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Douwe Venema Toernooi
De 28e editie van het Douwe Venema Zaalvoetbal toernooi is
weer in aantocht! Wil je ook meedoen met je team? Meld je
dan aan hier op facebook of mail je team + teamnaam naar
jeroenbeeksma@hotmail.com
Zowel mannen teams als vrouwen teams mogen zich
opgeven!

Indoorsoccer Wolvega
Techniek training
Op het kunstgras bij Fit & Fun Plaza gaan we deze winter techniek training
geven. Vind jij voetballen leuk en wil je graag beter worden? Geef je dan
op. In kleine groepen gaan we alle basisvaardigheden trainen. Passen,
schieten, aannemen, opendraaien, kappen, draaien enz. Je kunt 6 keer
komen trainen voor 50 euro. De F-jes trainen om 15.30 uur, de E’s om
16.30 uur en de D’s om 17.30 uur. De eerste training is op vrijdag 13
november. Tot en met 12 jaar is techniek het doel en vanaf 13 jaar een
middel! opgave via 0561-616262 of via indoorsoccer@fitenfunplaza.nl

AED avonden
Ik heb 2 data geboekt en wel op 3 en 10 december. In de kantine van ons
sportcomplex ,verdere informatie volgt. Ik heb jullie willekeurig ingedeeld,
als je niet kan kijk of je kan ruilen met iemand van de andere avond.
Wel graag via deze mail doorgeven. brijks1964@gmail.com
3 december:
Alien Soeten
Andreas de Boer
Anet Braam
August Faber
Jan Visser
René Spinder
Harry Lolkema
Groet, Bea

10 december:
Bert Sikkema
Simone Sixma
Johannes van der Wal
Harm Oosterbaan
Jelle Teunissen
Jan Berensen
Kim Poepjes

Schoonmaakschema
Hallo Allemaal,
Bij de infomiddagen en avonden bij de jeugdteams hebben wij uitleg
gegeven over de schoonmaak van het sportcomplex. Dat er één
schoonmaakster is, die één keer per week komt om de boel schoon te
maken. Echter er wordt iedere avond gebruik gemaakt van de thuisbox, en
bijna iedere avond van de kantine enz. De futploeg gaat één keer per week
met de hoge drukspuit door de boxen en er wordt verzocht aan ieder
team/leider/trainer om na gebruik van de boxen en kantine en alle andere
ruimtes om deze veegschoon achter te laten en de bar en tafels af te nemen.
Dat dit niet voldoende is, is wel duidelijk. Daarom per team/elftal per
toerbeurt het verzoek om de onderste etage schoon te maken: alle boxen+
douches, toiletten en urinoir/scheidsrechterhokje/ballenhok en urinoir
zijkant grondig aan te pakken. Daarnaast zal de Activiteitencommissie
zorgen dat er ééns in het kwartaal mensen worden gevraagd om de
kantine/keuken/bestuurskamer even lekker schoon te maken.
Deze brief wordt aan alle leiders gezonden en aan hun de taak om in hun
weeknummer mensen te vragen/krijgen om dit op zich te nemen.
Zo kunnen wij met zijn allen het sportcomplex netjes en fris houden.
Alvast bedankt namens de VVO.
Week 46 F1
Week 14 E1
Week 50 F2
Week 18 E2
Week 02 3e
Week 22 D’s
Week 06 2e
Week 26 B’s
Week 10 1e
Week 36 35+

Piet`s overzicht
Hebben jullie ook allemaal weer zo genoten
afgelopen weekend van die overheerlijke
(Bami)Schijf van Vijf??? Wat een onzin begint dat
te worden zeg!!! Als we het allemaal maar moeten
geloven worden we straks 100 jaar of ouder…..Mij
niet gezien, en wie gaat dat allemaal betalen?
Ondanks de Actifry die m’n vrouwtje op d’r
verjaardag heeft gekregen, staat zondagavond
gelukkig nog steeds lekker de ouwerwetse frituurpan te spetteren. Waar het
voetballen op zondag in het verleden al niet goed voor is geweest…
Hopelijk blijft dat nog even zo. Bye bye Actifry….Of hebben jullie
allemaal de nieuwe website van de v.v. Oldeboorn afgelopen weekend
bezocht? De nieuwe site werd tijdens de Ledenvergadering afgelopen
vrijdag “gelanceerd”. Ik had echter het voorrecht om de site al eerder te
“mogen” bezoeken van “Katje”, en ik moet zeggen van een site van “De
Laatste Eer” naar een echte voetbalsite. Wat een verbetering! Nog wat
kleine puntjes aanpassen en bijwerken, dan mag ons cluppie best trots zijn
op zo’n mooie website (www.vvoldeboorn.nl). Ook zo genoten van Foppe?
Wat doet ie ‘t “hartsikkene moai no?? Je krijgt bijna het idee dat Dwight
Lodeweges er geen hout van kon….Wat natuurlijk complete onzin is.
Hieruit blijkt ook maar weer ’s dat de huidige generatie voetballers
wekelijks een schop onder de reet moeten hebben om op “topniveau” te
kunnen presteren.. De zachte aanpak werkt niet altijd meer kennelijk. Foppe
zit er bovenop, en ik ben benieuwd wanneer de eerste spelers gaan
“breken”…(zie ook de quote aan het eind van dit “overzicht”). Dat de harde
hand van Foppe binnen ons kleine, maar respectabele, cluppie ook wel ’s
van toepassing kan zijn blijkt wel uit de resultaten van onze teams. Deze
zijn nogal wisselvallig en af en toe ook zeker zwaar teleurstellend te
noemen. Laten we deze keer maar ’s beginnen met Oldeboorn F2.
Nederlagen van 2-14 (Heerenveense Boys) en 8-1 (Gorredijk) liegen er niet
om. Hopelijk weten ook zij het plezier er wel in te houden, want komende
zaterdag wacht Irnsum F3. Voor de week erop is er voor alle teams een
(eventueel) inhaalprogramma. Dus kunnen we dat t.z.t. wel op de nieuwe
website bewonderen welke teams er eventueel moeten inhalen. Dat is nu
nog niet bekend. Oldeboorn F1 wist wel 2 keer een overwinning te
behalen, en zei hebben dan ook hartelijk bedankt voor de trainingen die
Foppe zou geven. Zij kunnen best zonder…..Zaterdag op naar Wispolia, en
hup weer 3 puntjes. Oldeboorn E2 wist het tegen Heerenveense Boys niet
waar te maken. Een 10-0 nederlaag lijkt hard aan te komen, maar zowaar
een week later het herstel uit tegen SJO RVC met een overwinning van 2-3.

