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Piet`s overzicht
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven…..wie gaat
onze Dickie rekenles geven!!! Ach, ach, wat een
armetierig zootje toch…..Beter hun geld kunnen
tellen dan het doelsaldo kunnen berekenen. Het
moet niet gekker worden!! Waar was Klaas Jan???
Is opportunistisch voetbal geen “Plan B”? Dus
Piet en Wieger, mochten jullie aan het eind van
het seizoen geconfronteerd worden met “het
doelsaldo”, dan vooral geen plan B doorvoeren, maar gewoon “stick to the
plan”……Afijn, in 2018 dus geen “From Russia With Love” met Dickie,
Rudie en z’n kleine maatjes. You can “count” on that!!! Waar we ook op

kunnen rekenen en uiteraard trots op kunnen zijn is het feit dat Kim Poepjes
is geselecteerd voor de nieuw te vormen groep voor het Nederlands
zaalvrouwenteam (voetbal dus..). Zij is uitgenodigd voor een training op de
KNVB Campus in Zeist op dinsdag 10 oktober j.l. Hopelijk is het haar goed
afgegaan en weet ze zich uiteindelijk definitief “Oranje Leeuwin” te
noemen. Kim heel veel succes!! Dan is er misschien nóg wel een positief
bericht voor al onze teams…”In navolging van de Jupiler League, heeft de
KNVB besloten dat er komend seizoen in GEEN enkele competitie een
team kan degraderen”!!!! Uiteraard is dit een “broodje Aap” opmerking van
schrijver dezes, maar wat voor waanzin is dit nu weer bij de KNVB!! Als ik
Achilles ’29 was (ben ik uiteraard niet) zou ik gelijk beroep aantekenen
tegen hun degradatie afgelopen seizoen!! Dan heb ik, in navolging van
Sven Kramer, ook besloten geen interviews meer te geven voorafgaande
aan de Olympische Spelen….tenzij….er een behoorlijke vergoeding
tegenover staat. It’s All For The Money!!! Hou de Telegraaf maar in de
gaten… Over de Formule 1 kan ik kort zijn….Een een/tweetje van Max
lijkt me zeer acceptabel, maar echte spanning….niet echt helaas..Dan nu het
serieuze nieuws maar even afhandelen. Oldeboorn 35+ mocht op ons eigen
sportcomplex weer eens aantreden en wel tegen Read Swart (7-1 winst),
Akkrum (3-2 winst) en GAVC (helaas 3-4 verlies). Komende vrijdag gaan
ze naar Grou om daar dezelfde teams weer te bestrijden. Oldeboorn VR1
mocht op een zeer natte vrijdag naar Bolsward. De uitslagen kwamen
binnen: Bolsward (0-7 verlies), FFS (1-6 verlies), GAVC (1-7 verlies) en ik
zag ook nog Mildam voorbij komen…….2-1 winst (of heb ik dat
gedroomd?). Vrijdag mogen jullie dan zeker naar Mildam voor weer een
toernooitje. Oldeboorn VR2 gaat komende vrijdag hopelijk een keer
genieten van hun nieuwe leidster (als ze tenminste niet moet kantklossen…)
en dan mogen ze in Aldeboarn laten zien dat ze opnieuw wel in staat zijn
om te winnen, want op 29 september werd in een wel zeer regenachtig
Oudemirdum voor het eerst gewonnen tegen Bolsward (2-0). De
verliespartijen tegen NOK (0-5) en SDS (0-3) zijn we al lang weer
vergeten. Oldeboorn JO15 is goed onderweg. Verpletterende
overwinningen tegen Irnsum (3-10) en Deinum (12-1) zeggen genoeg. Wie
is hier de grote man? Oftewel Man of the Match iedere week? Zaterdag
naar Leovardia en de week erop vrij. Dat laatste geldt overigens voor alle
teams, en dat zal wel met de herfstvakantie te maken hebben. Oldeboorn
JO13 gaat ook prima. Langezwaag werd nipt met 3-2 verslagen, en
afgelopen zaterdag waren ze met 1-5 te sterk voor Gorredijk. Zaterdag thuis
tegen GAVC. Oldeboorn JO11-1 doet ook niet onder voor beide eerder
genoemde teams. Ook zij wonnen hun laatste 2 wedstrijden tegen resp.
Tijnje (2-3) en Jubbega (6-0). Zaterdag om 9.00 u. in en tegen Gorredijk
deze serie voortzetten. Oldeboorn JO11-2 doet dan dus ook maar even

