3 puntjes in de thuiswedstrijd tegen de rode lantaarndrager
Woudsend E 1. Onze kabouters blijven maar uit hun slof schieten.
Zaterdagj.l. werd SDS F2 met maar liefst 1-17 verslagen door
Oldeboorn Fl. Waar gaat dit eindigen? Zaterdag a.s. thuis om 9.00
u. de onvewalste topper tegen het nog ongeslagen Workum F2. Bij
winst sluipen ze steeds dichter naa? de koploper!t Zet'm op
jongens!! Dan rest mij nog een ieder veel plezier en succes te
wensen, en alle leden op naar de ledenvergadering vrijdag 15 okt. !!
En dan nu weer op naar mijn tv-vrienden Johan en René (nog steeds
zonder Hansie...) en we eindigen met de stelling; "Seks voor de
wedstrijd? Dat moeten alle spelers zelf weten, maar tijdens de rust
kan het niet"......Goeie herfstvakantie.... Piet

Leo Poiesz was een speler van WZS. Hij speelde meer dan 400
wedstrijden in het eerste elftal van WZS, in de derde en vierde klasse
van het zondagvoetbal. Door één actie verwierf hij eeuwige roem in
de provincie. Tijdens een wedstrijd tegen DTD eind jaren zestig,
stond Leo op het punt om de bal in te gooien.'Andere kant uit'zei de

scheidsrechter op dat moment. Leo draaide zich om en wierp de bal
in de sloot.



Ulï EE NID.FR]eSLA
Oldeboorn verslaat koploper Heerenveen
Het was al een paar maal op de training ter sprake gekomen bij de
Boarnsters. Heerenveen de gedoodverfde favoriet voor de titel in de
vierde klasse B zal vast een keer een steekje moeten laten vallen.
"Waarom 

dan niet in de wedstrijd tegen Oldeboorn. Vanaf de aftrap
lieten de Boarnsters zien dat het menens was. Vol gas uit de
startblokken. Vastberaden en agressief werd de tegenstander
tegemoet getreden. De grens van het toelaatbare werd gelijk
opgezocht. De eerste mogelijkheid deed zich al in de derde minuut
voor. Cees Reitsma werd mooi vrijgespeeld op de rand van het
strafschopgebied. Tot een afrondend schot kwam het niet om dat de
grensrechter Klaas Hofman van Heerenveen vlagde voor buitenspel.
Het was gelijk duidelijk de Heerenveners grote moeite met de

Boamster strijdwijze. Z4kregen geen tijd om de bal aante nemen om
hun vertrouwde spelletje, rustig op bouwen, de bal rondspelen en
combinerend het doel van de tegenstander op te zoeken uit te voeren.
Inzet en felheid, hoe vaak had trainer Bonne de Vries deze woorden
niet gepreekt, leken vruchten af te gaan werpen. De eerste helft waren
de beste mogelijkheden voor de Bqarnsters, Douwe Hein Akkerman
bezocht het meerdere malen met een schot van afstand maar wist
geen doel te treffen. Ook een poging van Siete Veenstra had geen
succes. De beste mogelijkheid voor rust werd gecreëerd door laatste
man Johan Tijsma die door handelend optreden de opgekomen
verdediger Ramiro Griffith van Heerenveen op de rand van de zestien
de bal ontfutselde en diep inspeelde op Siete Veenstra. Zelf stoomde
hij door naar het strafschopgebied van de tegenstander, waar het leek
dat hij vrij door kon gaan. Het was de nummer drie van Heerenveen
Martin de With die deze mogelijkheid wist te belemmeren. De inzet
en felheid zorgden er voor dat de Boamsters het meeste balbezit
hadden. De Feansters waren individueel wat beter. Echt gevaarlijk
waren zij voor de rust niet. Dat inzet risico,s met zich meebrengt voor
blessures is algemmen bekend. In de eerste helft hadden een viertal
Boarnsters verzorging nodig. De ruststand bleef gelijk aan de
beginstand. Na de thee weer hetzelfde spelbeeld. Oldeboorn knokken
voor wat het waard was en Heerenveen technisch begaafd proberen
de Boamsters moe te spelen. Heerenveen kreeg wat meer overwicht
en dat resulteerde in de zesenvijftigste minuut in een vrije trap op de
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rand van het strafschopgebied omdat'Wietse Huisman Wzn Egbert
van der Wal onreglementair afstopte. Siemen Willem de Vries had de
muur goed opgesteld. Het balletje werd opzij gespeeld naast de muur
en op de snoeiharde knal van Ronald Boonstra was hij kansloos 1-0.
Nog geen minuut later lag de bal weer in het net achter de Boarnster
doelman. Dit doelpunt werd door scheidsrechter W.Drenth uit
Donkerbroek afgekeurd om dat een van de Heerenveen aanvallers de
Boarnster doelman onregelmatig aan gevallen zou hebben. Zes
minuten later waren de rollen omgedraaid. Siete Veenstra mocht
aanleggen voor een vrije trap op zo,n achttien meter van keeper Jaap
Klijnsma. Ook hier stond de muur goed opgesteld. Met ziin linker
haalde Siete uit om de muur heen en in de benedenhoek 1-1. Er werd
gewisseld door beide trainers, Pieter Poepjes kwam in het veld voor
Douwe Hein en bij Heerenveen en bij Heerenveen verving Milton
Zarks Patrick Beek. Heerenveen zocht meer en meer de aanval. De
druk op het Boarnster doel werd groter en groter. Regelmatig wamen
er kansen voor Heerenveen maar met geoorloofde en soms ook
ongeoorloofde middelen werden de aanvallen afgestopt. In de
vierenzestigste minuut versierde Cees Reitsma een vrije trap. De
pegel van Siete Veenstra ging over de handen van de keeper en over
het doel. Heerenveen bleef het Boárnster doel bestoken maar scoorde
niet. In de achtenzeventigste minuut veroverde Sybrand Oosterbaan
de bal. Hij speelde Cees Reitsma in de diepte aan en die aarzelde
geen moment, een droge knal in de benedenhoek 1-2. Met nog een
klein kwartier te gaan kregen de Boarnsters het steeds moeiliiker
maar ze hielden stand. Toen na ruim vijf minuten blessuretijd de
scheidsrechter affloot waren de Boarnsters drie punten en vier gele
kaarten rijker. Sander van der Velde kwam in de laatste minuut
Henrico Veerman vervangen die toen wegens ktamp moest opgeven.
De Boarnsters kunnen terugzien op een op inzet en karakter
verdiende overwinning. Opstelling
Doel: Siemen Willem de Vries
Achter:Wietse Huisman Szn, Johan Tijsma (aanv.), Wietse Huisman
'lV'zn 

