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Beker van Verdienste
Vrijdag 25 november op de ledenvergadering werd de beker van verdienste
uitgereikt! Deze wordt jaarlijks uitgereikt! Dit jaar ging hij naar de
bezorgers van de voetbalkrantjes!! Zeer verdiend, sommige doen dit al
jaren! Gefeliciteerd!!!!

Piet`s overzicht
Deze keer maar even geen p(r)ietpraat aangezien
ik allerlei andere perikelen aan m’n kale kop
heb…en dus niet veel tijd heb om bijvoorbeeld
even een ouwe boom op te zetten over
bijvoorbeeld de AOW-leeftijd…My god hoe lang
moeten we nog? Ik kan me nog de tijd herinneren
dat ik schrijven thuis kreeg van het pensioenfonds
met als (vroeg)pensioenleeftijd 58 jaar, of daaromtrent, en hoe ziet het er nu
uit??? Zonder blikken of blozen mag je gewoon 10 jaar langer werken. Of
moet ik misschien blij zijn dat ik nog werk heb? Dat zou ook best ’s
kunnen. Het neemt alleen zoveel vrije tijd in beslag... Ok dan stop ik nu
gelijk maar met dit gemekker, anders had ik beter een geit kunnen kopen.
Het overzicht dan. Oldeboorn 1 wist in Akkrum een verdienstelijk
gelijkspel uit het vuur te slepen (1-1). Afgelopen zondag werd de
doelpuntenmachine weer even aangezet thuis tegen RKO. Het werd 5-0, en
ze doen weer volop mee in de titelstrijd. Zondag a.s. de laatste wedstrijd
alweer voor de winterstop en wel uit tegen Oosterlittens. Sluit 2016 even op
een waardige manier af jongens!!! Oldeboorn 2 heeft het zeker (nog) niet
dit seizoen. Weer konden we 2 nederlagen noteren. Tegen Nicator werd met
3-1 verloren en zondag werd thuis nipt met 2-3 van FVC verloren. Weer
niks dus…Zondag maar op naar Warga en een week later maar hopen dat
de Flamingo’s deze kant wel opkomen. Voor de winterstop nog een paar
puntjes zou mooi zijn. Oldeboorn 3 heeft Rebaf verkocht??? Ze scoren
helemaal niet meer!!! Forse nederlagen tegen Emmeloord (0-5) en SWZ
Boso Sneek (9-0!!) mochten we bijschrijven…Waar ligt dit probleem? Is
het de ouderdom, of de jonge gretigheid?? Zegt u het maar. Misschien komt
er nog een wedstrijdverslag binnen waaruit we kunnen opmaken waar het
probleem momenteel ligt. Zondag a.s. thuis tegen Emmeloord de eerste
seizoenshelft maar even afsluiten met een overwinninkje en een paar potjes
bier na afloop, een goed gesprek onderling, en dan na de winterstop gaan
met die banaan. Komt helemaal goed!! Oldeboorn Dames is helaas niks
(meer) van bekend…Waar zijn ze gebleven?? Trainen ze nog op
maandagavond, of is het inmiddels te koud? Oldeboorn JO17 wist op 19
november helaas in Grou niet te winnen. Ze gingen met 3-1 ten onder. Een
week later speelden ze wel weer een spannende wedstrijd thuis tegen Joure
met als resultaat een 5-4 overwinning. Ze doen lekker mee bij bovenste
drie. Zij zijn het enige jeugdteam dat voor de winterstop nog een wedstrijd
speelt, en wel zaterdag a.s. uit tegen Irnsum/GAVC. Dat is de koploper, dus
dat wordt een moeilijk potje. Akkrum/Oldeboorn JO15 wist de laatste
wedstrijd spectaculair te winnen thuis van LSC met 6-5. Ze zijn keurig als

