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Jaargang 58
Uit de bestuurskamer
We zijn weer los, seizoen 2017/2018 is gestart.
Op FB pagina en nu in het krantje zie je weer vele roosters en schema’s
voorbij komen. Zoals de barroosters, schoonmaakroosters, entreeschema en
noem het maar op. Hieruit blijkt dat lid zijn van een vereniging niet alleen
bestaat uit voetballen, maar ook je steentje bijdraagt aan vrijwilligerswerk.
Anet heeft al een mooi schema gemaakt voor de maandelijkse schoonmaak
voor de boxen enz. Erika Huitema heeft het barrooster maken voor de
zaterdagen op zich genomen. En ondergetekende voor eerste helft seizoen
de andere schema’s en roosters. Ook heb ik weeknummers doorgegeven aan
de beide, jawel, 2 damesteams!!en zij zorgen voor de extra
schoonmaakbeurten van de kantine enz. Uiteraard maakt Anet wekelijks het
complex schoon en zorgen de futters wekelijks voor de klussen rondom het
complex en gaan ze de boxen schoonspuiten met de hoge drukspuit.
Maar daar hou je het niet mee netjes, dus ook net als voorgaande jaren
zorgen dat de boxen na iedere training bezemschoon zijn en dat na iedere
wedstrijd zowel de thuisboxen als de gastboxen schoon zijn.(dus ook het
aangeveegde opruimen en niet op het putje laten liggen) Hiervoor is in ieder
vertrek materiaal aanwezig en laat het daar aub ook, we hebben weer
allemaal nieuwe vegers enz. moeten aanschaffen. Het hoofdstuk trainers,
leiders en scheidsrechters is nog niet helemaal af: wordt nog gezocht naar
leider(s) 3e elftal, scheidsrechters, roostermaker voor senioren barlijsten,
iemand die het secretariaat wil overnemen van Jannie Jager en dan het
secretariële deel, zoals verslaglegging, notuleren, agenda’s vaststellen, in-

en uitkomende post, en andere bijkomende zaken. De AC zit ook niet stil
hebben al weer veel dingen geregeld via hun groepsapp en begin oktober
zullen zij weer bij elkaar komen en weer leuke activiteiten organiseren,
waaronder het aanmelden voor de Poiesz actie. Kortom we zitten niet stil en
blijven vooruitgaan, nieuwe samenstellingen van bestuur en commissies
zijn we druk mee bezig en aan het begin van seizoen 2017/2018
vooruitkijkend naar 2018/2019. Rest mij alvast de vrijwilligers te bedanken
en kijk ik uit naar een sportief voetbalseizoen, met mooie resultaten. Bea

Piet`s overzicht
Hee hallo daar….Kan iemand mij de uitslagen
van Feijenoord, AJAX en AZ van afgelopen
weekend even doorgeven? Of worden er geen
standen en uitslagen meer bijgehouden bij onze
geliefde organisatie…de KNVB…Waar
bivakkeert Heerenveen momenteel???? Heeft
Cambuur het lek boven?? Ik zou het niet
weten..We krijgen af en toe nog wel ’s een
filmpie vanuit de kleedkamer te zien, waarin iemand (Gullit?) oreert over
een “Fantastic Game”..Dus daar zitten we kennelijk op te wachten…Maar
nu alle gekheid even over boord gooien. Dit gaat natuurlijk niet over de
huidige gearriveerde spelers, maar over de (onze) toekomst van het edele
voetbalspel. Hoe halen ze het bij de KNVB in hun hoofd om bij de
jeugdwedstrijden van JO9 (voorheen F-pupillen) geen standen en uitslagen
meer bij te houden op de site/app Voetbal.nl!!! Alsof deze toekomstige
talentjes iedere wedstrijd voor De Kat z’n K.. lopen te voetballen!! Dit heeft
volgens de KNVB te maken met de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen
en omdat het plezier voorop moet staan (waar ik het overigens helemaal
mee eens ben), en niet zozeer de eindstand te benadrukken. Maar het lijkt
me dat je ook op deze jonge leeftijd graag wil weten of je nu wel of geen
kampioen bent, of kunt worden…Ik zie alweer allemaal fanatieke en
gestresste ouders langs de kant verschijnen…Of haakt de KNVB in op het
“ongeoorloofde personenvervoer”, waarbij er geen kampioenschap kan/mag
worden gevierd op een rijdende boerenkar….Waar zijn de tijden van
tractordriver Wander dan gebleven??? En wat dachten we van het
overheerlijke portie patat, welke eigenlijk standaard bij een kampioenschap
hoort, of is Wilfred Genee nu eindelijk ook heilig bij de KNVB met z’n
“Vullen of Voeden” (Kan ik me bijna niet voorstellen!!). En wat moet
schrijver dezes dan ieder overzicht (ver)melden over onze jongste kroost, of
krijgen zij een eigen razende reporter van de KNVB aangewezen???
Kortom, heel snel deze beslissing weer terugdraaien….Veel plezier er