Zo hoort dat!! Komende zaterdag deze lijn voortzetten thuis tegen Jubbega
E3. Oldeboorn E1 heeft er ook een paar om de oren gekregen de afgelopen
weken. Tegen Joure werd met 1-6 verloren, en ook Heerenveen E8 was te
sterk met 9-0. De kop ervoor en komende zaterdag Gorredijk E3 even een
poepie van Foppe laten ruiken. Oldeboorn D1 lijkt bij onze jeugd een
uitzondering te zijn. Zij pakken wel wekelijks de 3 puntjes. Zo ook tegen
Heerenveen D6 (4-6). Het wachten is op een misstap van Drachtster Boys,
maar eerst zelf donderdag a.s. om 19.00 u. de inhaalwedstrijd thuis tegen
ONT D3 wel even winnen, en dan uiteraard ook zaterdag a.s. winnen thuis
van Irnsum D2. Over Oldeboorn B1 kan ik ook kort zijn. Tegen Gorredijk
B2 werd weer kansloos met 7-0 verloren. Het krachtsverschil blijft toch te
groot. Maar we zullen doorgaan (zong André van Duin jaren geleden al..).
Zaterdag ook weer een zeer lastige….Irnsum B1. Oldeboorn 35+ heeft ook
weer een toernooitje gespeeld. Ik beschik over 2 uitslagen, te weten Joure
(2-0 verlies) en Akkrum (2-1 winst). Lijkt me verder niet zoveel mis mee.
Oldeboorn 3 is het momenteel ook wat kwijt. Warga 2 speelde onze
jongens met 2-7 van de mat, en afgelopen zondag was ook GAVC met 1-0
net te sterk. Zondag thuis tegen Frisia 4 de draad maar weer oppakken.
Oldeboorn 2 verloor thuis met 3-6 van Drachten 4 en afgelopen zondag
kon er geen elftal op de been worden gebracht. Komende zondag thuis
tegen Udiros maar weer opnieuw proberen. Oldeboorn 1 behaalde een
prima overwinning op de Blesse (3-2), maar was de nederlaag van 2-1
afgelopen zondag bij laagvlieger Irnsum nu echt nodig? Dit begint
langzamerhand wel een leuke competitie te worden, aangezien er wekelijks
wel verrassende resultaten zijn te bewonderen. Het kan hier echt vriezen of
dooien. Zondag thuis maar gelijk weer uitpakken tegen “hoogvlieger”
Black Boys, en dan draaien ze weer mooi mee. Allemaal maar weer lekker
met dat balletje pielen de komende weken, maar trainers/coaches vergeet
vooral niet wat onze man in Saoedi Arabië (Bertje van M.) ooit zei: “De
meeste trainers kunnen voetballers niets bijbrengen”. Dus zijn we allemaal
weer een illusie armer…Ik vraag mij dan echter wel af wat hij dan nu in die
Bananenrepubliek doet…..Zakken vol met poen ophalen lijkt
mij….Goodbye, farewell and so long.

