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AS Adema thuis, altijd lastig (0-149!)

In Madagascar eincligde een competitiewedstrijd tussen Emyrne en AS
Adema op 0-149 (nee, dit is geen tikfout). Dit in het nadeel van de

thuisploeg Emyrne. Zo veroverde het Stade Olympique I'Emyme een

plaatsje in de geschiedenisbr:eken. Zoals te vetwachten, verliep deze

wedstrijd niet zoals de meeste wedstri-iden. Toen de scheidsrechter een

discutabele beslissing nam in het begin van de wedstrijd, riep de trainer
van Emyrne, Ratsimandresy Ratsarazaka, zijn spelers tot zich en vroeg hen

om, bij wiize van protest, zoveel mogeii"ik keren de bal in eigen doel te
trappen. Dit gebeurde ook, en telkens als er opnieuw werd afgelrapt,
verdween de bal direct weer in het eigen doel. Het is niet alleen het record
van het meeste aantal doelpunten in een officiele voetbalwedstrijd. maar
tevens van het meeste aantal eigen doelpunten.
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Nieuwe shirts 3' elftal.
Voor aanvang van de thuiswedstrijd van ons eerste tegen FFS zijn
door voorzitter Jan Nijdam de nieuwe shirts voor het derde elftal
officieel uitgereikt. Er z4n al een aantal wedstriiden gespeeld in het
nieuwe tenue. maar nu was dan het moment daar om de sponsoren
even in het zonnetje te zetten. Jan Nijboer en Wiebe Jager ontvingen
elk een prachtig ingelijst exemplaar van de shirts. en tevens
ondefiekende .lan een nieuw sponsorcontract voor 5 iaat.Zonder
sponsoring kan een vereniging als de onze niet hestaan en we zijn
alle sponsoren dan ook enorm dankbaar vaor hun bijdruge, in wat
voor vorm dan ook! !

Leden en vrijwilligers van V.V. Oldeboorn
Rondom cle velden van VVO groeien de bosies ons zo'n beetje boven
de pet. Gezien de gemeentelijke situatie hoeven we niet te rekenen op
hulp wat betreft het snoeiwerk. Graag willen wij zaterdag I I
december inplannen om rigoureus korte metten te maken met de

bebossing bij beide speelvelden en het trainingsveld.
Hierbij een oproep om iedereen (spelende- en niet spelende leden,
sponsoren, donateurs en andere vrijwilligers) die wil en kan helpen
zich op te geven. Ook vragen wij'om zoveel mogelijk snoei- en
zailggeyeedschap en benodigde verlengsnoeren mee te nemen,
aan een ieder die dit in zijn of haar bezit heeft.
Wij rekenen op jullie hulp!
Opgave graagzo spoedig mogelijk, bii Auke (06-10796050)



Nieuw e-mail adres

zwartwitten@vvoldêboorn.nl

OrferaiehË
Na een lange rustperiode van maar liefst 3 weken, is het weer hoog
tijd voor het overzicht. ik kreeg vem Harm zsmaar een extra week
r.akantie !!! Feit is dan echter wel dat ik nu wat verder in cie

archieven moet duiken. We gaan terug in de tiid en wel naar het
weekend van l6 en I7 okt. Het leek wel of de Ledenvergadering van
vrijdag 15 okt. j.1. gelijk z'n vruchten aÍwierp. In de I wedstrijden
werd maar liefst 55 keer gescoord, hetgeen een gemiddelde van ca. 7
goals per wedstrijd betekende. Of was dit alvast een voorloper voor
het EK-Korfbal in ons nederige landje? Dat niet alle elftallen aan dit
doelpuntenfestiin mee deden bleek wel in de wedstrijd Oldetroorn I
- FFS 1. Een week eerder nog sensationeel met 9 spelers gewonnen
van Udiros, nu bleek FFS toch wal te sterk. en ging huiswaafis met
een 0-2 overwinning. Toch ietwat teleurstellend. Dan speel.ie een
week later ook nog tegen de koploper. Heerenveen. Weer werd er
niet gescoord, maar ook geen puntje behaald. Ook na de zeer
onverwachte terugkeer van spelers als'oRubberen Robbie" en "Don
.lorritz" r-rit het succesvolle lF--nlnfal,, bleek men niet opgewassen
tegen het beter voetballende Heerenveen. 3-0. Om een beetje uit de
degragatiezone te geraken, was het zondagi.l. wel noodzakelijk dat
er in de thuiswedstrijd tegen Thor uit l.ippenhuizen wel de volle
winst zou worden behaald. Wederom met enkele spelers uit het 4e

elftal (waar ziin de talenten uit het 2" elftal??) werd een 3-0
overwinning behaald. Men laat nu Thor en ODV enigszins achter
zich. Komende zondag wacht de zware uitwedstriid tegen Renado in
St. Nicolaasga, Op voorhand teken ik voor een gelijkspel, en
geen......Een week later kornt Jubbega op bezoek en derr verwacht ik
toch wel weer de volle buit. Het spel van Oldeboorn 2 blijkt steeds
beter te worden. Hier wordt een echte ouderwetse libero geadviseerd.

en clan gaathet helemaal goed komen. Punten zijn nog steeds schaars,
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maar de nederlagen zijn niet meeÍ zo "vernietigend". In de thuis-
wedstrijd tegen CAB 2 werd met 0-3 verloren. Afgelopen zondag
wist men tegen Terschelling 2 het net wel 1 keer te vinden, maar de

eilandbewoners cleden dit echter ook 3 keer. 1-3. Komende zondag
wordt in Leeuwarden de strijd aangebonden met mede rode lanlaarn-
drager MKV '29 3. Ook deze ploeg heeft nog maar I schamel puntje.
Een gluiperige 0-1 is voldoende jongens. Ëen week later komt
Lemmer 2 op bezoek. Deze middenmoter zal wat moeilijker te

bestrijden ziin. maar een puntje moet toch kunnen lijkt me.
Oldeboorn 3 heeft inmiddels het strafschoppensyndroom van het
voormalige'oOranje" overgenomen. Resp. Robert. August, Pieter en

.Tohan wisten cieze truitenkansjes allemaal geweldig om zeep te
helpen. Inmiddels heefJ deze ploeg de uitslag 5-2 "ornarmd". Op
zondag l7 okt. werd Lemmer 3 met 5-2 van het veld geveegd in
Aldeboarn. I{elaas. afgelopen zondag ging Renado er met 2-5
vandoor...Volgens de razende repoÍ'ter wil het 3t liever niet winnen,
aangezienmen de miskende talenten Siete en Johan niet vanaf het
begin in de basisopstelling laat starten. Dan gaan er ook nog transfer-
geruchten aangaande Piet v"d. Vlugt. Zaakwaarnemer Rob .Iansen van
de WCS zou bezig ziin met een transfer naar het 4'.. ...Wordt
vervolgd. Komende zondag komt fnen echter wel op 9 punten. In een

volledig uitverkocht stadion in Gersloot gaat men de 3t overwinning
van het seizoen behalen. Op zeker. Een week later komt SC Joure 4
langs. Deze ploeg staat momenteel in de middenmoot, en gaat het in
Aldeboarn nog lastig krijgen, Gewoon niet meer voor de straf'-

schoppen gaan, dan komt het helemaai goed. Oldeboorn 4 levert
momenteel enkele'Jonge getalenteerde spelers" aan de hoofdmacht.
waardoor het zo zeker lijkende kampioenschap wel eens in gevaar

zou kunnen komen.....In cle thuiswedstrijd tegen Aengwirden leek
niets een verdere zegetocht in de weg te staan. Er werd gedecideerd

met 6-2 ge\À/onnen. Afgelopen zrndag echter kwam er wat zand in de

motor. Na een 3-0 v<lorsprong in de thuiswedstrijd tegen FFS, werd
het uiteindeliik als gevolg van o.a. niet goed uitgepakte wissels toch
nog... ... ..,3-3. aldus de razende reporter. l)oor dit resultaat ziet men
de concurrentie weer snel dichterbij komen. Komende zondag kan
men gelijk weer vol aan de bak bij medekoploper Zandhuizen 3. Hier
wordt wat rechtgezet verwacht ik. Een week later komt Langweer op
bezoek en ook dan reken ik op een overwinning. Onze C-.Iunioren



zijn inmiddels koploper in de 4* Klasse J. Op 16 okt. werd SDS C2
met maar liefst 9-1 verpletterd en afgelopen week bleek ook Makkum
C2 een maade te klein. De eerste 4 ploegen op de ranglijst ontlopen
elkaar bijna niets. Komende zaterdagkan Oldeboom definitief
alstand nemen door de inhaalr.vedstrif d thuis tegen QVC Cl uit
Stavoren in winst om te zetten. Aanvang van deze wedstrijd is om
I l 00 u. in "I)e Kr.rip"!!! Voor een rveek later zijn bii mij geen

wedstrijden bekend. Oldetroorn Dl ging op 16 okt. nog ruim
oncleruit in de uitwedstrijd tegen Workum D2, nl. 9-4,maar af-
gelopen zaterdag zorgde men voor een onvervalste stunt door in
Aldeboarn de tot dan toe nngeslagen koploper Nieuweschoot D2 met
een 1-0 nederlaag huiswaarts te sturen. Een ware sensatie, waarbij
r.i'erkeliik iedere speler het uiterste uít zichzeïl heeft geperst, aldus
welingelichte bronnen. Geweldig gedaan, en nu op dezelfde voet
verder gaan!! Te beginnen zaterdag a.s. in de r-ritwedstrijd tegen NOK
D2 (Nijemirdum Oudemirdum Kornbinatie). Veel succes!! Ook voor

