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Piet`s overzicht
Na de lachwekkende “valpartij” van King
Louis afgelopen zondag, is het maar
moeilijk om weer tot de orde van de dag
over te gaan (zie alle foto’s en filmpjes op
internet!!). Hij blijft de gemoederen
overzees maar goed bezighouden. Iets voor
in een videoclip van Gruppo Sportivo met
het nummer “I Shot My Manager”….Ook
Good Old Guus krijgt het plotseling weer op de rit. Waar hij het met
“ouwe” vedettes” doet, is King Louis weer helemaal in z’n sas met al die
blessures. Nu kan hij tenminste de jonkies opstellen die geen tegenspraak
hebben tegen de maestro. Begon het succes bij Ajax begin jaren negentig
ook niet op deze manier? Ben benieuwd naar het vervolg. Ondertussen
solliciteert Piet de Winter zich helemaal scheel bij SC Heerenveen, maar
men lijkt niet over één nacht ijs te willen gaan…..ondanks de juiste
achternaam…Of zou het toch stiekem Henkie uit Drachten worden?
Rechtstreeks van Cambuur naar Heerenveen, dat was niet mogelijk, maar
met deze tussenweg... Eventuele besprekingen vinden sinds kort plaats ver
weg van de burelen van Fox Sport. Daar weet Ernest Faber inmiddels alles
van (er gaat niets boven Grunn). Dan was het afgelopen vrijdag toch even
slikken voor onze voorzitter Bea Rijks. Nadat ze zich kandidaat had gesteld
voor het voorzitterschap van de FIFA, was het wel even een bittere pil te
moeten vernemen dat ene Infantino net iets meer stemmen had gekregen.
We hadden het Bea zo gegund om leiding te mogen gaan geven aan de
meest eerlijke, betrouwbare en transparante sportorganisatie ter
wereld….Tegenover deze teleurstelling staat de wederopstanding van het
cluppie uit Rotterdam (010). Bij de familie Oosterbaan in de Ds.
Nieuwoldstrjitte hangt de beruchte vlag inmiddels weer in top. Wat zullen
zij een moeilijke periode hebben doorgemaakt.. Ook de buurman durft zich
weer met z’n geel/blauwe shirtje buiten te vertonen na de klinkende
overwinning afgelopen weekend van de club uit 058. Zolang onze trainer(t)

nog niet heeft getekend bij “it Fean”, zal hij ervoor zorgen dat ons
vlaggenschip aan het einde van het seizoen op een mooie positie staat op de
ranglijst. De resultaten blijven wel wat wisselend. Op 14 februari werd er
met 1-1 gelijk gespeeld tegen RKO. Een week later weer verloren van
Renado met 4-3 en afgelopen zondag toch enigszins verrassend met 0-1
gewonnen op het “Schenenschoppersveld” in Scherpenzeel tegen VWC.
Het kan nog alle kanten op in deze competitie. Zondag de thuiswedstrijd
tegen Veno, en een week later alweer thuis, tegen Kraggenburg. Ik zou
zeggen; “Piet, voor minder dan 6 punten doen we het niet”..Oldeboorn 2 is
hopelijk zondag a.s. goed uitgerust na een zeer lange winterstop. Er wacht
een thuiswedstrijd tegen Udiros 3. Echter heeft deze ploeg al een paar keer
een BNO (bezoekers niet opgekomen) achter de naam staan, dus is het maar
de vraag of ze zondag de weg vanuit Nieuwehorne naar Aldeboarn wel
kunnen vinden. Ook het 2e speelt een week later weer thuis. Dan komt
Mildam op bezoek. Oldeboorn 3 heeft ook alweer een wedstrijd in de
benen. Op 21 februari werd St. Anna op 2-2 gehouden. Een week eerder
werd de derby tegen Akkrum afgelast. Op zondag 13 maart volgt de
volgende wedstrijd, en wel thuis tegen FVC 4. Oldeboorn 35+ is ook weer
“ingedeeld”. Zij gaan in een onderlinge competitie met Aengwirden, Read
Swart en Mildam uitmaken wie er aan het einde de sterkste is. Het
spektakel begint op vrijdag 18 maart a.s. in Mildam. Dan gaat onze jeugd
komend weekend ook weer van start. De schoentjes kunnen weer uit het vet
na een winterstop van ca. 3 maanden. Oldeboorn B1 gaat zaterdag naar
Balk B3 en een week later ontvangen ze CVVO B3. Ik zou zeggen, doe’s
gek, en pak 6 puntjes….Is iedereen wel aan toe…Oldeboorn D1 gaat op 12
maart van start thuis tegen Opende D2. Oldeboorn E1 ontvangt eerst SJO
RVC E2 en een week later gaan ze naar Heerenveen E5. Aan het
programma te zien hebben we geen E2 team na de winterstop. Dus gaan we
gelijk over naar Oldeboorn F1. Zij starten zaterdag om 9 uur thuis tegen
Heerenveense Boys F5. Een week later gaan ze naar Heerenveen F7.
Oldeboorn F2 gaat zaterdag de strijd aan met Joure F9 (thuis). De week
erop spelen ze om 8.45 u. in Jubbega tegen Jubbega F4. Allemaal maar
weer succes, en vooral veel (voetbal)plezier gewenst. En bedenk wel;
“Tactiek is niet je man uitschakelen of zo. Nee, het is weten waar je mee
bezig bent”….