Uit onze clubbladen (7)
Voetbalschoenen
Junioren en welpen die vetbalschoenen te missen hebben en degenen die
een paar goede voetbalschoenen willen hebben worden verzocht zich op te
geven bij de junioren-commissie t.w. Jelke Bethlehem. Men gelieve dan de
maat enz. mede te delen. De junioren-commissie zal dan trachten een ieder
zo goed mogelijk te helpen.
(overgenomen uit clubblad 4 – 2e jaargang – 4 oktober 1961)
Oldeboorn 1B – Heerenveen 5B. Aanvang 11 uur.
Doel: S. van Zinderen
Achter: M.B.Kleefstra en B. de Leeuw
Midden J. v.d. Bij; J.Kalsbeek en W. Veenstra
Voor: J.Kramer;W.Rodenburg;Th.Leemburg;M.J.Kleefstra en W.Wuite
Reserve: J.Veld
(overgenomen uit clubblad 11 – 2e jaargang – 29 november 1961)

Wedstrijdverslagen
Kraggenburg 1 – Oldeboorn 1
Zondag 18 oktober stond het uitduel tegen FC Kraggenburg op het
programma voor VV Oldeboorn. Wederom een lange reis voor de ploeg
van Piet de Winter, dit keer 70 kilometers heen en weer. Oldeboorn stond
met 10 punten op de knappe 4e plek en kraggenburg haalde 7 punten uit 6
wedstrijden. Topschutter van vorig jaar, Age de Jong, trainde vrijdag voor
het eerst weer mee en het lijkt de goeie kant op te gaan met hem. Ook kon
trainer Piet de Winter deze zondag nog niet beschikken over Klaas
Hartmans, Tsjerk Akkerman, Henk de Jong en vakantieganger Arnold
Hobma. Daardoor kwam Jan Hendrik van Wal op de rechtsback positie te
spelen en schoof Johannes Watzema door naar de rechtshalf. De witte
Keniaan Hotse Dekker stond dit keer naast Sietse van den Brink in de spits,
hierdoor kon balvirtuoos Robert van Roeden terug naar zijn vertrouwde
linkshalf positie. FC Kraggenburg begon feller en scherper aan de wedstrijd
en zette Oldeboorn meteen onder druk. Het was duidelijk dat zij beter
overweg konden met het goeie en snelle veld op sportpark De Brem, binnen
een paar combinaties staken ze het veld over. Al snel in de wedstrijd kreeg
Johannes Nijdam een gele kaart, dit leverde Kraggenburg een vrije trap net
buiten de 16. Een gevaarlijke plek, maar de bal werd niet ver genoeg de
hoek ingestuurd. Na een kwartier spelen was het wel raak voor
Kraggenburg. Een afgeketste bal net buiten de 16 kwam bij een inlopende
middenvelder terecht, die bedacht zich geen moment en werd snoeihard op

het doel gevuurd. De bal vloog net over de springende Robin Faber heen en
bleek ook te machtig voor keeper Dennis Faber, die er nog met zijn
vingertoppen aan zat. Hierna volgde een sterkere periode van VV
Oldeboorn en leverde ook gevaarlijke momenten op. Het was Robert van
Roeden die goed doorging over de linkerkant en met een perfecte voorzet
Anno Huisman vond bij de tweede paal, die kopte de bal goed tegendraads
binnen en liet de keeper kansloos. Niet veel later was het ook al 1-2 voor de
Boarnsters. Robert van Roeden begon aan een geweldige solo en liep alle
verdedigers voorbij alsof ze er niet stonden, om vervolgens de bal ook nog
eens langs de keeper te prikken. Lang kon Oldeboorn niet genieten van de
voorsprong. FC Kraggenburg kwam er vlug uit, na balverlies bij Oldeboorn.
Door snelle combinaties kwam de bal terecht bij de aanvoerder van
Kraggenburg, die helemaal vrijstond en deze schoot dan ook onberispelijk
binnen. Het bleef ook niet lang 2-2. Kraggenburg kwam er wederom snel
uit en de linksvoor ging goed door over links, hij legde bal terug en de
inlopende speler van Kraggenburg schoot hem tegen de touwen. 2-3, dat
was tevens ook de ruststand. Oldeboorn kreeg een uitstekende kans op de 33 in het begin van de tweede helft. De corner van Robert van Roeden kwam
terecht op het hoofd van Anno Huisman, die wederom prima tegendraads
inkopte. De keeper van Kraggenburg liep de verkeerde kant op, maar met
een uiterste krachtsinspanning kon hij de bal met handen en benen toch nog
naast tikken. Oldeboorn begon meer risico’s te nemen en daardoor kwam er
meer ruimte voor Kraggenburg. Een lange bal werd verlengd door de spits
van Kraggenburg en de rechtsbuiten kon alleen door op keeper Dennis
Faber, maar hij hield de ploeg nog even in de wedstrijd met zijn
rechtervoet. Robin Faber verliet geblesseerd het veld, voor hem kwam
Ringo Crone in het veld. Oldeboorn nam nog meer risico’s door achter 1 op
1 te spelen, de verdediging bestond nu uit Tom Proot – Johannes Nijdam en
Jan Hendrik van der Wal. Ringo Crone kwam voorin te spelen en
aanvoerder Wietse Huisman schoof mee naar voren. Kraggenburg
profiteerde optimaal van de ruimte in de verdediging. De spits van
Kraggenburg stond volledig vrij op de van 16 van Oldeboorn, na een
mislukte buitenspelval. Johannes Nijdam en Jan Hendrik van der Wal
probeerden nog om bij de bal te komen maar botsten ongelukkig tegen
elkaar aan. De spits van Kraggenburg rondde vervolgens fantastich af, hij
plaatste de bal met de binnenkant van zijn voet in de verre winkelhaak.
Johannes Nijdam verliet het veld, met een schouderblessure, voor Floris
Crone. Even later werd het ook 5-2 voor Kraggenburg. Twee aanvallers van
Kraggenburg kwamen op Keeper Dennis Faber af, de één gaf de bal keurig
aan de ander en gooide de wedstrijd op slot. Helaas kwam er dus een einde
aan de goede reeks van Oldeboorn, te veel basisspelers waren niet aanwezig
vandaag. Oldeboorn staat nu met 10 punten op de 8e plek in de vierde klasse

