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Piet`s overzicht
Onze 35-plussers hebben er weer een
toernooi opzitten. In eigen huis werd er
gestreden tegen Read Swart (1-1),
Aengwirden (2-0 winst) en Mildam (0-2
verlies). Voor komende vrijdag staat het
volgende toernooi op het programma en wel
in Aengwirden. Dan hebben we de dag erop
een primeur op het sportcomplex. Om 10.00
u. spelen er kennelijk Mini-Pupillen (4e fase) tegen resp. Tijnje, Read Swart
en Jubbega. Oldeboorn B1 behaalt nog niet het gewenste resultaat. Het
kwartje valt nog te vaak de verkeerde kant op. In een mooie wedstrijd tegen
Heerenveense Boys werd het 2-2 en afgelopen zaterdag werd met 0-1
verloren van Balk (beide uitslagen overigens wel terecht). Komende
zaterdag naar CVVO Lemmer en de week erop thuis tegen koploper Read
Swart. Oldeboorn D1 wist van Rottevalle met 6-0 te winnen, maar zaterdag
was ONR (Roden) te sterk met 2-4. Zaterdag op naar Opende en de week
erop thuis tegen GAVC. Oldeboorn E1 moest weer 2 nederlagen slikken.
Tegen Heerenveen werd het 10-2 en tegen SJO RVC 4-2. Zaterdag
ontvangen ze Heerenveen E5 thuis en een week later op naar Jubbega.
Oldeboorn E2 doet het behoorlijk beter. Twee overwinningen tegen resp.
SJO RVC (10-0) en Sport Vereent (3-2). Zaterdag op naar SJO RVC en een
week later ontvangen ze DWP. Oldeboorn F1 incasseerde ook weer 2
nederlagen en wel tegen Akkrum (4-3) en Heerenveense Boys (13-3).
Zaterdag maar wat puntjes pakken tegen Heerenveen en anders een week
later maar in Sint Johannesga (DWP). Oldeboorn F2 werd 2 keer net
verslagen. Gorredijk (0-1) en Joure (4-3) waren net iets te sterk. Zaterdag
komt Jubbega op bezoek en de week erop gaan ze naar Oldeberkoop (Sport
Vereent). Oldeboorn 1 wist een prima overwinning te behalen op Black
Boys (2-4). Komende zondag komt Bolsward op bezoek en op de dag van
de arbeid (zondag?) een week later gaan ze naar Warga. Twee pittige duels.
Oldeboorn 2 verpletterde Bakkeveen met maar liefst 7-2 en gaan komende
zondag hetzelfde doen in Lippenhuizen (Thor). De week erop vrij.

Oldeboorn 3 liep een paar “tikkies” op tegen Frisia (8-2) en Sparta ’59 (26). Op woensdag 20 april reizen ze dan af naar Warga en zondag naar
Leeuwarden (Flamingo). Op zondag 1 mei dan op naar Deinum (Sparta
’59). Allemaal maar weer veel succes. En bedenk wel; “Als ik jou vraag te
laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan, maar dan weet ik ook
meteen wat je niet kan, want dat laat je niet zien”…….Doe er je voordeel
mee….

Uit onze clubbladen (14)
Tijd : 15 april 1923
Plaats : Bierhalle van Jetze Dijkstra
Handeling : Oprichten van de Oldeboornse Voetbalclub O.V.C.
Het optreden van onze voetbalclub is begonnen. De eerste in de omgeving
met Joure, Lemmer, Heerenveen, Warga en Grouw. Wat er sedertdien is
gebeurd is nauwelijks te beschrijven. Weet U dat toen de eerste radio
uitzending nog komen moest? Als men de geschiedenis leest, zoals onze
secretaris, die in De Zwart Witten doet herleven, ziet men tussen de regels
door hoe de club tijden van grote bloei en tijden van moeilijkheden gekend
heeft. En achter deze geschiedenis ziet men de mensen die hun beste
krachten aan de club wijdden, en die met elkaar gezorgd hebben dat de club
in zijn huidige vorm nog bestaat. Ziet men het eerste financiële verslag dan
valt het op dat de meeste uitgaven waren bestemd voor een feestavond!
Behalve feestvieren, altijd voetballen…….. iedere wedstrijd 11
spelers……. De tong uit de mond…….. trots na een mooie voorzet………
het knipoogje tussen een back en een half als zij samen een aanval
blokkeerden. Dit alles is onze voetbalvereniging en dat is het al jaren. Het is
de moeite waard hiervoor je beste krachten in te zetten, ieder op zijn eigen
plaats. Moge ieder dit grote voldoening schenken, moge de club bloeien!
En nu………. Feest vieren!!!!!!!!! Voorzitter
(overgenomen uit clubblad 21 – 3e jaargang – 17 april 1963)