3e geeindigd. Oldeboorn JO13 pakte op de valreep ook nog even een
overwinning mee. Van de oosterburen uit Nijbeets wist men met 1-2 te
winnen. De 6e plek is hun deel in de competitie. Oldeboorn JO11 1 zijn al
sinds 12/11 uitgespeeld….10 puntjes gehaald en een 5e plek. Oldeboorn
JO11 2 mocht nog wel 2 keer de wei in. Helaas leverde ook dit geen
puntjes op. Nederlagen tegen Akkrum (4-3, hoe pijnlijk…) en Jubbega (64) zorgen voor een rode lantaarn met daaraan slechts 1 puntje…’t Is net
oars…Oldeboorn JO9 wist helaas ook de laatste wedstrijd niet te winnen.
Tijnje ging er met 3-2 razendsnel vandoor. Gelukkig wisten ze in de
eindstand Blue Boys nog net onder zich te houden. Het kan na de
winterstop allemaal alleen maar beter gaan. Dan wens ik jullie allemaal
maar weer het beste. Oh ja, het lek bij Cambuur leek boven, maar helaas
Arne en Sipke zitten toch weer in een dipke….Dan gaat het 30 kilometer
verderop iets beter…Hopelijk gaan we komende week op Europees niveau
ook nog wat resultaten zien, zodat we toch na de winter naast Ajax
(uiteraard..) ook nog een paar andere deelnemers in de Europa League
hebben. Zo, dan kan na vandaag die vreemde man met dat rare rooie pak,
die idiote witte baard en die rooie badmuts en met z’n rare “gekleurde”
kostganger ook weer naar zuidelijke oorden afzakken. Hebben we dat ook
weer gehad. Hopelijk zijn ze nog wel even bij de clubbladbezorgers langs
geweest. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat zij dit jaar de Beker
Van Verdienste hebben ontvangen. Chapeau!!! Dan ga ik nu stoppen anders
“am I running after the facts”……Leuker kunnen we het niet maken…pfff

Dames
Graag nodigen wij (de dames van Boarn) Piet Tysma uit om langs te komen
bij de training. Wij kunnen dan even met u kennis maken en u kunt kijken
hoe het gaat met het trainen. U mag dan zelf een oordeel geven.

Groet de dames van Boarn

Uit onze clubbladen (22)
VOORZICHTIGHEID
In de box zijn in de loop der tijd enige vernielingen aangericht. Wie dat
doet, doet er niet toe. Maar het moet niet. Een gat in de deur en een gaatje
in het dak is eigenlijk niet nodig. Is het niet zo dat wij met zijn allen trots
moeten zijn op onze accommodatie hier. Nergens vinden wij in onze
competitie iets dergelijks. Ook in de amateur K.N.V.B. afdelingen is zo iets
sporadisch te vinden. Zorg er daarom voor dat wij hier trots op kunnen
blijven. Vecht niet om een douche. Die tien minuten die e vroeger of later
bent, doen het niet. En ruk de deuren niet uit hun scharnieren; dat doe je