mee..Dan gaan er ook nog geruchten dat (jeugd)keepers op termijn
verplicht zijn om met een helm te gaan spelen. Dus haal die ouwe
pispothelmen maar weer van zolder…Is het misschien ook verstandig om in
volledig beschermende outfit te gaan spelen, of wordt het dan “American
Football”? Veiligheid voor alles!!! Als groot Formule 1 liefhebber zie ik
daar ook iedere race weer allerlei kunstjes en gekke regeltjes die worden
uitgehaald/bedacht om het veiliger te maken, maar spannender ho maar!!!
Nu willen ze daar vanaf volgend seizoen de zogenaamde “Halo” gaan
invoeren om deels het hoofd in de “cockpit” te kunnen beschermen…Hoezo
“open auto racen”….Nog even dan gaan we allerlei sporten dusdanig
“inpakken” dat de charme er wel vanaf gaat…Gewoon zonder helm en
“halo” je gezonde verstand gebruiken, of word ik nu oud en sentimenteel.
Voetbal is een contactsport met hier en daar wat bescherming, en Formule 1
is een “open” klasse, dus gaan met die bal en racen met die bak!!!! Wat ik
wel een uitkomst vind in het moderne voetbal is de “Video Ref”. Vorig
seizoen in Nederland een paar keer als proef uitgevoerd, maar dit seizoen in
de Bundesliga (Duitsland) daadwerkelijk ingevoerd, en ik moet zeggen dat
er al een paar geweldige scheidsrechterlijke dwalingen zijn rechtgezet.
Helaas wachten we er hier in Nederland nog op…Te duur?? Of moeten toch
eerst alle kunstgrasvelden worden voorzien van echt gras, en gaan we
daarna nadenken over de Video Ref? Succes ermee Pim van de KNVB. Dan
zitten we ook nog met een paar werkloze trainers “abroad”….Frank “Ezel”
de Boer stootte z’n kop dus toch twee keer aan dezelfde steen (bal). Een
middelmatige kick and rush ploeg als Crystal Palace opbouwend laten
voetballen was de opdracht van de “hoge heren” aldaar. Dat had Frankie na
het debacle bij Inter Milaan beter moeten inschatten lijkt me. Foutje
bedankt..En dan onze grootheid Andries (wie) Jonker. Het oogappeltje van
Sir Louis stapte in februari in bij Vfl Wolfsburg en zei dat ie wel
mogelijkheden zag, maar ja dat zag de hoofdsponsor VW destijds ook wel
bij de productie van hun fameuze auto’s, maar het bleek uiteindelijk helaas
wel sjoemelsoftware te zijn…Had Andries toch ook kunnen bedenken.
Andries u zijt bedankt voor bewezen diensten. Auf Wiedersehn, oder doch
nicht….Maar wie spant in deze soap de kroon…..Jawel onze Bertje!!! De
zakken reeds goed gevuld, maar toch maar mooi even plaatsing met Saudi
Arabië bewerkstelligd voor het WK 2018. Toen dacht Bertje, weet je wat,
ik ga daar nog ´s een paar extra zakken pecunia uit die “jurken” trekken en
dan ga ik de voorbereiding op het WK grotendeels thuis vanaf de bank in
Limburg regelen…Helaas waren zijn gesluierde vrienden aldaar hiervan
niet van gecharmeerd, en ook voor Bertje gold; “U wordt bedankt, U kunt
wel gaan” meneer Van Marwijk….Overigens is er gelukkig momenteel
toch nog één Nederlandse trainer succesvol in het buitenland, en wel Peter
Bosz. Hij is met z’n Borussia Dortmund (de favoriete club van onze jongste

