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Piet`s overzicht

Helaas geen overzicht deze keer wegens ziekte!

Betterskip Piet!!!!!!!

Uit de bestuurskamer
Seizoen 2017/2018
Inmiddels zijn we al volop in het huidige voetbalseizoen actief en zijn alle
teams lekker aan het voetballen. Binnen het jeugdvoetbal is het zo
aangepast dat de O-9 speelt op een kleiner veld. Dit is gerealiseerd op het
trainingsveld welke wij weer volledig in gebruik hebben en welke dus ook
weer onderhouden wordt. Bij de overige teams is niks veranderd maar ook
dit gaat allemaal mooi. In het voorgaande seizoen heeft de
activiteitencommissie samen met de jeugd een prachtig bedrag opgehaald
bij de sponsorloop en de koe schijterij. Ook de andere vrijwilligers hebben
hier hun steentje aan bijgedragen. Van dit geld zijn in de afgelopen tijd
nieuwe materialen aangeschaft. Zo zijn er 2 nieuwe jeugddoeltjes
afgeleverd afgelopen donderdag (26-10) zodat er niet meer gesjouwd hoeft
te worden van veld naar veld. We willen daarom graag de zware doeltjes
houden op het trainingsveld en de andere 4 doeltjes op het B-veld.
Daarnaast is er voor de trainingen nog aanvullend materiaal besteld. Zo zijn
er 2 tchoucks en 8 pylonen + stokken besteld. Deze materialen worden al
volop gebruikt door de trainers. Voor het aanbrengen van de lijnen zijn wij
blij dat wij een vervanger hebben kunnen vinden in de naam van Aaltsen
Bergsma. Echter is het altijd handig om iemand achter de hand te hebben
die dit eventueel op zich wil nemen wanneer het voor Aaltsen ook moeilijk
wordt qua tijd om het nog uit te voeren. Ook voor het derde zijn we nog op
zoek naar een leider die er is op de wedstrijddagen. We beschikken over
een jonge ploeg met een aantal ervaren spelers maar er is niet iemand die ze
neerzet binnen het veld. Audrey de Jager zorgt er voor dat het geregel om
de wedstrijden heen geregeld wordt en daar zijn we natuurlijk al heel blij
mee. Binnen de VVO zijn er dus nog een aantal taken die altijd kunnen
worden aangevuld door extra vrijwilligers te hebben. Lijkt het je dus leuk
om de lijnen aan te brengen meld dit dan bij het bestuur. Daarnaast is er dus
nog ruimte aan de zijlijn voor een eventuele leider die de wedstrijden
omtrent het 3e elftal aanstuurt. Ook een roostermaker voor de 2e
seizoenshelft m.b.t. de barlijst voor de senioren is nog een openstaande
vacature. Lijkt je dit leuk om te doen dan mag je dit ook aangeven bij het
bestuur

Standen jeugd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Oldeboorn JO15-1
GAVC JO15-3
SJO Warga WWS JO15-2
Irnsum JO15-2
Blauw Wit '34 JO15-6
FVC JO15-4
S.F. Deinum JO15-2G
LAC Frisia 1883 JO15-8
SJO Bergum BCV Combinatie JO15-4
ST Rijperkerk/Suawoude JO15-2
Leovardia JO15-5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Oldeboorn JO13-1
Aengwirden JO13-1
Blue Boys JO13-1
Jubbega JO13-2
Gorredijk JO13-2
SC Joure JO13-7
Langezwaag Jo13-1G
SC Joure JO13-6
V.V. Heerenveen JO13-7
Oudehaske JO13-2G
GAVC JO13-2
Heerenveense Boys JO13-5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aengwirden JO11-2G
Oldeboorn JO11-1
Boornbergum'80 JO11-2G
Tijnje JO11-1
Wispolia JO11-1G
Jubbega JO11-3
Gorredijk JO11-4
Drachtster Boys JO11-5
Thor JO11-1G