exact hetzelfde…..Ook gewoon 2 keer winnen. Deze keer waren de
slachtoffers Heerenveen (3-1) en Gorredijk (2-7). Zaterdag hetzelfde ook
maar weer proberen thuis tegen Joure. Oldeboorn JO9-1 heeft duidelijk
iets meer moeite, maar daar zouden we verder niks over zeggen…..FFS (74 verlies) en Aengwirden (4-1 winst!). Mooie afwisseling!! Zaterdag op
naar Oudehaske en maar weer veel plezier!! Oldeboorn 3 kan het
momenteel met het jeugdig elan niet helemaal bolwerken. Tegen Blauwhuis
met 4-0 eronder en zondag weggetikt door SWZ Boso Sneek met 1-7.
Komende zondag komt de ommekeer. De eerste puntjes worden
meegenomen uit Nieuweschoot. Allemaal op de brommer. Dan komt het
helemaal goed!! Oldeboorn 2 trok tegen FFS net aan het kortste eind met
2-1. Afgelopen zondag waren ze met ere vrij aangezien Gorredijk een
Feessie had…Moet kunnen in 2017!! Nu maar afwachten of Gorredijk 4
komend weekend geen feessie heeft, want dan zijn jullie namelijk weer vrij.
Oldeboorn 1 kan rustig spreken van een prima seizoenstart. Met 7 punten
uit 3 wedstrijden doet men nu al leuk mee, maar ja het seizoen is nog lang
en de bal is rond en het is 11 tegen 11…en dan komende zondag naar
Irnsum (altijd lastig) en dan op zondag 22 oktober thuis tegen de turfstekers
uit Nijbeets. Weer ’s een andere derby op competitie niveau. De huidige 7
punten werden onder meer behaald tegen ONB (0-0) en afgelopen zondag
thuis tegen Dronrijp (2-0). Allemaal maar weer veel spelplezier en “je moet
een gat voor je laten vallen en er dan zelf inlopen’…..

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Terwijl partij A in de aanval is, ziet de scheidsrechter dat een speler van
deze partij binnen zijn eigen strafschopgebied een tegenstander probeert te
slaan. Die tegenstander weet echter de klap te ontwijken. Wat moet de
beslissing van de scheidsrechter zijn in deze situatie?
A. Een strafschop toekennen en de slaande speler wegsturen door het tonen
van de rode kaart
B. Hij laat gewoon doorspelen, omdat de speler niet geraakt werd
C. Geen spelstraf, maar wel een waarschuwing door het tonen van de gele
kaart
D. Geen spelstraf, maar bij de eerstvolgende onderbreking wel de speler de
rode kaart tonen
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Interfjoetje
Naam: Elise Vis
Geboren: 16 november 1986
Speelt in: Vrouwen 1
Gespeeld in: Mijn jeugdperiode en later bij het dameselftal GAVC
Roken/alcohol: Anti-roken en lust af en toe wel een biertje
Kan sex voor de wedstrijd: altijd
Beste boek: Ik lees nooit
Beste film: Lyon King (ook 2x gezien als musical)
Beste acteur en/of actrice: heb geen favoriet
Lievelingskost: stamppot, taco's, macaroni....
Hobby,s: klussen, motorrijden
Favoriete club: sc Heerenveen
Beste trainer: Heb ooit een training gehad van Foppe de Haan, super!
Welke club wordt dit jaar landskampioen: eerlijk, ik volg het voetbal niet
Favoriete televisieprogramma: Momenteel Bones
Favoriete televisie presentator: Johnny de Mol
Kwal van de televisie: Patty Brard
Favoriete muziek: Kensington
Favoriete andere sport: motorcross
Beste krant/tijdschrift: Donald Duck
Een hekel aan: laatkomers en mensen die voordringen
Bewondering voor: mijn moeder
Wie zou je nog wel eens willen ontmoeten; een leuke kerel
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: mijn vader
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: ik ken verder nog niemand
buiten de damesteams
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: daar bemoei ik
me niet mee
Voetbal is: het sociale contact, goed voor de conditie en gewoon gezellig
Wat ik verder nog kwijt wil; dames, we gaan ervoor!