.fullie staat er op 13 nov. geen r,vedstriid op het programma. Dus
zaterdag alles uit de kast!! Over stunten gesproken!! Wat dachten we
van oilze talenvolle spelers van Oldeboorn 81. Zij smaakten op
zaterdag tr6 okt. het genoegen van de eerste overwinning van het
seizoen. Woudsend El werd met fiaar lief'st 6-0 een koppie kleiner
gemaakt!!! Helaas moest aÍgelopen zaterdag Sneek-Wit Zwart E4 de
pret weer drukken. .ïe hebt altijd teams die het weer moeten over-
<lrijven.....iB-0. Gewoon snel vergeten. en komende rveken genieten
van jullie rust. Voor jullie geen wedstrijden in het verschiet.....Dan
onze o'onderkruiperdes". Oldeboorn Fl blijft prima in het spoor van
koploper Workr;m F2. Ik durf (en misschien urag het ook niet rneer)
het bijna niet meer te zeggen, maar de uitslag van de topper in
Aldeboarn tegen Workum F2 eindige onbeslist in... .....3-3.
Afgelopen zaterdagwist men ook in Heerenveen weer een over-
winning te boeken. De plaatseliike F5 rverd met 0-3 verslagen. Een 2'
plaats achter Workum is momenteel hun deel" Ook voor jullie geldt.
herfstreces. oftewel op de plaats rust. Geen wedstrijden dus de
komende 2 weken. Dan besluiten we maar weer met een ieder veel
wijsheid te wensen en let wel: FIet toppunt van zelfoverschatting: De

toto winnen en denken dat dat het gevolg is van voetbalkennis. . ...

Piet
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Menschen uit voetballand
Wie zij zijn en wat zij zegg€n

Vandaag brengen wij een der meest op den voorgrond tredende
verlegenwnordigers der voetballers van het platteland in het licht der
publiciteit. Voetballer, athleet, gymnast en kortebaanrijder Henny
Nieuwland te Oldeboorn. tJit de aan zrlnnaamvoorafgaande
opsomming blijkt wel. dat de sport een integreerend deel van r,ijn
leven uitmaakt. [Iij is een snelle kortebaanrijder die ook op
wedstrijden van paren menigen prijs heeft geworulen. Hij is een

athleet van naam die op dit gebied tot de besten in F'riesland behoort.
Hij is bestuurslid van het district Friesland van de N.A.U. Hij is een

gymnast die als lid van de vereeniging Hercules zeer verdienstelijk
werk doet en wien zelfs de leiding van een dorpsvereeniging is

opgedragen. En dat hij een tijdlang de racefiets bereed bewijst dat
ook die tak van sporÍ de aantrekkingskracht niet miste hoewel het
nooit tot deelnemen aan een wedstrijd is gekomen. Het zal wel de

trek naar snelheid zijn geweest van een oer-gezond sportlichaam
gedragen door een Frieschen geest, Hij giet hird. rnar ik wol noch
hirder. Maar bovenal is Henny Nieuwland voetballer. Die sport ligt
hem. [{ij heeft een stevig geclrongen figuur, lvelke tegen een stootje
kan. Hen figuur als geschapen voor het stooten<le en hortende
karakter van het voetbalspel. Heï is in geen geval het soepele
samenspel van spieren voor den sprinter. V/ellicht dat iuist die
eischen voor den voetballer Nieuwland hem min of meer paften
spelen op de korte baan waar hij tegen de snelsten juist iets snelheid
te kort komt. Maar komaan, dit is een voetbalrubriek en geen Langs
de korte baan. Met Nieuwland hebben we tusschen twee treinen doar
over voetbal gepraat. Om r-net hemzelf te beginnen. Met 13 jaar

adspirant reeds
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Akkrum. l)e adspiranten echter bleven elkaar trouw. Zij groeiden en
toen den vroegeren Oldeboorn-spelers bij Akkrum niet meer beviel
waren het de adspiranten die de kern voor het herboren Oldeboom
vormden. Dalhuijsen ging zomers de ploeg oefenen en intensief
oeÍbnen. Het resultaat bleef niet uit. Na een jarenlang verblijf in de
derde klas van de F.V.B. volgde binnen den tijd van twee jaar
promotie naar de eerste klas. Er is zelfs sprake geweest van een
overgaan naar den N.V.B. doch de toestand en accommodatie van
het terrein vormden daar tegen de beletselen. Dat was voor het
ogenblik een desillusie doch de omstandigheden van het oogenblik id-
aanmerking genomen een geluk. Als gevolg van de bekende hier
reeds eerder aartgehaalde moeilijkheden had Oldeboorn in den
N.V.B. een zeer zwaren dobber gehad. Maar wat er ook gebeurde
Nieuwland bleef voor zijn vereeniging spelen. Hij werd niet alleen
een zeeÍ gewaardeerde maar was ongetwijÍ'eld een der beste krachten
voor Oldeboorn. Hij heeft al dien tijd op de middenvoor plaats
gestaan. Als zoodanig trok hii ook de aandacht van de
elftalcommissie van den F.V.B. En het resultaat? Ruim dertig maal
uitkomen voor den F.V.B. de laatste negen maal als aanvoerder. Fïij
bracht het F.V.B. elftal mee van den tijd der groote nederlagen naar
den tiid vart fikse overwinningen. Begrijpeliikerwijs is Nieuwland
trotsch op zijn ver:eeniging" welke nu weliswaar niet meer zulk een
heel vooraanstaande rol speelt - het kost moeite steeds rveer het
vereischte aar*il spelers voor het eerste elftal te krif gen - maar welke
vereeniging in haar goeden tijd zich kenmerkte door een prachtigen
geest. De jongens uit dien tiid weten zich ook nu nog de noodige
opofferingen te getroosten. Zoo vefielt Nieuwlancl van de
reismoeilijkheden twee jaar geleden b.v. Oldeboorn heeft toen *
gelukkig is op het oogenblik de competitie beperkt - wel eens de reis
naar Lemmer moesten maken. Wij gingen. het kon niet anders, op de
Íiets, zoo vertelt, met een stevigen wind tegen. Niettegenstaande dat
werd het nog een knappe wedstrijd. Terug ging het via Terhorne. Er
was onderweg nog al eens oponthoud geweest" zoodoende r.vas het
niet meer vroeg meer toen wii daar arriveerden. Toch kwam het nog
tot een rustpauze maar daarna was het pootaan spelen om voor het
vastgestelde uur thuis te komen. Op den toen nog niet gereed zijnden
weg'Ierhorne-Rijksstraatweg plofte eerst mijn voor- en daarna mijn
achterband. Doonijden was echter de boodschap en het resultaat was



twee onherstelbare vernielde banden doch precies 12 uur thuis. Ga
daar nu maaÍ eens aanstaan verwende stedelingen. Het wil
Nieuwland voorkomen dat de opotïeringsgezindheid den jongen
leden der dorpsvoetbalclubs ontbreekt. Dy jongens rneitsje d.r
tsjintwirdich wol ris in potsje fan. 'Wij kunnen ons begrijpen dat zulks
voetballers als Nieuwland die een vereeniging groot helpen he$íen
maken en thans probeeren haar door de moeilijke tijden heen te
brengen, verdriet. Nieuwland trooste zich echter met de gedachte dat
hij niet de eenige is die er zoo overdenkt al valt het feit op zichzelf te
betreuren. Recht op blijven staan is ook hier het parool. Het
trammetje kwam puffende en hortend het emplacement van
Heerenveen opstoomen. Een stevige handdruk ten afbcheid.
Nieuwland ging naar zijn klarÍen en wij bepeinsden hoe al het
besprokene in de beperkte ruimte kon worden samengebracht.