Poiesz actie
Onze club mag dit jaar weer meedoen met de poiesz spaaractie en daar zijn
wij als club natuurlijk heel blij mee! Je krijgt bij iedere 10 euro aan
boodschappen een spaarpunt en de club kan hier uiteindelijk een leuk
geldbedrag aan overhouden. Echter zijn er iedere week speciale taarten in
de aanbieding waar je extra munten voor krijgt!

Nieuws van het jeugdkader
Voor aanvang van ieder seizoen worden de jeugdteams opnieuw ingedeeld.
Dit gebeurt in overleg met de leiders en trainers. Dat dit eigenlijk nooit
vlekkeloos gaat heeft te maken met een aantal zaken. Ten eerste zijn we een
kleine vereniging, waarbij we vaak niet in iedere leeftijdscategorie genoeg
spelers hebben. Zo komt het vaak voor dat we spelers die op papier te jong
zijn tóch indelen in het betreffende team omdat we anders niet genoeg
spelers hebben. Toch blijft de insteek om, als dat mogelijk is, op leeftijd in
te delen. Dit gebeurt nu nog niet altijd (vooral in de F-teams). Omdat
sommige kinderen al op hun 6e op voetbal gaan en andere pas op hun 8ste
komt het voor dat de teams niet perfect op leeftijd zijn ingedeeld. Hierdoor
ontstaat wel eens discussie: Waarom speelt hij/zij wel in dat team en mijn
zoon/dochter niet? Om het voor iedereen duidelijker te maken willen we
vanaf komend seizoen puur op leeftijd in gaan delen. Daarnaast willen we
graag dat vanaf volgend seizoen spelers zich vóór 1 september (1e
seizoenshelft) of 1 februari (2e seizoenshelft) als lid inschrijven. Wordt er
later ingeschreven, dan kan in die seizoenshelft alleen meegetraind worden.
Zo voorkomen we dat teams midden in het seizoen nog veranderen en
maken we het duidelijker én makkelijker voor iedereen!
Namens het jeugdbestuur, Johannes van der Wal

EEN WAARGEBEURD VERHAAL……
Twee monsterscores op één dag
Zaterdag 12 september 1885 was een bizarre dag in de eerste ronde van de
Schotse beker. Harp versloeg Aberdeen Rovers met 35 – 0. De arbiter dacht
37 – 0, maar werd gecorrigeerd door de secretaris van Harp die er echt maar
35 had geteld. In de veronderstelling een uitslag te hebben neergezet die
nooit meer zou worden verbeterd, zetten de Harp-spelers zich in het
clubhuis aan de maaltijd. Verdediger Tom O’Kane zond opgetogen een
telegram met de monsterscore naar zijn voormalig teamgenoten van
Arbroath. Een paar uur later kreeg hij antwoord: Arbroath had Bon Accord
met 36 – 0 uit de beker gegooid en er waren zeven doelpunten afgekeurd
wegens buitenspel of omdat de scheidsrechter niet met zekerheid kon
vaststellen langs welke kant van de paal de bal was geschoten. Doelnetten
bestonden nog niet.