Uit onze clubbladen (31)
BOETE
Het grapje met het tweede elftal, toen voor de wedstrijd tegen Houtigehage
de opkomst niet erg groot was, kost onze vereniging 25 gulden en twee
verliespunten voor het tweede. Dit is natuurlijk heel erg. Vooral de twee
verliespunten zijn voor het tweede in dit stadium van groot belang. En wat
die 25 gulden betreft. Wanneer een vereniging altijd zijn best doet om de
financiën in goede staat te houden en er wordt op deze manier 25 gulden
verkwanseld, zit er iets scheef. Daarom zal in het vervolg de financiële straf
over de schuldigen worden overgeslagen. Voor zover er schuldigen zijn
natuurlijk. Ook de persoonlijke straffen kostten ons altijd geld en dus moet
hierin verandering komen.
(overgenomen uit clubblad 19 – 5e jaargang – 3 maart 1965)

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn en vooral ONB komen niet tot scoren
Op zondag 1 oktober ging Oldeboorn op bezoek bij ONB. De ploeg uit
Drachten moet zich zien te herpakken na twee degradaties op rij. De
mannen van Piet de Winter wisten niet wat ze er van konden verwachten.
Bij Oldeboorn keerde Tom terug in basis, dit ging ten koste van Robin.
Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Bouke Paul, Hotse,
Arnold, Anno – Robert en Tjitze. Wissels: Robin, Sjim, Wiemer, Tim en
Stefan. Vijf wissels is wel een luxe, maar dit kwam vooral dat er vooraf een
paar twijfel gevallen waren. Al snel in de wedstrijd bleek dat ONB een
goed voetballende ploeg was die het balletje snel rond liet gaan. Daarbij
stonden de linies van Oldeboorn te ver uit elkaar, waardoor de ploeg bij
vlagen compleet weg getikt werd en de verdediging alle zeilen bij moest
zetten om een treffer te voorkomen. En kansen kreeg ONB aan overvloed in
de eerste helft. Vooral over de rechterkant kwam de ploeg keer op keer
gevaarlijk door, en ook de voorzetten kwamen vaak prima aan. Maar de
aanvallers van ONB misten scherpte. De eerste kans ging rakelings naast.
En ook de tweede kans ging rakelings langs de andere kant van de paal.
Oldeboorn kwam niet verder dan een paar speldenprikjes in de eerste helft.
Toch wist Tjitze een bal langs de keeper te wippen, maar deze werd net
voor de lijn tegen gehouden door een verdediger. Aan de andere kant werd
Dennis omspeeld, maar stond Johannes goed opgesteld op de doellijn om de
bal daar weg te schieten. Nadat de spits van ONB alleen voor Dennis het
zijnet raakte en de aanvoerder een vrije kopkans door Dennis gepakt zag
worden ging de storm van ONB wat liggen. In het laatste kwartier kreeg
Oldeboorn meer grip door achterin meer één op één te gaan spelen. Een

paar minuten voor rust kwam Robert een teenlengte te kort om een prima
voorzet van Arnold binnen te tikken. Daarna kreeg ONB nog één kans,
maar ook deze ging langs de verkeerde kant van de paal. In de rust kon
Oldeboorn even op adem komen en mochten ze blij zijn dat de 0 nog op het
bord stond. In de tweede helft had Oldeboorn het iets beter voor elkaar. Met
de linies wat korter op elkaar werd er minder ruimte weg gegeven,
waardoor ONB niet vrijuit meer kon voetballen op het middenveld.
Hierdoor kreeg de defensie van Oldeboorn ook meer controle om de
aanvallers af te stoppen. Bij één van die onderscheppingen werd gelijk de
diepte gezocht, daarbij kon Arnold alleen op de keeper af. Alleen was hij
besluiteloos en liet de bal van zijn schoen afpakken. De tweede helft werd
ONB nog een paar keer dreigend over hun linkerflank. De behendige
linksmid kwam een paar keer goed de zestien in, maar wist voor de goal
geen teamgenoot vinden. En ook in een paar scrimmages voor de goal wist
de ploeg te doorstaan, door dat er telkens wel iemand de voet dwars kon
zetten. Beide ploegen wisselden in de slotfase nog een aantal malen. Bij
Oldeboorn kwamen Robin, Sjim en Wiemer nog in de ploeg voor Tom,
Arnold en Tjitze. ONB ging in het laatste kwartier op zoek naar de
overwinning en kregen daar bijna de rekening voor gepresenteerd. Bij een
diepe bal in de linkerhoek was Robert eerder bij de bal dan de verdediger en
keeper die ver uit zijn goal kwam. Na een knappe actie omspeelde hij de
keeper en schoot de bal hard en laag voor de goal. ONB had geluk dat de
verdediger de bal nog net kon weg werken. Aan de andere kant was er nog
een hachelijke situatie, waarbij Dennis zeer attent was en de bal net op tijd
weg tikte, waarna de knie van de spits hard in zijn gezicht kwam. Gelukkig
voor Oldeboorn kon hij ook de laatste minuten blessuretijd nog vol maken.
Na zo’n 94 minuten vond de scheids het mooi geweest en deelden de
ploegen de punten. Voor Oldeboorn voelde het als een winstpunt, gezien
het aantal kansen wat ONB vooral voor rust liet liggen. Volgende week
komt Dronrijp op bezoek in Oldeboorn, en ONB neemt het op tegen Read
Swart, de enigste ploeg in 4A met de volle buit.