telg) wel mooi even koploper in de Bundesliga!! Onze dochter droomt al
van een kampioenschap!! Wil ik dan ook nog wat kwijt over Feijenoord en
Vitesse in de Europese toernooien? Nee!! “And Now For Something
Completely Different” (Monty Python….wie weet het nog??). Krijg ik
vorige week van onze TD door dat onze jeugd wel mooi even verder bekert
in het Jeugd Zwaluwen Toernooi. JO11 wist te winnen van Mildam (6-3)
en ik weet niet of Oudehaske nu nog steeds aan het uithuilen is, maar een
25-0 nederlaag zou voor mij betekenen; “in de wilgen die
voetbalschoenen”….JO13 deed het iets bescheidener met een 0-2
overwinning op GAVC en een bescheiden 11-2 overwinning op SWZ Boso.
Jammer voor beide teams dat ze in de volgende ronde Vitesse niet meer
kunnen loten…Helaas is het bekeravontuur van ons vlaggenschip ten einde.
Ondanks overwinningen op Zandhuizen (5-2, met 5 doelpunten van Robert
“Locadia” van Roeden!!) en een 3-1 overwinning op Tijnje, is het toch
uiteindelijk de ploeg van Geert Arend Roorda (Udiros) die verder bekeren.
Succes er mee! Dan zit inmiddels het eerste competitieweekend er weer op,
en voor zover de uitslagen binnendruppelen, ziet het er wel redelijk uit,
buiten de……….DAMES helaas…De dames van VR1 hebben hun eerste
wedstrijden ook weer gespeeld, en ik weet niet of ik het hardop moet
“schrijven”, maar er kwamen bij mij 3 nederlagen op de burelen binnen;
FFS (1-11), Mildam (0-1) en Bolswardia (0-8). Nu op 29 september
herkansing in Bolsward. Ook VR2 moest de wrange vruchten van 3
nederlagen plukken, en wel tegen SDS (1-3), NOK (0-3) en Bolswardia (02). Jullie gaan op 29 september met z’n allen (maar zonder Hennie
Huisman) naar het ydillische Oudemirdum. Komende tijd de nodige
trainingsarbeid erin steken, en dan komen de puntjes uiteindelijk wel, maar
misschien geldt voor jullie ook wel; “plezier is belangrijker dan uitslagen en
standen”…..Go for it Girls!! Girls Just Wanna Have Fun zong Cyndi
Lauper volgens mij ooit (misschien een strijdlied voor in de
kleedkamer??)…Onze oudjes van 35+ wisten in Akkrum nog niet echt te
overtuigen. Tegen Akkrum werd met 0-1 verloren. GAVC was met 1-7
duidelijk te sterk, maar tegen Read Swart werd er wel wat rechtgezet met
een 6-1 overwinning. Komende vrijdagavond gaan ze in Aldeboarn voor de
revanches. Oldeboorn JO15 ging zaterdag furieus uit de startblokken.
Blauw Wit uit Leeuwarden werd op een 10-4 nederlaag getrakteerd.
Zaterdag a.s. op naar Jirnsum en de week erop thuis tegen het “Doarp my
de Sipel op e toer”…Deinum (Dat heette vroeger nog Sparta….ik word
oud..). Oldeboorn JO13 behaalde een nipte overwinning in en tegen Joure
6. Het was met 0-1 net genoeg voor 3 mooie puntjes. Zaterdag thuis tegen
Langezwaag en een week later naar Gorredijk. Oldeboorn JO11-1 was
afgelopen zaterdag vrij, en starten dan ook komende zaterdag hun
competitie, en dat doen ze in de lastige uitwedstrijd tegen Tijnje. Dan

ontvangen ze een week daarna Jubbega 3. Oldeboorn JO11-2 waren mede
de veroorzaker van een doelpuntenfestijn in Wolvega..Wat dachten we van
een 5-9 overwinning?? Steek die maar in je zak!! Zaterdag ontvangen ze
Heerenveen 6 en op 7 oktober gaan ook jullie naar Gorredijk. Ja en dan als
laatste jeugdteam Oldeboorn JO9-1….Durf ik het aan, of zal ik de uitslag
lekker geheim houden, en in het kader van “plezier is belangrijker dan de
uitslag en de stand” misschien niks zeggen?? Om de KNVB dan toch maar
ff een hak te zetten, verklap ik toch lekker de uitslag….sssstt, ze hebben
met 5-9 van Mildam verloren, maar hierbij het vriendelijke verzoek om dat
niet verder te vertellen…Mag ik wel het programma voor deze toekomstige
talentjes vermelden? Zaterdag op naar Stobbegat (FFS) en de week erop
thuis tegen Aengwirden. VEEL PLEZIER!!! Oldeboorn 1 is dus
uitgeschakeld in de beker, dat betekent nog niet dat je dan ook de
competitie slecht moet beginnen. Integendeel, ze stuurden St. Jacob mooi
even met een 3-1 nederlaag de klei op. Zondag a.s. de lastige uitwedstrijd in
Drachten tegen ONB. Dan op 8 oktober weer thuis en wel tegen Dronrijp.
Oldeboorn 2 kende zondag ook een goeie start door met 3-1 te winnen van
ONB 4. Zij gaan zondag a.s. ook naar Stobbegat (FFS 2) en volgende week
komt Gorredijk 5 op bezoek. Oldeboorn 3 kwam helaas met 1-3 net wat te
kort tegen Warga 3. Zondag maar op naar Blauwhuis 2 en de week erop
maar weer thuis proberen tegen SWZ Boso Sneek 4. Nou luitjes dat was het
dan wel weer voor deze keer. Volgende keer beter….en weet wel; “Als wij
de bal hebben, kunnen hun niet scoren”(JC).
Inmiddels ligt de krant in de bus en weet ik gelukkig (nou gelukkig is niet
het juiste woord hier..) de uitslagen van Feijenoord, AJAX, AZ en
Cambuur, ach gut wat staat Heerenveen er aardig voor…