thuis (hopelijk voor je huisbaas) ook niet. Probeer allemaal iets bij te dragen
om de spullen knap te houden.
(overgenomen uit clubblad 10 – 4e jaargang – 6 november 1963)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een aanvaller die zich achter de doellijn heeft teruggetrokken om zich aan
buitenspel te onttrekken, schreeuwt in die positie een aanwijzing naar een
medespeler, die ter hoogte van het strafschoppunt in het bezit van de bal is.
De scheidsrechter fluit af en toont de schreeuwende speler een gele kaart.
Hoe hervat hij het spel?
A. Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond toen
afgefloten werd.
B. Een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal zich bevond toen
afgefloten werd.
C. Een scheidsrechtersbal op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats
waar de schreeuwende speler stond.
D. Een indirecte vrije schop op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats
waar de schreeuwende speler
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn verliest 2 punten door onterechte penalty
Op zondag 27 november mocht Oldeboorn op bezoek bij Akkrum. Een
echte streekderby in de 4e klasse A tussen de koploper en de gedeelde
nummer 2. Oldeboorn kon vandaag aantreden in de vaste basis elf: Dennis –
Henk, Wietse, Johannes W, Tom – Johannes N, Hotse, Max, Anno – Age
en Robert. Wissels: Arnold, Tim, Sietse en Stefan. Oldeboorn liet zich laatst
in de derby tegen Irnsum de kaas van het brood eten. Dit mocht vandaag
niet gebeuren, en Oldeboorn liet vanaf de aftrap zien geen ontzag voor de
koploper te hebben. Het klapte er op in de duels en liet Akkrum niet
voetballen. In de eerste helft was Oldeboorn dan ook bovenliggend en werd
regelmatig via de spitsen gevaarlijk. Robert was vandaag weer ongrijpbaar
voor de defensie van Akkrum. Ook op het middenveld won Oldeboorn de
meeste duels en maakte het de koploper moeilijk. Na zo’n 20 minuten was
Oldeboorn dichtbij de 0-1. Robert draaide zich knap vrij, zijn schot ging
voor langs en werd bijna door Johannes N binnen getikt, helaas was de bal
net te scherp om hem binnen de palen te tikken. Vlak daarna moest keeper
Geertsma van Akkrum handelend optreden bij een schot van Robert. De
stuit in de bal wist hij tot corner te tikken. Vooral de corners van Robert
waren gevaarlijk. En de lange mensen van Oldeboorn zorgden voor veel

gevaar. Aan de andere kant moest Dennis twee keer handelend optreden bij
schoten van Schaap en De Vries uit de 2e lijn. Beide keren liet Dennis de
bal los, maar was er niemand in de buurt om te profiteren. Voor rust kwam
Oldeboorn terecht op een 0-1 voorsprong. Uit een corner van Robert kopte
Anno in de 35e minuut de 0-1 binnen. Met deze stand werd ook de rust
bereikt. Na rust ging Oldeboorn op dezelfde voet verder. De druk werd er
goed opgehouden. Daarom besloot Akkrum om het spel om te gooien en
vooral de lange bal te gaan hanteren. Via deze onvoorspelbare ballen werd
Akkrum een paar keer gevaarlijk. Na zo’n bal verscheen Schaap alleen voor
Dennis, maar hij kwam als winnaar uit de strijd. Er leek voor Oldeboorn
niks aan de hand tot dat De Vries in de 62e minuut een penalty versierde
voor Akkrum. Hij gleed uit in de 16 waarna Johannes W de bal uit zou
verdedigen. De Vries stond snel op, en schopte Johannes W van achter
tegen het kuitbeen aan en liet zich voor hem vallen. Tot afgrijzen van
iedereen die Oldeboorn een warm hart toe draagt floot de scheids voor een
penalty en gaf hij ook nog een gele kaart. Dit cadeautje werd door Postma
dankbaar benut. Daarna was Oldeboorn de kluts even kwijt en kreeg
Akkrum kansen. Uit een vrije trap was De Vries dichtbij de 2-1, maar deze
bal ging net naast. In het laatste kwartier gingen beide ploegen op zoek naar
de winst. Oldeboorn kreeg nog een paar prima kansen. Age zag een inzet in
het zijnet verdwijenen. Keeper Geertsma wist een bal van Robert nog net
tot corner te tikken. De grootste kans was voor Hotse naar een kluts situatie
kwam de bal voor zijn voeten. Helaas mikte hij over de goal van Akkrum.
Ook Akkrum kreeg nog kleine kansjes. Uit een klutsbal uit een corner tikte
Johannes W net de bal weg voor Postma. Ook moest Dennis nog en keer
handelend optreden bij een schot in de korte hoek. Zo eindigde deze
sportieve en zeker niet saaie derby in 1-1. Bij Oldeboorn heerste vooral het
gevoel van onrecht over de penalty. Wordt die niet gegeven, dan moet je
nog maar zien of Akkrum wel langzij komt. Voor de toeschouwers was het
een enerverende derby. Over 90 minuten gezien was de uitslag wel terecht.
En zo blijft het spannend in de top 4 van de 4e klasse A. Volgende week
komt RKO op bezoek in Oldeboorn. Daarna gaan we nog op bezoek bij
Oosterlittens.