Effectief Oldeboorn wint ook tweede thuiswedstrijd van het seizoen
Op zondag 8 oktober mocht Oldeboorn thuis aantreden tegen Dronrijp.
Trainer Piet de Winter was vandaag afwezig door een vakantie naar Wenen
ter ere van zijn 30-jarige huwelijks jubileum. Zijn taken werden
overgenomen door leider Wieger Huisman. Op het laatste moment vielen
nog twee spelers af bij Oldeboorn. Aanvoerder Anno Huisman lag met een
longontstoking in bed, en Arnold Hobma was afwezig door een griepje. Dit
vergde weer wat aanpassingen in de basiself. Tsjerk Akkerman was er voor
het eerst weer bij, en begon daardoor gelijk in de basis. Opstelling: Dennis

– Henk, Wietse, Johannes, Robin – Bouke Paul, Hotse, Tom, Tsjerk –
Robert en Tjitze. Wissels: Sjim, Wiemer en Stefan. Verleden jaar deden
beide ploegen weinig voor elkaar onder, en ook in de beginfase was het
aftasten. Dronrijp begon onrustig aan de wedstrijd. Na twee wedstrijden
zonder punten, was het vertrouwen broos bij de gasten. In de vijfde minuut
is het voor Oldeboorn gelijk raak. Tjitze verlengde een bal richting Robert,
deze kapte zich vrij en schoot hard en laag de 1-0 tegen de touwen. Na die
snelle tegenslag ging Dronrijp op zoek naar de gelijkmaker. Via de vleugels
kwam de ploeg een aantal malen door, maar de vervolgactie was te slordig
om gevaarlijk te worden. In het centrum konden Wietse en Johannes
makkelijk de aanvallen onschadelijk maken. Slechts één keer kwam de
hangende spits tussen de linies door en zag zijn schot voorlangs gaan. Na
een kwart wedstrijd kwam Oldeboorn bij hun tweede kans gelijk op een 2-0
voorsprong. Ditmaal was het Robert die Tjitze bediende, en met een
puntertje onder de doelman door tekende hij voor zijn eerste competitie
treffer dit seizoen. Zo was de ploeg uiterst effectief in deze eerste helft.
Beide spitsen hadden daarna nog een kans om één op één met de doelman
te komen, maar beide keren werden ze afgevlagd voor buitenspel, waarbij
het eenmaal twijfelachtig was, en de andere keer totaal niet. Dronrijp werd
nog een paar keer gevaarlijk uit corners. Bij de eerste ging Dennis net onder
de bal door, maar kon Johannes de bal met het hoofd verlengen. Bij de
corner die volgde werd Hotse afgetroefd maar zag de kopbal gelukkig
rakelings over gaan. Uit een andere spelhervatting kon Johannes nog net
een vrij schot blokken van de aanvoerder van Dronrijp. Zo ging Oldeboorn
met een comfortabele 2-0 voorsprong rusten. Zonder wijzigingen gingen
beide teams van start in de tweede helft. Dronrijp gooide er nog een schepje
bovenop, en schuwde de duels niet. Een aantal malen moesten de mannen
van Oldeboorn om de benen denken, toen er weer een Dronrijp speler met
gestrekt been voorbij kwam glijden. Oldeboorn bleef rustig, en liet zich niet
provoceren. De thuisploeg vergat de tweede helft te voetballen, en elke bal
naar voren leidde weer balverlies in. Gelukkig deed Dronrijp weinig met
het balbezit, en tot grote kansen kwamen ze ook niet. Een aantal malen
probeerden ze het met schoten uit de tweede lijn, maar deze ballen waren
telkens een prooi voor Dennis. Na een uur spelen werd Tsjerk vervangen
door Wiemer, en een vijf minuten later kwam Sjim binnen de lijnen voor
Robin. Dronrijp wisselde aanvallend, en probeerde meer druk op de
verdediging van Oldeboorn te krijgen, maar deze gaf deze middag geen
krimp. Aan de andere kant kreeg de thuisploeg nog een paar kleine kansen
op uitbreiding van de voorsprong. Bij een lange bal leek Robert alleen door
te kunnen op de keeper, maar uit de tweede lijn schoot hij te gehaast. De bal
leek makkelijk gepakt te worden door de keeper, maar hij moest toch een
rebound toestaan. Deze werd door Tjitze opgepikt, naar rechtsuitwijkend