Eindstand 1943'1944 Groep C
0l Heerenveen 3 11-18 61-29
02 Oldeboorn l0-10 50-27
03 Akkrum2 10-8 31-32

04 Read Swart l0-B 23-37
05 Inrsum l0-7 27-42
06 GAVC r0-5 16-41

rIl:rllltllllt:ltl:t:tIlt:Illtttrltltlttrrtltt
I)e avond voor de finale gaat de Nederlandse verdediger J.S. naar het
ziekenhuis in het centrum van Rome en geeft daar een prachtig
bloemstuk af. "Voor meneer RaÉl," zegt hij tegen de portier.
De pr:rtier kijkt in de kaartenbak. "Maar er ligt in dit ziekenhuis
helemaal geen meneer Raál." zegt hij verbaasd. "Dat klopt," zegt de
Nederlander rustig. "Ik moet pas morgen tegen he.m voetballen."

ttrrItIttlrII:rrtllltltrllrtllltlllttltrrrrrrr
"Erwin heefï twee linkerhanden. Ik zal nooit vergeten dat ik een keer
bij een vriendin was, Erwin zat rond etenstijd alleen thuis. Belde hii
op: hij wilde een ei bakken. Of er dan boter in de pan moest. Nu gaat
het goed, eieren bakken."
Emmy Koeman, Yrouw van Erwin (AD)
tIl:rllt:tr:lltrrlltt:tltrlltrtl:rlllttrrlrrll
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FFS wint in matige wedstrijd van Oldeboorn.
'Waar 

Oldeboorn vorige week nog de volle winst wist te pakken tegen
lldiros. verloor Oldeboorn nu met A-2. Op basis van de 1'helft was
dit zeker niet verdierÍ. Oldeboorn speelde bij vlagen goed voetbal en
wist dan ook het betere van het snel te maken. Er moet echter wel
gezegd worden dat FFS óiàeUrrorn ook liet voetballen. Oldeboom
kwam een aantal keer goed op over rechts en links. maar telkens was
er geen scherpte voor de goal of kwamen de balen niet goed vocr.
FF'S probeerde in eerste instantie op te bouwen, maar doordat de
spelers van Oldeboom goed stoorden werd al snel de lange bal
gehanteerd. Dit resulteerde ook in de 0-1 voor FFS. Na een mooie
lange bal op maat van een speler vrm FFS, kopte de kopsterke spits
door op de snelle rechtsbuiten van FFS die beheerst de 0-1 inschoot.
Hierna pakte Oldeboorn het spel r.vel weer goed op en was
voetballend <lok de betere ploeg. Waar Oldeboorn in de wedstrijden
hiervoor regelmatig nog een goal uit een corner of vrije trap maakte
was nu echter telkens de keeper van FFS die de ene na de andere bal
uit de lucht plukte. Het enige gevaar van Oldeboorn de eerste helft
kwam van de gouden linker van Eouwe-hein Akkennan. Waar
Douwe-hein vorige week nog een vrije trap geweldig binnenschoot
kreeg de bal nu net wat te weinig effect mee. Kort hierra scoorde
FF-S voor de 2'keer. We kunnen hier spreken over de grote klasse
van FF-S of het slecht verdedigen van Oldeboorn, lr€ur dit was de 1'
kans na de 0-l en geliik vliegt hij er weer in. Dit mag nooit gebeuren
en was dus ook een druiper voor Oldeboom. 'Waar Oldeboorn de hele
1'helÍt het betere van het spel had, schoot FFS er 2vande 3 kansen
in. Na de rust moest Oldeboorn gaan kornen. I)e bezoekers hadden
een aangename voorsprong van 0-2. Door de druk van Oldeboorn
moest FF'S ook de 2'heltï weer de lange bal hanteren. Oldeboorn had
hier moeite mee. vanwege de kopsterke spits van FFS die steeds de 2
snelle buitenspeleïs van FFS bediende. In verdedigend opzicht stond
er een goed blok achterin bij FFS. Olcleboorn kwam constant tot de
16 en dan niet verder. In de 2'helft zi-in er wat afstandschoten
geweest van Douwe-hein, Joharures Watzema en rené van Kalsbeek,
maar ook dit zorgde niel voor veel gevaar. Nadat Oldeboorn na2A
minuten nog niks had geforceerd, ging Bart de Vreeze voor de



)verdedïging spelen om zo nog meer druk naal voren te kururen geven.
De druk naar voren was er wel. maar het gevaar bleef achterwege.
Het dichtst bij doelpunten waren Robert van Roeden en Klaas
Hartmans. Robert van Roeden ingevallen voor Rene van Kalsbeek
kreeg een voorzet in de voeten aangespeeld maar zijnir"zet belande
op de paal. De 2È grote kans was voor Klaas Hartmans had er in
gemoeten. Na goed loopwerk van Amo F{uisman en goed
doorkclppen van Johannes"Watzema kwam Klaas alleen voor de

keeper. Klaas had echter te veel tijd nodig om de bal onder controle
te krijgen waarna de rechtsback van FFS de bal met een goede sliding
weg kon werken. Door een aantal snelle counters van F'FS, was FFS
ook nog dicht bij de 0-3. In de slotfuse had de scheids Sieb Bangma
ook nog een rode kaart kururen geven. Sieb Bangma haalde een
doorgebroken speler neer. Maar omdat Tom Proot naast Sieb liep
kreeg Sieb een gele kaart" Waar gezegd moet worden dat de scheids
toch al rare beslissing nam. Waar Anno Huisman vorige weeg nog
een gele kaart kreeg voor een batlede wegtrappen" mochter"r de

spelers van FFS de bal wel een vijftal keer wegschoppen zonder
waarschuwing of gele kaart. De scheids gaf ook tientallen
waarschuwing en het r,vas steeds de laatste, maar de harde conclusie
leert dat Oldeboorn 3 punten heeftïerloren waar dat zeker niet nodig
was. Vooral de 2'helft was er te weinig beleving bii Oldeboorn.
Volgende week wacht VV l:Ieerenveen. De nummer 1 van deze
competitie. maar als Oldeboorn nou eens net zoveel strijd gaat
leveren met 1 1 man als ze met 9 rnan doen. Dan kunnen ze vr:lgende
weeg nog wel voor een verassing gaan zorgen. Dus laten we hopen
dat het volgende week ook eens gezellig gaat worden in de anders zo
"dode" kantine van VV Heerenveen. Klaas [Iartmans

FFS 2 * Aldeboarnz
Zondag 2 oktober was het zover; de altijd lastige uitwedstrijd tegen
Stobbega! We voelden ons net een eerste elflal, aangezien we net als
het vlaggenschip pas om l4.00 uur aan hoefden te treden. De
omstandigheden waren perfect: mooi weer, tijdige aankomst en frisse
kopjes. Niks leek onze eerste overwinning in cle weg te staan...
Na een goede warming-up blies de scheidsrechter exact om twee uur
voor het eerst op z'n fluit. Tijdens de beginfase waren beide ploegen
aardig aan elkaar gewaagd. Zowel FFS als Aldeboarn kwam het

t0



eerste kwartiel echter niet tot doelrijpe kansen. De strijd werd op het
middenveld géstreden, waarbij aangemerkl moet worden dat FFS een
licht overwicht had. Dit overwicht werd in het restant van de eerste
helft stukje bij beetje uitgebouwd. De mannen van Aldeboarn hadden
duidelijk meer moeite met de warmte dan de tegenpartij. Dit schuiven
we maar op onze warmte aantrekkende zwafie shirts. Maar goed, of
het nu door de zwarte shirts kwam of door de stand van de steren, de
echte wil om te winnen ontbrak. Daarbij \À/aren sommige spelers al
met hun hoofd bij het lekkere bakje thee in de rust, waardoor er
enkele kleine persoonliike foutjes gemaakt worden. In de rust hebben
we de koppen bij elkaar gestoken, en de vinger op de zere plek(ken)
gelegd. Met hernieuwde krachten begonnen we aan de tweede helft.
Er kr.verrn zowaar wat meer rust en voetbal in de ploeg. In fasen werd
er lustig gecornbineerd op het middenveld, en kwam de tegenstander
er niet meer aan te pas. Dit resulteerde dan ook in een aarÍal kansjes
en comers. Helaas viel tijdens een vloeiende aanval onze diepste man
Jelle Jacob uit met een vervelende lies blessure. Hij werd gelukkig
goed vervangen door de gehuurde sterspeler van de derde Aaltsen B
alias A2theB. Koud in het veld gaf A2theB een lange dieptepass
ineens strak voor op de vrijstaande Eyal. Dit buitenkansje was wel
voor onze exotische spits weggelefd. Een hele beste goal met dank
aan het derde! Na de goal en de inspamingen die dat had vereist,
zakle ons spel wat in. Het vertoonde spel in de tweede helft biedt ons
gelukkig aanknopingspunten voor de volgende wedstrii den !