en Sietse Akkerman.
Midden: Henrico Veerman (Sander v/d Velde), Sybrand
Oosterbaan,Siete Veenstra en Pieter Ate Kalsbeek.
Voor: Cees Reitsma en Douwe Hein Akkerman (Pieter Poepjes)
Reserve: Jeroen Groetelaers en Martin Meester



Eindstand 1997-1998 4" klasse B
01 Heerenveen
02 Emmeloord
03 Zandhuizen
04 Read Swart
05 Akkrum
06 Oldeboorn
07 DVSV
08 Oldemarkt

l0Irnsum
11 Jubbega

22-50 62-22
22-38 4t-30
22-38 s0-28
22-36 38-42
22-3s 48-28
22-3136-34
22-27 43-52
22-24 33-42

22-23 32-43
22-21 39-52

09 Nieuweschoot 22-23 39-62

l2 de Weslhoek 22-16 22-54

weDsTRrJnveRslaEen
Oldeboorn 1-Akkrum 1

Afgelopen dinsdag 28 september hebben we een oefenwedstrijd
tegen Akkrum gespeeld. Deze wedstrijd begon wisselvallig. Beide
partijen waren aan elkaar gewaagd, toen plotseling een steekpass op
randje buitenspel op een fraaie marïier het net van boarn bereikte. het
was 0-1 voor Akkrum. De kopjes van de boamsters begonnen wat te
hangen zoals dat wel vaker gebeurt, maar we gingen door met ons
spel. De Boamsters knokten zich weer de wedstrijd in toen op een

lullige manier Siep Bangma werd gepasseerd. Hij was tegelijk met de

tegenstander bij de bal, maar het kwartje viel toch de andere kant op
en de AkkruÍnmer kon naar open doel rennen! Zouden nu die kopjes
bij Aldeboarn toch echt gaan hangen? Dat was de 2e helft niet het
geval. Aldeboarn kwam goed uit de rust en begon hun spel weer te
voetballen. Op een gegeven moment kreeg Aldeboarn de ovetmacht
en begon Akkrum wat overtredinkjes te maken. Vy'aardoor ook op een
plekje die precies goed was voor Rene v Kalsbeek, die de vrije trap
er inschoot. De keeper zat ooktotaal mis moet ik eerlijk toegeven!!
haha! sukkeltt l-2 werd de stand. De wedstrijd vervolgde zich weer
wisselvalig en Akkrum kwam ook een paar keer gevaarlijk bij het
Boarnster doel. Maar Daarentegen kwam Aldeboarn ook een paar
keer gevaarlijk bij het Akkrummer doel. Na veel gezwoeg en
gezweet kreeg Aldeboarn op een gegeven moment een corneï mee.



Zou deze het gelijkspel maken?? Jaa hoor. Weer Rene v Kalsbeek
achter de bal die de corner indraaide tegen de keeper zijn handen via
de binnenkantpaal erin.2-2 werd de eindstand. Met 2 doelpunten van
Reneeee v Kalsssbeeeeek!! Owjah bijna het hoogtepunt van de
wedstrijd vergeten. Tom Proot presteerde het om op een fabelachtige
manier met zijn hakje nog wel, jaaa jullie zien het goed, met zijn
HAKJE, de tegenstander een panna te geven. 10 punten voor Tom

Arnold Hobma

Oldeboorn I in spektakelstuk langs {Jdiros.
Met een redelijk gehavend team moest Oldeboorn zondag j.l.
aantreden tegen Udiros. Naast de al langer geblesseerde spelers
kwam daar afgelopen week plotseling ook nog eens captain Wietse
Huisman Wzn. bij. Op een zonovergoten sportpark in Aldeboarn
kregen beide ploegen in de beginfase wat mogelijkheden. Het was
uiteindelijk Udiros dat op een 0-1 voorsprong kwam. Uit een laag
genomen vrije trap werd de verdediging van Oldeboorn en ook
doelman Siep Bangma volledig verrast. Even later moest Oldeboorn
met 10 man verder toen spits René van Kalsbeek met twee keer geel
uit het veld werd gezonden. Ondanks de overtal situatie bij Udiros
bleef Oldeboom toch kansen kttjgón. Het was dan ook Douwe Hein
Akkerman die uit een directe vrije trap de volledig terechte 1-1 op het
scorebord liet noteren. Dit zou tevens de ruststand worden. Udiros
leek na rust direct orde op zaken te willen stellen. Koud uit de

kleedkamer gekomen maakte men 1-2. Het doek leek voor Oldeboorn
definitief te vallen toen Anthony Vink na een volledig onnodige
charge op de ztJlin terecht met direct rood uit het veld werd
gezonden. Oldeboorn toonde echter veerkracht, en het was dan ook
spits Anno Huisman die de veruassende gelijkmaker op zijn naam
bracht, 2-2. Udiros was kennelijk volledig oveffompeld en gaf de
wedstrijd tegen negen man van Oldeboorn volledig uit handen.
Oldeboorn toonde karakter en scheidsrechter Willems kon in de 80"
minuut dan ook niets anders doen dan Oldeboorn een volledig
terechte strafschop toe te kennen na een overtreding op de ingevallen
Ate Bergsma. Ad interim aanvoerder Bart de Vreeze wist wel raad
met dit buitenkansie en schoot deze strafschop feilloos via de lat
binnen, 3-2. In de hectische slotfase was het toch nog Udiros dat
langszij kwam. "Wederom 