4
4
4
5
5
5
5
3
4

5
4
5
5
4
1
3
4
2
3
4

5
5
5
5
4
4
4
5
2
5
5
5

15
13
13
9
6
6
4
4
3
3
3
0

17
40
36
14
14
12
6
9
4
2
8
2

12
12
10
10
9
6
6
3
3

41
27
31
31
38
26
10
6
18

7
6
11
12
20
29
19
32
18

3
4
2
7
11
18
9
27
9
19
30
25

15
12
9
9
6
3
3
3
0
0
0

59
24
22
25
17
4
15
15
4
4
10

12
6
14
23
24
3
19
28
12
11
47

10 Blue Boys JO11-1
4 0
11 Heerenveense Boys JO11-7 5 0

7
6

22
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

31
43
24
23
15
17
13
11
2
8
8

4
1
23
7
7
14
28
3
45
31
32

Heerenveense Boys JO11-6
SC Joure JO11-3
Oldeboorn JO11-2
Read Swart JO11-2
SC Joure JO11-5
Heerenveense Boys JO11-8
Langezwaag JO11-2G
V.V. Heerenveen JO11-6
Oudehaske JO11-2G
Gorredijk JO11-5
Wolvega FC JO11-7G

4
3
5
3
3
3
4
2
3
4
4

12
9
9
6
6
6
6
3
0
0
0

Helaas word de stand van de JO9 niet meer
gepubliceerd!!!!!!!!!!!!

Standen senioren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Irnsum 1
Thor 1
Read Swart 1
Blue Boys 1
Oldeboorn 1
v.v. Dronrijp 1
Zwaagwesteinde 1
Oosterlittens 1
Terschelling 1
ONB 1
St. Jacob 1
Black Boys 1
De Walden 1
Nieuweschoot 1

6
5
5
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6

15
12
12
10
10
9
9
8
7
6
6
6
4
1

18
24
20
15
9
7
9
12
10
7
10
6
8
7

7
3
6
13
10
9
13
9
15
4
22
18
13
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Akkrum 3
GAVC 3
Mildam 3
FFS 2
Thor 2
V.V. Heerenveen 4
ONB 4
Gorredijk 4
Oldeboorn 2
Jubbega 4
Thor 3
Gorredijk 5

5
4
4
5
4
5
5
4
3
4
2
3

15
12
7
7
6
6
6
4
3
3
0
0

18
20
11
9
13
15
9
16
5
10
2
6

4
7
11
13
12
21
15
16
5
12
7
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SWZ Boso Sneek 4
SWZ Boso Sneek 5
Nieuweschoot 3
Blauwhuis 2
SC Joure 3
Warga 3
Irnsum 3
SC Bolsward 3
FFS 3
Oosterlittens 4
Read Swart 4
Oldeboorn 3

5
4
4
5
5
5
5
3
3
4
4
5

15
12
12
9
9
9
4
3
1
1
1
0

24
24
18
20
20
17
9
6
5
7
7
3

5
3
6
13
15
12
21
9
11
16
22
27

1
2
3
4

GAVC 35+2
Akkrum 35+4
Oldeboorn 35+1
Read Swart 35+3

9 21 35 8
9 14 20 12
9 13 28 21
9 3 6 48

1
2
3
4
5

FFS VR2
GAVC VR2
SC Bolsward VR3
Mildam VR2
Oldeboorn VR1

12 31 53 10
12 28 44 10
12 18 25 18
12 9 8 24
12 3 7 75

1
2
3
4

NOK VR2
SDS VR2
SC Bolsward VR4
Oldeboorn VR2

9 23 31 9
9 16 21 22
9 10 14 11
9 3 4 28

Uit onze clubbladen (32)
Boete, boete, boete, boete, boete, boete, boete, boete. boete, boete, boete.
Na het succes van ons tweede elftal, wat betreft het zich op de hals halen
van een flinke boete, heeft het derde elftal kans gezien het nog aanmerkelijk
“beter” te doen. Wegens het staken van de wedstrijd in Knijpe tegen Read
Swart heeft de bond ons namelijk een totale boete van f 27.50 opgelegd.
Voorwaar een hele prestatie. U zult begrijpen dat zoiets niet te vaak moet
voorkomen. In deze bar dure tijd is het al een hele toer om het hoofd boven
water te houden. Wanneer we dan bovendien nog zulke grapjes krijgen,
wordt het bedenkelijk. Voor de financiële gevolgen voor de betrokken
spelers verwijzen we naar het nummer van vorige week.