A. Volgende week staat er geen wedstrijd op programma voor Oldeboorn.
Dit komt niet verkeerd uit voor de ploeg, waar de nodige spelers kampen
met lichte pijntjes en blessures. 1 november wordt de competitie hervat,
thuis tegen De Blesse. De Blesse die afgelopen zondag een bizarre
wedstrijd tegen Oosterlittens speelde. De Blesse stond nog maar met 7 man
op het veld en de wedstrijd werd met nog 1 minuut en 35 seconden te
spelen gestaakt door de scheidsrechter (Lees verslag van De Blesse op
voetbalnoord). Tot zondag 1 november! Robin Faber
Oldeboorn wint na knappe comeback van De Blesse!
Zondag 1 november stond er na het inhaal/beker weekend weer een
belangrijke wedstrijd voor de manschappen van Piet de Winter op het
programma. Ditmaal moest Oldeboorn aantreden tegen de Blesse. Het vrije
weekend had de mannen goed gedaan omdat hierdoor Tsjerk, Age, Robin,
Klaas en Johannes Nijdam weer fris op het veld konden staan. Hierdoor
startte Oldeboorn met de logische 11 spelers: Dennis Faber, Johannes
Watzema (die Oldeboorn verkoos boven Heerenveen) grote klasse Prûk!
Wietse Huisman, Robin Faber, Tom Proot, Johannes Nijdam, Sietse vd
Brink, Robert van Roeden, Anno Huisman, Klaas Hartmans en Tsjerk
Akkerman. Op de wissel Age de Jong, Hotse Dekker en Tim Tjoelker.
Oldeboorn begon redelijk goed aan de wedstrijd door het initiatief te nemen
in het begin van de wedstrijd wat al na 2 minuten leidde tot een aardige
kans van Klaas. Hij stiftte de bal via het been van een verdediger op de lat
wat anders misschien wel een goal was geweest. Hierna was het echter al
snel gebeurd voor Klaas. Hij gaf aan gewisseld te moeten worden na 5
minuten en wederom blijkt het om zijn lies te gaan! Age de Jong moest
daardoor al snel zijn rentree maken na zijn rare blessure die hij opliep na
het duel tegen Nicator in de beker. Hierdoor kwam nu Age naast Tsjerk te
spelen. Oldeboorn had het betere van het spel en dit leidde tot een paar
kleine kansjes. Zo liet Robert weer prachtige acties en combinaties zien en
had de verdediging van Oldeboorn het aardig onder controle. Het eerste
wapenfeit van de Blesse was een vrije trap die de onderkant lat raakte en
via de keeper Dennis Faber naar de zijkant ging. Dit was iedere keer weer
gevaarlijk wanneer Oldeboorn een vrije trap dichtbij het goal weggaf. Nadat
een aanval van Oldeboorn werd afgestopt door de verdediging van de
Blesse hadden deze een hele snelle counter waarbij de linksvoor de bal
kreeg aangespeeld. Deze controleerde de bal knap en zocht zijn directe
tegenstander Johannes Watzema op. De aanvaller wist te komen tot een
geplaatst schot in de verre hoek dat mooi verdween om keeper Dennis heen
in het doel! 0-1. Hierna had Oldeboorn een goede kans via Age, hij werd
diep gestuurd door Tom en had toen alle ruimte voor zich om op snelheid
naar de goal te rennen. Echter koos Age ervoor om na één keer de bal te