Competitie indeling 35+:
Oldeboorn (8 april)
Read Swart (13 mei)

Mildam (18 maart)
Aengwirden (22 april)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een verdediger ontneemt enkele seconden voor het einde van de wedstrijd
een duidelijke scoringskans aan een doorgebroken aanvaller, door hem vlak
voor het strafschopgebied van achteren ten val te brengen. Wat zal de
scheidsrechter moeten beslissen, nadat hij voor de overtreding heeft
gefloten en de overtreder heeft weggezonden door het tonen van de rode
kaart?
A. Hij zal de wedstrijd moeten verlengen voor het nemen van een
strafschop.
B. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij.
C. Hij zal de wedstrijd als geëindigd beschouwen.
D. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop.

Uit onze clubbladen (11)
DE

TRAINING

Dus werd er `s middags getraind. Het hele elftal was weer present en
aangevuld met de reserves en H. de Roos waren we met 14 man. Het is een
gezellige middag geworden met een lekker partijtje. De krachten ontliepen
elkaar niet veel en men probeerde serieus te voetballen. Het weer was
aanmerkelijk verbeterd en het veld ging ook best. Al met al een waardevolle
tijdsbesteding nu alle wedstrijden werden afgelast. Mocht in het vervolg iets
dergelijks weer voorkomen, dan weten we hoe we de zondagmiddag toch
nog productief kunnen maken. Volgens Dictus waren de stemmingen
verdeeld toen werd voorgesteld op zondagmiddag te trainen. Waarschijnlijk
waren hier vrouwen in het spel. Dat dit gevaarlijk is leert het volgende:
…Bij vrouwen weet je nooit precies waar de engel ophoudt en de duivel
begint.
…Een vrouw is een van de aangenaamste blunders van de natuur.
…Vrouwen die elkaar kussen doen ons denken aan boksers die elkaar de
hand schudden.
(overgenomen uit clubblad 12 – 3e jaargang – 21 november 1962)

Derde elftal seizoen 97/98

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn en RKO delen de punten
Zondag 14 februari stond voor Oldeboorn de thuiswedstrijd tegen RKO uit
Rutten op het programma. Verleden week boekte Oldeboorn een knappe 42 overwinning op Oosterlittens. Daarmee werden de 3 voorgaande
nederlagen weg gepoetst. De gasten zijn aan een ijzersterke reeks bezig.
Van de laatste 7 wedstrijden werden er 6 gewonnen, waarvan de laatste 4.
Trainer Piet de Winter moest vandaag Sietse vd Brink missen wegens
ijshockey verplichtingen. In de warming up raakte Robin Faber geblesseerd
aan de hamstring, waardoor Age toch aan de aftrap verscheen. Opstelling:
Dennis – Johannes W, Wietse, Johannes N, Tom – Anno, Hotse, Robert,
Klaas – Tsjerk, Age. Wissels: Ringo, Henk en Stefan. Verleden week startte
Oldeboorn slap aan de wedstrijd, vandaag begonnen de mannen scherp. Al
na 4 minuten kwamen ze op voorsprong. Een vrije trap van Tom werd
afgeslagen. Age de Jong nam de bal ineens op de slof, en zag de bal hard en
laag diagonaal langs de keeper vliegen. Een prachtige start. Oldeboorn was
daarna de bovenliggende partij. De meeste persoonlijke duels werden door
de Boarnsters gewonnen. RKO probeerde vooral met lange cross passes de
aanvallers aan het werk te zetten. Maar al deze ballen waren een prooi voor
de ervaren verdedigingslinie van Oldeboorn. Daarvoor speelden Anno en
Hotse een prima partij. Halverwege de eerste helft leek Oldeboorn op een
verdiende 2-0 te komen. De keeper liet een schot van Age los, waarna
Wietse de rebound binnen tikte. De scheids keurde het doelpunt af, omdat
Klaas de keeper gehinderd zou hebben. Hier was totaal geen sprake van. In
de laatste fase voor de rust probeerde RKO wat meer druk te zetten, dit
resulteerde nog in een grote kans voor Klaas. Als hij het overzicht had
bewaard dan had hij gezien dat Age helemaal vrij stond. Hij ging voor
eigen succes en schoot hoog over. Ook Anno probeerde uit een corner met
een halve omhaal te scoren. Zijn inzet miste kracht en was een makkelijke
vangbal voor de keeper. Toch gingen beide ploegen met 1-1 de rust in. Een
corner werd door Oldeboorn niet goed verwerkt, waarna de ploeg de bal
verzuimde weg te rossen. De spits van RKO was alert, en kreeg net zijn
grote teen tegen de bal, waarna deze langzaam langs Dennis in de verre
hoek verdween. Was weer een typische tegengoal voor de Boarnsters. En
ontzettend balen na zo’n goede geconcentreerde 1e helft. Na de rust was het
voetbal een stuk minder. Beide ploegen hadden moeite om kansen te
creëren. Oldeboorn probeerde wel dreigend te worden via Robert, Tsjerk en
Klaas. Maar telkens ontbrak de finesse in de eind pass. De enige keer dat de
pass wel goed was, werd Tsjerk onderuit gehaald toen hij alleen op de
keeper door kon. De scheidsrechter hield vanmiddag de kaarten op zak. De
vrije trap verdween in de muur. Het gevaarlijkste moment kwam nog op
naam van Age. Uit de draai schoot hij gelijk, en via een been van RKO ging
de bal op de buitenkant van de paal. In de slotfase kwam Ringo in het veld
voor Klaas. Het gevaarlijkste moment van RKO kwam nog uit een slordige