Uit onze clubbladen (30)
VAN DE REDACTIETAFEL
Tot onze spijt zullen velen onder U ditmaal een clubblad zonder omslag
ontvangen. Onze voorraad omslagen en binnenbladen is namelijk uitgeput.
Hoewel wij reeds geruime tijd met de voorbereiding van de nieuwe jas voor
ons clubblad aan de gang zijn, zijn wij er toch niet in geslaagd op tijd klaar

te zijn. Een voordeel van deze omslagloze periode is echter het feit, dat U
nu kunt zien hoe armzalig we er eigenlijk zonder de adverteerders uitzien.
Laat van U kant daarom blijken dat U dit waardeert door bij onze
adverteerders te kopen. Ook deze keer zijn we er weer in geslaagd voor drie
jaar onze advertenties bij elkaar te krijgen. Natuurlijk zit hier veel werk in,
maar toch werden wij getroffen door de bereidwilligheid en de
medewerking van der adverteerders. Hiervoor onze welgemeende
erkentelijkheid.
Zo is dus wat het financiële gedeelte aangaat, het voortbestaan van ons
clubblad weer voor drie jaar verzekerd. Voor de rest moet het van de leden
komen. Wij willen allen die worden aangewezen om een verslag te
schrijven dan ook op het hart drukken, dit vooral en liefst tijdig te doen.
Alleen met de medewerking van alle spelers zijn wij clubblad. Wanneer een
of twee personen het hele blad volschrijven is er eigenlijk iets mis. Daarom,
dank voor de medewerking tot nu toe en wij gaan met vertrouwen de
toekomst tegemoet.
(overgenomen uit clubblad 18 – 5e jaargang – 24 februari 1965)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Het spel is onderbroken voor het nemen van een inworp. Een wisselspeler,
die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft
gecompleteerd, voert de spelhervatting uit. De bal komt bij een medespeler
die de bal vervolgens doorspeelt. Op dat moment merkt de scheidsrechter
dat de wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat zal de
scheidsrechter beslissen?
A. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.
B. Hij toont deze speler de gele kaart bij de eerstvolgende onderbreking van
het spel.
C. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een indirecte
vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen afgefloten
werd.
D. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een inworp.
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

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

Interfjoetje
Naam: Arjen Watzema
Geboren: 17-11-1986
Speelt in: Leider 2e en Dames 7-7
Gespeeld in: alle jeugdteams 2e/3e/4e
Roken/alcohol: Ja allebei
Kan sex voor de wedstrijd: Altijd
Beste boek: Lees geen boeken
Beste film: the Shawshank Redemption
Beste acteur en/of actrice: Michelle Rodriquez
Lievelingskost: Stampot of Pasta
Hobby,s: Voetbal,Tennis,Darten en Uitgaan
Mooiste man en/of vrouw: Michelle Rodriquez
Favoriete club: Cambuur en HSV
Favoriete speler: Zlatan
Beste trainer: Ronald Koeman en Henk de Jong
Slechtste trainer: Danny Blind
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Fc Utrecht
Favoriete televisieprogramma: Family Guy
Favoriete televisie presentator: Eva Jinek
Kwal van de televisie: Jeroen v/d Boom
Favoriete muziek: Rock/Metal
Favoriete andere sport: Tennis
Onderschatte voetballer: Marten de Roon
Overschatte voetballer: Joël Veltman
Hoogtepunt: Derby's Cambuur-Heerenveen
Dieptepunt: Nederlands Elftal op dit moment
Beste krant/tijdschrift: VI
Een hekel aan: Arrogantie en mensen die niet zichzelf blijven
Bewondering voor: Mensen die altijd positief in het leven staan
Kwal van de voetballerij: Wim Kieft
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Messi
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Te veel om op te noemen.
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Siete Veenstra
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Dat elk senioren
lid 1 wedstrijd per jaar van de jeugd moet fluiten.
Voetbal is: Een mooi tijdverdrijf
Wat je verder altijd al kwijt wou: Niks bijzonders

Wedstrijdverslagen
Vrijdag Dames 1
20:00 FFS - Oldeboorn
Met gezonde spanning gingen wij het veld op. Na 1 keer als team te hebben
gespeeld met een oefen wedstrijd werd het nu tijd voor een echte wedstrijd.
Wij waren met 9 dames, ons team bestaat uit: Else, Linda, Suzanne en
Elise, zij spelen voorin. Achterin staan: Mariska, Maike, Mirjam, Nina en
Alien. Dit keer stond Alien op goal bij gebrek aan een vaste keepster…. Tot
op zekere hoogte ging het best goed. Er werd 1 keer gescoord door Else en
we kregen ook een aantal goals tegen (11). Onze supporters melden later
dat die anderen toch echt wel een tikkeltje beter waren maar dat wij
desondanks goed gespeeld hadden, wij konden hier als nieuwkomers
gewoon niet tegenop.
20:30 GAVC – Oldeboorn
Dit was ook net iets te hoog gegrepen voor ons en we hebben deze
wedstrijd dan ook met 7- 0 verloren. Mariska kwam door een blessure op
goal en had een paar goede reddingen.
21:00 Oldeboorn – Mildam
Dit leek er meer op, er werd flink verdedigd en ook goed aangevallen, wij
hadden alleen de pech dat de bal er niet in ging. Voor de volgende keer
willen wij in ieder geval gelijkspel of een overwinning. Dit keer werd het
0 - 1.
21:30 Harlingen – Oldeboorn
Vorig jaar werd Harlingen kampioen en nu staan ze weer voor ons maar
toch ging het best knap. Wij werden wat moe aan het einde en daardoor kon
Harlingen een paar prachtige goals maken. Volgens mij is het 4-0
geworden.
Na de wedstrijden werd mij gevraagd om een stukje te schrijven anders had
ik mij even iets beter voorbereid…
De derde helft hebben wij overigens wel dik gewonnen! : Alien Soeten