hebben geraakt al te schieten omdat het leek alsof de keeper uit z’n goal
kwam. Echter had het schot te weinig kracht en hoogte waardoor dit een
weggeven bal was. Hierna had Johannes nog een prachtig schot in huis. Hij
wilde een weggewerkte corner door de Blesse weer in het doelgebied
brengen alleen deed dit zo goed dat de keeper een redding op de lijn moest
maken. Jammer genoeg stond Anno niet dichtbij genoeg om de bal in het
goal te schieten. Hierna gebeurde er niet heel veel meer en was het ook al
snel rust. In de rust was het besef bij de mannen van Piet wel aanwezig dat
hier meer viel te halen dan een nederlaag. Na de rust dus net zo doorgaan en
zorgen dat de gelijkmaker gemaakt wordt en daarna doorzetten om de 3
punten in boarn te houden! Na de rust kwam Oldeboorn ook wel weer
redelijk goed uit de kleedkamer waarbij de strijdlust weer goed aanwezig
was. Echter was het de Blesse dat op een 0-2 voorsprong kwam na een lage
schuiver vanaf de linkerkant. Hierdoor moest Oldeboorn dus proberen om
snel een aansluitingstreffer te maken zodat een punt in ieder geval nog
haalbaar moest zijn. Dit lukt Oldeboorn ook na 60 minuten. Na een goede
gevaarlijke corner van Robert werd de bal buiten de 16 gekopt en ging
Wietse snel achter de bal aan zodat hij de bal in z’n bezit kreeg. Wietse gaf
de bal aan Sietse die aan de zijkant klaarstond en deze wilde de bal weer
inbrengen met links. Echter was dit een doeltreffende voorzet waardoor
Oldeboorn op 1-2 kwam en nog 30 minuten had om op zoek te gaan naar de
gelijkmaker en misschien wel meer. Echter had Oldeboorn ook nog een
tegenstander die er af en toe gevaarlijk uit probeerde te komen maar de
verdediging van Oldeboorn stond goed opgesteld. Echter was het
Oldeboorn dat verdiend op 2-2 kwam na een heerlijke actie van Robert die
4 man passeerde en daarna de vrijstaande Age inspeelde. Deze nam de bal
eerst aan met z’n linker en schoot daarna ook heerlijk met links in de korte
hoek raak wat zorgde voor de gelijkmaker. Dit gaf Oldeboorn de moed om
daar te gaan op zoek naar de voorsprong alleen dacht de Blesse hier anders
over. Na 80 minuten kwam de Blesse gevaarlijk voor het doel waarbij
keeper Dennis goed tussen deze voorzet kwam alleen ook keihard in
botsing kwam met de knie van de aanvaller van de Blesse. Dennis moest
worden opgelapt door Hotse en Tim en al snel daarna moest hij al weer
reddend optreden met een pijnlijk bovenbeen maar deed dit voortreffelijk!
De tweede bal was wederom voor Dennis en daardoor bleef het op 2-2
staan. In de laatste gedeelte van de wedstrijd golfde het spel op en neer wat
leidde tot wat goede kansen voor Oldeboorn en ook aan de zijde van de
Blesse. Echter stond Dennis heel goed te keepen en deze stopte in de 84e
minuut wederom een goed schot in de korte hoek met z’n bovenlichaam.
Toen zei klaas al het volgende op de bank: Of Dennis pakt hier een punt of
hij pakt hier de drie punten en dat leek ook zo te zijn. Oldeboorn kwam op
3-2 in de 87e minuut nadat Anno in werd gespeeld door Johannes Nijdam .

Deze wist zich tussen twee verdedigers door te wringen en stond hierdoor
ineens alleen voor de keeper. Toen had Anno de tijd om een hoek te kiezen
en deed dit voortreffelijk! Hierdoor kwam Oldeboorn op 3-2 en had het
nog maar een paar minuten nodig om deze voorsprong vast te houden.
Echter was deze voorsprong nog niet stevig genoeg dus dacht Robert eraan
om nog maar een gave assist te geven op Age! Dit gebeurde ook in de 89e
minuut alleen werd deze bal afgevlagd voor buitenspel. Dit zullen we nooit
weten of het daadwerkelijk buitenspel was maar bij Oldeboorn was er geen
twijfel over dat dit niet zo was en daardoor bleven ze met z’n allen knokken
om deze voorsprong vast te houden. Robin had in de 93e minuut nog een
sprong in de benen die je bij de olympische spelen nog niet eens ziet
waardoor hij de bal kon wegkoppen en daarna had de scheidsrechter wel
lang genoeg op het veld gestaan waardoor hij affloot. Heerlijke 3 punten
voor Oldeboorn die ze na hard werken keurig als team hebben
binnengehaald! Volgende week krijgt de ploeg van Piet de Winter weer een
moeilijke wedstrijd tegen Irnsum. Hier zal Johannes Nijdam in ieder geval
gemist worden vanwege zijn 4e gele kaart en is het maar afwachten hoe lang
Klaas niet mee kan doen! Hobma en Henk gaan het deze week weer
proberen en we zullen dus zien hoe het met die jongens gaat! Volgende
week dus maar weer zien wat de mannen van Piet en Wieger voor voetbal
op de mat leggen. Hotse Dekker

Mildam 2 – Oldeboorn 2
Na 3 weken competitierust was het eindelijk weer zover op zondag 16
oktober werd er gespeeld tegen Mildam 2. Deze ploeg had nog geen punten
verspeeld en uit de wandelgangen kwam ook dat de ploeg zich versterkt had
ten opzichte van vorig seizoen. De meeste mannen van de selectie lagen
vroeg op bed om tegen dit team te presteren. Eenmaal aangekomen op
sportpark de Wissel was het eerst nog even een bakje en vaantjes bekijken
van een aantal mooie clubs. Coach Harm kwam tot volgende 11 namen
Aight op de kool. De verdediging bestond uit Willes, JJ, Bammus en
Boetkoe. Het middenveld stond weer in een ruit waarbij Spinder op 6 stond
en op de zijkanten Floris en de meestal op de brommer komende SKUKKE!
Khilone was de spelverdelert en voorin was het Buur met Wiemer die voor
het gevaar moesten zorgen. Wiksels waren Asse B en Iwan die zijn debuut
kon maken voor het 2de. Na een wat lange warming-up konden we om elf
uur los. Het fluitsignaal klonk en al snel bleek dat Mildam zich inderdaad
versterkt had en veel makkelijker de bal rond kon laten gaan dan Boarn 2.
Boarn 2 kon in het begin nog wel meekomen, maar na een kwartier zakten
de mannen van Harm wel heel ver weg. Geen beweging, geen echte wil om
te winnen en ook een stukje ontbrekende ervaring. Mildam liet al deze