werd er direct gescoord uit een vrije trap,



3-3. Oldeboorn leek voor de 4'maal dit seizoen af te stevenen op een
3-3 gelijkspel. Echter in de slotminuut was het wederom spits Anno
Huisman die de bal uit een vrije trap voor de uitkomende doelman
Beugeling binnenkopte,4-3.In deze zeer verassende stand zou geen
verandering meer komen en kon Oldeboorn, ondanks de twee rode
kaarten, met een opgeheven hoofd het veld verlaten. De overwinning
was puur op karakter binnengesleept. De ontlading bij leiding en
spelers was dan ook terecht enoran. De eerste overwinning in de
competitie was een feit. De aansluiting met de middenmoot is tot
stand gebracht. Komende zondag wacht er weer een thuiswedstrijd en
wel tegen FFS. Piet Tijsma

l{egen Boarnsters vechten zich langs Udiros
Op zondag 10 oktober stond de 2'thuiswedstrijd voor Aldeboarn op
het programma. Tegenstander van vandaag was middenmoter udiros
uit OudehorneA{ieuwehorne. Zij stonden na 5 wedstrijden op 8
punten. Aldeboarn wacht nog steeds op de eerste overwinning in deze
competitie. Drie keer werd het al 3-3 en vandaag moest er een
overwinning komen om de aansluiting met de middenmoot te
houden. verleden week werd het in de laatste minuut 3-3 een enoÍrne
domper en deze week kwam daa? met het wegvallen van aanvoerder
wietse Huisman een domper bij. Je eigen gezondheid is belangrijker,
en we wensen Wietse dan ook een snelle beterschap. Aldeboarn
begon met Siep op goal, Johannes Watzema, Bafi, Johannes Nijdam
en Tom achterin. Op het middenveld stonden Robin, Anthony, Klaas
en Douwe Hein. De 2 spitsen waren Anno en Rene. De eerste
minuten van beide kanten waren afwachtend. Aldeboarn wilde vanuit
een hechte defensie aanvallen, maar kreeg daar in het begin weinig
ruimte voor. Ook Udiros wilde graagzo spelen. Na verloop van de 1.
helft werd udiros sterker, en Aldeboam had het vooral moeilijk met
de lopende mensen van Udiros. Dit leverde een paar kansjes op voor
de bezoekers, maar goed verdedigend werk van Bart en een goede
redding van Siep hielden Aldeboarn op de been. Na een half uur
kreeg Aldeboam weer een domper te verwerken. Bij een schot op
goal raakte Rene zijn tegenstander, hij ontving hiervoor een gele
kaar1. Bij de provocatie daarna van Udiros werd hij uit ziin tent
gelokt. Hij reageerde op een verkeerde manier op de duw van een
Udiros speler, en kreeg direct z|jn2" gele kaart en kon gaan douchen.



Dit was alweer de 3" rode kaart in dit seizoen voor Aldeboarn. En
wederom moest de wedstrijd in ondertal volgemaakt worden. Udiros
rook kansen, en de eerste beste aanval via de buitenkant leverde een

vrije trap voor. Deze bal werd laag uit de hoek genomen, en iedereen

mistte de bal, maar helaas voor Aldeboarn verdween dezebal over de

doellijn, 0-1. Nu moesten de Boarnsters meer risico gaan nemen. Nog
voor rust kwamen de Boamsters langzij. Voor een overtreding op

Klaas werd een vrije trap gegeven. Douwe Hein nam plaats achter de

bal, en krulde hem in de verre kruising binnen. Met een 1-1 stand

gingen we rusten. Na rust bracht Udiros een extra aanvaller in het

veld. Aldeboam probeerde te controleren, en mocht het zich toelaten
risico nemen om de aanval te zoeken. Helaas voor de Boarnsters
kwam een ongelukkige voorzet hoog de 16 in, het leek een bal voor
de keeper, maar zijntwijfel werd hem fataal. Vanuit een onmogelijke
hoek kopte de laatste man van Udiros zrlnÍeam naar een I-2
voorsprong. Vanaf dat moment ging Bart voor de verdediging spelen

om meer druk naar voren te geven. Aldeboarn was dichtbii de

gelijkmaker nadat de keeper van Udiros over de bal maaide bij een

terugspeelbal. Gelukkig voor hem verdween deze rakelings langs de

verkeerde kant van de paal. Na een uur spelen leek de wedstrijd
gespeeld. Een comer van Aldeboain werd afgeslagen, en de snelle

rechtsbuiten van Udiros ging er vandoor. Een totaal onnodige
vliegende tackle van Anthony op de middenlijn werd terecht bestraft
met rood. En zo moesten de Boamsters met 9 man door. Nu zou je
verwachten dat Udiros dit simpel uit zou tikken, maar het tegendeel
gebeurde. De organisatie van Aldeboarn stond goed, en elke diep bal
werd onderschept. Dat het met minder spelers zwaarder is zag ook de

trainer van Aldeboarn. Hil wisselde in één keer 3 moegestreden

spelers vanzrlnteam voor 3 fitte wissels. Jan Hendrik verving
Johannes Watzema, Robert kwam in de plaats van Robin en Ate nam

de linkshalf over van Douwe Hein. Aldeboarn ging op zoek naar de

gelijkmaker. En deze kwam er. Eerst werd Klaas in de 16 onderuit
getrokken, maar de scheids weigerde te fluiten voor de overtreding.
Uit de aanval daarna speelde Anno zich vrij in de 16, en zijn schot