EEN WAARGEBEURD
VERHAAL……
Feyenoord-duo heeft autopech
Cor van der Gijp is met 177 doelpunten in 233 wedstrijden nog altijd
Feyenoords topscorer aller tijden in het betaalde voetbal. Hij speelde dertien
interlands, waarin hij zes keer scoorde. Hoe hij met zijn clubgenoot Coen
Moulijn eens Oranje haalde is legendarisch. Coen Moulijn en Cor van der
Gijp waren eens uitgenodigd voor het Nederlands B-elftal in het Olympisch
Stadion tegen een Engelse ploeg. De selectie voor het echte Oranje zou
mede op grond van dat duel worden bepaald. Cor van der Gijp zei toen
tegen Coen Moulijn: ‘Als we nou te laat komen en pas de tweede helft

mogen meedoen, maken we meer kans, want dan zijn die Engelsen vast een
stuk vermoeider.’ Cor van der Gijp en Coen Moulijn hebben hun handen
helemaal zwart gemaakt en kwamen het stadion binnen toen de wedstrijd al
was begonnen. ‘We hebben autopech gehad,’ zeiden Coen Moulijn en Cor
van der Gijp in antwoord op de vraag waar ze bleven. Cor en Coen mochten
na de rust allebei meedoen en jawel……………………ze werden beiden
geselecteerd voor het Nederlands elftal

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een aanvaller neemt een directe vrije schop. Hij trapt in de grond, raakt de
bal wel, maar struikelt en valt dan per ongeluk met zijn hand op de bal, die
twee meter bij hem vandaan was gerold. Een medespeler van de nemer
loopt toe en schiet de bal direct in het doel. Wat beslist de scheidsrechter
nu?
A. indirecte vrije schop
B. hij kent een doelpunt toe
C. de vrije schop overnemen
D. directe vrije schop tegen de nemer wegens hands

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn en Irnsum delen de punten.
Op zondag 3 april stond de oud Boarnsterhim derby tussen Oldeboorn en
Irnsum op het programma. Het gat tussen beide teams is 7 punten in het
voordeel van Oldeboorn. Na een vrij paasweekend waarin Irnsum wel 2x
speelde, ging de thuisploeg op zoek naar eer herstel voor de 2-1 nederlaag
in Irnsum voor de winterstop. Bij Oldeboorn ontbraken Johannes Nijdam,
Robin Faber (geblesseerd) en Klaas Hartmans (studiereis met school). De
opstelling was als volgt: Dennis - Henk, Wietse, Johannes, Tom - Anno,
Sietse, Ringo, Robert - Age, Tsjerk. Wissels: Hotse, Jan Hendrik, Floris en
Stefan. In de eerste helft een gevaarlijker Oldeboorn. De thuisploeg liet
Irnsum het spel maken om in de tegenstoot Irnsum pijn te doen. De gasten
probeerden wel over de vleugels het Oldeboorn lastig te maken, maar de
verdediging van Oldeboorn onderschepte alle ballen. Goaltjesdief Huistra
werd in de eerste helft aardig aan banden gelegd door het centrale duo van
Boarn. Na een 20 minuten de eerste kans voor Oldeboorn. Anno zag zijn
kopbal net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Aan de andere kant
dacht de rechtsbuiten van Irnsum een vrije schietkans te krijgen. De
halfhoge bal werd op het laatste moment door Johannes weg getikt, waarna
de rechtsbuiten de al in de beweging was om vol uit te halen Johannes hard
raakte in de onderbuik. Gelukkig kon hij wel verder spelen. Diezelfde
Johannes had een paar minuten later geel moeten krijgen. Na een
inschattingsfout schoffelde hij spits Huistra onderuit. De prima leidende
scheids hield de kaart op zak. Een paar minuten later kreeg een