facetten wel zien en kwamen zo tot veel kansen, maar een goede spelende
verdediging en keeper hielden Boarn 2 op de been. Al deze kansen
resulteerden vaak in corners en veel van deze corners waren dan ook
gevaarlijk. Dit bleek na ongeveer een half uur spelen waarbij Floris en
Skukke tegen elkaar aanlopen waardoor de spits van Mildam vrij komt en
zo de 1-0 kan binnen knikken. Deze stand was dik verdiend en Boarn 2 had
nog geen enkele kans gecreëerd. Het werd voor rust nog erger weer corner
waarbij dit keer de bal wordt uitverdedigd, maar zo ingeleverd word dat
Mildam de bal oppikt en zo heel makkelijk de 2-0 binnen schuift. Daarna
floot de scheidsrechter voor het rustsignaal en er was veel onvrede over het
vertoonde spel van Boarn 2. In de rust werden JJ en Skukke vervangen door
Asse en Iwan. De verdediging ging met drie man spelen, het middenveld
bleef staan en voorin gingen we ook met drie man spelen. Omdat het nog
maar 2-0 was gingen we voor alles of niets. Het signaal klonk en er werd
direct al meer strijd geleverd dan de gehele eerste helft en dan begin je te
denken is het dan toch mogelijk. Het antwoord is NEE! De back van
Mildam komt op en in de combinatie wil die een voorzet geven die rond de
elf meter moet komen. Deze bal zwaait zo af dat de bal onhoudbaar in de
winkelhaak vliegt en zo is het 3-0. Wedstrijd is gespeeld, dan maar zorgen
dat de schade beperkt blijft. Hoewel Boarn 2 beter speelde als in de 1e helft
hield het nog niet over. We werden iets gevaarlijker, maar er kwam ook
meer ruimte voor Mildam. Dit speelde ze bij vlagen goed uit en creëerden
zo vele kansen. Het was dan ook nog niet afgelopen met het scoreverloop.
Mildam kreeg een corner en kon wederom vrij inkoppen 4-0. Niet veel later
volgde de 5-0 na een goede actie van de buitenspelert en in het slot van
deze totale offday van Boarn 2 werd het ook nog 6-0 een uitgespeelde
aanval en de spits kon vrij intikken. Deze wedstrijd moeten we maar snel
vergeten. Nu eerst weer een week rust en daarna moet Boarn 2 tegen
Drachten 4. Tim Tjoelker
P.S. Johan Derksen zegt een 3-6 overwinning voor Drachten 4.

FVC 4 – VV Oldeboorn 3
Zondag 18 oktober 2015 verzamelden zich 12 spelers van Oldeboorn 3 aan
de Súdkant 2, waaronder 1 gastspeler. Fanatiek roeier Tjitse de Jong was op
de zaterdagavond bereid gevonden ons team te versterken. En dat was ook
nodig, gezien onze topspelers verstek lieten gaan. Vol goede moed reisden
we af naar Sportpark Wiarda, waar de zwarte kunstgrasmat vol smart op
ons lag te wachten. Tijdens het omkleden kwam Robin erachter dat zijn
moeder weer eens de voetbalschoenen was vergeten in de tas te doen. Robin
begon dus op de wissel, alwaar hij op maatje 41 (een tenenkrommende
situatie) de grensrechter mocht zijn (Robin heeft schoenmaat 45).

Het wedstrijdbeeld was eentonig, Oldeboorn domineerde van begin tot eind.
De achterhoede stond als een blok onder aanvoering van Piet, op het
middenveld dicteerde Nico het spel en de voorhoede was vlijmscherp in de
vorm van August Faber. Na de rust moest Ate Bergsma het veld verlaten.
Ate kon maar 1 helft voetballen, klasse dat je er was! Robin werd verlost
van het geleende schoeisel maatje 41, en mocht op de kicksen van Ate (ook
maatje 45) in de tweede helft de alcohol uit zijn lichaam zweten. Dat ging
prima, en dus konden we het prima spel van de eerste helft voortzetten. Dit
resulteerde uiteindelijk in een 2-4 overwinning door 3 goals van August
Faber en 1 goal van Nico Veld. Na de wedstrijd werd er nog even gezellig
nageborreld in het gezelschap van 3 oude dametjes. Het bleef nog lang
onrustig in de kantine van FVC, en ook de 3e helft werd winnend
afgesloten. Rest mij nog Tjitse te bedanken voor het meespelen. Tjitse
bedankt, zeker voor herhaling vatbaar! Groet Siete Veenstra.

PS: omdat het “boltsjeverslag” al een paar keer niet is
verschenen hierbij even een korte omschrijving van
het FVC-boltsje:
Prima bal, goed formaat, goede structuur. Werd
geserveerd in een plastic patatbakje met dito bestek, jammer. De
saus was van Oliehoorn, wat weer een pluspunt was. Eindcijfer 7.8.