Oldeboorn in 2e helft ruim langs RKO
Op zondag 4 december mocht Oldeboorn het thuis opnemen tegen RKO uit
Rutten. Verleden jaar gaven beide ploegen elkaar weinig toe, en eindigden
beide confrontaties in 1-1. Vandaag was Oldeboorn vooral in de 2e helft
oppermachtig. Trainer Piet de Winter moest vandaag wat schuiven in de
opstelling. Door ziekte ontbraken Wietse Huisman en Hotse Dekker, zij
werden vervangen door Ringo Crone en Sietse van de Brink. Opstelling:
Dennis – Henk, Johanes N, Johannes W, Tom – Max, Ringo, Sietse, Anno –

Age en Robert. Wissels: Iwan, Tim en Stefan. Onder een prima winter
zonnetje werd de wedstrijd iets over 2-en in gang gezet door de scheids.
Deze man zou er in de eerste helft een potje van maken. De beginfase was
van beide kanten rommelig. Oldeboorn had moeite met het spel van RKO,
de gasten wisten vaak de vrije man te vinden, doordat het positioneel niet
goed stond. Ook ontbrak in de openingsfase de scherpte bij Oldeboorn.
Duels werden slap aan gegaan, en ook de alertheid bij de 2e ballen ontbrak.
Toch was de eerste grote kans voor Oldeboorn. Ringo werd door Anno de
diepte in gestuurd. Alleen voor de keeper bleef hij niet rustig en verloor het
overzicht. De bal had breed gemoeten op de volledig vrij staande Robert.
Ringo schoot de bal hoog over. Halverwege de eerste helft ergerde de
thuisploeg zich aan de beslissingen van de scheidsrechter. Elk duel werd
afgefloten van de thuisploeg, terwijl RKO voor de dezelfde dingen door
mocht voetballen. Na 29 minuten kreeg RKO een goedkope penalty. In de
hoek van het strafschopgebied deelde Johannes N een schouderduw uit. De
scheids gaf geel en een penalty aan RKO. Deze werd door Dennis prima
gestopt, waarna Tom de bal corner schoot. Hierin zag de scheids weer een
doeltrap. De beste man was het helemaal kwijt. Aan de andere kant werd
Robert tot tweemaal in de 16 gehaakt en had de bal op de stip gemoeten, dit
wilde de scheids niet zien. Tussendoor raakte Robert nog de paal met een
schot uit de 2e lijn. Toen een speler van RKO op de rand van de 16 uit het
niks ging liggen, gaf de scheids wel weer gelijk een vrije trap. Deze werd
ook door Dennis uit de goal gebokst. Vlak voor rust moest Dennis nog een
keer handelend optreden toen een klutsbal precies voor de voeten viel van
hun aanvaller. De speler had een vrije schietkans van een meter of 6, maar
ook deze bal was voor uitblinker Dennis. Vlak voor rust kreeg Ringo zijn
tweede grote kans van de wedstrijd, ditmaal zette Robert hem alleen voor
de keeper, en deze keer schoof hij de bal naast. Na een onschuldig duel op
het middenveld kreeg een speler van RKO ook uit het niks een gele kaart.
Ook Age kreeg nog geel na een onnodige overtreding op de middenlijn. De
wedstrijd leek op een 0-0 ruststand af te stevenen. Toch ging Oldeboorn
met 1-0 rusten. Age ging vanaf links de zestien meter in, en ging makkelijk
liggen. Ook hierin gaf de scheids geel en een penalty. Dit cadeautje werd
door Robert dankbaar uitgepakt. Een mooie opsteker voor de thuisploeg na
een frustrerende eerste helft. In de rust werden alle neuzen weer even de
goede kant op gezet. Vanaf minuut 1 in de tweede helft ging Oldeboorn op
zoek naar de 2-0. RKO werd vast gezet, en Oldeboorn wist telkens de 2e bal
te winnen. Na 5 minuten stuurde Johannes W een perfecte diepe bal op
Age, alleen voor de keeper scchoof hij de bal voorlangs. Na een klein uur
kwam de bevrijdende 2-0 er voor de thuisploeg. Uit een corner van Robert
kopte Anno de bal door de benen van de keeper binnen. Daarna geloofde
RKO het wel en kon Oldeboon aan het doelsaldo werken. In de laatste 20