Uiteindelijk is het 'slechts' 7-1 geworden.,.
Groeten, Jan Hendrik van der Wal

Zondag 17 okt jongstleden trad Boarn 2 thuis op tegen CAB 2.
De wedstrijd stond onder de bezielende leiding van Good old Durk
Valk, De scheids creeerde een flink overgewicht op beide
spelersgroepen ,wat op zich de verdienste van de scheids zelf is.
Voorzover de scheids, de wedstrijd was niet zo verkeerd !!
Het team van Boarn boekt nog alle weken progressie, wat ook zeer
nodig en gewenst is ! Dat wel natuurlijk !! De eerste helft werd
mekaar goed gezocht, en dat gebeurde op een manier die meer
zelfvertrouwen uitstraalde als voorheen ! Alleen voorin hebben we
wat te weinig stootkracht om gevaarlijk te worden. Dat kwam ook
mede door cabs beste man op het veld die alles regisseerde ! We
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gingen rusten met 0-0 , na de mst werden twee nieuwe spelers
gebracht Tjitte de Jong en Arjen vd Bij ! ïitte was gastspeler maar
mag wat mij betreft wel vaste speler worden op basis van wat ie liet
zien I Tjitte was dichtbij de 1-0 , maaÍ de bal werd ternauwernood
nog van de liin gehaald . Boarn had nog een paar goeie kansen ,

maar deze bleven onbenut! De laatste 20 min schoof hun laatste man
tevens hun beste speler naar voren !

l)at leverde direct al meer dreiging op ! Het gevaar werd eerst nog
wel gepareerd. Maar de laatste 10 min verslapte de aandacht , en ook
de conditie speelde parten ! dat leiclde tot een wonderschoon doelpunt
van hun opgekomen speler . Hierna was het meteen gebeurd met de
spirit zodat cab nog tweemaal het net wist te vinden . zodat de
eindstand van 0-3 op cle borden stond .

Getekend dcor een simpele track.... Wietse Huisman

lnhaalslag Oldeboorn 3.
l-2 winnen bij Akkrum, en toch geen verslag..... Hoe raar kan het
lopen. N.a.v. de keiharde publicatie van de redactie van VV
Oldeboorn over niet ingeleverde lvedstrijdverslagen, volgt hier een

korte samenvatting van de eerste wedstrijden van het All Stars Team.
I{et derde elftal denkt zichzelf veisterkt te hebben met Jelc o Meier
(Blue Boys), Jan S/ybren Boschma (Blue Boys), Albert Niiholt (4e
elftal), Rene Spinder (2e elftal), Aaltsen Bergsma (waar komt die
vandaan?) en Siete Veenstra (1e elftal). in theorie is dit ook zo,maar
in de praktijkzal dit altijd nog moeten blijken. We begonnen met een

droomstarl in Akhrum. 2-1 winst tegen onze buren. En wat is het dan
heerlijk als je Akkrummers tegen het lijf loopt bii de Flaaijelfeesten
in Nieuwhorne..". Jelco en Auke wisten het net te vinden op
schitterende wijze. De achterstand kwam tot stand door enigszins
laconiek verdedigen van Frans G, die dit moest bekopen met een uit
de kom geschoten schouder. "Good Old" Sietse Eelsingh stond bij
Akkrum ook in de basis en mijn advies is: kom bij ons vierde
voetbailen, dan kunie lekker meezeiken (sommige mensen krijgen
nooit hun verstand, ik ook niet trouwens). De tweede wedstrijd was
tegerr LSC I 890. Deze jonge ploeg leek op het eerste gezícht ook een
prooi voor ons te worden, maar daar vergisten we ons toch lelijk in.
Conditioneel bleken we nog wat een achterstand te hebben, wat
resulteerde in een klinkende nederlaag (1-5). De derde helll hebben
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we goed aan ons conditie gewerkt, wat resLrlteerde in een Ílinke
financiële injectie bij de VVO en de locale pubs. De derde wedstrijd
was in en tegen Nieuweschoot, waar we het op moesten nemen tegen
het plaatseliike 5e elÍtal. Bij deze wedstrijd was ik niet aanwezig,
maar ik heb wel ergens opgevangen dat deze wedstrijd verloren ging
met 8-1. De tweede helft was Nieuweschoot met een compleet nieuw
team het veld ingestapt. Ondanks het conditionele rverk van verleden
week, waren we hier niet tegen bestand. ï{et schijnt dat cle

wedstrijden hierna nog in de pen zitbij verschillende auteurs, dus laat
ik het hier eerst maar bij. I{et lijsde van "de niet ingeleverde
wedstrijdverslagen" van het 3e elfïal is in ieder geval iets korter
geworden. Hopelijk staat er r:p het einde van dit seizoen geen
wedstrijd meer bij, zodat we elke 2 weken een leuk kranlje kunnen
uitbrengen. Siete Veensta

Aldeboarn3*Langweer2
Na een bijzonder goed gespeelde uit wedstriid tegen FFS (Volgens
Frans FF Stobbegatmaar door Siete verbeterd in FF Stobbega),
waar onze top kwaliteiten ons helaas niet de overwinning bezorgde
v<ilgde op 10 oktober de wedstrijd tegen l",angweer.
De verwachtingen waren hoog gêspannen" Zouden we het hoge
niveau van vorige week nog een keer kunnen herhalen, met deze
keer een overwinning??
Alhoewel een aantal teamgenoten de avond ervoor naar de Knypster
Merke zijn geweest verscheen iedereen in fiisse staat op het veld.
Alleen onze scheidsrechter Joharmes P. maakte deze keer gebruik van
het "Boarnster kwartieftje" Om kwart over elf was dus de aftrap.
Het begin van de wedstrijd leek niet onaardig. De 0-l achterstand
werd snel weer op gelijke ciifers gebracht door een voortreffelijke
goal van Johan Tiesma. Echter hierna was het gedaan met de pret.
Een collectieve reeks van blunders zorgde er vooÍ dat bij rust de

stand l-4 was.
5 frisse wissels en een oppep "preek" in mineur zorgde ervoor dat de
blamage nog veel groter werd. 3 tegen goals in de eerste 10 rninuten
van de 2'helft, gevolgd door nog 3 goals tegen in de rest van de
wedstriid. Ilinclstand 1 -10 Freerk Steenhuizen
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Voetbalverslag
Zaterdag 16 oktober moesten wij tegen SDS C2 spelen. V/e hebben

de wedstrijd gewonnen met 9-i. Jammer genoeg was het een niet al

te sportieve wedstrijd. In de eerste helft werden er veel maru1en

ondemit gehaald. In de eerste helft was het al snel raak" Ringo schoot
een bal in de kruising \l'aar de keeper het erg moeilijk mee had. Dus
dat was al een voorstandje van I -0. Daama scoorde Ringo nog een

keer een goal en ook weer in de kruising. Dat was de 2-0. Maar door
een overtreding van de Boarnsters kwam er een penalty. Jammer
genoeg zathq maar daardoor hadden \^'e nog niet verloren. Een paar

minuu{ies na de aftrap werd er weer een goal gescoord door Hessel

dit keer. Toen zaten we al op de 3-1. daarna kwam de rust. Na het

bijkomen in de rust werd er wedr gespeeld. Maar het kwam niet op

gang. Pas na ongeveer 20 minuten werd er weer een goal gescoorcl.

Dit keer door mijzelf. De bal rolde voor het goal waarna ik er een tik
tegen aan gaf. Misschien was het een schop omdat de bal ook de lat
nog raakte, en clat vanaf 30 cm van de goal. Maar hij zx dus werd het
4-1. na die ene goal volgden er nog vele andere, De volgende goal

was namelijk weer van Flessel. Dus dat werd 5-1 . daarna maakte

Hessel ook nog de 6-1 met een ktrap schot. Na de goal van Hessel

maakte Flotse de 7-l door middel van een pass door de verdediging
van SDS. lln kort daarop volgde nog een goal van Hotse mst een

afstand schot. Dus zaten w-e a[ op 8-1. en toen kwam de laatste goal.