Jeugdverslagen
Oldeboorn B1 – GAVC B2
Zaterdag 17 oktober ’15 moesten wij voetballen tegen GAVC B2 waarin
ons oude teamgenoot Djurre in speelt maar hij speelde niet mee, we wisten
wel dat het niet een makkelijke tegenstander was want ze stonden op de 2e
plaats, de eerste helft begon om 11 uur ongeveer, Leon en Ids deden niet
mee vanwege een blessure daardoor hadden we weer 2 verdedigers minder
dus stonden Iwan en Rik in de verdediging dat stond wel goed vond ik, de
eerste helft was nog niet lang begonnen en het werd al snel 1-0 daarna
volgden er nog 5 goals, we gingen de rust in met 0-6 achterstand, het ging
niet heel goed vond piet maar dat vonden we zelf ook, ook omdat Leon en
Ids er niet waren moesten we de posities wat veranderen, piet zei in de rust
als jullie het maar onder de 10 houden, ongeveer op de helft van de 2e helft
werd Ids onderuit getrapt waardoor hij niet meer kon mee spelen,
uiteindelijk hebben we het onder de 10 gehouden de eindstand werd 0-9
Ids Tijsma

Oldeboorn E2 – Wispolia E1
Verslag E2/ 24 oktober 2015/ inhaal wedstrijd / thuiswedstrijd 09.30 uur.
We hadden geen reserve spelers. Mees en Sjoerd waren op vakantie.
We speelden 8 tegen 8.
Joris stond de eerste helft op kiep.
Joris had veel te kiepen want de tegenpartij kwam vaak bij het doel.
In de 24e minuut scoorde Jesse gelukkig 1-0. Vlak voor de pauze een goed
schot van Sebastiaan, helaas had de keeper hem.
Gian stond de tweede helft op kiep.
Het werd al snel 1-1 dus het werd spannend. De tegenpartij kwam al snel
weer met een schot gelukkig had Gian de bal. 12 minuten over 10 scoorde
Joris 2-1 en een paar minuten later scoorde Jesse 3-1. Dat werd de
eindstand. Voetbalgroetjes Gian Andringa

Heerenveense Boys E6 - Oldeboorn E2
Zaterdag 31 oktober
Vorige week hebben we verloren van de Heerenveense Boys met 10-0. We
moesten uit tegen de Heerenveense Boys en hun waren net iets sterker.
Eerste keer heeft joris gekeept en de tweede helft sebastiaan. We moesten in
de kleedkamer van de scheidsrechter omkleden. De tweede helft konen we
in een gewone kleed kamer .er was een blonde jongen die stond steeds
vrij omdat wij steeds naar voren gingen.
Groetjes, Sjoerd Sixma

SJO RVC E4 – Oldeboorn E2
Toen we bij de club waren moesten we een half uur eerder komen omdat er
de laatste tijd onrust was in het team. Dus moesten we daarover vergaderen.
Na de vergadering gingen we naar Idskenhuizen voor de voetbalwedstrijd.
Ik zat bij Jesse ten Hoor in de auto, met Joris. En wij hebben een leuk liedje
op sky-radio geluisterd. Toen we er waren gingen we op het trainingsveld
een warming-up doen. We hebben afpakkertje gedaan. En toen is de
wedstrijd begonnen. Als eerste scoorde Sebastiaan, en daarna nog een keer.
Daarna scoorde Mees met een voorzet van Sebastiaan. En toen was het rust.
Na de rust hadden we niet gedacht dat we twee tegendoelpunten zouden
krijgen. Daarna heeft de scheidsrechter afgefloten. De eindstand was 2-3!
Daarna hebben we nog penalty's genomen. Tot slot hebben we een handje
gegeven en bedankt. Dat was het! William Krako.

VV Oldeboorn F1G – Makkinga F1
Vanmorgen vroeg aanwezig 8:15. Eerste puntje van aandacht; Wie is de
scheids? Huh… Andreas?? ;)
Hoeveel spelers hebben wij vandaag? 7 kielekiele…
Maar we gaan er zoals gewoonlijk weer tegen aan!! Bente op de goal.
Wesley, Yfke en Quirijn in de voorhoede. Sander, Tygo en Atte zijn de
verdedigers. Zo moet het goed komen.
Wesley maakte 4 mooie goals met goed overspel van iedereen. Atte maakte
na een mooie corner van Sander een pracht goal. Quirijn maakte ook een
super goal. Jammer genoeg ben ik vergeten wie die mooie voorzet gaf.
Bente heeft als keepster een aantal ballen weten tegen te houden, top.
Het overspelen was helemaal super, dit gaat per week met sprongen vooruit.
Ik ben trots op mijn F-jes, wij hebben vandaag dan ook gewonnen met 6-4.
Alien Soeten

De voetbalwedstrijd tegen Langweer.
Ik moest heel vroeg opstaan, het was nog nacht
we moesten om 8 uur bij het voetbalveld zijn
om met de papa's en mama's naar Langweer te rijden.
Om 9 uur begon de wedstrijd
Al heel snel scoorde Siep het eerste doelpunt en even
later ik de tweede en Siep ook de derde maar dat weet
ik niet meer zo goed en toen ben ik de tel een beetje kwijtgeraakt
Er was nog wel iets met hands ofzo toen kreeg Langweer een penalty
die er in ging, dat was jammer maar na de pauze ging het goed en hebben
wij de wedstrijd gewonnen met 7-1 Tot de volgende wedstrijd
Groetjes van Storm Schotanus