omspeelde hij de keeper en schoot vanaf de achterlijn de bal op de verste
paal. Vlak daarna jaagde Tjitze door op de keeper die van schrik de bal
tegen hem aanschoot. Deze bal verdween net langs de verkeerde kant van
de paal. In de slotfase moest Dennis nog eenmaal handelend optreden toen
Johannes een bal van richting veranderde, deze werd ook prima klem
gepakt door hem. Na zo’n 94 minuten floot de jonge prima fluitende
scheidsrechter voor het einde. Zo staat Oldeboorn na drie speelronden
gedeeld boven aan met de buren uit Nij Beets. Dronrijp is nog puntloos, en
zal alle zeilen moeten bijzetten om de resultaten te laten kantelen. Volgende
week brengen de mannen van Oldeboorn een bezoek aan Irnsum. De laatste
jaren heeft de ploeg het daar altijd lastig. Een mooi moment om ook die
reeks te doorbreken.

Dames 1
Vrijdagavond was het weer zover speelronde 2 en dit keer ging de reis naar
Bolsward. Een selectie van 10 vrouwen waarvan er 2 niet 100% fit waren
Maaike lies en Ynga enkel, Nina had een gekneusde rib en was als support
mee. Na wat tussenstoppen ivm nachtblindheid eindelijk te zijn
aangekomen op het sportpark in Bolsward ,bleek dat Mildam vandaag niet
aanwezig was en dat het wachten nog was op FFS waardoor de wedstrijden
een half uur later zouden starten ,daar ben je dan lekker mee vlieg je er
tegen aan om op tijd te zijn .Het half uur werd overigens al snel 3 kwartier
en de luchtsluizen werden open gezet ,wat het feest nou niet bepaald groter
maakte. Nadat alle teams aanwezig waren ,konden we eindelijk in de
stromende regen beginnen Bolswardia was de eerste tegenstander van de
avond en ondanks dat het de eerste 10 minuten nog aardig ging 0-1 bleek
dat het door wisselen toch voor de nodige chaos te zorgen waarvan de
tegenstander ultiem gebruik van maakte en er volgens mij nog 6 keer wisten
te scoren. De tweede wedstrijd tegen GAVC even proberen wat
behoudender te spelen met 4 achterin 2 turbo sprinters op het middenveld
en zonder spits omdat daar toch geen bal kwam. Ook GAVC was wel moet
ook eerlijk gezegd worden wel 3 klassen beter en dan is het een pleister op
de wonde dat je in ieder geval zelf nog schoort Else die ons even liet
juichen. Wedstrijd 3 tegen FFS was een wedstrijd waarin zeker wat beter
gespeeld werd dat kwam ook omdat FFS het moest hebben van combinatie
spel en niet van het loopvermogen en bij ons is het net andersom .Waardoor
we 4 goede kansen kregen waarvan 1 weer door Else benut en een bijna
doelpunt van Suzanne zonder schaar dit keer ,maar het scheelde niet veel.
Helaas gaven we achter weer teveel weg omdat er ook tot geen
communicatie was en onze doelvrouw Mariska onnodig moest vissen, maar
wel Mariska verdiend wel een extra compliment met wat ze er allemaal nog
wist uit te houden. Conclusie van de avond we zitten in een te sterke

competitie, beleving is prima ondanks dat we wel eens teveel of te weinig
willen, moeite met keuzes maken, nog niet begrijpen wat posities in houden
,en fysiek nog teveel angst hebben ,en het grootste gebrek is toch echt
communiceren dat kost je vanavond minimaal 5 doelpunten die je tegen
krijgt ,het positieve is dan weer dat we niet bij de pakken neerzitten en er al
weer een geluid klinkt van over 2 weken in Mildam dan gaan we in ieder
geval Mildam verslaan en met deze positieve instelling kun je in ieder geval
stappen zetten en je moet ook zo denken zonder plezier kun je ook niet
winnen. H.Vink