via de vingertoppen van de keeper zeilde in de verre hoek binnen.
Aldeboam ging toen met 9 man op zoeknaar de overwinning, Anno
was er direct na de gelijkmaker al dichtbij met een droog schot vanaf
25 meter. Helaas zeilde deze bal rakelings over. De overwinning leek
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er in de 84" minuut te komen. Anno stuurde Ate langs de lijn de
diepte in. Hij sneed de 16 in en werd daarnaneergelegd door een
verdediger van Udiros. De scheids wees resoluut na de stip, en dit
buitenkansje werd door aanvoerder Bart benut. Hij schoot de bal
onhoudbaar onderkant lat binnen. Daarnableef Aldeboarn op
dezelfde manier spelen om de eerste 3-punter binnen te halen. In de
90'minuut viel een speler van Udiros op de rand van de 16. Er was
niks aan de hand, maar de scheids zag ff een overtreding in. De vrije
trap werd snoeihard om de muur binnen geschoten. En zo leek
Aldeboarn wederom in de 90'minuut tegen puntverlies aante lopen.
Maar vandaagzat het een keer mee. Aldeboarn mocht nog een vrije
trap nemen net over de middenlijn. Tom ging achter de bal staan, en
gooide hem over de verdediging heen. Daar kwam Anno inlopen, en
kopte prachtig binnen ondanks dat hij getorpedeerd werd. De 4-3 was
een feit en Aldeboarn kon deze geweldige prestatie gaan vieren.
Volgende week zullen we het thuis opnemen tegen FFS uit
Vegelingsoord. Een tegenstander waar we nog nooit tegen gespeeld
hebben. Tot dan voor het volgende attractieve duel van de
Boarnsters. V/ant met 3-3, 3-3,I-2,3-3 en 4-3 z4n de wedstrijden
van Aldeboarn een garantie voor doelpunten. Johannes Watzema

Oldeboorn 2 - I{ieuweschoot
Zondag 26 september, de dag waarop wij, het tweede elfïal zou en
moest winnen voor het eerst dit seizoen. Na de eerste drie competitie
wedstrijden te hebben verloren met 2-0, 1-8 en 7-1, was het onze
missie om dit weekend toch als winnaars van het veld af te lopen
maar toen. ..... kregen we te horen dat onze tegenstander op de eerste
plek stond, aangezien wij een na laatste stonden (wonderbaarlijk niet
laatste) werden onze kansen klein ingeschat. Eerste helft begon
matig, waarbij Nieuweschoot hun kwaliteiten konden laten zien,
supersnelle spits en sterke middenvelders konden de wedstrijd al snel
openen met een treffer. Weer moed verzameld na die vroege treffer
begonnen wij ook beter te spelen en vaak proberen te counteren. Na
vele aanvallen van Nieuweschoot kregen ze debal toch voor de 2'
keer in, gelukstreffer noemen we dit, te vergelijken met die eigengoal
van Anita in de kampioenenbal wedstrijd Real Madrid- Ajax. Al snel
volgde de derde en de vierde goal, de derde goal was een zeer fraaie
goal, vanuit 20 meter keihard schot die niet te houden was. Vlak voor
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rust kÍegen de jongens van Aldeboarn ook de gelegenheid te
schitteren met een mooie treffer van Ronnie na een mooie actie van
de voorhoede. Vol moed en hoop gingen de jongens van het tweede
de rust in, tijdens deze thee pauze werd er besloten Robert eruit te
halen en Age erin te zetten. Vlak na rust incasseerde doelman Faber
er nog meer, maar dit keer ging het niet zonder felle tegenstrijd van
Aldeboarn, al was Nieuweschoot de betere ploeg ook in de tweede
helft, werden wij wel beter en creëerden wij veel kansen, toen het
maar liefst 1-7, kreeg Age een prachtige voorzet vanuit de linker kant
waarna hij de bal prachtig binnen heeft gekopt2-7. Aangezien de
tegenpartij het vaak oneens was met het besluit van de scheidrechter,
werd in de slotfase meer geschreeuwd en geprotesteerd dan
gevoetbald. Uiteindelijk werd het 2-8 en gingen wij toch met enig
gevoel van trots het veld af, behalve Tim, want die heeft namelijk
een penalty gemist in de 85 minuut. Elke week wordt het tweede en
betere en een hechtere team, volgende week moet het 2'uit tegen
FFS, een ploeg die ook onderaan staat. Als iedereen het zaterdag
avond nou even rustig aan doet en niet te veel drinkt kunnen we
misschien, als we als een team werken onze eerste 3 punten pakken.
Eyal Ashu

Oldeboorn3-Renado4 26-9-2010
We moesten 1 1.00 uur op het voetbalveld zijn, maar de leider met de
lange ij moest nog een paar jongens ophalen uit Oudehorne van de
flaaijelfeesten. Maar we hebben met 0-4 Verloren.
Groetjes Jan van der Vlugt

Oldeholtpade 4 - Oldeboorn 4
Het anders zo frivool, lichtvoetig, aanvallend, combinerend en
scorend 4* elftal wasgeheel verstijft. U kent het allemaal wel, het
tafelvoetbalspel met van die stangen waar de spelers aan vast zitten
en dan draaien maat, zo zaten wij tegen Oldeholtpade in de bekende
tafelvoetbalarena maar er was niemand die aan de stangen draaide.
Zo af en toe een kansje maar een doelpunt bleef uit, Oldeholtpade
daar in tegen, één kans één doelpunt. Onze intrim coach Harm had in
de rust het geweldige idee om het bewegen van de stangen op zich te
nemen en ja hoor we bogen in 10 minuten de 1-0 achterstand om in
een 2-1 voorsprong. Harm doodmoe na die 10 minuten en daar
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stonden we weer. de draai was er uit. dit bleef ook zo tot he{

verlossende eindsignaal.
Slecht voetballen toch winnen.
Veel zeuren toch winnen.
Slechte scheids toch winnen.
Slecht veld toch winnen.
Volgende week weer en winnen toch.
Leuke man voetballen, balletje trappen, beetje zeuren, biertje drinken,
gehaktball etj e, gezelli g man. Gehaktbal Oldeho ltpade 7 %.