middenvelder van Irnsum wel direct geel na een overtreding op het
middenveld. Toch ging Oldeboorn met een 1-0 voorsprong de rust in. Na
ruim een half uur brak Age door over de linkerkant. Zijn harde schuiver
was de keeper van Irnsum te machtig. Deze voorsprong werd meegenomen
de rust in. In de pauze bleef Tsjerk geblesseerd achter in de kleedkamer.
Ook Age en Sietse waren niet helemaal fris meer. Een gehavend Oldeboorn
moest dus de 2e helft zien stand te houden. Irnsum zette de 2e helft aan, en
Oldeboorn kwam niet meer onder de druk vandaan. Toch leek de Boarnster
defensie niet te kraken. En anders was er nog keeper Faber die zijn doel
schoon hield. Age en Sietse maakten de 90 minuten niet vol en werden
vervangen door Jan Hendrik en Floris. Een kwartier voor tijd kreeg Irnsum
loon naar werken. De ingevallen rechtsbuiten kreeg iets te veel ruimte. Tom
probeerde de voorzet nog te kraken, maar zag door zijn tussenkomst de bal
over Dennis en Wietse die op de lijn stond heen vallen en binnenkant paal
binnen te rollen, 1-1. Irnsum rook bloed en ging op zoek naar de winnende
treffer. Oldeboorn zette daar de 2e helft weinig tegenover. Robert was wel
de hele middag een plaag voor zijn tegenstander, maar telkens eindigden
zijn acties in schoonheid of werd hij onreglementair gestuit. Toch kwam
Oldeboorn uit het niets 5 minuten voor tijd op 2-1. Johannes gaf van eigen
helft een lange crosspass over de verdediging op Hotse. Deze bal ging net
over Hotse heen, maar stuiterde in de 16 ongelukkig tegen een Irnsummer
hand. De scheids floot voor een penalty. Deze werd door Robert koeltjes
benut. 2-1 voor en nog 5 minuten. Dan hoop je de 3 punten over de streep te
trekken. Alleen viel de gelijkmaker in de laatste minuten wel. Een corner
van Huistra werd afgeslagen, maar de 2e bal op het middenveld was voor
Irnsum. Huistra stond op dat moment helemaal vrij op de hoek van rand 16.
Hij werd prima bediend en met een harde diagonale schuiver liet hij Dennis
kansloos. Vlak daarna brak dezelfde Huistra nog een keer door en schoot
rakelings over de kruising. Daarmee eindigde de wedstrijd in 2-2. Een
terechte uitslag over 2 helften, al mocht de thuisploeg het meest blij zijn
met een punt. Volgende week gaat de ploeg op bezoek bij Black Boys in
Sneek. Zij staan net als Oldeboorn op 31 punten. Bij winst speelt de ploeg
zich dan zo goed als veilig in de 4e klasse A, en kan er zelfs stiekem nog
gekeken worden naar de laatste periode.

Oldeboorn zo goed als veilig na zege op Black Boys.
Op zondag 10 april speelde Oldeboorn de uitwedstrijd in Sneek tegen Black
Boys. De thuiswedstrijd was door Oldeboorn met 4-2 gewonnen. Oldeboorn
verloor na de winterstop pas 1x. De laatste 2 wedstrijden waren 2 gelijke
spelen tegen De Blesse en Irnsum, beide 2-2. Vandaag kon Piet de Winter
in vergelijking met verleden week geen beroep doen op de geblesseerde
Tsjerk Akkerman. Ten opzichte van een week geleden 2 wijzigingen in de
basis elf.

Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Anno, Robert, Sietse,
Klaas – Age, Hotse. Wissels: Jan Hendrik van der Wal, Ringo Crone, Floris
Crone en Stefan Oosterbaan. Oldeboorn wil nog wel eens slap aan een
wedstrijd beginnen, maar dat gold vandaag voor Black Boys. Binnen 5
minuten kreeg Oldeboorn 2 100% kansen. Maar de aanvallers hadden het
vizier nog niet op scherp staan. Na 6 minuten een mooie voorzet van
Robert, bal blijft hangen in de 16 van Black Boys en Hotse laat de keeper
kansloos met een lage schuiver. Een terechte voorsprong op dat moment.
Black Boys komt er in de beginfase niet aan te pas. Na een kleine 20
minuten werd het leed van Black Boys nog groter. Klaas snoept zijn directe
tegenstander de bal af, waarna deze hem van achteren bewust onderuit
schopt. Vanaf de kant leek dit een nuttige overtreding, maar de scheids
stond er vlakbij en trok een directe rode kaart. De spelers van beide teams
vonden dit de juiste beslissing. Black Boys heeft de naam van een
vervelende provocerende ploeg, maar vandaag totaal niet. Geen gezeik op
de goed leidende scheids deze middag. En deze rode kaart bracht bij hen
wel de scherpte. En dan blijkt het tegen 10 man een stuk lastiger voetballen.
De thuisploeg stroopte de mouwen op en begon plotseling te voetballen. Na
een half uur, besluit de middenvelder van hen een schot uit de 2e lijn te
produceren. Deze daalt net onder de lat achter de verslagen keeper Faber.
Daarna is Oldeboorn het even kwijt, en mag van geluk spreken dat 2
minuten later een grote kans om zeep wordt geholpen door hun snelle
linksbuiten. Daar waar beide ploegen met een gelijke stand de rust op lijken
te zoeken, komt Oldeboorn op slag van rust weer op voorsprong. Age de
Jong schiet vanaf rand 16 de bal hard en laag achter de doelman. Een mooie
opsteker. In de rust wordt gehamerd om vanuit de organisatie te blijven
spelen, want die was even zoek naar hun rode kaart. Age blijft geblesseerd
achter in de kleedkamer en wordt vervangen door Ringo. In de 2e helft heeft
Oldeboorn een duidelijk overwicht door een man meer. Black Boys
probeert vooral met lange ballen gevaarlijk te worden. Maar deze worden
allemaal onderschept door de laatste linie. Alleen een vrije trap van 35
meter verraste Dennis bijna. Hij had geluk dat de bal uit zijn handen net
over de lat viel. Een Heinz-kroketje stond in het verslag van Black Boys.
Het was voor Oldeboorn wachten op de bevrijdende 1-3. Na een uur spelen
kwam deze er. De laatste weken ongelukkig spelende Robert, wordt door
Klaas alleen voor de doelman gezet, en faalt niet in de afwerking. Daarna
lijkt Black Boys rijp voor de slacht, maar Klaas die een prima wedstrijd
speelde en veel prachtige duels uitvocht met de Spaanse tegenstander
vandaag had de pech dat tot 2x toe zijn schot de lat raakte. 1 van deze
ballen kwam via de onderkant van de lat terug het veld in. Na afloop zei de
grensrechter dat deze bal zat, maar dat was voor de Boarnsters niet waar te
nemen, en dus ook geen protesten. 10 minuten voor tijd werd het nog weer
even spannend. De veel mee opkomende rechtsback liet iedereen zijn hielen
zien. Zijn voorzet op de achterlijn werd nog door Johannes aangeraakt,