Wij verwachten zondag a.s. heel Oldeboorn in Akkrum om onze jongens
aan te moedigen. Deze steun is onontbeerlijk in de zware strijd. Hoewel er
voor beide partijen, geen menselijkerwijs, geen kampioenschap meer op het
spel staat, blijft deze derby toch DE wedstrijd van het seizoen. Dus …….
Wij verwachten U, met Uw stem. Dan is voor Akkrum de zaak al bij
voorbaat verloren.
(overgenomen uit clubblad 20 – 5e jaargang – 10 maart 1965)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Terwijl de bal in het spel is, maakt een speler zich schuldig aan
gewelddadig gedrag tegenover een medespeler binnen het speelveld, maar
buiten zijn eigen strafschopgebied. De overtredende speler wordt van het
speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart. De Scheidsrechter
hervat het spel nu met een:
A. Strafschop
B. Indirecte vrije schop
C. Scheidsrechtersbal
D. Directe vrije schop
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn geeft weer niet thuis in Irnsum
Net als in de afgelopen jaren is Oldeboorn in Irnsum tegen een zeperd aan
gelopen. Het lijkt dat deze tegenstander in de koppies van de Boarnsters zit,
waardoor de belangrijke spelers aan de kant van Oldeboorn geen bal raken
in deze ontmoeting. Bij Oldeboorn ontbrak Anno Huisman nog door ziekte,
waardoor dezelfde elf aan de aftrap stonden als verleden week. Opstelling:
Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Robin – Bouke Paul, Hotse, Tom, Tsjerk
– Robert en Tjitze. Wissels: Arnold, Sjim, Wiemer en Stefan. Onder een
prachtige weersomstandigheden en aardig wat publiek begon Oldeboorn
moeizaam aan de wedstrijd. De thuisploeg was weer scherp in de duels, en
ook de tweede ballen waren allemaal voor de mannen van Irnsum. Hierdoor
kwam de laatste linie van Oldeboorn al snel onder druk te staan, maar
wisten ze het in de beginfase aardig tegen te houden, door dat Irnsum
slordig was in de passing vooruit. Na een kwartier spelen kwam Irnsum
toch op een gelukkige 1-0 voorsprong. Slap verdedigen aan de rechterkant
zorgde ervoor dat de linksbuiten voor kon zetten op spits Huistra. Deze
kapte naar zijn linkerbeen. Johannes probeerde de bal te blokken, maar
raakte hem ongelukkig aan, waarna de bal ook nog via Wietze hoog achter
Dennis tegen de touwen vloog. Daarna probeerde Oldeboorn om de
gelijkmaker te forceren, maar ondanks een paar gevaarlijke acties werd de
ploeg niet dreigend binnen de zestien van Irnsum. Vlak voor rust kreeg
Irnsum nog de kans om de 2-0 te scoren, maar Huistra kopte een bal
rakelings over, nadat Oldeboorn weer knullig balverlies leed voorin. In de
rust trachtte Piet de Winter de jongens op scherp te stellen. Arnold kwam
binnen de lijnen voor Robin, waardoor Tom een linie naar achteren zakte.
Maar gelijk na rust was het Irnsum wat aan zette. Na 52 minuten kwam een
hoge bal van de rechterkant bij Huistra. Deze leek klem te zitten tussen