Dames 2
Op vrijdag 29 september mochten we met ons gloednieuwe team voor de
tweede keer aantreden. Dit keer was de locatie Oudemirdum, een behoorlijk
eind van ons thuishonk af. We kwamen dan ook een klein kwartier voor
aanvang van de wedstrijd aan, dachten we… Uiteindelijk bleek dat we nog
3 kwartier mochten wachten. Ondertussen hadden naast Harlingen, die deze
keer toch weer niet van de partij was, namelijk ook de dames van Bolsward
zich afgemeld. Een kleine opluchting kwam over ons. Geen vier
wedstrijden, maar slechts twee te gaan. Een leuke bijkomstigheid was dat
we ook gelijk zonder ook maar een nop op het veld te hebben gezet, al 6
punten hadden verdiend. Door deze afzeggingen was het programma wel
enigszins aangepast en hadden we 3 kwartier ‘pauze’. Een mooie
gelegenheid om de tegenstanders in actie te zien en onze strategie te
bepalen. De wedstrijd van onze beide tegenstanders (Easterein en NOK)
ging in het begin redelijk gelijk op, maar nadat er een stevige moesson
opstak, zakte Easterein in en won NOK dik met 7-3. Vanaf de zijlijn
(overigens wel beschut in de dug-out) kregen we steeds meer
zelfvertrouwen. De dames van Easterein zouden we aan moeten kunnen.
Vorige keer hebben we nipt van ze verloren en vanaf de kant waren we niet
heel overtuigd van hun kwaliteiten. We starten dan ook vrij zelfverzekerd
en de eerste 10 minuten gingen top. We hadden zelfs een aantal serieuze
kansen om te scoren. Na 10 minuten kwamen de wissels erin en vanaf dat
moment waren we het overzicht wat kwijt. We misten een coach, iemand
die vanaf de kant het geheel kan overzien en ons kan sturen. Het is dan ook
heel fijn dat Wendy Tijsma ons binnenkort gaat coachen.
Hoe goed we ook ons best deden, we kwamen niet meer goed uit de verf en
na een eigen doelpunt had ons zelfvertrouwen een deuk opgelopen.
Easterein scoorde daarna nog 2 keer en werd de eindstand van de wedstrijd
3-0. Direct na deze wedstrijd moesten we tegen NOK. Na onze ervaring van
de vorige keer en de wedstrijd tegen Easterein zaten de bibbers wel wat in
onze benen. We besloten wat kleine wijzigingen in de teamsamenstelling

aan te brengen. Ook ging Jeldou in het veld spelen en kwam Fabienne op
keep te staan. Daarnaast bespraken we nogmaals onze strategie door. Vol
energie, ondanks dat we al 30 minuten in onze benen hadden begonnen we
aan deze partij. Helaas bleek NOK ook deze keer weer een tandje te sterk
voor ons te zijn. We hebben gestreden, maar zijn helaas met een 5-0 verlies
van het veld afgedropen. Balen, maar het is niet anders. We moeten niet
vergeten dat we pas een jaar bezig zijn, onze tegenstanders zijn al jaren op
elkaar ingespeeld. We hebben nog steeds de volle overtuiging dat een winst
er in kan zitten. Over twee weken (vrijdag 13 oktober) gaan we vol frisse
moed er weer tegenaan. Dan spelen we trouwens thuis en wat support vanaf
de zijlijn is zeer welkom! Simone Sixma

Jeugdverslagen
Irnsum JO15-2 – Oldeboorn JO15-1
Wij moesten zaterdag 30 september tegen Jirnsum voetballen. Wij stonden
al heel snel een paar goals voor. De 1-0 had gerben gemaakt, de 2-0 had
gerben ook gemaakt, de 3-0 had gerben ook gemaakt, de 4-0 had lyanne
gescoord, toen scoorden hun 1 goal dus toen was het 4-1. De 5-1 had
gerben gemaakt, de 6-1 had gerben ook gemaakt, de 7-1 had ik gescoord.
Daarna scoorden hun de 7-2, De 8-2 had ik ook gemaakt, toen scoorden hun
de 8-3. En de laatste 2 heeft gerben gemaakt dus uiteindelijk was het 10-3.
Jentje Brandsma C1

Oldeboorn JO15-1 - Deinum JO15-2
Zaterdag 7 oktober moesten we tegen Deinum spelen.
Het was niet zo mooi weer want het heeft de hele tijd geregend.
De eerst helft hebben we 6 keer gescoord.
De tweede helft hebben we nog eens 6 keer gescoord en Deinum heeft 1
keer gescoord. Dus de eindstand is 12-1.
Gr. Jitske Spoelstra