waardoor zowel Wietse als Henk uit positie was. Deze bal viel weer eens
precies goed voor de tegenstander die vanaf 11 meter vrij kon afdrukken en
Dennis kansloos liet. Black Boys zette gelijk druk om op zoek te gaan naar
de gelijkmaker, maar de ruimte die weg werd gegeven werd gelijk
afgestraft. Wederom was het Robert die zijn 2e van de middag scoorde. 2-4
en de 3 punten zaten bij de Boarnsters in de tas. Ringo zal de komende
weken nog wel regelmatig getagt worden op facebook in filmpjes van
ongelooflijke missers. In de slotseconde brak Robert weer door, speelde de
bal langs de keeper breed op de meegelopen Ringo. Hij wilde de bal rustig
met de binnenkant voet binnen tikken om zo zijn 1e goal in het eerste te
maken. Alleen zag hij tot zijn afgrijsen dat de bal langs de verkeerde kant
van de paal ging. Daarna floot de scheids voor het einde. Met nog 4
wedstrijden te gaan heeft Oldeboorn nu 7 punten voorsprong op de onderste
plekken. In theorie kan het nog mis gaan, maar de ploeg is zo goed als
veilig. Daarnaast staat Oldeboorn nu op een gedeelde 2e plaats in de laatste
periode achter Warga. Die ploeg kan volgende week kampioen worden.
Voor Oldeboorn zou het een geweldig toetje zijn als de ploeg zich weet te
plaatsen voor nacompetitie om promotie. Een mooi vooruitzicht wat de
ploeg in de komende 4 wedstrijden kan bewerkstelligen. De ploeg krijgt
nog allemaal concurrenten om de bovenste plaatsen. Op zondag 24 april is
SC Bolsward de tegenstander op het eigen sportcomplex.
Johannes Watzema

Drachten 4 - Oldeboorn 2
Op zondagmorgen .. om 10.00 uur mocht Oldeboorn 2 aantreden tegen
koploper Drachten 4. De selectie van Harm Oosterbaan was deze morgen
op volledige oorlogssterkte en kon tevens rekenen op 2 sterkhouders van
Oldeboorn 3, nl. Siete Veenstra en August Faber. Ook Hotse Dekker was na
enige tijd blessureleed weer van de partij. Kortom alle ingredienten waren
aanwezig om het de Drachsters op het eigen (kunstgras)veld lastig te
kunnen maken. Zelfs de ongeslagen koploper was op voorhand wat
nerveus, aangezien Oldeboorn 2 het Drachten 4 in de heenwedstrijd in met
name de eerste 20 minuten behoorlijk lastig had gemaakt en zelfs de
bovenliggende partij was. Desondanks wist Drachten de wedstrijd destijds
toch in hun voordeel te beslissen (2-5). Vandaag was alles anders. Drachten
4 was vanaf het begin de bovenliggende partij en tikte de bal erg makkelijk
rond. Oldeboorn 2 wist vrijwel niets te creëren en kon alleen maar
tegenhouden en deed dat eigenlijk niet eens echt onverdienstelijk. Qua
organisatie stond het best aardig, toch wist Drachten bij rust al 4-0
voorsprong op het bord te krijgen... Ook na rust in eerste instantie hetzelfde
spelbeeld, ware het niet dat good old August Faber het kunstgras in
Drachten halverwege de tweede helft betrad. Net als een week eerder wist
August in de tweede helft het verschil te maken door voortdurend dreigend
te zijn en een doelpuntje mee te pikken, klasse. Dit zorgde toch voor de
nodige problemen bij Drachten 4. Dit stelde ook de ingevallen Hotse (2x),

Jeroen in staat om de score wat dragelijker te maken. Ook Drachten wist
nog 2x het net te vinden, waardoor de eindstand van 6-4 op het bord kwam
te staan in het voordeel van de Drachsters. Jelle-Jacob de Vries

Jeugdverslagen
Oldeboorn B1 - Heerenveense Boys. B5
We moesten tegen Heerenveense Boys.
Eerste helft kwamen we met 1-0 voor door Rinse.
Tweede helft: we waren nog niet eens begonnen en we stonden al 1-1.
5 minuten later kwamen wij weer terug met een goal van Erben 2-1.
later kwamen we weer met 2-2 gelijk te staan.
Later kregen we ook nog een penalty.
Alleen miste Ids die.
Eindstand 2-2 Groetjes Ids de Roos

V.V. Oldeboorn B1 - Balk B3
Zaterdag 16 april moesten we om 11 uur thuis spelen tegen Balk. Balk
trapte af. In de eerste helft heeft Balk een paar kansen gehad, maar Hessel
had ze allemaal. Toen was het rust en de stand was nog 0-0. In de tweede
helft begonnen wij beter te spelen en we een paar goede kansen gehad. Na
25 minuten spelen in de tweede helft viel er een goal voor Balk en was de
stand 0-1. Wij werden toen nog feller. Rinse scoorde net niet, dat was wel
jammer. Verder was het een mooie wedstrijd. Jammer dat we met 0-1
hebben verloren. Groeten Jurrit Dijkstra