Dit keer weer van Hessel die de 9d' goal maakte en ook de laatste. In
het kort samengevat: Hessel 4 goals , Ringo 2 goals , llotse 2 goals

en Corné 1 goal. Ën ondanks alle overtredinkjes hebben we toch nog
een mooie wedstrijd gekregen waaïmee we weer 3 punten hogerop
komen. Van Corné Schukken
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2 Oktober vv Oldeboorn Cl-Langweer C1
Vy'e moesten om half elf verzamelen in de box.

Daar kregen we de opstelling.
Van links naar rechts.

Keeper: Nick
Verdedeging:

Comé- Max- Johannes- Jelle
Middenveld

Floris- Hotze C- Ringo
Voorhoede:

Karst- Sietse- V/iemer
Wissels:

C Debutant Wolter en Henk
Absenties:

Hessel
We wisten dat wif hoog stonden en zij laagmaar we onderschatte ze
niet. l)at werd ook nog duidelijk gemaakt met de speech in de
kleedkamer. Na de speech gingen we warmlopen en rekken. toen
nog wat balbezit oefeningen en voordat we het wisten moesten we
beginnen. Hotze verloor de tos en zii trapte af. Het ging in het begin
erg gelijk op. De duels gingen oók geliik op. Maar toch kwamen we
op een voorsprong dankzij sietse. 

'We 
dachten dat we er al waren en

gingen een beetie nonchalant voetballen. Dat pakte niet goed uit en
ze kwamen gelijk en we snapte niet hoe het kon gebeuren. Maar we
gingen na balverlies meteen druk zetten op de tegenstander daardoor
kregen wij de overhand en op een voorzetwaar sietse naar voren liep
en twee verdedigers mee nam en daardoor kwam er ruimte bij de
tweede paal en daar stond Floris clie hem hard door het midden
nschoot , we stonden weer voor. Maar we bleven druk zetten en

wonnen onze tweede corner van de ochtend , zoals normaal neemt
Hotze de corners. Hotze geeft voor weer het zelÍde verhaal , Sietse
biedt zich aan bii de eerste paal en neemt twee verdedigers mee.
Daardoor ontstaat er een gat brj de tweede paal en Floris kopt hem in
het goal. We hadden nog een paar minuten tot de rust en we bleven
doorgaan met druk zetten en ineens komt er een I tegenl situatie met
Hotze en de keeper van Langweer. Maar Hotze is een ervaren speler
en hij lobt de bal over de keeper en doelpunt. Toen was het rust. In de
kleedkamer werden er wat veranderingen aangebracht. Aanvoerder
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Hotze ging eruit en hetzelfde deed Sietse. Daarvoor kwamen V/olter
en Henk die overigens de aanvoerdersband overnam. Max kwam
midmid, FÍenk laatste man .'Wolter linksachter en Corné in de spits.

We vatte het alweer snel op en de Corné schiet de heel mooi binnen.
Daarna maakt Ilingo een solo door het binnen en hii schiet de bal
hard in. Toch komt Langweer w-eer terug door een cloelpunt van hun
spits. Maar dan beslist Ringo de wedstrijd met een hard schot. Toen
was de wedstrijd afgelopen. In de kleedkamer werden we door de

coaches gelbliciteerd met de overwinning. Maar er met nog veel
progressie worclen geboekt als we kampioen willen worden.
Maar we zijn goed op weg. Eindstand: 7-2 Croeties Ringo Crone

Aldeboarn Dl- SDS D3
Zaterdagg oktober moesten we tegen SDS uit Easterein voetballen.
In de eerste helft maakte Wolter een goal 1-0" Even later scoorde

SDS 1-1.

Toen was het ntst en bespraken we wat et fout ging. In de tweede

helft
nraaklen we nog 6 goals en de tegenstander nog2.
De eindstand was 7-3"We hadden gewonnen!!. Het was een Ïeuke

Wedstriid. Wolter Brak

16 oktober '10 Aldeboarn El Woudsend El
'We 

moesten 10.00 thuis spelen tegen Woudsend.
We hebben met 6-0 gewonnen.
ïjitze heell 2x gescoord Leon 1x Sil lx Duko ix en ik.
Ik vond het heel leuk.
Groetjes Jurrit Dijkstra

Sneek Wit Zwart - Oldeboorn E
V/ii moesten tegen Sneek.
Hun waren heel goed,
V/e hebben 18-0 verloren.
Jisk Oosterbaan
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W Oldeboorn Fl - Workum F2
Zaterdag 16 oktober moesten we tegen workum voetballen. Workum
staat boven aan en wij tweede dus spannend. En Gerben en J'amme
scoorden. FIet stond 2-2 met de pauze. Toen scoorden Workum toen
wij weer. Fíet stond 3-3. l'oen was het afgelopen. Lars Vink.

Van Erik Heerma
zaterdag 30 oktober oldeboorn fl tegen heerenveen f5
wij hebben van heerenveen gewonnen met 3-0. Gerben heeft alle 3

doelpunten geskoort. We hebben allemaal goed gespeelt. We hebben
in heerenveen gespeelt we moesten om 12.00 uur beginnen. En we
vonden het heel leuk.

wíj feí;cíteren 9íu,wen Wíííer,w en

] o í nnQa. rtuet 4e yb o orte

{nn f"un Qocívter en 5jíw,3iíí en

ísa. wreT í"uw zusje Ztrft

Nieuw lid Tiemen Jelsma F-pupillen

rtrrlllttllllttrrtrlrllttltlrtlllrrttr:rltrIIl
Voetballer Jan gaat naar zijnclub en wil, zoals altijd, zijn fiets tegen '

de paal zetten. Maar deze keer roept de suppoost: "Hallo daar! Dat
kan niet hoor!" Verbaasd kijkt Jan op. "Waarom kan dat niet?"
"Nou," legt de suppoost uit, "er komt hoog bezoek vanmiddag!
Prernier Balkenende en minister Remkes komen kijken." 'Waarop 

.Ian
zijn schouders ophaalt en zegt: "Nou en? Ik zet hem toch op slot?"
Itlllllrtlrrllltllrllrrlrtllttllllltttllllllrt
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Vern de

Van de voleende wedstriidenwaren er geen verslagen!!!!
Oldeboom D1
Oldeboorn El
Waterpoort B F1

MKV 1

T.'FS 3

I.SC 6
Arum Cl
Oldeboorn 2

Workum D2
Oldeboorn 3

Oldeboom 4
Heerenveen I

- TOP DI
- Jubbega E3
- Oldeboorn Fl
- Oldeboorn 1

- Oldeboorn 3

- Oldeboorn 4
- Oldeboorn C1

- Heerenveen 5
- Oldeboorn D1
- Lemmer 3

- Aengwirden 4
- Oldeboorn 1

Naam:-Geerí Goerres
Geboren: 28-l 2-l 9663
Speelt in: nvt
Gespeeld in: Áklcrum l
Roken/ulcohol: alleen een enkel bierÍje
Kan sex voor de weclsÍríjd: waurom niet
BesÍe boek:t hrillers
Beste.ftlm: detecíives / thrillers
Beste acteur en/af actrice: Jack Nickelsen
Lievelings kost : Kip/Vis
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Hobby,s: vissen
Mooiste mun en/of vroaw: Karin'
Fsvoriete club : SC. Heerenve en
Favoriete speler: Dennis Bergkamp
Beste trainer: ï/an Gaal
Slechtste trainer: De Mos
í{elke club wordt dit jaar landskampioen: Ájax
Favorieíe televisieprogramma: L'oetbal Iníernational



Fflvoriete televisie presentutor: heh ik niet
Kwal. van de televisie: weeí ik nieí
Favoriete muziek: ttun alles wal
Favoríete sndere sport: Schaatsen /íietsen Skieen
O nders ch atte voetb aller : Hunte I aar
Overs c h atte vo etbulle r : P i e ter s

Hoogtepunt: Promolie 2u klcsse v)aí sport hetre,fí/anders gehooríe
zo0n
Diepte p unt : overl ij de n v ade r
B e s t e k r u n t/t ij ds c h r ift : I- e e uv' ar tJ e r lu ctn t
Een hekel uan : ops chepper s/arroganí ie
Bewondering voor: rnensen díe helcngeloos hulpverlenen in cíe

nxaatsch1ppij
Kwal vun de voetballerij: Hugo Borsr
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Gctston vun de postcode loterij
Wie nodig je niet uiÍ op je verjaardag: heel ,-eel