Vv Oldeboorn jo13-1 - Langezwaag jo13-1

30-9-17

2e wedstrijd in de competitie en een nieuwe speler Jurre die speelde
vandaag ook mee. In het begin was het zij aan zij, daarna scoorde mees 1-0.
Ongeveer 10 minuten voor rust had de tegenstander een corner helaas voor
ons kwam de bal in eigen goal terecht 1-1.
Rust.
Na de rust stonden we weer op scherp en raad eens wie scoorde?
Mees alweer!!!2-1
Na een spannende actie van de Langezwaag viel er een tegengoal 2-2.

De wedstrijd is bijna afgelopen en raad eens Mees scoort weer 3-2.
Na de goal moesten we blijven vechten, want het was nog niet afgelopen.
En toen fjieett fjiieet fjiiieeeeeeet………………………….
Toen was het afgelopen de eindstand 3-2.

Gemaakt door: Kyran Mebius
Tijnje Jo11-1 – Oldeboorn Jo11-1
Hoi allemaal.
Afgelopen Zaterdag hebben we om 9 uur de uitwedstrijd tegen Tijnje
gespeeld. En het was nog droog weer ook., dat was wel fijn.
Het was best wel een andere ploeg waar we tegen moesten spelen Na 10
minuten kon Sebastiaan de eerste goal voor Aldeboarn maken, maar al vrij
snel viel het de bal bij ons in het doel. Gelukkig kreeg Sebastiaan er nog
een bal in en stonden we weer voor met 2-1, vlak voor rust kon Tijnje weer
scoren en gingen we de pauze in met 2-2. Na een paar goede kansen en heel
veel heen en weer over het veld trapte Siep een hele harde bal zo het doel in
en was het 3-2 voor ons. Daarmee hebben wij verdiend de wedstrijd
gewonnen. Tot de volgende keer, groetjes Storm Schotanus

Wedstrijdverslag Wolvega FC JO11-7G - Oldeboorn JO11-2
Onze eerste competitiewedstrijd werd gespeeld in Wolvega. Om 8.00
gingen we die kant op. Iedereen had er reuze zin in. In de kleedkamer was
er even onduidelijkheid over wie er keeper zou gaan worden want daar had
niemand eigenlijk zin in. Gelukkig stelde Wesley W zich beschikbaar voor
deze belangrijke taak. Na het fluitsignaal was er na 5 seconden al een eerste
goal voor Oldeboorn door Wesley I. Daarna werd er 3x gescoord door
Fokko met daartussen ook helaas een goal voor de tegenstanders. Het
regende doelpunten. Op een gegeven moment werd het 5-6 en werd de
coach Bert ook al een beetje zenuwachtig. De tweede helft stond Sander op
keep en hij heeft heel wat pogingen van Wolvega tegen kunnen houden.
Gelukkig werden er door Oldeboorn nog wel een aantal goals gemaakt en
konden we met een mooie score van 5-9 weer richting Boarn gaan.
Thomas en Anneke Brandsma

Oldeboorn Jo11-2 – Heerenveen JO11-6
Hallo allemaal
Zaterdag hebben we tegen Heerenveen gevoetbald .
Dachten dit gaat wat worden omdat ze de vorige partij met 21-0
hadden gewonnen.
Maar niks is minder waar doordat aldeboarn een goed spel liet zien
kwamen we op voorsprong door een doelpunt van Thomas.

Daarmee gingen we ook de rust in tweede helft was het zeer
spannend Heerenveen kwam terug 1-1 .
Maar aldeboarn bleek de sterkste en dus wonnen we uiteindelijk met 3-1
voor aldeboarn. Het was super leuke wedstrijd. Groeten Wesley Idzenga

FFS JO9-1 – Oldeboorn JO9-1
30 september speelden we uit in Vegelingsoord. De kids hadden er zin in!
In de eerste helft stond Quint op keep. Al snel werd het eerste doelpunt
gemaakt door Vegelingsoord. Gelukkig zorgde Ids daarna voor een goal en
stond het 1-1. Ook Wietske had een flitsende actie, maar helaas, net naast
de goal. Bart maakte ook een mooie pass. Vegelingsoord scoort weer, 2-1.
Gelukkig maakte Dennis het 2-2. In de tweede helft stond Ids op keep. Ids
had ook een paar ballen goed tegengehouden! Helaas werd het toch 3-2.
Dennis scoorde, 3-3. En Quint scoorde ook nog! Het was een hele leuke
wedstrijd, er werd goed samengespeeld. Eindstand was 6-4 voor
Vegelingsoord. Leoniek Boersma