minuten had de score nog wel hoger uit kunnen vallen dan de uiteindelijke
5-0. De 3-0 was de mooiste goal van de middag. Na goed doorgaan van
Henk, kwam de bal uiteindelijk bij Age terecht aan de linkerkant. Hij kwam
naar binnen en schoot vanaf een meter of 25 de bal hard in de bovenhoek.
Een minuut later zette Johannes W met een diepe bal Robert alleen voor de
keeper. Deze bal werd door de keeper uit de goal getikt. In de 77e minuut
stuurde Johannes W een bal de diepte in op Sietse, hij ging knap langs de
man en bediende Robert op maat. Robert liet de keeper kansloos met een
simpele schuiver. Zijn 2e van de middag en al zijn 15e van dit seizoen. Vlak
daarna maakte Age ook zijn 2e van de middag en 13e van dit seizoen na een
mooie combinatie van achteruit dit begon bij Tom. Verscheen hij alleen
voor de keeper en scoorde simpel de 5-0. In de slotfase werd Age nog
vervangen door Iwan. De grootste kans in de laatste minuten was voor
RKO. Bij een vlotte combinatie werd de verdediging uit elkaar gespeeld.
Max vergat mee te lopen en de middenvelder stond 1 op 1 met Dennis.
Laatstgenoemde kwam als winnaar uit de strijd. De corner leverde niks
meer op. Vooral Max was na afloop kapot. Hij speelde een meer dan
uitstekende pot als verdedigende middenvelder. En won bijna alle duels en
maakte de meeste meters van iedereen. De echte man of the match was
Dennis Faber. Zijn cruciale reddingen in de eerste helft hielden Oldeboorn
op de been. Met deze 5-0 overwinning blijft Oldeboorn prima mee doen.
Koploper Akkrum verloor met 2-0 bij Read Swart en ziet Renado passeren.
Met de top 4 op 2 punten van elkaar wordt het weer een spannende
competitie. Volgende week is de laatste speelronde voor de winterstop.
Oldeboorn gaat op bezoek bij Oosterlittens. Daar gaan ze proberen de prima
eerste seizoenshelft met nog eens 3 punten af te sluiten.

Oldeboorn 3 - Emmeloord 5
Zondag moesten we spelen tegen de koplopers Met August de eerste helft
op goal was de ruststand 0-2. Frans stond de tweede helft op goal en hij
moest 3x de bal uit het net vissen! Maar liefst 5 B-junioren deden er
vandaag mee en zij worden met de week beter! Bedankt voor het mee
willen doen met ons! één van de 13

Jeugdverslagen
V.V. Oldeboorn JO17 B1 - Leovardia JO17 B3
Zaterdag 12 november moesten we om 11 uur thuis spelen tegen Leovardia
B3. De wedstrijd begon gelijk spannend omdat ze erg goed waren.
Leovardia had een paar kansen maar wij ook. Uiteindelijk scoorde rik en
stonden we 1-0 voor, maar de wedstrijd was nog niet beslist. Het werd rust
en we stonden 1-0 voor. In de tweede helft kregen wij al snel een penalty.