Henk en Wietse, maar wist de bal toch in de korte hoek achter Dennis te
schieten. Na een uur spelen ging het helemaal mis voor Oldeboorn. Uit een
corner van Irnsum kwam Bouke Paul samen met een verdediger van Irnsum
ten val. De speler van Irnsum klemde tijdens de val ongelukkig de arm van
Bouke Paul. Op de grond liggend probeerde Bouke Paul zich los te rukken,
en duwde met de andere hand de speler van Irnsum van zich af. De scheids
stond er bovenop, en trok de rode kaart voor een slaande beweging. De
spelers van beide teams vonden dit wel erg zwaar gestraft, want de
wedstrijd was er niet naar. Vlak na de rode kaart kwam er een voorzet van
de linkerkant, Tom was zijn man kwijt, en Bergsma kopte de 3-0 binnen.
Daarna werd Oldeboorn compleet overlopen. Nadat Sjim en Wiemer in het
veld waren gekomen voor aanvallers Robert en Tjitze veranderde er weinig
aan het spel. Irnsum voelde dat er een grote uitslag was te halen vanmiddag.
Verdediger Vermeulen mocht vanaf de middenlijn vrij door lopen van de
middenvelders van Oldeboorn, waarna hij zich ook nog door de defensie
slalomde om de 4-0 binnen te schuiven. Na die goal ging de storm even
liggen. Uit een corner van Hotse, wist Wietse diagonaal binnen te koppen.
Dit schudde Irnsum weer wakker. Nadat Dennis eerst nog één op één als
winnaar uit de strijd kwam met Huistra. Was het laatste genoemde die met
een snelle rush over de rechterkant na binnen trok, om met links hard en
hoog de verre bovenhoek te vinden. Zo droop Oldeboorn deze middag af
met een pijnlijke 5-1 nederlaag. De komende week zal de ploeg de rug
moeten rechten om volgende week in de volgende derby tegen Blue Boys
uit Nij Beets beter voor de dag te komen.

Oldeboorn wint ook 3e thuiswedstrijd van dit seizoen
Na de beschamende nederlaag in Irnsum kreeg Oldeboorn op zondag 22
oktober de kans om beter voor de dag te komen. Vandaag stond er wederom
een derby op het programma, namelijk de klassieke streekderby tegen Blue
Boys uit Nij Beets. Deze derby stond 25 jaar geleden voor het laatst op het
programma in competitieverband. Destijds won Oldeboorn met 8-2. Bij
Oldeboorn ontbrak Bouke Paul Kleefstra door een schorsing, daar
tegenover stond de terugkeer van aanvoerder Anno Huisman die weer
redelijk hersteld was van zijn longontsteking. Opstelling: Dennis - Henk,
Wietse, Johannes, Tom - Hotse, Arnold, Tsjerk, Anno - Robert en Tjitze.
Wissels: Tim, Robin, Sjim, Wiemer en Stefan. Het tweede was door
inhaalweekend vrij, vandaag genoeg keus op de bank voor trainer Piet de
Winter. Oldeboorn begon behoudend aan de wedstrijd en hield de linies
kort bij elkaar. Blue Boys mocht het spel maken, en zodra ze over de
middenlijn kwamen zat de thuisploeg er bovenop, en zo wist Blue Boys niet
veel kansen te creëren. Het voetbal van Oldeboorn was dus niet hoogstaand