Dames 2 op toernee
Vrijdagavond 15 september begon de dames competitie vrouwen 1 mochten
thuis aantreden en vrouwen 2 gingen naar de Easterein .Nu mocht ik als
vervangend leider mee de dames begeleiden om in Easterein proberen
geschiedenis te schrijven .We waren mooi op tijd aanwezig om een
warming up te doen en alles wat erbij hoort .Harlingen zag de bui al hangen
en besloot maar veilig thuis te blijven ,dat waren de eerste 3 punten al. De
eerste wedstrijd was tegen sc Bolsward en de spanning stond er bij de
meesten al goed op net wat teveel want na 7 minuten was het al 2-0 voor
Bolsward maar toch wisten we daarna controle over de wedstrijd te krijgen

plus de nodige kansen en was het achteraf jammer dat we wat te slap
begonnen hier had zeker meer in gezeten. De tweede wedstrijd was tegen de
thuisclub en ook hier vergaten we ons zelf te belonen door niet goed met de
kansen om te gaan ,en ook uit het niets tegen een 1-0 achterstand aan te
lopen een goedkoop gegeven strafschop zorgde daarvoor.2 minuten later
was het Marieke Lolkema die met een schuivertje 1-1 maakte het duurde
wel erg lang voordat die bal er in rolde maar de vreugde was er niet minder
om ,en dan is het gewoon kwestie van en nu erover heen gaan .Maar waar
wij het lieten liggen wisten zij het net nog wel te vinden en ondanks het
goede spel doen we ons zelf weer tekort. De derde partij was tegen nok en
dit waren de beteren van de avond deze spelen al zo lang samen dat het de
vraag zou zijn word het een pak rammel of kunnen we het ze zo moeilijk
mogelijk maken en dat laatste was zeker het geval 10 minuten lang 0-0 en
Fabienne die er zeker een paar knap uithield het zou wel 3-0 worden maar
dat is geen schande. Conclusie goed gespeeld met veel inzet en beleving en
helaas deden we onszelf tekort, maar met deze passie moet het goedkomen
en gaan we zeker punten pakken. Na het gebeuren nog een snelle derde
helft in de kantine en daarna heb je het gevoel wat waren wij toch goed en
laat dat gevoel dan ook maar blijven daar kunnen we verder mee.
HENK VINK

Robert van Roeden schiet Oldeboorn langs Zandhuizen
Op zondag 17 september stond de bekerwedstrijd tegen Zandhuizen op het
programma. Oldeboorn was nog verre van compleet. Opstelling: Dennis –
Henk, Johannes, Tom, Tim – Robin, Hotse, Sjim, Anno – Robert en
Wiemer. Wissels: Tjitze, Ids en Erben. Ondanks de vele regenval van de
dagen er voor was het veld prima bespeelbaar. De beginfase was van beide
kanten aftasten. Oldeboorn probeerde Robert in stelling te krijgen, maar hij
was nog ongelukkig in zijn acties. Zandhuizen maakte het Oldeboorn steeds
lastiger. En na een opeenstapeling van fouten was het Henk die de
linksbuiten in de zestien vloerde. Deze penalty na 25 minuten werd beheerst
binnen geschoten. Lang kon Zandhuizen niet genieten van de voorsprong.
Robert werd in de diepte gestuurd door Hotse. Hij speelde zich knap vrij en
schoof de bal langs de doelman. In de fase daarna kon de bal aan beide
kanten vallen. Uit een lange vrije trap van Tom kwam bij Robert, die zich
wederom vrij maakte en binnen schoot. Door dit doelpunt ging Oldeboorn
met een 2-1 voorsprong rusten. Oldeboorn begon verre van scherp aan de
2e helft. Alle duels werden verloren, en de bal werd niet meer in de ploeg
gehouden. Door veel persoonlijke fouten, werd Zandhuizen telkens
gevaarlijk. Oldeboorn had enorm veel onnodige overtredingen nodig en
mocht blij zijn dat de scheidsrechter mild was met het geven van kaarten.