snelle vrije trap van Tsjerk. Deze schoof de bal zo in de voeten bij de
middenvelder die direct diep op de spitsen speelde. Deze overtal situatie
speelde RKO gelukkig niet goed uit. Zo had Dennis een koude middag, hij
hoefde geen enkele keer in actie te komen. Op een paar doeltrappen na. Zo
eindigde de wedstrijd op deze koude middag in 1-1. Gezien de 2e helft een
terechte uitslag, maar voor rust had er met wat meer geluk en juiste
beslissingen meer ingezeten. Johannes Watzema

V.V. Oldeboorn verliest van Renado in hectische slotfase
Renado trok in de thuiswedstrijd in de slotfase aan het langste eind en wist
de wedstrijd met 4-3 te winnen van Oldeboorn. De ploegen zijn hierdoor
nog dichterbij elkaar gekomen. Oldeboorn staat nog op een 9e plek, maar
met een wedstrijd minder gespeeld dan Renado. Maar cadeau kreeg Renado
het zeker niet in deze spannende wedstrijd die alle kanten had kunnen
opgaan. De mannen uit Sint Nicolaasga begonnen voortvarend met in de
eerste minuut al een grote kans, maar de actie werd onschadelijk gemaakt
door Johannes Watzema. In de eerste helft had de thuisploeg wel de
overhand, maar loerde Oldeboorn op de counter. Echt gevaarlijk werd het
niet voor het doel, totdat in de 23 minuut uit het niets een diagonaal schot
gelost werd door Rudie Postma, die van richting veranderde en zo achter
keeper Dennis Faber terecht kwam. Oldeboorn kon na het doelpunt meer
druk zetten op de zestien van de tegenstander. Helaas werd een handsbal
niet door scheidsrechter Postma gezien en kon ook Robert van Roeden die
oog in oog stond met keeper Fariz Mesud, door een mooie steekbal van
Klaas Hartmans, niet scoren door een goede reflex van de keeper. De
boansters gingen de rust in met een 1-0 achterstand. Sietse v/d Brink bleef
geblesseerd achter in de box en Hotse Dekker nam zijn positie over. De
mannen van Piet de Winter kwamen goed de box uit en hadden het initiatief
en gaven achterin, onder leiding van aanvoerder Wietze Huisman, weinig
weg. Age de Jong was ongelukkig in het afwerken en ook andere
doelpogingen van van Roeden en Hartmans kwamen niet tot de
gelijkmaker. Oldeboorn speelde aanvallen niet goed uit en was niet
effectief genoeg in het afronden. In de 70 minuut was het dan eindelijk toch
raak door een pass van Tom Proot die de Jong wegstuurde over links. Met
een strakke voorzet van de Jong wist Dekker voor zijn man te komen en
Mesud in de korte hoek met een hard schot te kloppen. 1-1 nu op het score
bord en Oldeboorn wilde meer waarna een hectische eindfase ontstond.
Oldeboorn verloor in deze fase de grip op de wedstrijd en Renado kwam
een paar keer gevaarlijk voor het doel van Faber die met een paar hele
goede reddingen Oldeboorn op de been hield. Ook Oldeboorn kwam er wel
een aantal keer gevaarlijk uit waarbij de boansters vonden dat ze recht
hadden op een penalty door een overtreding in het strafschop gebied.
Postma wuifde de protesten weg. In deze spannende fase wist Renado
speler Gert Jan Vink toch te scoren in de 81 minuut. 2-1 voor Renado.