Oldeboorn D1 – Rottevalle D2
Zaterdag 9 april moesten we thuis voetballen tegen ROTTEVALLE D2.
In de eerste helft stonden we met 2-0 voor. Levi had 2 keer
gescoord. In de tweede helft scoorden Levi, Tamme en Remco. Levi
scoorde 2 Tamme 1 en Remco 1 . De eindstand was 6-0 voor
Aldeboarn. het was een leuke wedstrijd. Groetjes Tiemen Jelsma

Oldeboorn D1 - ONR D2
Zaterdag 16 april moesten we tegen ONR voetballen, een paar ervan waren
hele grote jongens. We moesten om 9 uur in de box zijn en begonnen met
de warming up. Toen de wedstrijd begon maakte ONR vrij snel 0-1.
Daarna maakte Levi de 1-1. Na de rust maakte Levi de 2-1. Maar al snel
maakte ONR de 2-2. Ik vond het op dat moment een spannende wedstrijd.
Toen maakte ONR 2-3. En daarna maakten ze zelf de 2-4 en dat is ook de
eindstand. Ik vond het wel een leuke wedstrijd.
Groetjes Ralf van Warmerdam

Oldeboorn E1 - tegen Sjo EVC E2
Wij hebben zaterdag tegen de koploper gespeelt. Bij de eerste helft stond
het 1-1 en Dani heeft die goal gescoord. En bij de tweede helft stond het 4-2
voor de koploper en Kyran heeft die goal gescoord. En het was een leuke
wedstrijd. Groetjes Janieck van Asperen

Aengwirden E2-Oldeboorn E2 (2 april)
We hebben deze wetstrijd 3-3 gespeeld. Jesse scoorde als eerste daarna
Mees toen zijn we met 2-0 de rust in gegaan. In de tweede helft wert het 21 en toen scoorde Mees 3-1. De tegen standers kwamen sterk trug want ze
scoorden twee keer. Het was uiteindelijk 3-3. Het was een hele spannende
wedstrijd. Binnenkort spelen we thuis tegen ze. Hopelijk winnen we dan.
Groetjes van Sjoerd Sixma

OLDEBOORN E2 - SPORT VEREENT E2 d.d. 16-4-2016
Een spannende wedstrijd, op een zeer winderige (en daardoor koude)
ochtend! Tijdens de eerste helft stond Joris op keep. We begonnen iets
eerder dan gepland en na ca. 5 minuten viel het eerst doelpunt al: 0-1 voor
Sport Vereent! Dit was voor Oldeboorn het sein voor een hogere
versnelling: niet lang daarna beantwoordden zij de achterstand met 1-1 door
Jesse, 2-1 door William en 3-1 door Sebastiaan! Helaas viel Anniek de
eerste helft uit door een blessure en kon de rest van de wedstrijd niet meer
meespelen. In de rest van de eerste helft bleef het spannend, met mooie
kansen aan beide kanten. De tweede helft stond Sebastiaan op keep.
Oldeboorn had het best zwaar (ook door de tegenwind!), al waren de
partijen goed aan elkaar gewaagd. De tegenpartij was tijdens de rust goed
opgeladen en opgepept, waardoor zij sterk terugkwamen. Opnieuw voor
beide partijen mooie kansen, maar helaas ook diverse ongelukjes. De
tegenpartij maakte in de (opnieuw spannende) tweede helft opnieuw een
doelpunt, waardoor de eindstand 3-2 werd. En daarna: op naar de warme
douches! Groetjes van Mees Beeuwkes (en zijn moeder)