Oldeboorn JO9-1 – Aengwirden JO9-1
In de basis stonden Quint, Jurre, Gerrit, Wietske, Ids, Anne en Dennis.
Dennis was keeper de eerste helft.
In de eerste minuut een mooie actie van Ids, om drie spelers heen en
hoppaaa maar nee hij mocht er niet in….. Dit ging tot 3 keer toe, toen
kwam Gerrit met de bal aan skeuren maar ook deze mocht er niet in, helaas
net naast. Aengwirden heeft de bal, draaft door, drie spelers vrij en tsja geen
houden aan voor Dennis 1- 0. Daar met een mooie pass van Wietske kwam
Ids weer en jaaaa eindelijk 1- 1.
Bal verlies middenveld en bijna een tegen goal, Dennis schopte hem net op
tijd weg. Anne en Quint waren weer topverdedigers en door hen hoefde
Dennis weinig te doen.
Aengwirden, handsbal maar op dat moment maakt Wietske een goal en nu?
Scheids? Hij telt: 2-1
Na de pauze mooie voorzet van Quint en Ids scoort alweer! 3-1 Ids vergeet
te passen en daardoor kon Wietske niet scoren, zij stond helemaal alleen
voor de goal …
Penalty voor Aldeboarn, jaaa hij zit: 4- 1? Nee, afgekeurd 3-1 herkansing,
zit niet Wietske pakt de bal! Netjes gedaan keepster.
Gerrit stond de tweede helft op de goal en heeft een paar ballen weten te
houden dus geen tegen goals meer.
Jurre had een mooie voorzet en hoppa Ids schoot de 4- 1 binnen.
De eerste overwinning van dit seizoen voor de F1. Goed gedaan mannen en
vrouw, ga zo door!!

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het antwoord is A: niet alleen het slaan van een tegenstander zal bestraft
moeten worden, met een strafschop en het tonen van de rode kaart, maar
hetzelfde geldt ook voor een poging tot slaan.

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

7
3
2
2
2
2
2

Ids Tijsma
Hotze Dekker
Anno Huisman
Erben Hof
Arnold Oosterbaan
Tim Tjoelker

2
1
1
1
1
1

Kantine dienst
Vrijdag 13 oktober
18.30
Harm Oosterbaan en Tjitse de Jong
Zaterdag 14 oktober
08.30 tot sluit Ouders van Wesley Idzenga en Ridzert Teunissen
Zondag 22 oktober
12.45-sluit
Martin Meester en Cedric Kok
Zaterdag 28 oktober
08.30- 10.30 Ouders van Quint Meester en Gian Andringa
10.30 tot sluit Ouders van Erik Heerma en Tiemen Jelsma

Lijst entree loten verkoop
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.

Wedstrijdprogramma
Vrijdag 13 oktober
Oldeboorn 35+ (Grou)
Oldeboorn VR1 (Mildam)
Oldeboorn VR2 (Oldeboorn)

19.30
19.30
19.30

Zaterdag 14 oktober
Leovardia JO15-5 – Oldeboorn JO15-1
Oldeboorn JO13-1 – GAVC JO13-2
Gorredijk JO11-4 – Oldeboorn JO11-1
Oldeboorn JO11-2 – Joure JO11-5
Oudehaske JO9-2 – Oldeboorn JO9-1

10.30
09.30
09.00
10.30
09.00

Zondag 15 oktober
Irnsum 1 – Oldeboorn 1
Gorredijk 4 – Oldeboorn 2
Nieuweschoot 3 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
10.00

Zondag 22 oktober
Oldeboorn 1 – Blue Boys 1

14.00

Zaterdag 28 oktober
Oldeboorn JO15-1 – Frisia JO15-8
Heerenv. Boys JO13-5 – Oldeboorn JO13-1
Oldeboorn JO11-1 – Wispolia JO11-1
Heerenv. Boys JO11-6 – Oldeboorn JO11-2
Oldeboorn JO9-1 – Langezwaag JO9-2

11.00
08.45
09.00
08.45
09.00

Zondag 29 oktober
Read Swart 1 – Oldeboorn 1
Akkrum 3 – Oldeboorn 2
Joure 3 - Oldeboorn 3

14.00
10.00
11.00

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

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