maar wel effectief. De eerste beste kans was gelijk raak. Robert werd over
links de diepte ingestuurd, omspeelde de defensie en sneed de zestien
binnen, zijn lage schuiver voor de goal langs werd door Arnold Hobma
tegen de touwen gegleden. Lang kon Oldeboorn niet genieten van de
voorsprong. Binnen de minuut was het alweer gelijk. Een lange bal ging
over Tom de hoek in. De rechtsbuiten kon net binnen houden, en curvde de
bal hoog om Johannes heen. Dennis stompte de bal weg en deze kwam
precies voor de voeten van Sander Hoekstra van Blue Boys. Deze
goaltjesdief stond dus precies goed om de bal in het lege doel te prikken.
Daarna moest Dennis nog een paar keer handelend optreden bij
afstandschoten van Blue Boys. Aan de andere kant kon de keeper van Blue
Boys een hoge bal van Tjitze nog net over de lat tikken. Uiteindelijk was
het Oldeboorn wat met een voorsprong ging rusten. Op 25 meter van de
goal kreeg Hotse de bal voor de voeten. Zijn schot werd gedragen door de
wind en verraste de keeper van Blue Boys die zijn hand er niet achter kon
krijgen. Daarna werd Oldeboorn de kans op de 3-1 ontnomen. Bij een diepe
bal vertrok Robert van eigen helft en kon alleen op de keeper af, alleen
vlagde de grens hem af, en ging de verder prima fluitende scheids hierin
mee. In de tweede helft raakte Oldeboorn de controle op het middenveld
kwijt, waardoor de ploeg steeds verder achteruit werd gedrukt. Ondanks het
overwicht van Blue Boys bleef de verdediging van Oldeboorn vrij
makkelijk overeind. De thuisploeg probeerde met counters de wedstrijd op
slot te gooien. Na een klein uur spelen had Robert de beslissing op de
schoen. Alleen oog in oog met de keeper van Blue Boys kwam laatst
genoemde als winnaar uit de strijd. Aan de andere kant kreeg Hoekstra nog
een mogelijkheid. Bij een diepe bal in de zestien gleed zowel Hoekstra als
Johannes uit, waarna Hoekstra net iets eerder stond en lage schuiver
produceerde die prima gestopt werd door Dennis. Daarna kreeg Blue Boys
een aantal kansen uit de tweede lijn, maar telkens wist Oldeboorn er weer
een been tussen te krijgen of was het Dennis die goed pareerde. Na een
reeks gevaarlijke corners van de thuisploeg was het een paar minuten voor
tijd Robert die de wedstrijd besliste. Na een combinatie met Tjitze
verscheen hij weer alleen voor de keeper, en bleef ditmaal wel koel. Hij
omspeelde de keeper en schoof voor Oldeboorn de bevrijdende 3-1 binnen.
Daarna was het geloof weg bij Blue Boys en speelde Oldeboorn de laatste
minuten prima uit. Dennis moest nog een keer handelend optreden met de
voeten, waarna Johannes de rebound rustig bij hem terug kopte in de
handen. Dit was het laatste wapenfeit van deze wedstrijd, en de
scheidsrechter floot af. Zo herstelde Oldeboorn zich van de nederlaag tegen
Irnsum. Vandaag was de passie, strijd en beleving wel aanwezig, en deze
ingrediënten zijn er elke week nodig om tot een goed resultaat te komen.
Volgende week staat de lastige uitwedstrijd tegen Read Swart op het

programma. Een concurrent voor een plek om de bovenste plaatsen,
Oldeboorn heeft een punt meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

Oldeboorn verliest uitwedstrijd bij Read Swart
Op zondag 29 oktober mocht Oldeboorn op bezoek bij Read Swart.
Verleden seizoen verloren de Boarnsters twee keer van de ploeg uit De
Knipe. Bij Oldeboorn kon Bouke Paul weer spelen in afwachting van het
beroep wat is ingediend op zijn schorsing van vijf wedstrijden. Opstelling:
Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Hotse, Bouke Paul, Arnold, Anno
– Robert en Tsjerk. Wissels: Tjitze, Wiemer en Tim. Om iets over twee
floot de scheids voor het begin van de wedstrijd. Met de wind in de rug
begon Oldeboorn feller als Read Swart en al na twee minuten kwam Robert
alleen voor de keeper, maar zag zijn schot voorlangs gaan. Enkele minuten
later meteen weer kans voor Oldeboorn, en wederom ging het schot van
Robert in de korte hoek net naast. Het was wachten op de 0-1, maar de
treffer wilde niet vallen. De keeper van Read Swart verwerkte een schot van
Robert nog tot corner. Na iets meer dan een kwartier kwam de ploeg uit De
Knipe beter in de wedstrijd. Na een aanval over de linkerkant had Johannes
mazzel dat zijn tussenkomst net over de eigen lat verdween. Na twintig
minuten raakte Robert bij een ongelukkige actie geblesseerd en kon niet
verder. Een aderlating voor de ploeg. Tjitze kwam als vervanger binnen de
lijnen. Na dat een vrije trap van De Knipe over de goal verdween was het
toch de thuisploeg die op voorsprong zou komen. Na een aanval over de
rechterkant stonden er twee spelers van De Knipe helemaal vrij aan de
linkerkant. De linkermiddenvelder kreeg de bal en krulde de bal langs
Dennis in de verre hoek. Dit was ook gelijk de ruststand. In de rust bleef
ook de lichtgeblesseerde Tsjerk achter in de kleedkamer voor Wiemer.
Hiermee werd de opdracht voor de Boarnsters nog moeilijker. De ploeg
wilde zo lang mogelijk stand houden, en dan hopen op een uitval aan de
andere kant. Helaas ging dat al na een paar minuten mis in de tweede helft.
Bij een vrije trap aan de rechterkant schakelde de ploeg niet snel genoeg
om. Johannes maakte de keuze om de lange aanvoerder die vrij werd
gelaten op te pakken, daarbij liet hij zijn eigen man los. De voorzet was
perfect en de aanvaller van Read Swart kon vrijstaand de 2-0 binnen
koppen. Daarna drukte Read Swart door en kreeg het een aantal kansen op
rij. Deze leverden geen treffer op. Toch kwam halverwege de tweede helft
de 3-0 op het bord. De spits van De Knipe brak door en zag de kortste weg
naar de goal dicht gelopen worden, hij legde de bal terug op rand zestien en
de Linkeraanvaller schoot hard en laag zijn tweede van de middag binnen.
Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, Oldeboorn liep nog tegen een paar
gele kaarten op door treiterend fluiten van de scheidsrechter die bij een