Na 55 minuten kwam Zandhuizen langszij, dit gebeurde wederom uit een
penalty. Nadat de eerste overtreding op Tim werd gemaakt, maar niet werd
bestraft. Was hij degene die de man met bal onderuit haalde binnen de
zestien. Zandhuizen rook dat er meer viel te halen, en drong de thuisploeg
steeds verder achteruit. Na een uur spelen voerde Oldeboorn een dubbele
wissel door. Johannes werd uit voorzorg na blessureleed naar de kant
gehaald. En ook Sjim maakte plaats. Hun vervangers waren Tjitze en Ids.
Dit zorgde voor een aantal wijziging. Robin ging centraal achterin spelen,
Hotse voor de verdediging. Wiemer ging naar de half en Tjitze kwam er bij
voorin. Aan het spelbeeld veranderde weinig. En na 65 minuten kreeg
Zandhuizen de kans op 2-3. Wederom vanaf de penalty stip, nadat Tom een
doorgebroken speler binnen de zestien onderuit haalde. Ook hij kwam er
zonder kaart af. En kon na afloop doelman Dennis bedanken, die deze
penalty uit zijn goal hield. Hotse was de enige deze middag die op de bon
ging. Hij kreeg geel voor een harde charge op de enkels van een
Zandhuizen speler. In het laatste kwartier kreeg Oldeboorn grip op de
wedstrijd en liep nog uit naar een geflatteerde 5-2 overwinning. De 3-2
ontstond na geklungel achterin bij Zandhuizen. Robert zei dankjewel, en
schoot de bal hard diagonaal langs de doelman. Daarna had Tjitze de kans
om zijn eerste officiële goal voor Oldeboorn te maken. Helaas schoot hij
eerst wild over. En vlak daarna volleerde hij een voorzet van Robert
rakelings over de goal. Die bal had meer verdiend. 5 minuten voor tijd
kreeg Oldeboorn ook een penalty nadat Tjitze in de zestien werd gevloerd.
Robert ging achter de bal staan, en schoot beheerst raak, 4-2. Diezelfde
Robert soleerde in de laatste minuten nogmaals door de verdediging en
schoot diagonaal zijn 5e van de middag binnen. Zo won Oldeboorn alsnog
ruim, maar het spel was verre van goed. Het ontbreken van een aantal vaste
krachten is daar wel debet aan. Komende woensdag speelt Oldeboorn de
laatste bekerwedstrijd thuis tegen Tijnje. Er staat niks meer op het spel.
Udiros gaat met 9 punten uit drie wedstrijden door naar de knock-out fase.

Oldeboorn sluit bekerwedstrijden af met zege
Op woensdag 21 september speelde Oldeboorn de laatste bekerwedstrijd
thuis tegen Tijnje. De wedstrijd werd een week eerder afgelast door de
slechte weersomstandigheden. Door dat Udiros alle drie wedstrijden al had
gewonnen stond er niks meer op het spel, en kon de wedstrijd gezien
worden als een oefenwedstrijd. Bij Oldeboorn maakte Wietse Huisman zijn
eerste minuten van dit seizoen. Hij verving Johannes Watzema, die rust
kreeg na zijn liesblessure. De wedstrijd van aankomende zondag tegen Sint
Jacob is belangrijker dan deze. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Robin,
Tom – Tim, Hotse, Sjim, Anno – Robert en Tjitze. Wissels: Wiemer, Ids,

Arnold en Bouke Paul. Laatstgenoemde had middags te horen gekregen van
de arts, dat hij weer meer mocht spelen na zijn afwezigheid door een
virusinfectie. Hij wilde dus graag weer wat minuten maken, met het oog op
de start van de competitie. De wedstrijd begon gelijkwaardig. Tijnje
probeerde via de vleugels gevaarlijk te worden, en Oldeboorn probeerde
vooral met snelle uitvallen de spitsen aan het werk te zetten. De eerste grote
kans was voor Anno. Uit de draai schoot hij de bal net voorlangs. Aan de
andere kant kon Robin een bal nog net corner tikken, voordat de spits de bal
binnen zou lopen. Nadat Robert alleen voor de keeper de kans liet liggen
om de 1-0 te maken, een schuiver net naast. Was het aan de andere kant wel
raak. Vanaf een meter of 30 haalde de middenvelder uit. De bal leek over te
gaan, maar daalde ineens snel en viel net onder de lat binnen. Dennis stond
er bij en keek er naar. Tot aan de rust gebeurde er verder weinig
spectaculaire dingen, zodat Tijnje met een 0-1 voorsprong ging rusten. In de
rust bleef Sjim achter in de kleedkamer en kwam Arnold Hobma het veld
in. Dit zou later de juiste zet blijken. In de tweede helft ging Oldeboorn op
zoek naar de gelijkmaker. Na een paar speldenprikjes kwam de goal er
uiteindelijk naar een kwartier spelen. Na een actie van Robert kwam de bal
voor de goal, waar Tjitze op de juiste plek stond om zijn eerste goal voor
het vlaggenschip aan te tekenen. Na die treffer werd Tjitze naar de
kant gehaald en vervangen door Wiemer. En Bouke Paul kwam binnen de
lijnen voor Robin. Tijnje kreeg daarna nog twee kansen om weer op
voorsprong te komen. Maar de ballen gingen net over en naast. In de
slotfase ging Oldeboorn als nog met de overwinning aan de haal. Een
kwartier voor tijd schoot Arnold uit een kluts situatie in de zestien de 2-1
binnen. In de laatste minuten werd diezelfde Arnold nog een keer bediend
door Robert. En met een bekeken bal in de lange hoek tekende hij voor de
3-1 eindstand. Uiteindelijk een nuttige oefenwedstrijd, en een uitslag
waarmee met een positief gevoel toe gewerkt kan worden naar de
competitiestart komende zondag.