Oldeboorn ging voor de gelijkmaker, maar de organisatie stond niet meer.
Johannes Nijdam was in de 83 minuut ongelukkig en verslikte zich in de bal
waardoor Theunis Sloothaak gemakkelijk kon scoren en in de 85e minuut
werd Guido de Weerd met een mooie voorzet goed bediend en kon fraai
inkoppen voor de 4-1. Oldeboorn gaf niet op en een vrijetrap van 30 meter
door de Jong trof doel in de 87e minuut en dhr. Postma gaf nog een penalty
aan de Boansters voor het vasthouden van Onno Huisman in de zestien, die
gehinderd werd in het koppen van de bal. Van Roeden scoorde beheerst de
4-3 en er was nog een sprankje hoop, maar het mocht niet baten. Renado
hield de drie punten in Sint Nyk. Piet de Winter en zijn mannen hadden
gestreden en bij vlagen goed gevoetbald, maar stonden met lege handen.
De revanche van Renado op Oldeboorn was een feit en zondag 4A blijft een
spannende competitie waarbij ploegen dichtbij elkaar staan en alles nog
mogelijk is. Oldeboorn maakt zich voor a.s. zondag op voor VWC uit en zal
weer opnieuw de strijd moeten aangaan om de punten mee terug te nemen
naar Oldeboorn. Tsjerk Akkerman
In de eerste helft een gelijkopgaande wedstrijd was het Rudi Postma die
met een diagonaal schot verrassend de score wist te openen. Het door de
Sint Nykster Piet de Winter getrainde Aldeboarn probeerde wel druk te
zetten op het doel van Fariz Mesud maar deze kwam niet in echte
problemen. Ook in de tweede helft een gelijkopgaande strijd, tot de
zeventigste minuut toen de gasten op gelijke hoogte kwamen. Enkele
minuten later was het Gert Jan Vink die met een harde schuiver Renado
weer op voorsprong bracht. Nog geen minuut later was het Tjitte Werkman
die zijn schot door de Aldeboarn doelman gekeerd zag. Het was Theunis
Sloothaak die in de 80ste minuut onderuit werd gehaald maar nog net de
teen tegen de bal kon krijgen en de stand op 3 - 1 bracht. Weer een minuut
later een prachtige kopbal van Giedo de Weerd die 4 - 1 op het scorebord
kon aantekenen. Het publiek zagen nog twee doelpunten maar dan wel van
Aldeboarn. In de 83ste minuut werd een vrije-trap van richting veranderd
en in de één na laatste minuut kreeg het team van trainer Piet de Winter
nog een penalty zodat de eindstand 4 - 3 werd in het voordeel van de Sint
Nyksters.

Oldeboorn wint verdiend van VWC
Op zondag 28 februari stond voor Oldeboorn de inhaalwedstrijd tegen
VWC in Scherpenzeel op het programma. Na een teleurstellende 4-3
nederlaag tegen Renado, waarin Oldeboorn zichzelf te kort deed door veel
kansen te missen, en 2x een 100% penalty werd onthouden. Vandaag dus de
kans om zich te herpakken. Trainer Piet de Winter moest puzzelen om een
elftal neer te zetten. Maar liefst 5 spelers ontbraken. Johannes Nijdam was
geschorst, Klaas Hartmans op wintersport, Sietse vd Brink had ijshockey
verplichtingen. Robin Faber geblesseerd, en ook Hotse Dekker raakte