Beste (oud) voetballer: Crui;if
Wat zou er moeten veranderen hinnen de v.v, Oldeboorn: Goede
nietrwe ballen
Vo eth a I is : í e o m ge e s í / e m o t i e h,t, i I I e n w i nne n/pl e z i e r
Ifaf je verder ultijd al kwijÍ wou: iliets, wunt als ik iets latijí wil zeg
ik heí wel

Stagebeoordeling Arnold Hobma
Amold heeft afgelopen zondag voor het eerst achter de bar gestaan
bij moeke de bruin. Zijn stagebegeleidster, Monique zal hem de
kneepjes van het vak gaan leren. Arnold is hier de perfècte man voor.
Arnold is sociaai, rnuzikaal en lust zelf ook wel een biertje. Dat
laatste is belangrijk bij moeke achter de bar. Kun je dat niet dan kun
je wieberen en ga je maar werken bi.i 1 of andere voedselbank,
Nadeel is dat Arnold nooit echt ja of nee kan zeggen. Het is er altijd
tussenin. Dit is een punt waar Arnold aan moet werken anders duurt
het wel erg lang voordat de klant ztjn of haar drankje krijgt. Aan de
stamtafel hebben we gezaÍrenlijk afgesproken om een
beoordelingslijst te maken zodat we op het eind van de rit kunnen
bepalen of Arnold geschikt of ongeschikt is. Amold zat eerst bij ons
aan tafel. Aan zijn houding te zien was hij nerveus. Je kon dit zien en
merken aan:
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- tempo van bier drinken ( ging wel heel snel)
- het nerveus op en neer gaan van zi.in rechterbeen
- 'zijn vingers die om en om de tafel raakten
- het draaien met zijn hoofd als een uil
- vaak urineren
* en natuurliik overal.ialnee op antwoorden

Wij hebben hem hierin natuurlijk gesteund en gezegd "dat het wel
goed komt"meer niet!
Hij voelde zich hier niet prettig bij want zijn vragende hondenogen
vroegen om begrip voor zijn lastige situatie. FIet moment was daar,
Monique kwam binnen. Je zag dat de fysieke activiteit bij Amold
toenam. Zijn hoofd begon rood aan te lopen en ja er kwam een woord
uit zi-ln mond. I'lij zei na 5 minuten te hebben gestotterd heel
spontaan "hoi"waarop Monique antwoordde o'hoi ben je er klaar
voor"! waarop Arnold natuurliik anlwoordde JAÀ{EE en daar heeft
Monique een hekel aan. Dit voelde en z,agen wij ook want er krvam
toch een vochtig plekje in de lichtblauwe spijkerbroek tevoorschijn.
Urineverlies!!!! En dat op deze leefliid, dat belooft wat voor later. Na
ziin handen droog te
zijn marineblauwe T-
ene been voor het
bar te komen. Het
de geblokte theedoek
dook in de computer
geschikt nummer te
Pink Floyd en dat viel
ging hem leren tappen.
de tapkraan en met zijn
toe. I-{i-i zat lekker in

hebben geveegd aan
shirl zette Arnold het
andere om zo achter de
begon goed. I{ij gooide
over zijn schoucler en
om vo0r ons een

vinden. I{ij begon rnet
in de smaak. Monique
Hij poseerde stoer bij
brede lach lachte hij ons
zijn vel maar ja dan

moetie wel opletten want Monique had al 5 fluitjes en 2
amsterdammers getapt en dus had hij de eerste uitleg al gemist. Na
enige tapminuten van Monique ging hij het zelf proberen. Wat een
talent zegl!! Alle bierties met twee vingers schuim waarvan 1 zonder
dat was nameli-ik zijn eigen. Zijn vriendin Irenna kwam ook birrnen
en begrclete onze prille barman en ging heel sociaal met de ïug naar
hem toe zitten. Dit bierlje was er wel erg snel maar.ja. onze tongen
zaten ook al tegen het gehemelte aangeplakt. dus snel terug voor de
dorstige mensen aan tafel. De asbakken werden eerst niet goed
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bijgehouden. Tom moest niezen en de gehele kroeg was bedekt met
een laag as!! Dit hield hij later goed in de gaten. Hij kwam geregeld
langs met een bakje en een kwasde oin zo de boel neties te houden.
Hij had eerder op de avond gezegd dat je niet zomaar een nummer
mag onderbreken en wat gebeude er? Zaten r.ve net allemaal te
luisteren naar k3 met het nummer "oma" onderbreekl hij het en zet
vervolgens Johnny Cash op, belachelijk. Dit heeft hij de rest van de
avond ook niet meer gedaan na enig gooi en smijtwerk van de

klanten. Wij konden dus later het gehele nummer van de Muppet
show lekker meezingen. Amold nam na 15 minuten zijn eerste pauze.
[{ij dronk een bierde bij ons aan de tafel naast zijn Fenna. Zijn
handpalm ging heftig over haar knieschijf en zijn lippen raakten die
van haar. De hondenogen begonnen te glinsteren. Eindelijk had hij de
steun van zijn Fenna en z,e zei tegen hem "wat doe je het toch goed .

je bent mijn alles poppie! Waarop de rest allemaal stuk voor stuk
naar een onderdeel aan het plaÍond zatente kijken, Qua hygiëne zat
het wel goecl, in ieder geval achter de bar. Hij hield alles rnooi schoon
en de theedoek maakte overuren. Aan de stamtafel was het anders
qua hygiëne. 'fom en Stefan lieten regelmatig de ontspannen darm
spreken!! Hier verwacht ik dan als klant dat de barman elke keer als
dat gebeurd even met een spuide l0clitverfrisser langskomt om zo cle

geur in cle kroeg op een netjes peil te houden. Amold is een zeer
sociale jongen en past zich gauw aan in een gesprek maar, kan
moeilijk de aandacht erbii houden want hij w'il alle gesprekken
volgen en dat lukt niet. Vooral niet in een druk bezoclrte kroeg.
Alnold moet leren zijn aandacht te verdelen om zo onenigheid te
v<rorkomen.Daar komt waarschijnlijk ook het jalnee verhaal
vandaan! Op een gegeven moment was Arnold zoek. We zochten in
de wc's. buiten en in de kelder. Jan deed de keukendeur open en daar
stond meneer Hobma alle broodjes shoarma op te eten. Dit kon
natuurlijk niet en Arnold moest daardoor ook flinke rekening betalen.
Ga er maar'àan staan. 6 broodjes opgegeten en 16 stuks aangebroken
hoe krijgt die jonge het in zijn hooÍï en ik ga er maar vanuit dat dit
niet weer gebeurd. Want Fenna moest het doen met een soepstengel!!
Kortom, het was een leerzame avond voor Arnold en ook voor zijn
klanten. Ëen nieuw gezicht achter de bar is toch altijd even wennen.
Í{ij heeft het naar ons idee prima gedaan voor de eerste keer. Enig
commentaar van de klanten:
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het is een topper (Jan flat)
waarcleloze barkeeper (Stefan)
beste barman van moeke ( Fenna)
nog wat teveel praatjes maar, hij moet nog
schoonmaken (Monique)
teveel pauzes (Douwe V.)
er zitten peuken in mijn jas en de as wil niet uit
mijn haar (Douwe H)

Dit waren enkele opmerkingen van de zovele. Arnold ga

zo door en begin iater je eigen eigenmuziekluister café
genaamd?

FIET OOR V/IL OOK WAT!!! Groetjes een trotse klant

Ztterdag 6 november
Oldeboom Cl - QVC C1
NOK D2 - Oldeboorn Dl
Zondag 7 november
Renadol -Oldeboornl
MKV.29 3 - Oldeboorre.2
Gerslootl -Oldeboonr3
Zandhuizen 3 -Oldeboorn 4

Zondag 14 november
Oldeboornl -JLrbbegal
Oldeboom 2 - Lemmer2
Oldeboorn3 -Joure4
Oldeboorn 4 - Langweer3

Zaterdag 20 november
Woudsend C1 - Oldeboom Cl
TOP,63 Dl - Oldeboorn Dl
Oldeboom El - Waterpoort Boys El
Oldeboom Fl - Renado/Wl F2

Zondag 21 november
ODVI -Oldeboonrl
Oldebonrn 2 - de Walden 2
Oldeboom3 -Akkrum4
Oldeboorn 4 - Lanqweer3

11.00
10.15

14.00
12.00
r 0.00
10.00

14.00
12.00
r0.30
10.00

10.30
10.00
10.00
09.00

14.00
r2.00
10.30
10.00

22



7
1
L

3

4

5

6

7
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2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

7

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Heerenveen 1

Renado 1

Robur 1

Rood Geel 1-

FFS 1

Udiros 1

Read Swart l"