Effectief Oldeboorn verslaat promovendus Sint Jacob
Op zondag 24 september startte Oldeboorn de 4e klasse A met een
thuiswedstrijd tegen promovendus Sint Jacob. De ploeg uit Sint
Jacobiparochi promoveerde verleden seizoen via de nacompetitie. In
Oldeboorn aangekomen kwamen de gasten er achter dat de shirts nog thuis
lagen. Hierdoor begon de wedstrijd ruim een kwartier later. Bij Oldeboorn
moest Piet de Winter weer schuiven in zijn elftal. Tom (korte vakantie) en
Tim (werk) ontbraken vandaag. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse,
Johannes, Robin – Bouke Paul, Hotse, Arnold, Anno – Robert en Tjitze.
Wissels: Sjim, Wiemer, Ids en Johannes vd Wal. Onder een prachtig najaars

zonnetje werd er dus rond 14.15 afgetrapt. Na een aftastend begin waarin
beide ploegen behoudend starten ontstond toch een open duel. De eerste
kans voor Oldeboorn was voor Robert, maar hij schoot de bal voorlangs. Na
zo’n 20 minuten was het Dennis die zijn ploeg op de been hield. Na een
perfecte steekpass kwam de spits van Sint Jacob alleen voor Dennis. In
eerste instantie leek Johannes er nog tussen te komen, maar hij werd
uitgekapt waarna Dennis met de een prima actie met de voeten redding
bracht. De corner leverde niks op. Uit spelhervattingen bleek de ploeg uit
Sint Jacob gevaarlijk. Na een klein half uur kwam Oldeboorn op
voorsprong. Een aanval over de rechterkant kwam uit bij Robert. Hij
probeerde zich vrij te spelen voor een schot, maar zag de bal weg getikt
worden. Deze kwam voor de voeten van Hotse die met een bekeken schot
de openingstreffer aantekende. Dit resulteerde erin dat een speler van de
gasten na kritiek het shirt uittrok en naar de kleedkamer beende. De speler
kreeg nog geel voor het shirt uit trekken, en na afloop gaf de scheidsrechter
aan, dat hij eigenlijk twee keer geel had moeten trekken. Je mag niet zo het
veld uit lopen, daar staat ook nog geel voor. Sint Jacob leek het daarna even
kwijt, maar Oldeboorn was te slordig om daar van te profiteren. Op slag van
rust kreeg Sint Jacob een vrije trap net over de middenlijn. Oldeboorn was
nog niet juist in positie, en de laatste man kwam voor Robin en kopte via de
vingertoppen van Dennis binnen. Zo ging de thuisploeg toch met een klote
gevoel de kleedkamer in. In de rust werd Bouke Paul die andere
verplichtingen had vervangen door Sjim. Dit deed de 15-jarige
verdienstelijk. De eerste fase na rust was compleet voor de gasten uit Sint
Jacobiparochie. Met een paar snelle aanvallen over de vleugels kwamen ze
goed door, maar de afwerking voor de goal was te wild. Tweemaal werd
een volley volledig vrij hoog over geschoten. Oldeboorn pakte daarna de
regie in de wedstrijd terug en drong Sint Jacob achteruit. Na een lange bal
op Tjitze controleerde de jonge spits de bal goed, en met een briljant
steekballetje zette hij Robert alleen voor de keeper. En die kans moet je
hem niet geven. Hij schoot onberispelijk binnen, en zorgde daarmee voor de
2-1 voorsprong. Sint Jacob wilde daarna nog wel aanzetten. Maar het oude
vertrouwde centrum van de thuisploeg bleef in de slotfase makkelijk
overeind. De moe gestreden Tjitze werd in het laatste kwart vervangen door
de altijd hardwerkende Wiemer. Uit een corner leek Anno de 3-1 binnen te
koppen, maar de bal kwam via de onderkant lat terug het veld in. In de
laatste vijf minuten besliste Anno wel de wedstrijd. In het drukke
zestienmetergebied kreeg hij de bal voor de voeten en schoot hoog binnen.
Daarmee was het verzet van de gasten gebroken. Robin werd nog gewisseld
voor Johannes vd Wal. Na ruim negentig minuten floot de uitstekende
scheidsrechter af voor het einde. Zo startten de mannen van Piet de Winter
met een drie punter aan het seizoen. Voetballend deed Sint Jacob niet onder

van de thuisploeg, maar het afmaken van de kansen ging Oldeboorn beter
af. Volgende week gaat Oldeboorn op bezoek bij degradant ONB. De
Drachtsters waren vandaag met 0-3 te sterk voor Irnsum.

