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Nu de donkere dagen voor kerst weer in zicht zijn, en Sinterklaas
Nederland weer onvelllg maakt met ziJn zwarte pietermannen, wordt
er van m[ weer een vrolfk stukje verwacht. Nou wordt ik van
Slnterklaas zeker nlet vroliJk en ik geloof mijn dochter al helemaal niet,
want ze loopt met een grote boog om Daan van der Pol heen en vraagt
dan aan m[, heit uranner gaat hU weer naar SpanJe. Waar lk ook nlet
vrolfik van wordt was het telefoon$e wat lk laatst kreeg, Cees Troost
belde miJ in paniek op, of ik wist waar zfln ballen waren, nou mensen
niet zo flauw, bezorg Cees zljn ballen weer snel terug biJ Dlnie of Diny.
Cees geen dank, ik reken later wel met je af. Waar de Jantjes niet
vroliJk van worden was een verslaqfe ln de tuorkemjltter van het
medlum, waar in stond de Jannen met de Taiwannen, of ik dat even
recht kon zeËen, zeker heren. Kfikzou Leo wel zeggen, als we aan
Talwan denken, denken we aan duikboten als we aan Thailand denken,
denken we aan exotlsch eten en vrouwen, zo is dit misverstand ook
weer uit de wereld.Tevens werd miJ vanmorgen op het voe$alveld
door onze consul de heer Blaauw verzocht, of ik ook een klein stukje
kon schriJ\rên, hoe we het voetbalveld ln een bee$e fatsoenlUke staat
konden houden, dit had tot betrekking dat het regelmatig gebeurde
dat er nogal wat graszoden uit het veld getrapt werden, en het een
kleine moeite was om die zoden even weer terug te leggen op de
plaats rran bestemmlng waardoor we niet te veel gaten en kuil$es in
het veld krUgen, dus spelers even uw aandacht hlervoor en namens de
consul harteliJk dank. Onze scheidsrechter, Ja hoor daar is le weer, JK
te A wil ik graag nomlneren voor de.gouden ezel, wat de FIFA in jaren
nlet weet te lukken lukt JK te A op één zondagmorgen, vrlje trappen
ln strafschopgebieden, doorspelen na eêrst te hebben afgefloten voor
buitenspel en toevalllg scoorde de tegenstander hlerult, reactle van de
scheids' presentJe van Jen$e" (oftewel 10 euro in de blerpot). Ja
Sinterklaas bègon al vroeg dlt jaar. Nu dan waar het allemaal om draait
het overzlcht van onze seniorenteams. Het esrste elftal mag zondag
8 december eindeliJk weer eens thuis spelen en wel tegen Sparta uit
Deinum. Gezien de stand op de rangliJst mag dit geen probleem ziJn
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voor het eerste elftal, maar het zou nlet voor het eerst ziJn dat we
tegen zulke tegÊnstanders onnodlg punten verliezen. Het ttccda elltal ls
in dit weekend vrlJ wat betekent dat andere teams zich eventueel
kunnen versterken als men personele problemen heeft. Het derde
clftel moet naar Sneek en zal gezlen de ranglijst toch wel een punt e
kunnen mee terug nemen naar Oldeboorn. Het vlerde clftal speelt
thuls tegen Renado en van het vlerde verwacht lk simpel een overwinnlng. Het vltfds elftal heeft ODV als tegenstander en ook gezien
de ranglfist verwacht lk toch zeker minimaal een gelijkspel. Het
:ecde elÍtal mag naar NiJ Beets om daar hun kunsten te vertonen, om
als alles mee zlt, ik bedoel Cees ziJn ballen weer terug heeft en men
als team een keer niet voor Sinterklaas speelt, dlt zeg ik omdat de
doelpunten dle het zesde tegenkrijgt als prêsentJes worden weggege\ren,
zullen ziJ ook de drle punten mee naar Oldeboorn weten te nemen. Onze
dames spelen ult tegen hekkesluiter Beetgum en ook z[ moeten in staat
worden geacht om de punten mee terug te nemen. Zo dit was het weer
rroor deze keer, oant sjen of zoiets,