Oldeboorn F2 – SJO RVC F6
Zaterdag 2 april, thuiswedstrijd van de F2 van VV Oldeboorn tegen SJO
RVC F6. De jongens waren er helemaal klaar voor, de zon scheen en alles
leek mee te zitten. Syb en Thomas hebben beide een prachtig doelpunt
gemaakt. Tijdens de pauze stond de tegenpartij een beetje voor maar alles
leek nog mogelijk. Helaas de tweede helft was de tegenpartij toch echt
sterker en hebben de jongens hun verlies moeten nemen. De eindstand was
6 voor SJO RVC tegen 2 van Oldeboorn. Roos Damstra

Gorredijk F7 – Oldeboorn F2
Het was mooi weer, het zonnetje scheen en het team stond in de
kleedkamer al te popelen om los te mogen gaan! Gorredijk zou zeker te
verslaan zijn werd er gezegd maar het tegendeel moest nog bewezen
worden. Het was een spannende en mooie wedstrijd om te zien.
Wat ook mooi is, is dat er al flink overgespeeld wordt wat soms nog niet
meevalt! Er weren ook prachtige voorzetjes gegeven onder andere door
syb, mooi voor het doel en dan toch net niet erin!! Ohw, wat was het
spannend! Het doelpunt van Gorredijk gaf de doorslag, maar Aldeboarn
was zeker beter in het spel. Ga zo door allemaal! Uitslag was dus 1-0 voor
Gorredijk. Rina Hofstra

HET JUISTE ANTWOORD OP DE
SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is A: Het gaat hier om het twee keer spelen van de bal
zonder dat een andere speler de bal heeft gespeeld. Omdat het vallen met
zijn hand op de bal per ongeluk gebeurt, is hier geen sprake van een
opzettelijke handsbal. Bij een opzettelijke handsbal bij het voor de tweede
keer raken van de bal had de spelhervatting een directe vrije schop moeten
zijn, op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd geraakt.

Schoonmaakschema
Week 18 E2
Week 22 D’s

2 t/m 7 mei
30 mei t/m 4 juni

Week 26 B’s
Week 36 35+

27 juni t/m 2 juli
5 t/m 10 sept.

Piet van der Feer Bokaal
August Faber
Age de Jong
Robert van Roeden
Jeroen Beeksma
Hotse Dekker
Aaltsen Bergsma
Ate Bergsma
Siete Veenstra
Tsjerk Akkerman
Anno Huisman
Arnold Oosterbaan
Nico Veld
Robert van Steinvoorn

19
13
13
11
8
6
6
6
5
5
5
5
4

Sietse van der Brink
Johannes Nijdam
Klaas Hartmans
Wiemer Dekker
Corné Schukken
Patrick Antonissen
Peter Krako
Wietse Huisman Wzn
Tom Proot
Johannes Watzema
Floris Crone
Tjitse de Jong
Martin Meester

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Kantinediensten zondag

Kantinediensten zaterdag

Wedstrijdprogramma
Vrijdag 22 april (Aengwirden)
Oldeboorn 35+ - Mildam 35+
Oldeboorn 35+ - Read Swart 35+
Aengwirden 35+ - Oldeboorn 35+

19.15
19.45
20.15

Zaterdag 23 april
CVVO B3 – Oldeboorn B1
Opende D2 – Oldeboorn D1
Oldeboorn E1 – Heerenveen E5
SJO RVC E5 – Oldeboorn E2
Oldeboorn F1 – Heerenveen F7
Oldeboorn F2 – Jubbega F4
Oldeboorn MP1 – Tijnje MP1
Oldeboorn MP1 – Read Swart MP1
Oldeboorn MP1 – Jubbega MP2

12.30
09.00
10.00
10.00
09.00
10.00
10.00
10.15
10.30

Zondag 24 april
Oldeboorn 1 – Bolsward 1
Thor 2 – Oldeboorn 2
Flamingo 2 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
11.00

Zaterdag 30 april
Oldeboorn B1 – Read Swart B1
Oldeboorn D1 – GAVC D2
Jubbega E2 – Oldeboorn E1
Oldeboorn E2 – DWP E3
DWP F2 – Oldeboorn F1
Sport Vereent F1 – Oldeboorn F2

11.00
09.30
08.45
09.30
09.00
10.30

Zondag 1 mei
Warga 1 – Oldeboorn 1
Sparta`59 1 – Oldeboorn 3

14.00
12.15

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

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