Gerben nam de penalty en scoorde deze in de linkerhoek. We stonden nu 20 voor. Leovardia begon beter te spelen omdat ze nog wilden winnen.
Leovardia scoorde de 2-1 dus moesten we nog even volhouden. De stand
bleef 2-1 voor Oldeboorn. Het was een leuke en spannende wedstrijd.
Groetjes Jurrit Dijkstra

vv.Oldeboorn JO13-1 - Drachten JO13-4
Zaterdag 5 november moesten wij thuis tegen vv.Drachten voetballen.
Drachten kwam al vrijsnel met een goal. Toen kregen wij een vrijetrap en
die mocht ik nemen, ik scoorde hem dus stond het 1-1. Later was er teveel
ruimte in de verdediging van Drachten dus Kyran schoot de bal op doel en
hij zat. 2-1. Daarna maakte Drachten nog een goal en was het pauze. Na de
pauze ging het minder we kregen nog 5 goals tegen. Uiteindelijk is het 2-7
geworden voor Drachten.  Groeten Lyanne Huitema

Oldeboorn JO13-1 – Jubbega JO13-3
Zaterdag 12 november moesten we een thuis wedstrijd tegen jubbega 3GD.
In de eerste helft scoorde Jentje 1 keer. In de tweede helft scoorde jentje
nog 2 keer.
De eindstand is 3-0. Het was een leuke wedstrijd.
Groetjes Tiemen Jelsma

THOR JO11-1 Oldeboorn JO11-1
Op 12 november hebben we gespeeld tegen Thor.
Ralph deed helaas niet mee want hij had zich verslapen.
Sebastiaan scoorde in de eerste helft, maar er kwam ook een tegen
doelpunt.
Met rust was het 1-1.
Na de rust had ik als keeper veel te doen. Jesse scoorde nog een keer met de
eindstand werd helaas 5-2 voor Thor.
We hebben wel leuk gespeeld.
Joris van Rooijen
Het juiste antwoord is A: op het moment van onderbreken bevond de bal
zich in het spel (ter hoogte van de strafschopstip). De scheidsrechter
onderbrak het spel, omdat een aanvaller die zich aan buitenspel had
onttrokken door achter de doellijn te gaan staan, begon te schreeuwen naar
een medespeler. De schreeuwende speler bevond zich buiten het speelveld,
waardoor de spelhervatting een scheidsrechtersbal moet zijn en wel op de
plaats waar de bal was toen werd afgefloten

Piet van der Feer Bokaal
Age de Jong
Robert van Roeden
Anno Huisman
René van Kalsbeek
Arnold Hobma
August Faber
Sietse v/d Brink
Iwan Huitema
Arnold Oosterbaan
Ate Bergsma
René Spinder
Johannes v/d Wal
Siete Veenstra

17
15
9
7
6
4
3
3
3
2
2
2
2

Hotse Dekker
Wietse Huisman
Johannes Nijdam
Tsjerk Akkerman
Ringo Crone
Dennis Faber
Tim Tjoelker
Patrick Antonissen`
Peter Krako
Martin Meester
Pieter Poepjes
Rik van Santen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 10 december
Irnsum/GAVC JO17-1 – Oldeboorn JO17-1

14.00

Zondag 11 december
Oosterlittens 1 – Oldeboorn 1
Warga 2 – Oldeboorn 2
Oldeboorn 3 – Emmeloord 6

14.00
11.00
10.00

Zondag 18 december
Oldeboorn 2 – Flamingo 2

10.30

Zondag 29 januari
Oldeboorn 1 – Nieuweschoot 1

14.00

Zondag 5 februari
Renado 1 – Oldeboorn 1

14.00

Zondag 12 februari
Dronrijp 1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 2 – Read Swart 3
Oldeboorn 3 – Mildam 3