Henk Vink

#

DE BALPEN

É**

Heel erg bedankt voor de balpen een stukje schrlJven is piece of
cake, dus nlet. Als nlet lid van de voetbalclub, waar schriJf je dan
over? Nou ik schrlJf miJn stukje maar over miJn ervarlng langs de
hJn..tt< ben namelUk fan van het sterrenteam Dl. Als het even kan
sta ik langs de lfin. De mannen van Dl spelen dlt selzoen voor het
eerót op het grote veld, voor het eerst met elf spelers, een hele
grote goal en met de buitenspelregel, dle best heel ingewlkkeld ls.
De clubs vuaar ze tegen spelen in de competltle zijn al gewend aan
dit spel, dat kun Je zo zien. Neem nou Ajax uit Aengwlrden en PSV
uit Terwispel, deze mannen zijn al aardlg thuis in dlt spel.Maar
onze mannen doen ook erg hun best, ze doen het besllst nlet
slecht. Er zlt een stugende lijn in het spel de hele competitie tot
nu toe.De goals wlllen alleen nog niet komen in het veld, maar in
de kleedkamer vertellen ze vast en zeker, dat ze de tegenpartij wel
even zullen inmaken. WiJ als publiek proberen hun schreeuwend
en van goed commentaar voorzien naar de overwlnning te helpen,
De beste stuurlui staan immers aan wal. De zondagavond met
Studio Sport is heel leerzaam, die brengt soms leuke leuzen die
zeer professioneel kllnken en dle kun Je zo weer gebrulken langs
de lijn biJ Dl. Zoals: Voor de pot, steekballetje en natuurlijk
ooooooh, dan zlt de bal weer blJna in de goal en dat blJna gebeurt
nogal eens. Dat blJna , dat moest eens verdwlJnen, en daar werken
ze natuurlijk hard aan, samen met de trainer en lelders. WiJ als
fans hebben dlep respect voor hen. Gróóóóte einden lopen, nou
rennen eigenlijk, jê eigen mannetje in de gaten houden, denken
om buiten spel, goed overspelen, fair-play en de bal van de
tegenstander uit de goal proberen te houden. Dlt alles vergt enorm
veel energie. De mannen zitten dit selzoen in een oefenfase, om
hun dit allemaal eigen te maken en de lol er in te houden. Het kost
het publlek natuurliJk ook veel energie. Dezen denken hardop
mee, soms heel hardop. We zitten als publiek ook nog niet helemaal in onze rol, want naar een ovêrwinning schreeuwen ls nog
niet gelukt. We gaan met z'n allen door, we houden de moed er in,
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eens zal het tij keren. Onze lijfspreuk is dan ook: "Houd de
moed er ln". Eens lukt het om de tegenstander versteld te
doen staan en met de beker naar huis te gaan. MUn pen ls
leeg. De volgende balpen is voor Bettle Hobma.
Annic Splnder

V.V. Oldeboorn

Dí

(ÈÍo; Ándnbs spnder)

Staand v.l.n.r.: Johannes v/d Wal, Halbe v/d Wal (Leider) Rene Splnder'
Geanne de Jong, Rene Land, Arnold Hobma, Reltze Ypenga, Jelle-Jacob

de Vries (Lelder)

Gehurkt v.l.n.r.: R. Shanmugallngam (Trabelsi), Age de Jong, Robln
Faber, Dennis Rodenburg, Jesse Haspels, Rene van Kalsbeek en Marlus
van der Horst.
Op de foto ontbreekt: Jelmer

v/d Berg (Trainer)
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F- pup, V.V. Oldeboorn naJaarskamploen