aantal spelers het bloed onder de nagels weghaalde. In de slotfase kwam
Tim nog binnen de lijnen voor Hotse. Kansen kreeg Oldeboorn niet meer,
en ook De Knipe wist het net niet meer te vinden, waardoor Oldeboorn
tegen de tweede nederlaag van dit seizoen aanliep. Volgende week weer
nieuwe kansen thuis tegen De Walden.

Interfjoetje
Naam: Tjitze Brandsma
Geboren:18-09-2001
Speelt in: VVOldeboorn 1
Gespeeld in: Aldeboarn, Heerenveen
Roken/alcohol: alleen in het weekend bier
Kan seks voor de wedstrijd: haha tuurlijk
Beste boek: ik lees eigenlijk nooit
Beste film: escape plan
Beste acteur en/of actrice: geen flauw idee
Lievelingskost: spaghetti van buurvrouw
Hobby’s: netflixen, chillen met vrienden
Mooiste man en/of vrouw: Malu Trevejo
Favorite club: Real Madrid
Favoriete speler: Neymar
Beste trainer: Zidane
Slechtste trainer: zou het niet weten
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Ajax
Favoriete televisieprogramma: prison break
Kwal van de televisie: Patricia Paai
Favoriete muziek: hip-hop
Favoriete andere sport: hand bal
Onderschatte voetballer: Wesley Sneijder
Overschatte voetballer: Diego Costa
Een hekel aan: mensen die te laat komen
Bewondering voor: heit en mem
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Touzani
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: akkrummers
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Robert van Roeden en
Douwe Hein Akkerman
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: nieuwe Duck
outs bij het B-veld
Voetbal is: een prachtig en een gezellige sport
Wat je verder altijd al kwijt wou: we maken er een leuk seizoen van
iedereen!