Jan van der'Woude

Oldeboorn 4 - Heerenveen 7
Onder prachtige weersomstandigheden trad Oldeboorn 4 aan voor
hun eerste thuis wedstrijd tegen Heerenveen 7. Met Stefan
Oosterbaan op de goal die de plaats van Siem Willem in nam ivm
weekendje vrij. Begon Oldeboom goed aan de wedstrijd, het balletje
ging weer makkelijk van voet naar voet op het middenveld,het
middenveld was stevig in handen van Siebrand/Robert en Jorrit. Het
duurde niet lang voordat we op voorsprong kwamen.Uit een corner,
die niet goed verwerkt werd door Heerenveen viel de bal bij de eerste
paal binnen. 1-0 Oldeboorn bleef d?uk uit oefen op de achterhoede
van Heerenveen om de wedstrijd zo snel mogelijk te beslissen. Maar
uit een tegen aanval moet Stefan gestrekt naar de bovenhoek. Het
afstand schot werd keurig verwerkt door de jeugdige keeper met een
prima safe.Uit de aanval die hierna volgde maakte Oldeboorn de 2-0.
Een mooie steek pass van Robert werd goed afgemaakt door August
in de korte hoek.De 2-0 was ook de ruststand, na een bakje thee en
hier en daar een pafke.Begonnen we aan de tweede helft met twee
frisse krachten, Jan de Boer verving Walter aan de linkerkant[back]
en Anno verving Lutzen in het centrum van de
verdediging.Oldeboom liet er geen gras over groeien en trok gelijk
ten aanval.Al gauw bracht August de stand op 3-0 door een pass van
Pieter goed af te werken maar hierbij had hij wel de hulp van een
plaatselijke polletje nodig,waardoor de keeper helemaal mis zat.

Oldeboorn bleef druk zetten en het werd Pieter[time], met twee
doelpunten binnen 10 minuten was de wedstrijd beslist. Ook kregen
we nog een strafschop, Pieter werd onder de voet gelopen, wat op
zich al knap is met dat postuur. Aangezien Harm nog stond te
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wapperen met de'vlag[grensrechter] en August moe was van al dat
vele lopen,moest Robert de strafschop maar nemen. Hij had nog niet
gescoord dit seizioen. Maar helaas mikte hij net langs de verkeerde
kant van de paal. Maar Robert maakte zijn fout weer goed door een

afgeslagen bal uit een corner om te zetteninztlneerste doelpunt van
het seizioen.De teller stond op 6-0. Harm was uit gewapperd en
verving Pieter voor de slot minuten. Heerenveen probeerde de eer
nog te redden maar Stefan ging weer gestrekt naar de hoek en tikte de
bal mooi uit de goal. Oldeboom vond het wel goed zo en speelde de
wedstrijd rustig uit. In de slot minuut maakte Heerenveen de ere
treffer. Rest mij Stefan Oosterbaan nog te bedanken voor zijn goede 

,

wedstrijd, en alle andere spelers het advies om niet te hard te werken
deze week want a.s zondag komt Aengwirden 4 naar Oldeboorn en
dat is een stevige ploeg dus alle
krachten sparen maar! I !

Doei Rebaf

van ne
Van de volgende wedstriiden waren er geen verslagen!!!!!!!
Akkrum 4
Oldeboorn 3

Oldeboorn D1
Oldeboorn El
Nieuweschoot 5

Waterpoort B Fl
Oldeboorn C1
MKV 1

FFS 2
FFS 3
LSC 6

"Hallo, ik ben Romano Denneboom. En met de Kerst sta ik er."
NEC-speler Denneboom in een tv-spotje voor de Kerst-
competitieronde bij De Wedstrijden (Talpa)

- Oldeboorn 3

- LSC 1890 5

- TOP Dl
- Jubbega E3
- Oldeboorn 3

- Oldeboom Fl
- Langweer Cl
- Oldeboom I
- Oldeboom.2
- Oldeboom 3
- Oldeboorn 4
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fil
sds aldeboarn Fl
de leider had de sjerdes fer geeten
en toen moe sten we hesjes aan

en de eerste helt haden we 7 nul
en de twee de helt haden we 17 1 gewonen
en de eerste helt ston sjim op gol
en de twee de helt ston tim op gol -
tamme job en tim en siete

DWP El Oldeboorn El
Zaterdag25 september moesten we voetballen tegen DWP DWP
betekent de witte paal. We waren er veel te vroeg we moesten
wachten en buiten omkleden. We gingen in trainen en toen heeft
Leon de bal op het dak geschoten. Leon moest met een ladder het dak
op om de bal er weer af te halen . Later gingen we voetballen. Toen
we begonnen kreeg DV/P de uittrap. De bal ging gelijk naaÍ onze
kant toe. Het was gelijk een corneÍ voor DWP de bal was op de paal.

DWP was de eerste helft heel goed toen was het 8-0 geworden. In de

2'helft begonnen wij met de aftrap. We gingen gelijk naar voren en
we zijn heel lang daar gebleven wel 10 min Sil heeft toen een goal
gemaakt. Daarna hebben de anderen weer gescoord. En nog een keer
gescoord. De eindstand was 10-1 Arjen \Mierda
Aldeboarn - Lemmer
de wedstrijd beginde met één * nul
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lemmer en toen twee en toen drie.
en toen was de eerste

helft over en toen kwam 3-1

en toen 4-1 en daama4-2 entoen
was het 5-2 geworden

Sil van der Woude

Nieuweschoot D2 - Oldeboorn Dl
Wij moesten zaterdag voetballen tegen Nieuweschoot. Nieuweschoot
heeft alles al gewonnen. Maar wij kunnen ook best goed voetballen.
Jammer genoeg verloren wij met 1 1-1. Daan heeft gescoord.