Nieuweschoot 3

CAB 2

ïerschelling 2
LSC 1"890 4

Frisia 4

Lemmer 2

Renado 4

Renado 5

LSC 1"890 s

langweer 2

Nieuweschoot 5

Joure SC 4

Oldeboorn 4

Zandhuizen 3

LSC 1890 6

Mildam 3

Langweer 3

Aengwirden 4

Oldeboorn Cl
Woudsend C1

LSC 1890 C3

QVC C1

Bakhuizen Cl"

975369
9172712
9172519
9t32217
913172L
I12L816
8111s1s

719438
81620Ls
8151513
B1423L9
7132415
7t323t6

7 t5 32 11,

7152114
613327-
8123630
7 1.1 32 L9

7 1,1 20 17

5162810
8162921
61525L6
7152912
6L2248
49 1613

616308
716381I
7143510
512296
6L226TL

8 MKV'291

9 Terschelling 1"

10 Jubbega 1

LL Aengwírden 1

12 Oldeboorn I
13 Thor 1

14 oDV 1"

7 Walden De 2

8 Read Swart 3

9 Heerenveen 5

L0 trs 2

11 MKV'29 3

12 Oldeboorn 2

7 Aengwírden 3

8 FFS3

9 Lemmer 3

10 Akkrum 4

11 Oldeboorn 3

1"2 Gersloot i.

6 SDS C2

7 VWC C2

8 Makkum C2

9 Langweer CLG

10 Arum C1

9lL7722
8 10 r.3 28

9r422rc
9101528
89 t7t9
861,522
84 r.934

8L32114
79 2L78
B9 2334
86 2228
616 28

818 4t

7 1,1 17 1"8

5 1"0 14 13

88 1827
87 1120
86 1540
80 1042

7 Renado3 79 2221
I Black Boys 3 5 6 10 20

9 Oldeholtpade4 7 6 15 20

10 HeerenveenT 7 6 22 33

11 FFS4 8 5 13 21

1"2 Nieuweschoot6 7 0 5 43

79 1839
64 1234
74 6 24

62 4 32

72 6 29

^aL;,



t
2

3

1

2

3

4

5

7

7

7

6

7

L Workum F2 6 16 3B 5

2 Oldeboorn F1 6 t4 47 6
3 Waterp" Boys F1 5 1"0 33 B

4 Heerenveen F5 4 9 27 4
5 Renado /VVl tZ 4 9 23 I

Nieuwesch. D2

TOP'63 D1

NOK D2

Heerenveen E6

Waterp. Boys E1

Lemmer E1

Thor EL

DWP E1

18 51 19

17 52 14

10 57 36

21 47 LO

fl52L4
12 24 17

1,1, 27 13

ta 38 27

4 Oldeboorn D1

5 Workum D2

6 SDS D3

6 Jubbega E3

7 Sneek E4

8 Mildam Ë1

9 Oldeboorn El
L0 Woudsend Ë1"

6 Woudsend tl"
7 Thor F1

8 Lemmer Fl"

9 SDS F2

7

7

7

79
14
13

710
77
77
73
60

23 39

23 53

16 6L

29 26

29 2s

t7 21

11 sl
680

66 8 27

53I38
40 2 36

60 4 57

Verbeek vertelt graag mens€n hoe je een leven leidt

Een van de grootste genoegens van een vakantie is het terugkeren" Je

zit met een r:nleesbaar boek van Karin Slaughter naast een zwembad
en intussen rommelen ze in Nederland gewoon maar wat door.
Overigens" Karin Slaughters laatste boek is zó slecht dat we het, met
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, gaanterugzien in de

rubriek Persoonlijk. F{et populairste boek was jarenlang De

ontvoering van Freddie Heineken, maar Slaughter schrijÍï zo

eendimensionaal en het etfectbejag en de blinde zucht naar rijkdom
zi.inzó overduicleliik, dat het niet anders kan of het moet voetballers
aanspreken. ï"erugkomen in Nederland en volkomen onbevattgen
voor de televisie gaan zitten; het zet alles in hetjuiste perspectief. Je

ziet de waanzin die door de voetballerij waait opeens nog duideliiker.
Voorbeelden. Drie weken geleden. een dag voor miin vakantie.
sclueef ik een column over Mario Ileen en zijn reactie op het gedrag

van Tim de Cler in de rust van de wedstrijd tegen Ëxcelsior. Mario
serveerde Tim meteen na dat duel voorgoed aÍ. I{ij hoefde hem nooit
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meer te zien. De Cler had zich buiten de groep geplaatst. Ik schreef
dat Been dat heel slim en beredeneerd deed. De fans pleasen werkt
altijd. Een oude of een te dikke voetballer, korlom een speler die toch
al niet lekker ligt bij het publiek, buiten de selectie zetten om zelf
daadkraclrtig over te komen. Been gebruikt deze truc bij al zïjn
werkger.ers" Vorige week zondagzette ik de tv aan. schakelde naar
Ëredivisie Live en zagTim de Cler in een Feyenoord-shirt een bal
aannemen. I{ij speelt weer. U weet dat allang. maar ik nog maar net.
U bent waarschijnlijk, vlak voor en na de hartverscheulende
verzoening, allemaal suf geluld door Leo Beenhakker, Mario Been,
ï'im de Cler en tientailen analisten, n"raar voor mij was het een
verrassing. Ik neem aan dat vanaf nu nooit meer iemand Mario Been
serieus neemt als toptrainer. Van I-ouis van Gaal kun je zeggen wat je
wilt, maar als híj een rigide waanzinbeslissing heeft genomen, om
bijvoorbeeld een journalist die niet nederig genoeg voor hem buigt
een halfjaar lang niet te woord te staan, dan kun je de datum al in je
agenda zetten.I".ouis is uiterst consequent in zijn gekte. Bayern
Miinchen heeft vorige week vrijdag verloren en dan weet je het al:
Louis gaat een weeklang aan iedereen vefiellen dat Bayern een van
zijn beste wedstrijclen ooit speelde. Dat doet hij al iaren. Wij zijn de
lelcen. Wii kijken alleen of een clfrb wint of verliest. Louis ziet de
patroontjes. Het is zo betrouwbaar als het aansnijden van een rollade
in een protestants gezin. Onwrikbaar en onbewogen doordenderen in
je eigen koninkrijk op aarde. Mario lleen zit blijkbaar anders in
elkaar. Die kun je een kilo rottend gehakt verkopen en als hij komt
klagerr, zeg je gewoon dat zijn haar zo leuk zit. Niks meer aan de
hand! 'I)oe nóg maar drie kilo. slager"' Het maakt Mario. merk ik nu
ik het opschrijf, ook heel lief. Tim de Cler heefï alleen maar moeten
zeggen dat het heel stout en ,-iesbah was wat hij heeft gedaan en heell
gevraagd waar Mario zijn schoenen koopt. Zó mooi vindt hij ze. Hij
wil ook een paar kopen. Tim mag nu meteen rveer meedoen met het
wekelijkse kringgesprek in voetbalkleding met een bal en gaat

volgende week samen met Mario en de vrouwen een leuke vakantie
uitzoeken ergens in jr"rni volgend jaar. Boezemvrienden! Alles komt
veel harder en rauwer binnen als je terug bent van vakantie. Tijdens
een seizoen ga je wennen aan de hysterische karaktereigenschappen
van sommige trainers. Gertjan Verbeek is zo'n man die ie, als je niet
oppast, tiidens de competitie gaat verdenken van een sociaal gezicht.
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Al ciie krankzinnige gezonde geesí in een g,erond lichqttm-
denkbeelden van hem stapelen zich tussen augustus en mei zó snel op
dat je het overzicht verliest. Het zal wel, denk je. als je hem weer
ergens hoort uitleggen hoe volgens hem iemand zijn persoonlijke
leven moet inrichten. Nu. een rveek na mijn terugkomst" lees ik dal
GeÍian meteen aan het begin van het seizoen listig liet privéleven
van zijn spelers probeert te beïnvloeden. Graziano Pellè rrlag van zi.in

trainer eigenlijk niet elk weekeinde naar ltalië vliegen, maar helaas,

Gerljan kan het hem niet ofÍlcieel verbieden. En dat doet Ger"tjan

graag, verbieden. Hij zou Pellè zo graegverplicht een boek laten
lezen over kaaskarnen en leuke weeÍjes over Noord-F{olland uit ziln
hootd laten leren. Pellè zou zich. als het aan Verbeek ligÍ" eens

moeten gaan verdiepen in Nederlarrdse kapsels. Zo'n man lijkt
Gertjan Verbeek mij. Iemand die zich bemoeit met je haar. Een