Kleurplaat

Column
Iedere ondergrond levert zijn eigen type voetballer. Een topper in de zaal is
dat zelden ook op gras en omgekeerd. Welbeschouwd zijn zaal en
grasvoetbal twee totaal verschillende soorten voetbal en ergens daar
tussenin zweeft kunstgrasvoetbal. Als het erop aankomt, lijken
zaalvoetballers zich nog beter op kunstgras thuis te voelen dan
grasvoetballers. De oorzaak is alom bekend: de bal rolt en stuitert volledig
anders op kunstgras. Gevolg is dat zich op kunstgras andere voetballers tot
de top ontwikkelen dan op gras. In tegenstelling tot het Nederlandse
betaalde voetbal, speelt in het buitenland niemand van belang op kunstgras
en daardoor wordt de kloof tussen Nederland en de rest van de wereld
alleen maar groter in ons nadeel. Geen wonder dat prominente
profvoetballers, trainers en journalisten zich tegen kunstgras keren en
oproepen tot een verbod voor het betaalde voetbal. De dagen van kunstgras
in ons profvoetbal zijn geteld. In deze discussie hoor ik steevast dat profs
op gras moeten voetballen en dat amateurs prima op kunstgras kunnen
spelen. Het kan aan mij liggen, maar ik volg deze redenatie niet wat betreft
amateurs. Het gros van de profvoetballers groeit immers op in het
amateurvoetbal, daar leren zij voetballen en zich te ontwikkelen naar een
carrière als prof. Echter, als iedere voetballer in de toekomst opgroeit op
amateurkunstgras dan komen daar de typische kunstgrasvoetballers
bovendrijven. Van deze jongens is het maar zeer de vraag of zij de overstap
naar het grote, nationale en internationale grasvoetbal wel kunnen maken.
Hoogstwaarschijnlijk niet en dat gaat leiden tot een overschot aan
kunstgrasvoetballers die niet omhoog kunnen en aan een tekort aan
grasvoetballers omdat er simpelweg geen aanvoer vanuit de amateurs meer
is. Kunstgras bij de amateurs maakt de kloof tussen Nederland en de rest
van de voetbalwereld nog groter dan dat die nu al is. Als wij internationaal
nog enigszins mee willen tellen, moeten wij ook bij de amateurs tegen
kunstgras in actie komen. Een compleet verbod van kunstgras is daar niet
nodig. Lagere amateurelftallen kunnen prima op kunstgras voetballen. Alle
selectie-elftallen moeten echter van jongs af aan op gras voetballen om er
voor te zorgen dat zij zich als grasvoetballers ontwikkelen en er voldoende
aanvoer naar het Nederlandse betaalde voetbal blijft. Op alle hoofdvelden
van amateurs moet gras liggen en hetzelfde geldt voor minstens één van
hun trainingsvelden. De door KNVB RvC-voorzitter Jan Smit ingestelde
werkgroep naar kunstgras in het betaalde voetbal dient het amateurvoetbal
ook mee te nemen. Inclusief de financiering van grasvelden bij amateurs,
alles in het belang van het algehele Nederlandse voetbal.

Jeugdverslagen
Leovardia JO15-5 – Oldeboorn JO15-1
Op zaterdag 14 oktober om 10:30 moesten wij tegen Leovardia voetballen.
We begonnen en stonden al vrij snel voor maar helaas kregen we ook 4
goals tegen, we hebben uiteindelijk met 4-19 gewonnen en dus hebben er
ook veel mensen gescoord: Tamme, Jentje, Gerben, Dejan, Bauke en ik
(Lyanne). Groeten Lyanne Huitema

Gorredijk JO13-2 – Oldeboorn JO13-1
Wedstrijdverslag van 7 0ktober
Zaterdag hebben we uit gespeeld tegen Gorredijk.
We stonden allebei boven aan, dus het zou een spannende wedstrijd
worden. Aniek maakt het eerste goal, de training daarvoor zei ze dat ze de
bal de lucht niet in kreeg , maar deze ging in de kruising .
Maar toen werd het 1-1 dat was wat minder.
Kyran maakte de 1-2, mooie goal.
De tegenstander kreeg een kans maar die had de keeper.
Het bleef in de eerste helft spannend, maar Gorredijk maakte geen doelpunt
meer. Ridzert maakt een mooie goal in de rechter bovenhoek, 1-3, rust.
Na de rust maakte Mees gelijk de 1-4.
Toen kregen we nog een paar kansen maar die gingen er niet in.
Jurre maakte het laatste doelpunt: 1-5!!
Toen was het afgelopen het was een mooie wedstrijd.
Verslag van : Joris van Rooijen

14 oktober Gorredijk JO11-4 - Oldeboorn JO11-1
Vandaag speelden we uit in Gorredijk. Een prachtige dag, en uiteindelijk
ook een prachtige overwinning. Al binnen 10 minuten hadden wij 3
doelpunten gescoord. Dit gaf ons team een mooie voorsprong en dit wisten
we de hele wedstrijd te behouden. Bente was keepster en heeft een aantal
ballen goed tegen gehouden. De tegenstander wist gelukkig niet al te vaak
bij ons goal te komen. Jesse en Sebastiaan hebben gescoord, tot 0-6. Het
hele team heeft erg goed samengespeeld! Iedereen is aan de bal gekomen,
en dat resulteerde in de overwinning! Leoniek