De Takomst zoals de shlrtreclame aangeeft heeft ziJn eerste
kampioenschap blnnen en hopellJk zullen er nog vele volgen. Het
ls eigenluk geen wonder want deze mannen hebben twee tralners
nml. slerrou v/d Helde en Bauke Paul Kleefstra en twee van voetbal bezeten lelders te weten August Faber en Martln Meester. Na
afloop medallles en bloemen en een welverdlende rondrlt door
Aldeboarn op de kar met tractor bestuurd door Wander Veenstra
en blJ terugkomst patat in de kantine. Jongens gefeliclteerd.
Jan

vm dor Woudc
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Na een aantal computerstoringen, en hler en daar wat andere

drukb, heb

lk weer even UJd gevonden om een verslag te maken van de laatste drle
wedstrijden. De eerste moest worden gespeelt bij windhoos 11 en hoewel
het om 5 voor elf nog met bakken ult de lucht kwam hadden we onder de
wedstriJd welnig last van naËigheid. Van storm des té meer, nu wanen we
voorbereid op harde woel en rnet, The rÉtum off the legpnd (lees: Frans
Goerres) waaiden we zeker niet allemaal weg. De wedsbrfd tegen Imsum
begon om 11 uur en al snel bleek dat we veel sterker waren dan cle
tegenstander. Dit moest nog worden uitgedrukt in doelpunten en daar
hadden een aantal pemonen aanvankel[k een bee$e moe]te mee. Kans na

kans werd om zeep geholpen maar een voordeel we kregen tenmlnste
kansen. Maar met ln het adtëfiooÍd dat we de tweede helft tegenwind
hadden moesten we toch een rcllige Barge inbouwen en daar ziJn we na
twlnËg minuten maar sêns mee begonnen, het waFen Sll en Syb dle voor
de tneftrs ln de eerste 45 mln. zorgden. Syb maakte er 4 en sll Ekende
voor de overgeblevene zodat we glngen rusten met een 5-0 voorsprcng en
dat was meer dan genoeg om de tweede helft zonder kleersdteuren door
te komen. In de tweede helft bleek dat Imsum het voor de wlnd niet veel
beter deed en maar nauwelflks gevaarlUk werd. Oldeboom daarentegen
wist nog wel h scoren en ook nu waren het dezelfde spelers die voor de
doelpunten zorgden. Syb MaaKe er dus 6 en Sll maake er 2 zonder dat
onze doelman ook maar een keer hoefde te vissen. De week erop werd er

lets anders van de mannen van kool gevraagd nu kwam op een goed
bespeelbaar veld (behalve het hoekle ; of niet Sll) Stanfrles ult Appelscha
op bezoek en die stonde nog een paar plaatsJes hoger dan de KOOIBO\€.
Dat bleek in het veld ook al snel want ze waren ons wetballend de baas en
daar konden de boamsters alleen hard werken tegenover zeËen en dat
ging lange tijd goed maar in het laatst van de eerste helft werd het yerzet
toch gebroken en kwamen we op achterstand en dat was gezlen de
wedstrijd ook wel terêcht. Na de rust werd het ook al snel 2 en 3 nul voor
de gasten en er is nu iemand dle dacht dat hU er goed af kwam, maar ik
wilJou wereldgoal toch even wereldkundig maken JELLE|lll! Met een trap
rlchtlng middenrrcld ging de bal todr de andere kant op en glng als een lob
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keurlg over elgen l(eeper. Hiema geloofden de Appelsdtasters het wel en
krêgen we wat meer grip op de wedstrijd en zo werd het door een penalty
nog 1-3. Hiema werd er nog een keer een balle$e niet helemaal goed
verweft in de Boamster defensie en zat de wedstriJd op slot. Maar het werd