selectiespeler van AZ moet die uitdaging eens aangaan. Verschiin
aanstaande maandag met lekker vlot. naar eén kant gefohnd groen
haar op de training. Ik durf er vergif op in te nemen dat Verbeek zelf
binnen vijf minuten de kop van die voetballer in een emmer met
bleekwater duwt. Dit begrijp ik, vers uit het buitenland" uit het Pellè-
verhaal: Verbeek is trainer geworden omclat hij graag domineert.
Omclaï hij graag mensen verlelt licre je een leven leidt. Bij voorkeur
een leven zr:als hij. Vroeg opstaan, twaalf kilo ijswater in je broek
gieten. ie haar net zo lang in model duwen totclat het lekker
onverschilligz,it" een bosloopje van veertig kilometer. claatna een

boerenomelet bakken en dan lekker uaar je werk. Verbeek zal niet
rusten totdat Pellè aardappels prakt en stoofvlees met rocle kool het
allerlekkerste gerecht vindt. Veràeek stoort zich aan het
playboygedrag van Pellè. Dat krijgie met die salarissen, schijnt hii te
lrebben verzucht, Dat Verbeek deze zomer inztin eigen vriie tijd,
geheel betaald door NOS, in een jeep door Zuid-Afrika reed, leeuwen
fbtografeerde en mompelend commentaar leverde vanuit een

plaatseli.ik buitenhuis. dat mag dan allemaal wél. l)at is in de wereld
van Verbeek wél een perÍ'ecte voorbereiding op een seizoen. voor de

NOS naar voetbalwedstrijden kijken en intussen hopen dat je nog wat
invloedriike mensen van grote clubs tegen het lijf loopt. Om Verbeek
te prikkelen zou ik, als ik Pellè was. vooftaan expres in een oude

eend heen en weer rijden naar ltalië. Nico Dijkshoorn
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On the Job
Reclame

UW MARKETINC VERKOOPilAI

1lx a/ueur. a[mur /an to pot
Om aantrie/inqen iin aíun selíis íae-wÉ,

0n thc lob, a/t1/kpl

Heerliikzoet en nu nog vffier!

"Fryske zak visuals"
Vers van de pers!

Voor iedere klant bij b€stêdlng van €tO.- of mêer
3OO gr super lekkere spaties gratis! ''vers van het to€tsenbord!"

Carrosserie-herstelbedrijf

Sciladeherst€l voor padielier en vezekeraaG
OndeÍhoud - Reparatie - Occasions

Bordego 3 8495 NS Aldêboam
rêt. 0566 631721 íax 0566 632243

qLas- tw s,ohlLdersbedi',af vaoy qL vvt qL&s an sohilde*verk
awà*haxd ewer'*ovatLe
tso\vëidc bc7LazL*4
Wh a wgew o. a. ELd swectscL

êe ecw ?assewd lr<Le*r a dvhs
Tieerd Keekstra

Aldeboarn
Tslefoon.' Í}566 - 63í343 Mqbisl: OS - 28540791 - E-meil: t.keekstra@shallo.nl



(ry tretbedriit rleeÍnr an

Tsjerkebuorren 37 . 8495 KG Aldeboarn

Tel.: 0566 - 63 20 08 . Fax: 0566 - 63 26 32

Mobiel: AG f 37 54 17

Zeilen in Optimisten,
Lasers en Valken,
surfen en combiweken

rqE,tq . pfira vêi:oiqinq ' comforlabele.rk[otrnodàt]es

zeilschool

i-i. íilierir
Rólbrêqedyk I 0. 8406 AN Tiittje, relefaan: 051 3 57 1 I 54

Uw àdres vooí het aanlêggen, vêrvàngen en ond€rhouden van:

. Gasleidingen

. Waterleidingen

. Afvoerleidingen

. Dakbedekking

. Zinkwerk

. Centrale verwarming installaties

. Gaskachels

. Warmtepomp instàllaties

. Sanitaire voorzieningen

. Electra

Vraag voor advies uw vakman.

€

www.orkenresu.nl
Bordego 1 7

8495 NS Aldebmrn

tel. {05óó) 63 1495

lox {05óól ó3 19 64

{-lr
alze,t-{*o+,tttt'1,

reparatie,
restauratie,
onderhoudswerk aan grafstenen

en andere
natuurstenen objecten

\íout Kuik

van Sminiawel 3
84S5 MT Aldeboarn
Tel.: 05óó ó5 13 75

Fax: 05óó ó5 19 25

mobiel; A6X 54 31 ó9



lloor eet lreerlijk etenlje of een feeslie
nttar ook nor ccn gL':.cllig druttkjc

Ria & Rikus Rudolphi
Kraenlanswei 1 De Veenhoop

0512 461803
Website: www.itpolderhus.nl

Atelier Zig ZaÊ

Ktedíng op maat sadkant 15 b

ïevens hefstel en verslêl 8495 KM Atcleboaln

Voot bedfijven en particulí* Tel.4645535577

Sr !onruraksr r*ir.t
.'r// =1, /

rtl/Pt óllw(,
5Mtr{(" /t,Pfswhk

' GlqrcnwqÍrqn binnenlbulten
- Hulr/beddfÍ rclnlgen
- VloqlondeÍho{d/tq plitÍcinlglng
- Reinlglng blf bouwopleverlng

- Dqkggotrcinlglng
* Hogcdrokrelniging
- lmpÍqgneÍen
* Splnnen verwllderen

Hier had

uw advertentie

moeten staan!

W OLDEBOORN
biedt te huur aan:

Partytafels
voor € 3.5O per dag/per tafel



Uiteindelijk gaat het toch
om persoonlijk contact

Friesland Bank I Mr. P.J. Troetstrawei ó | 9001 CV Grou
telefoon (oS8) zgg ss gg I www'frieslandbank.nl

\
G.tÈe'

f, Friesland Bank

06 23512528 Aldeboarn

wwwjanvanderwoude.nl

l4e.er dan
20 jaar e,ntarí'vrq,.

GutoorgaeÀil



Boerderij - Hotel - Camping

ttBoarnshiemtt

Wiebren en Roely de Jong
Easterboarn 6

8495 NBAldeboarn
Tel. (0566) 63 I 3 73

Fax (056ó) 63 t7 62

Wij kunnen u het volgende bieden:

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

Vier sterke punten

+ O Persoonsgericht

+ O loogdrempelig

+ e iorenlonge ervoring

= O betoolbcre kwoliteit

Accounloncy

BedriifsadvÍsering

Ad mini shqtieve begeleidi ng

Detochering von financieel-economische

medewerkers bii uw bedriif

EOOO}
VAN [.I-"5ï &- {}{}STE.RBAAN

Wismostote 9 892ó RN Leeuworden

Postbus 2559 8903 JN Leeuworden

TeleÍoon {058} 2ó7 75 77 Telefox(O58) 213 88 99

Kaoshoerderij

fiI
Echte

Boerenkaas

zo
van

de

Boerderij

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas



A, 7) iÍ s or, &, &, n , V.0,F
INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

Swettebuorren 43
8495 HM Oldeboorn

Teleloon: 0566 - 631340
Fax :0566-631410

A.7)tssct &. Rn. V.O,t'

Voor een deskundig advies en een goed verzorgd kapsel.

Tsjerkebuorren 1 1

8495 KE Ald€boam
Tel.: 05óó - 631761

FA. IJ. Rodenburg

het adres voor al Uw:

Hengelsportbenodi gd heden

werphengels

werpmolens

koopmans veryen

klompen

laarzen

Achterom I

Tèlefoon 63 1452

Aldeboarn

Onderhouds-
&

Dakdekkersbedrijf

ffi,,,
Bordego 2
849S NS Aldeboarn
Telefoon : 056ó-652ó67
Fax :056é-651718
Mobiele Telefoon : 0ó-5 1155050
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$*hi*eieren / nekfaxryï*
#u.rbbelgfics / decmnext$*
gfexs / beh#rlger"!

0ó.5539 35ó2 oldeboorn

il$
)w

Hcï sdras voon

Wii bareÉeriav qeen zaslfiuur,
llod{t*f ), 8495 KD Aldeboarur
Telefoon: {0.:so) 63 13 33



WIE
UAï\ïtrSf
Maketraardii. Taxaties

Iryïn4r. wi e bz a n d b e rg ft I
info@wiebzandberg.nl

r {os66r 65 oCI,o ,.,nffi*ïïïi Hï-'#flli"#

'ffi rmsrwixaaax

Maketraardij,