Rik van Santen

if.
CD
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Voetbalvrienden,
13 november aanstaande organiseert jeugdcentrum het Medium een
jubileum retinie. Reden voor deze reiinie is het 40-jarig bestaan! Dit
jubileum was nooit bewerkstelligd zonder de vele fanatieke
bestuursleden, hardwerkende vrijwilligers en trouwe bezoekers die
het Medium de afgelopen jaren gekend heeft. Om iedereen hiervoor
te bedanken, en om deze fantastische mijlpaal te vieren laten wij
oude tijden herleven! De reiinie bestaat uit een middagprogramma en
een avondprogramma. Tijdens het middagprogïamma kunt u
borrelen, bijkletsen en foto's uit de oude door bekijken. Het begint
om 16.00 uur en wordt afgesloten met een wann buffet. Voor het
middagprogramma dient u zich op te geven! Kosten €15,-. Hierbij
zit de entree (€ 5,-) voor het afsluitende tentfeest bij in begrepen. Het
avondprograÍnma start om 21.00 uur en wordt verzorgd door de

feestband 'de Ratband'. Voor het avondpïogramma is geen opgave
nodig, iedereen is welkom! Entree: € 5,-
Heeft u zich nog niet opgegeven? Dit kan tot 30 oktober via
www.ojcmedium.nl of via Jan Hendrik v/d Wal (06 23 92 79 85)

Dus hunker jij naar oude tijden?? Kom naar het mediumo en laat
ze herleven!!

Naam: Jun Hendrik van der Wal
Geboren: 16-02-1989
Speelt in: 7,5u

Gespeeld in: Van instuif tot l"
Roken/alcohol: Níet meeF, msar ook niet minder
Kan sex voor de wedstrijd: Waurom niet?
Beste boek: Het Tsjokkeboek
Besíe.film: Blow met Johnny Depp
Beste acteur en/of actrice: Steven Seagal ;)
Lievelingskosí: Nusi
Hobby,s: Derde helft
Mooiste man en/of vrouw: Zijn er zoveel, Doutzen Kroes
bijvoorbeeld
Favoriete club: WO
Favoriete speler: De altijdfanutieke Johnny Heitinga
Besle írainer: Dhr. D. Akkerman
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Slechtste trainer: Vun Busten wus niet al Íe best...
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Ajax nuíuurliik..!
Favoriete televisieprogromm(t: Expeditie Robbinson en Studio Sport
Favoriete televisie presentator: Mathijs van Nieuwkerk
Kwal van de televisie: Tijs vun den Brink
Favoriete muziek: Vun oad tot nieuw
Favoriete andere sport: Kitesurfen wil ik altijd nog eens lercn
Onderschatte voetballer: Siem de Jong
Overschatte voetballer: Heel Feijenoord I
Hoogtepunt : Gondelvaart
Dieptepunt: Muandag na gondelvaurt
Be s te lrr ant/tij ds chr ift : Clabblud de Zwurtwitten
Een hekel aan: Warm bier
Bewondering voor: Mensen uls Ruud vun Nistelrooy;
p r ofv o etb ulle rs die gew o o n b lijv en.
Kwal van de voetballerij: Andries Jonker komt een heel eind...
Wie zou je weleens willen ontmoeten. Min toekomstige vriendin
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Ioran vun der Sloot of Desi
Bouterse
Beste (oud) voetballer: Eerst Johan Derksen daarna Johan Craijf.
Wal zou er moeíen veranderen binhen de v.v. Oldeboorn: Meer
magnetron snackjes
Voetbal is: Swít op't gebit
Wat je verder altijd al huijt wou: Vle are black, we fire white, we are
dynamite!

Terwijl ik vanmorgen in mijn auto voor het stoplicht wachtte, kwam
er een man met een oranje voetbalpetje naar mijn auto toegelopen.
Hij klopte op mijn raampje en ik draaide hem open. "HeeÍï u het al op
het nieuws gehoord, meneer? Het Duitse voetbalelftal is zojuist
gegijzeld en ze vragen 10 miljoen euro losgeld. Als dit bedrag niet
voor vanavond wordt betaald, worden alle spelers met benzine
overgoten en in brand gestoken, en kunnen ze dus niet deelnemen aan

het EK in Portugal!" "Allemachtig," zei ik, "het moet toch niet gekker
worden." "Ik ga daarom alle auto's langs om te collecteren," zei de

man. "Vy'ilt u ook wat geven?" "Ok," zei ik, "hoeveel geven de

meesten?" Waarop hij antwoordt: "Rond de 5 liter."
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4 FFS 6312101311 11Thor 620461417

lHeerenveen 660018257
2Renado 641113166
3Robur 641113 15 10

5ReadSwart 6312101211
6Udiros 62228 1212
TTerschelling52 127 7 12

8 RoodGeel 6213715 12

9 Oldeboorn 513161414
l0Jubbega 613261512

12 Aengwirden 6 2 0 4 6 10 22

13 MKV'29 6l 1 4 4 tt 19

14 ODV 601sr1024

3 De Walden 6 3 1210 16 9 9 FFS 520361617
4 CAB 6312101514

I Nieuweschoot 6 5 I 0 1639 5
2 LSC 1890 5311101511

5ReadSwart 53029 18 11

6 LAC Frisia 1883 5 3 029 1812

7 Lemmerw 530291813
8 Terschelling 6 3 0 3 9 l0 12

10 Heerenveen 6 I 2 3 5 12 31

1lMKV'29 501415 t9
12Oldeboorn 601517 35

lRenado 6330121612
2 FFS s311101413
3Renado 52309 178
4Aengwirden42208 11 6

5SCJoure 52218 1413
6 LSC 1890 42 r I 7 187

l Oldeboorn 440A12195
2Mildam 540112217
3LSC1890 s401r22An
4 Zandhuizen 6 3 1 2 10 17 17