afgelopen week zwaar gekneusde tenen op tijdens de training. De nog niet
helemaal van blessure herstelde Henk de Jong moest dus aan de aftrap
verschijnen. Piet had voor de volgende 11 namen gekozen: Dennis - Henk,
Wietse, Johannes, Tom - Anno, Jan Hendrik, Ringo, Robert - Age, Tsjerk.
Op de bank zaten de jonkies: Floris, Corne, Wiemer en Stefan. Vooraf
werd er op gehamerd om als collectief te strijden. Dit deden ze met zijn
allen zeer verdienstelijk. Voor zowel Jan Hendrik (normaal centraal
achterin in 2e) en Ringo (normaal aanvaller in 2e) was het een nieuwe
positie, zij deden dit allebeide prima. Vanaf minuut 1 was Oldeboorn de
bovenliggende partij. VWC werd het voetbal onmogelijk gemaakt,
waardoor zij alleen de lange bal konden hanteren. Deze werden allemaal
onderschept door de verdedigingslinie van Oldeboorn. Daar tegenover werd
Oldeboorn telkens dreigend voor de goal van VWC. Het was dan ook aan
de uitstekende keeper van VWC dat zij heel lang in de wedstrijd bleven.
Vooral Age de Jong zal nachts nog een keer wakker zijn geworden van de
gemiste kansen. Voor rust verscheen hij 3x alleen voor de doelman maar 2x
won de keeper het duel en 1x schoot hij over. Vooral de laatste kans was
een geweldige aanval. Een combinatie over vele schijven steekpass op
Ringo van Anno. Geweldige voorzet van Ringo op Age, alleen weer die
keeper in de weg. Op het middenveld speelde Robert weer uitstekend op 10.
Hij was ongrijpbaar voor VWC en slalomde door de linies alsof ze niet mee
deden. Ook hem ontbeerde het geluk in de eindfase. Zijn schot vlak voor
rust gingen via de vingertoppen van de keeper op de paal. VWC werd in de
eerste helft 1x gevaarlijk, maar deze kans ging naast de goal van Dennis. In
de 2e helft ging Oldeboorn op dezelfde manier verder. Door goed storend
werk van Age en Tsjerk kwam VWC aan geen enkele goede opbouw toe.
Alleen bleef Oldeboorn ook in de 2e helft kans op kans missen. Tsjerk
kreeg na een slippertje van de keeper de bal op een presenteerblaadje, hij
omspeelde daarna de doelman, maar schoot de bal hoog tegen de paal ipv
de lege goal. En zo leek Oldeboorn zichzelf veel te kort te doen.
Halverwege de 2e helft kwam dan toch de verlossing. Het was wederom
Robert die met een geniale slalom de 16 meter in ging, en daarbij werd neer
gehaald door een verdediger van VWC. De scheids kon niks anders dan de
bal op de stip leggen. Robert ging zelf achter de bal staan en schoot de bal
onberispelijk laag in de hoek. Deze 0-1 was dik en dik verdiend. Daarna
werd verwacht dat VWC er een slot offensief uit zou persen, maar verder
dan 2 schotjes van buiten de 16 in de handen van Dennis kwamen ze niet.
De verdedigingslinie van Oldeboorn had nog wel een wedstrijd kunnen
spelen. Zo'n gemakkelijke middag hadden ze niet verwacht. Henk kon
ondanks dat hij niet helemaal fit was makkelijk de 90 minuten vol maken.
Trainer Piet de Winter zag dan ook geen reden om deze wedstrijd te
wisselen. Door de uitblinkende doelman van VWC werd het slechts 0-1.
Een nulletje of 6/7 was in deze wedstrijd een betere afspiegeling geweest,
maar de 3 punten zijn meer dan welkom voor Oldeboorn. Volgende week

komt VENO op bezoek in Oldeboorn. Als Oldeboorn dan net zo knokt als
collectief moet ook dan weer een resultaat mogelijk zijn. Alleen zullen de
kansen wel afgemaakt moeten worden. Nu al 3 wedstrijden op rij worden er
genoeg kansen gecreëerd. Nu alleen nog de bal tussen de palen schieten.
Johannes Watzema

ODV 2 – Oldeboorn 2
Oldeboorn 2, speelde tegen ODV 2 op sportpark tusken de Wallen.
De wedstrijd ging van start en Oldeboorn begon sterk. Halverwege de
eerste helft, werd Floris Crone in gespeeld en met een zinderend schot wist
hij Oldeboorn op een 0-1 voorsprong te brengen. Maar naar een paar
minuten wist ODV2 door een grote fout in de Olderboornse verdediging de
1-1 te maken. Met een knap ingespeelde steekpaas op Beeksma wist Jeroen
de 2-1 er in te tikken. Helaas was dat van korte duur want na een slecht
uitgespeelde bal van de keeper schoot ODV 2 de 2-2 erin. ODV was veel
feller en speelde aanzienlijk sterker de tweede helft en wist dan ook nog de
3-2 te maken. Wilco van der Harst

Pupil van de week
Naam: Bente Mare de Boer
Leeftijd en team: 8 aldeboarn F1
Op welke plaats speel je: keeper/middenvelder
Op welke plaats speel je het liefst: keeper
Beste voetballer ter wereld: messi
Beste voetbalclub ter wereld: Barcelona
Leukste televisie programma: zappsport
Doe je ook aan andere sporten: schaatsen/tennis
Heb je huisdieren: bobo de poes
Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Hotse
Wat eet je het liefst: stampot-spruitjes
Wat eet je liever niet: patat