14.00
10.30
10.00

Column
AD-columnist Sjoerd Mossou is van mening dat we allemaal in de
'kunstgraslobby' zijn gestonken. ,,Nou, jullie worden hartelijk bedankt.
Tweeduizend kunstgrasvelden liggen er inmiddels in ons land, van per stuk
een tonnetje of vier." Daar zitten we dan, met dat kunstgras van ons. Och,
wat waren we toch innovatief en vooruitstrevend. Hollanders zijn van
nature echte handelsreizigers, hè. Zoals we vroeger fier de zeeën bevoeren,
gingen we nu het voetbalgras veroveren. Plastic met een laagje giftig
rubber, mensen. Dat ging het he-le-maal worden. Ton, onze archivaris,
heeft de stukken er nog eens bij gezocht uit 2003, het jaar waarin
voetbalvereniging Heracles uit Almelo voor het eerst op kunstgras begon te
voetballen. Tot een opstand of een nationale discussie leidde het niet.
Voorzitter Jan Smit en trainer Gertjan Verbeek waren dolgelukkig. Samen
liepen ze alvast de polonaise met het voltallige personeel van de firma Ten
Cate, vrolijk zwaaiend naar de mensen, met een gek hoedje op het hoofd.
Over tien jaar voetbalde iedereen op kunstgras. Let maar op.
Nou, jullie worden hartelijk bedankt hoor, jongens. Van harte ook, want de
kunstgraslobby is inderdaad uitermate succesvol geweest in Nederland.
Tweeduizend kunstgrasvelden liggen er inmiddels in ons land, van per stuk
een tonnetje of vier. Tel uit je winst. Aannemers, kunstgrasproducenten,
autobandenrubberverwerkers; ze profiteerden allemaal mee. Clubs en
gemeenten ook tevreden, want er kan lekker veel op getraind worden. Dat
scheelt weer in grasmaaiers, terreinknechten en trainingscomplexen. Over
kunstgras kun je veel zeggen, praktisch en goedkoop is het wel.
De grote grap is alleen: zelfs dat laatste is niet zeker. Zakenblad Forbes
Magazine deed in 2014 al uitgebreid onderzoek naar de kosten en baten van
kunstgrasvelden, gebaseerd op onderzoeken in Australië en NoordAmerika, waar ze het ook voor andere sporten veel gebruiken. Uit de
rekensommen van Forbes blijkt dat zelfs het enige alom aanvaarde
'voordeel' van kunstgras op zijn minst discutabel is. De kop van het artikel:
'Hoe belastingbetalers voor de gek worden gehouden over de kosten van
kunstgras'. Een doodnormaal natuurgrasveld onderhouden is, zo blijkt uit
het stuk, op termijn helemaal niet per se duurder. Mooie boel. Is er
potverdorie één ding waarin voetballand Nederland nog toonaangevend
dacht te zijn in de wereld, worden we ook dáárin langs alle kanten om de
oren geslagen. Ga maar na. Op de werkelijke hamvragen over kunstgras
kun je inmiddels allemaal dezelfde soort antwoorden geven. Gaan onze
voetballers er beter door voetballen? Wordt voetbal er als kijkspel
aantrekkelijker van? Is het eerlijker? Krijg je er minder kruisband-, spier- of
gewrichtsblessures door? Gaan de grote competities straks óók op kunstgras
spelen? Is het een beetje gezond? De antwoorden variëren van 'keihard nee'

tot 'vrijwel zeker niet', met dank ook aan de reportage van Zembla deze
week. En zelfs of het goedkoper is, is dus de vraag. Mijn hemel, wat hebben
we ons gruwelijk laten foppen door de firma's Ten Cate van deze wereld.
Zal mij benieuwen wie straks de schade gaat betalen.

Douwe Venema Toernooi
De 29e editie van het Douwe Venema toernooi komt er
weer aan. Opgeven kan tot 20 december. Het toernooi
vindt plaats op 15 januari 2017. Opgeven kan dus
weer!! Dit kan door het op deze pagina te plaatsen óf te
mailen naar jeroenbeeksma@hotmail.com
Kosten per team voor deelname: €15,-

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