5Renado 43019 176
6Aengwirden22006 104

7 Nieuweschoot 4202621 16

8- Langweer 521262618
9 Lemmerw 5I225 1014

lOAkkrum 511344 7

llOldeboorn 610538 33

12Gersloot 400404 16

7 Langweer 42026127
8 Oldeholtpade 6204614 18

9 FFS 611447 13

l0BlackBoys 310235 9

11 Heerenveen 5 1 04 3 1324
12Nieuweschoot 6 0 0 6 0 4 36
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1 LSC 1890 C3

2 Woudsend C1

3 Oldeboorn C]-

4 Bakhuizen Cl-

s QVCC1
6 SDS C2

7 Makkum C2

8 VWC C2

9 Langweer CLG

1"0 Arum C1

L ToP'63 D1

2 Nieuwesch. D2

3 NOK D2

4 Oldeboorn D]-

5 SDS D3

6 Workum D2

5

4

4

4

3

5

5

4

5

5

3

3

3

3

2

2

1

1

0

0

2

1

I
0

0

0

1

0

2

L

0

0

0

I
I
3

3

3

3

4

5

4

4

5

5

5

4

4

2

2

I
0

1

0

0

0

0

1,

0

0

2

3

4

4

1 Heerenveen E6 5 5 0

2 Waterp. Boys E1" 5 4 t
3 ThorEl- 5- 3 1

4 DWPE1 5 3 O

5 Jubbega E3 5 2 I
6 Lemmer El 4 2 0

7 Mildam E1 5 2 0

8 SneekWit-Zwart E4 5 1 1,

9 Oldeboorn El" 4 Q 0
1-0 Woudsend E1 5 0 0

1,1,

10

10

9

6

6

4
3

2

T

308
27s
187
207
233
928
4 1,6

723
427
220

13 41, 10

12 28 13

639 19

618 30

316 39
1940

015
013
110
29
27
26
36
34
40
50

376
41 5

25 11

32 L6

24 17

1t t3"

13 15

10 20

327
674

"Op het EK van'88 in Duitsland was ik de enige journalist die in het
hotel van de spelers verbleef. Op een dag kwam mijn vrouw langs. Ik
was me aan het omkleden en moest nog snel even iets pakken uit een
andere kamer. Daardoor kwam ik in mijn onderbroek met mijn vrouw
op de gang terecht. Op dat moment kwam Rinus Michels ook net zijn
kamer uit. Hij zag ons zo staan en zei alleen maar;'Liefcle maakt
blind."'
Kees Jansma (KRO's "Profïel" over Rinus Michels)
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1 Workum F2

2 Oldeboorn F1

3 Waterp. Boys F1

4 Heerenveen F5

5 Renado/Wl F2

6 Woudsend Fl-

7 Thor F1

8 Lemmer Fl"

9 SDS F2

5

4

4

2

3

4

5

2

5

5

3

2

2

2

1

1.

0

0

00
10
TL
00
01
03
o4
o2
05

15352
104t3
7227
615 1

6776
3320
3838
0023
0445

p,p, van aeR FeeR BoKaaL
Vierde
Vierde
Eerste
Ëerste
Tweede
Eerste
Eerste
Eerste
Derde
Derde
Derde
Eerste
Eerste
Eerste
Tweede
Tweede
Tweede
Derde
Derde
Vierde
Vierde
Vierde
Vierde

P.Poepjes
A.Faber
R. van Kalsbeek
A.Huisman
E.Ashur
D.H.Akkerman
K.Hartmans
W.Huisman Wzn
J.W.Boschma
J.Tijsma
S.Veenstra
A.Bergsma
R.Faber
B.de Vreese
A.Hobma
A.de Jong
R.Poepjes
A.Bangma
J.Meijer
W.v/d Brink
S.Oosterbaan
R.van Steinvoorn
I.Zandberg

9

7
6
4
aJ

2
I

2

2

2

2

I
1

1

I
I
1

I
.1

1

1

1

l
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Zaterdag 16 oktober
Oldeboorn Ci - SDS C2
Workum D2 - Oldeboorn D1

Oldeboorn Ei - Woudsend El
Oldeboorn Fl - Workum F2

Zondag 17 oktober
Oldeboornl -FFS1
Oldeboorn2 -CAB2
Oldeboorn3 -Lemmer3
Oldeboorn 4 - Aengwirden4

Zaterdag 23 oktober
Oldeboorn Cl - QVC Cl

Zond,ag24 oktober
Heerenveen 1 -Oldeboorn 1

I 1.00
1 1.00
10.00
09.00

14.00
12.00
10.30
10.00

11.00

14.00

1 1.00
11.00
09.00
12.00

i4.00
t2.00
10.30
10.00

10.15

14.00
12.00
10.00
10.00

Zaterdag30
Oldeboorn C1

Oldeboorn D1
- Makkum C2
- Nieuwesclmot D2
- Oldeboorn El
- Oldeboorn F1

oktober

SneekWit-Zwart E4
Heerenveen F5

Zondag3l oktober
Oldeboornl -Thor1
Oldeboorn 2 - Terschelling 2

Oldeboorn3 -Renado5
Oldeboorn 4 - FFS4

Zaterdag 6 november
NOK D2 - Oldeboorn Dl

Zondag 7 november
Renadol -Oldeboornl
MKV.293 -Oldeboorn2
Gerslootl -Oldeboorn3
Zandhuizen3 - Oldeboorn 4
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On the Job
Reclame

'Uw a/vireur, almeer lan o iaar.
Oeze aanhie/ínqen zíin a(leen q"Aia /rre-weÁ,

JJJJ..
0n rte fu6, a{h1ítop!

--r,\ \.-J

/;:";;;:i"; 2.20 \

)"''"*'"::

voor ied€re klant bii besteding van €1o,- of meer
5OO 9r super lêkkêrê spatiês gratis! "Vers van het toetsenbord!"

"Fryske zak visuals"
Vers van de pers!