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO9-1 – Mildam JO9-1 23 september 2017
Het is een prachtige dag. Jurre staat de eerste helft op goal. Boarn verdedigt
goed. Vanuit een hoekschop scoort de tegenstander de eerste goal 0-1. Jurre
houdt de bal een aantal keren keurig tegen. Ids scoort de gelijkmaker 1-1.
De tegenstander scoort voor de rust nog twee goals en we gaan de rust in
met 1-3. In de tweede helft staat Wietske op goal.
Door een onhoudbare bal wordt het 1-4.
Er volgt een goede aanval van Boarn die helaas niet beloond wordt met een
doelpunt. Gerrit scoort de tweede goal 2-4.
De tegenstander slaat gelijk terug met de 2-5.
Ids scoort gelijk weer 3-5.
Helaas scoort de tegenstander de volgende goal waardoor het 3-6 staat.
Ids scoort de 4e goal voor Boarn
Tegenstander scoort 4-7
Wietske houdt de bal keurig uit de goal
Ids scoort door de benen van de keeper 5-7 Mooie hoge goal door de
tegenstander 5-8 Hele mooie eerste wedstrijd waarbij het team in de tweede
helft zijn kracht kon laten zien! Anne Jasper

Piet van der Feer Bokaal
Robert van Roeden
Ate Bergsma
Arnold Hobma
Sietse van der Brink
August Faber
Rik van Santen

6
3
2
2
2
2

Tjitze Brandsma
Hotze Dekker
Anno Huisman
Erben Hof
Tim Tjoelker
Ids Tijsma

1
1
1
1
1
1

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE
WEEK IS:
Het juiste antwoord is C:
Voor het zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team
completeren, dient genoemde wisselspeler de gele kaart te worden getoond.
De scheidsrechter onderbreekt het spel als hij bemerkt dat deze wisselspeler
zonder toestemming is gaan deelnemen aan de wedstrijd en het spel wordt

hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was, toen de
scheidsrechter het spel onderbrak.

Wedstrijdprogramma
Vrijdag 29 september
Oldeboorn 35+ (Oldeboorn)
Oldeboorn VR1 (Bolsward)
Oldeboorn VR2 (Oudemirdum)

19.30
19.30
19.30

Zaterdag 30 september
Irnsum JO15-2 – Oldeboorn JO-1
Oldeboorn JO13-1 – Langezwaag JO13-1
Tijnje JO11-1 – Oldeboorn JO11-1
Oldeboorn JO11-2 – Heerenveen JO11-6
FFS JO9-1 – Oldeboorn JO9-1

12.00
09.30
09.00
10.30
09.00

Zondag 1 oktober
ONB 1 – Oldeboorn 1
FFS 2 – Oldeboorn 2
Blauwhuis 2 – Oldeboorn 3

14.00
11.00
14.00

Zaterdag 7 oktober
Oldeboorn JO15-1 – Deinum JO15-2
Gorredijk JO13-2 – Oldeboorn JO13-1
Oldeboorn JO11-1 – Jubbega JO11-3
Gorredijk JO11-5 – Oldeboorn JO11-2
Oldeboorn JO9-1 – Aengwirden JO9-2

11.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Zondag 8 oktober
Oldeboorn 1 – Dronrijp 1
Oldeboorn 2 – Gorredijk 5
Oldeboorn 3 – SWZ Boso Sneek 4

14.00
10.30
10.00

Lijst entree loten verkoop
Zondag 8 oktober
Wendy en Froukje
Zondag 22 oktober
Rixt en Willeke
Zondag 5 november
Mirjam en Marloes
Zondag 26 november
Moniek en Mirjam
Zondag 10 december
Maayke en Ingrid
Graag om 13 uur aanwezig zijn.

Kantine dienst
Vrijdag 29 september
18.30
Harm Oosterbaan
21.00
Auke en Siep Bangma
Zaterdag 30 september
08.30 tot sluit Ouders van Dani van Warmerdam en Jelte van der Bij
Zaterdag 7 oktober
08.00-10.30
Ouders van Anne Jasper en Sem van der Veen
10.30 tot sluit Ouders van Tamme Veenstra en Tim Hofstede
Zondag 8 oktober
09.00-12.45
Dennis Faber en Wietse Huisman
12.45-sluit
Rene Spinder en Hessel Heerma
Zaterdag 14 oktober
08.30 tot sluit Ouders van Wesley Idzenga en Ridzert Teunissen

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