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is C: de wedstrijd is ten einde op het moment dat het
horloge van de scheidsrechter aangeeft dat de tijdsduur van de wedstrijd is
verstreken. Slechts in geval van een strafschop dient de speeltijd te worden
verlengd tot het moment waarop de strafschop zijn uitwerking heeft gehad.
Hier ging het om een overtreding (het ten val brengen van een tegenstander)
buiten het strafschopgebied, waarvoor als spelhervatting een directe vrije
schop geldt. Hiervoor wordt de duur van de wedstrijd dus niet verlengd.

Piet van der Feer Bokaal
August Faber
Robert van Roeden
Age de Jong
Jeroen Beeksma
Siete Veenstra
Anno Huisman
Aaltsen Bergsma
Tsjerk Akkerman
Hotse Dekker
Sietse van der Brink
Johannes Nijdam
Ate Bergsma

13
9
8
7
6
5
5
4
4
3
3
3

Robert van Steinvoorn
Nico Veld
Arnold Oosterbaan
Patrick Antonissen
Klaas Hartmans
Wietse Huisman Wzn
Tom Proot
Johannes Watzema
Floris Crone
Corné Schukken
Martin Meester

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Competitie-indeling jeugd
1
2
4
3
6
5

Balk B3
GAVC B3
Heerenveense Boys B4
CVVO B3
Oldeboorn B1
Read Swart B1

4 Rottevalle D2G
SJO WTTC
2 D2G
3 Opende D2
5 GAVC D2
1 ONR D2
6 Oldeboorn D1
5
1
4
6
3
2

SJO RVC E2
Heerenveen E8
Heerenveen E5
Irnsum E2
Jubbega E2G
Oldeboorn E1

3
5
1
2
6

SJO RVC E5
DWP E3G
Sport Vereent E2
Aengwirden E2G
Oldeboorn E2

3
5
4
6
2
1

DWP F2G
Heerenveense Boys F5
Heerenveen F7
Joure SC F7
Oldeboorn F1G
Akkrum F4G

5
1
4
3
2

Joure SC F9
Gorredijk F7
Jubbega F4G
Sport Vereent F1
Oldeboorn F2

Kantinediensten

Schoonmaakschema
e

Week 10 1
Week 14 E1
Week 18 E2

7 t/m 12 maart
4 t/m 9 april
2 t/m 7 mei

Week 22 D’s
Week 26 B’s
Week 36 35+

30 mei t/m 4 juni
27 juni t/m 2 juli
5 t/m 10 sept.

Zaterdag 5 maart
Balk B3 – Oldeboorn B1
Oldeboorn E1 – SJO RVC E2
Oldeboorn F1 – Heerenv. Boys F5
Oldeboorn F2 – Joure F9

12.30
10.00
09.00
10.00

Zondag 6 maart
Oldeboorn 1 – VENO 1
Oldeboorn 2 – Udiros 3

14.00
10.30

Zaterdag 12 maart
Oldeboorn B1 – CVVO B3
Oldeboorn D1 – Opende D2
Heerenveen E5 – Oldeboorn E1
Heerenveen F7 – Oldeboorn F1
Jubbega F4 – Oldeboorn F2

11.00
09.30
08.45
11.15
08.45

Zondag 13 maart
Oldeboorn 1 – Kraggenburg 1
Oldeboorn 2 – Mildam 2
Oldeboorn 3 – FVC 4

14.00
10.30
10.00

Vrijdag 18 maart (Mildam)
Oldeboorn 35+ - Aengwirden 35+
Oldeboorn 35+ - Read Swart 35+
Mildam 35+ - Oldeboorn 35+

19.15
19.45
20.15

Zaterdag 19 maart
Read Swart B1 – Oldeboorn B1
GAVC D2 – Oldeboorn D1
Oldeboorn E1 – Jubbega E2
DWP E3 – Oldeboorn E1
Oldeboorn F1 – DWP F2
Oldeboorn F2 – Sport Vereent F1

11.45
10.30
10.00
08.30
09.00
10.00

Zondag 20 maart
de Blesse 1 – Oldeboorn 1
Drachten 4 – Oldeboorn 2
Warga 2 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
11.00

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

Wedstrijdprogramma

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