Oldeboorn F2 – Heerenveense Boys F6
Zaterdag 31 oktober 2015
Na de warming-up gingen de jongens van F2 vol goede moed van start!
Onder het genot van een heerlijk herfstzonnetje, was het leuk om te zien
hoe de jongens van F2 meer op elkaar ingespeeld zijn. De eerste helft stond
Jorrit op keep. Hij zorgde voor een aantal mooie reddingen! De boys van
Heerenveen, waren sterker, dus de rust gingen we in met 7-0. Na de rust
werd de goal bemand door Storm. Na ongeveer 10 minuten valt het eerste
tegengoal, gemaakt door Thomas. De tweede goal voor Oldeboorn komt
van Syb. Heerenveen blijft de wedstrijd domineren, maar F2, jullie hebben
de moed niet opgegeven en je beste beentje voorgezet!
Oldeboorn F2-Heerenveense Boys F6 2-14.
Grietje, de mem van Hans Poepjes.

Za. 7 nov.’15 Gorredijk F6 –V.V.Oldeboorn F2
..8.oo uur verzamelen op het voetbalveld. Een vroegertje maar de
mannen hebben er zin in. Nog even wachten op Pier en kunnen we
vertrekken naar Gorredijk. In de auto wordt de wedstrijd al besproken
en ook alle mooie auto’s passeren de revue.. aangekomen in
Gorredijk even warm lopen en op de laatste training geoefende
“schaar” wordt nog even doorgenomen. Dan gaan ze eindelijk los.. de
aftrap is voor de gastspelers. Syb pakt de bal en zet gelijk via de
zijlijn een sprint in naar het doel van de thuisspelers.. geeft de bal een
harde schop en deze verdwijnt naast in het zijnet. Gorredijk neemt
het spel even over en kunnen elkaar goed vinden, maar keeper Storm
houdt de bal goed in de gaten en laat de bal niet door en schopt de bal
via de tegenstander over de zijlijn. Prima redding Storm! Ralf doet de
ingooi en zo kan onze ploeg weer een poging doen om de bal naar de
andere kant spelen. Toch weet Gorredijk te scoren..1 -0. Vanaf de
zijlijn een vrije trap van Syb..komt bij Thomas in de voeten. Deze
aktie lukt niet helemaal goed en daar is Gorredijk en scoort weer.. 20. Dan een ingooi van Thomas naar Syb die goed op weg was via de
zijlijn maar hij wordt getackeld. Dat is even balen maar hervat het
spel weer. Dit gebeurde Ralf ook, maar deze tackel kwam hard aan,
dus even naar de kant. Fokko neemt zijn plaats over. Weer een goede
kans voor Gorredijk en die gaat net naast! Nog een goede uittrap van
Storm en is het tijd voor een glaasje limonade in de box. Ruststand 20. Na de rust is het Gorredijk die het net een aantal keren weet te
vinden, dus de stand is al vrij snel 5-0. Onze mannen zijn

aangeslagen en kunnen het spel maar moeilijk hervatten. De aktie na
een goede uittrap van keeper Jorrit slaagt niet helemaal. Gorredijk
scoort 6-0 en na een corner 7-0. Na een onhandige tackel van Fokko
een vrije trap voor Gorredijk die weer het net in het vizier hebben.80. Nog een goede redding van Jorrit en speelt Syb de bal in de voeten
en die neemt ‘m helemaal alleen mee langs de zijlijn. Syb maakt de
aktie prachtig af en scoort! 8-1. Voor Thomas een dezelfde kans,
maar kan het niet afmaken. Zo is de stand gebleven op 8-1.
H. Ouderkerken

Kantinedienst

Wedstrijdprogramma
Donderdag 12 november
Oldeboorn D1 – ONT D3

19.00

Zaterdag 14 november
Oldeboorn B1 – Irnsum B1
Oldeboorn D1 – Irnsum D2
Gorredijk E3 – Odeboorn E1
Oldeboorn E2 – Jubbega E3
Wispolia F1 – Oldeboorn F1
Irnsum F3 – Oldeboorn F2

11.00
09.30
11.30
09.30
09.00
09.00

Zondag 15 november
Oldeboorn 1 – Black Boys 1
Oldeboorn 2 – Udiros 3
Oldeboorn 3 – Frisia 4

14.00
10.30
10.00

Zaterdag 28 november
Joure B3 – Oldeboorn B1
GAVC D2 – Oldeboorn D1
Oldeboorn E1 – Nieuweschoot E2
Sport Vereent E2 – Oldeboorn E2
Oldeboorn F1 – Aengwirden F2
Oldeboorn F2 – Joure F6

14.15
10.30
10.00
09.00
09.00
10.00

Zondag 29 november
Old Forward 1 – Oldeboorn 1
Bakkeveen 3 – Oldeboorn 2
Sparta`59 1 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
14.00

Denkt een ieder weer aan de
wedstrijdverslagen?!?!?!?!
zwartwitten@vvoldeboorn.nl

VV OLDEBOORN
biedt te huur aan:
Partytafels
voor € 2.50 per dag/per tafel