toch nog 2-4 door een doelpunt van SieEe en zo werd er weer een

nederlaag geleden. Na een keer wlnst een keer verlles was het weer tijd
voor een driepunter en dat moest dan gebeuren tegen Bakkeveen een
probleempje deze gasten staan bovenaan. En dat was in het veld ook te
merken het was soms ouderwets van het kastie naar de muur. Maar wat
dan wel vaker gebeurt is dat de kanSen dle er in overvloed waren nlet aan
de gasten waren besteed. Misschien had dit wel iets te maken met ons
nieuwe 4-4-2 systeem, dat de gasten hlervan zo van slag raakbn dat ze
het doel nlet meer konden vlnden. Maar na een half uur werd het verzet
gebroken en niet een keer maar in korte tlts lagen er twee in. Na deze tik
konden we ons eens afvragen hoe dlt nou eigenlijk kwam en het lag vooral
aan de lnzet en tegen betere ploegen ben Je dan bij vooÈaat kansloos.
Voor de rust deden we nog wel wat terug en konden we gaan rusten met
1-2 door een doelpunt van Pedro. De tweede helft werd erveel Fanatieker
gevoetbald en dat was te merken ook aan de fussenstand want het was Sil
die belde ploegen op gelfke hoogÈe bracht. Maar ln de eufiorie van de treftr
net lets teveel energle gestoken, en dus direct weer een tneffer om de oren
en dat bleek later de rredlezende te zljn, elg sneu want we hadde zeker een
punt verdient op basls van de tweede helft. Maar we gaan weer wolflk
rrerder ln onze Jacfrt op punten en dle gaan er zeker komen.

l(laas Bolle

Hbr volgÊ esr leuke spclrcOeilquh op internet:
www.wog.nUquizl.html
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ZATERDAG 7 DECEilBER

-

BEETGUM DAl
REST INHAAL

ZONDAG 8 DECEHBER
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2IS VRU
SNEEK 6
OLDEBOORN 4
ODV 3
BLUE BOYS 3

OLDEBOORN

DAl

10.30

. SPARTA 1

14.00

.

10.00
12.00
10.oo
10.o0

.
.
.

OLDEBOORN 3
RENADO 4
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 14 DECEIIBER
OLDEBOORN DAl

- AKKRUM DAl

14.0O

-

12.00
14.00
10.00
11.00
10.oo

REST INHAAL

ZONDAG 15 DECETIIBER
OLDEBOORN 1 IS VRTI
RENADO 3
OLDEBOORN 3
SNEEK 7
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

.

-

OLDEBOORN 2
BAKHUIZEN 2
OLDEBOORN 4

. W$POLIA 3
. JUBBEGA 5

DA]IIES EN LAGERE TEATIIS WINTERSTOP TOT 1 EN 2 IiAART

ZONDAG 26 IANUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 2 FEBR.UARI
OLDEBOORN 1 INHAAL
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ZONDAG 9 FEBRUÀRI
OLDEBOORN 1 INHAAL
ZONDAG 16 FEBR,UARI

-DTDl

OLDEBOORN 1

14.00

ZONDAG 23 FEBRUAR,I
BAKHUIZEN

1

ZATERDAG

l

- OLDEBOORN

14.00

1

IIAART

OLDEBOORN DA1 INHAAL

ZONDAG 2 }IAAR,T
INHAAL

ZATERDAG S IIIAART

- OLDEBOORN DAl

15.O0

14.OO

Mto/ 4

- IRNSUM 1
- ZANDHUIZEN 2
- OLDEBOORN 3

OLDEBOORN 4 IS VRTJ
FOCHTELOO 2
OERTERP 5

- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

10.00

- ST. ANNA DA1

14.0O

. OLDEBOORN

READ SWART DA2

ZONDAG 9 }IAART
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2

10.00
10.0o

10.0o

ZATER,DAG 15 IIAAR,T
OLDEBOORN

DAl

ZONDAG 16

ilAARÏ

ST. JACOB 1
JUBBEGA 4
OLDEBOORN 3
FFS 3
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 22 MAAR.T
OLDEBOORN DA1

1O .
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BEETGUM

-

BOORNBERGUM 2
GERSLOOT 2

14.00
10.00
14.00
12.00
11.00
10.00

-

DWP DA1

14.00

1

- OLDEBOORN 2
1

. OLDEBOORN 4
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ZOIIDAG 23 trlAART
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
IRNSUM 3
OLDEBOORN 4
IRNSUM 5
MAKKTNGA 3