Autoschedê-/ /
Carrosse.ie-herstelbedrijf

Schadehgrslel voor paÍticulier en vezekeÍaaÍs
Onderhoud - Reparalie - Occasions

Bordego 3 8495 NS AldeboaÍn
tel. 0566 631721 íax 0566 632243



(rt Oetbeftiifrreerman

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

Mobiel: A6 11 37 54 17

Zeilen in Optimisten,
Lasers en Valken,
surfen en combiweken
Verdeling leeftijds-
groepen: 8'lZ, l2-r4,
15.17 en t8'23jaar
Renmerkeni
!ooí elke iËeÍtijCsgíoep i
. eÈn eiqen prQqr&nna l'
. le!ke kaqiàkt vitrit€n /
. gedeoen opgcleide
in!truktiestaï . per íekle
,rqg,iq r prira verzorgrng ' comfcrtabele akkontnodaties

zeilschool . groepsakkommodaties - bootverhuur

zeilschool

ÀNwB . CWO . v.ilig t.htis

www.orkenreou.nl
Bordego l7

8495 NS Aldeb@rn

tel. {05óó} ó3 I 4 95

Íox {05óól ó3 19 ó4

(il
41,qrr"la,r^4utn

reparatie,
restauratie,
onderhoudswerk aan grafstenen

en andere
natuurstenen objecten

Wout Kurk

van Smlniawei 3
8495 MT Aldeboarn
Tel.: 05óó ó5 13 75

Fax, 05óó 65 19 25
mobtel' 06 21 54 31 69

.e#%
i
I

2
ór,

il. íiltcrxt
Rolbrègedyk 10 , 8406 AN Tiinie . Telefoon: 051 3 . 57 í I 54

adres voor het aanleggen, vêrvangen en ondeÍhouden van:

. Gasleidingen

. Waterleidingen

. Afvoerleidingen

. Dakbedekking

. Zinkwerk

. Centrale verwarming installaties

. Gaskachels

. Warmtepomp installaties

. Sanitaire voorzieningen

. Electra

Vraag voor advies uw vakman.



Boerderij - Hotel - Camping

ttBoarnshiemtt

Wiebren en Roely de Jong
Easterboarn 6

8495 NB Aldeboarn
Tel. {0s66) 63 I 3 73

Fax (0566) 63 17 62

Wii kunnen u het volgende bieden:

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

Vier sterke punten

+ O Persoonsgericht

+ a loogdrempelig

+ a iorenlonge ervoring

= O betoolbcrre kwoliteit

Accounloncy

Eedriifsadvisering

Ad mi ni sFqtieve begeleiding

Detochering von finqncieel-economische

medewerkers bii uw bedríif

ao{lo}
VAN T,I."5ï & OOSTËRBAAN

Wismoslote 9 892ó RN Leeuworden

Postbus 7559 8903 JN Leeuworden

Telefoon {058} 267 7 5 77 TeleÍox{058} 21 3 88 99

zo
van

de

Boerderij

Echte
Boerenkaas

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas

fil



A, T)esÍert &, Rn, V.0,f
INÏERNAÏIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

Swettebuorren 43
8495 HM Oldeboorn

TeleÍoon: 0566 - 631340
Fax :0566-631410

Voor een deskundig advies en een goed verzorgd kapsel,

Nancy's
f?a{ssé-\*=r=* Tsierkebuonen 11

8495 KE Á.ldeboam
Tel.: 05ó6 - 631761

FA. IJ. Rodenburg

het adres voor al Uw:

He n gelsportbenod i gd heden

werphengels

werpmolens

koopmans Yêrven

klompen

laarzen

Achterom I

Telefoon 63 1452

Aldeboarn

Onderhouds-
&

Dakdekkersbedrijf

ffi&Y
Eordego 2
8495 NS Aldeboarn
ïblefoon : 05óó-ó526ó7
Fax :0566-ó51718
lrlobiele Telefoon : 0ó-Sl 255050



l/oor een heerlijk ctentja oÍ eetríeestje
nflar olk voor ccn gc:cllig drartAjt

Ria & Rikus Rudolphi
Kraenlanswei 1 De Veenhoop

0512 461803
Website: www.itpolderhus.nl

Atelier Zig ZaÊ

Kleding op maat Sidkánt t5 b

ïeyens iersÍe, en vetstêl 8495 KM Al.leboarn

Voor bediliven en particulier Tel. 06-15535577

5r.!+ornlnkrtnrir.r

sMlNl(.
nll -/' /

/,1{/Ê:-.6//Wt,
t 

- 
/,

lnzf Slntttk.l

' GlfienwqÍren blnnenlbuiten
- Hutt/beddiÍ rsinig(n
* Vloerqn{crho{d/lqpllllelnlglng
- Relniglng blf bonwsplcveilng

- DskgootÍqlnlging
* llogqdr0kleiniglng
* lmpÍegnEÍen
* Splnnen vrlwlfdsÍcn

Hier had

uw advertentie

moeten staan!

VV OLDEBOORN
biedt te huur aani

Partytafels
voor € 3.5O per dag/per tafel



Uiteindeliik gaat het toch
om persoonlijk contact

Friestand Bank I Mr. P.J. Troetstrawei ó I 9001 CV Grou
telefoon (oS8) zgg SS gS I www.frieslandbank.nl

f, Friesland Bank

l4e*,r d,an
2A jaar e,wa,rw

QutottvgoeÀl

06 235 12528 Aldeboarn

wwwjanvanderwoude.nl



$chileJenen I n*klffi rrï*
dubbelglcs / deccrssËie
gncs / behangem

0ó-5539 35ó2 oldebool'n

Hel odres voon

WiJ beraÉerren qaen zaalhuur,
Doelíof ), 8495 Y,O Aldebaarn
Telefoonr(o:00) 6) 1i )1



IE
wr+rlry. w ieb za ndb e rg nI

infuowiebzandberg.nl

Heechein 24, g4gl EM Akknum

t. {05661 65 ilO 70 f" {0566} 65 03 42 m. 06 21 g 339 08

,ffi vnosru*xaa"a*

MaketraardÍj, Taxaties 6r. Advies