ZATER,DAG
OLDEBOORN

ZOT{DAG
INHAAL

- BlÁuwHUIS 1
- OOSTERSTREEK 2
- OLDEBOORN 3
. JUBBEGA 6
- OT*DEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

14.00
10.00
14.00

- OLDEBOORN DAl

14.30

. OLDEBOORN
. OLDEBOORN
-DTD3

1

14.00

2

- OLBEBOORN 4
- GAVC 5
-ONB5

10.@
14.00
10.00
11.00
10.00

- wzs DAl

14.O0

.

14.OO

11.0O
12.0O

10.00

29IIAART
DAl INHML

30 IIAART

ZATERDAG 5 APRIL
FRANEKER DAl

ZO]IDAG 6 APR,IL
OLDEHOLTPADE 1
GORREDf,IK 5
OLDEBOORN 3
wtsPotJA 2
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 12 APRIL
OLDEBOORN DAl

ZONDAG T3 APR.IL
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
BIáCK BOYS 2
OLDEBOORN 4
STANFRIES 3
SPORT VEREENT 3

OOSTERUTTENS 1

- AENGWIRDEN 3
- OLDEBOORN 3
. TIJNJE 4
- OLDEBOORN 5
- OLbEBOORN 6

10.00
11.0O
11.0O

r0.oo
10.00
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VAl{ DER FEER BOKAAL

ELFT.

NAAM

DPT.

Vierde 2l
Dames tz
Dames 11
Eerste 10
Vierde 9
ViJfde 9
Eerste 8
Dames 7
Derde 6
Vlerde 6
V[fde 6
6
H. Oosterbaan Zesde
5
S. Akkerman V$fde
Vljfde 5
P. Vlera Dlas
Eerste 4
J. NUdam
S. Oosterbaan Eerste 4
Tweede 4
S. de Jong
Zesde 4
J. Meester

A, Faber
M. NUdam
M. de Vrles
T. Akkerman
J. Klompmaker
S. Bangma
S. Veenstra
C. keekstra
R. v/d Tore
J. Stulp
S. Klitsie

Oosterbaan Zesde
D.H. Akkerman Eerste

B.

Eerste
Eerste
P. PoepJes
Tweede
M. Meester
Derde
A. NlJholt
Vierde
P, Antonissen
Zesde
A. Oving
J. Zandberg Eerste

J. Belmln

C. Reitsma
J.J. de Vries
Joh. Watzema
S, v/d Velde

Tweede
Tweede
Tweede
Derde
Vierde

4
3
3
3

3
3
3
3

U.

Dijkstra

w
s4

ÊFt.*
Vlerde

H..Hartmans Vlerde

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vlerde
Zesde
Zesde
Zesde
Zesde
H. Vink
W. Zandberg Zesde
J. v/d Krieke Dames
R. van Stelnvoom Eerste 1
A. Bergsma Tweede I
Tweede 1
Joh. ïJsma
Tweede 1
J. Visser
-n.
Derde 1
VeU
Derde 1
K. Voolstra
l. v/d Woude Derde 1
Zesde 1
S. de Roos
1
W. van Kalsbeek Zesde
Zesde I
P. Koning
Zesde 1
S. Vlnk
N. Akkerman Dames I
M. Hlemstra Dames 1
S. Hoekstra Dames I
K. Rodenburg Dames 1
Dames 1
M. Wobma

E.

Quarré

B. Haspels
M. Hofstra
Joh. de Jong

2
2
2
2
2
2

A. de

Boer
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