Oldeboorn JO11-1 vs. Wispolia JO11
Op zaterdag 28 oktober moesten wij thuis voetballen tegen Wispolia, de
nummer drie van onze competitie.We begonnen sterk aan de wedstrijd, we
speelden goed over en kregen al goede kansen. Na negen minuten scoorde
Gian 1-0 . Sebastiaan maakte er al snel 2-0 van Wispolia werd sterker en

maakte 2-2 gelijk. Aldeboarn was wakker geworden Jesse , Sebastiaan en
Gian maakten er vlak voor rust 5-2 van. pauze.
Na de pauze zorgde Storm op aangeven van Jesse met 2 doelpunten voor
7-2. Sebastiaan maakt 8-2, gevolgd door storm 9-2.
Wispolia deed ook nog wat terug 9-4. Sebastiaan (2x)en jesse maakten er
gelukkig nog 12-4 van. Op naar de volgende wedstrijd.
Groetjes Bente de Boer 

Gorredijk Jo11-5 Oldeboorn JO11-2
Zaterdag 7 oktober. E2
We moesten uit spelen tegen Gorredijk en hebben met 2-7 gewonnen.
In de eerste helft, Atte scoord de 0-1 Wesley I de 0-2 toen de 1-2 voor
Gorredijk , toen maakte Fokko de 1-3 op naar de rust..
Na de rust scoorde Wesley I 1-4, waarna Gorredijk er weer 2-4 van maakte.
Maar gelukkig maakte Fokko Sander en Wesley I, nog 3 mooie
doelpunten.. Helaas was het weer niet zo goed, het heeft bijna de hele tijd
geregend.. Maar het was weer een super leuke wedstrijd.
groetjes Wesley Weggelaar.

VV Oldeboorn JO11-2 – SC Joure JO11-5
Zaterdag 14 oktober was het weer een spannende wedstrijd. Want het begon
al een beetje verkeert toen Joure het al 1-0 maakte. Wesley was daar niet zo
blij mee, dus maakte hij het met een mooie actie weer 1-1. Voor de rust
maakte Joure het jammer genoeg 2-1.
Toen begon de wedstrijd weer en maakte Fokko het 2-2. Thomas maakte
het 3-2 met een hele mooie hoekschop. En toen werd het weer 3-3. Een paar
minuten later stonden we met 4-3 achter. Wesley, Fokko en ik maakte een
actie waardoor Wesley het 4-4 maakte. De wedstrijd duurde nog noch maar
een paar minuten. In de laatste 5 minuten scoorde Joure en maakte het 5-4
toen er een fluit klonk.
De wedstrijd was afgelopen. We hebben met 5-4 verloren. Atte de Haan

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is D:
Voor een overtreding tegenover een medespeler als hierboven bedoeld, is
de straf altijd een directe vrije schop, of zelfs een strafschop als de
overtreding binnen het eigen strafschopgebied wordt gepleegd

Kantine dienst
Zaterdag 4 november
08.30 tot sluit Ouders van Atte de Haan en Janieck van Asperen
Zondag 5 november
09.00-12.45
Johannes Watzema en Ids de Roos
12.45 tot sluit Patrick Antonissen en Jarno Doornekamp
Zaterdag 11 november
08.30- 10.30 Ouders van Wietske Poepjes en Bente de Boer
10.30 tot sluit Ouders van Jitske Spoelstra en Lyanne Huitema
Zondag 12 november
09.00 tot sluit Tom Proot en Sjim de Vries

Lijst entree loten verkoop
Zondag 5 november
Mirjam en Marloes
Zondag 26 november
Moniek en Marjan
Graag om 13 uur aanwezig zijn.
Zondag 10 december
Willeke en Ingrid
Graag om 11.15 uur aanwezig zijn.

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

8
3
3
3
2
2
2
2

Ids Tijsma
Anno Huisman
Wietse Huisman
Erben Hof
Arnold Oosterbaan
Tim Tjoelker
Jurrit Dijkstra

Vivian Miedema bokaal:
ELSE FOKKINGA
MARIEKE LOLKEMA

4
2

2
1
1
1
1
1
1

Wedstrijdprogramma
Vrijdag 3 november
Oldeboorn 35+ (de Knipe)
Oldeboorn VR1 (Grou)
Oldeboorn VR2 (Bolsward)

19.30
19.30
19.30

Zaterdag 4 november
Oldeboorn JO13-1 – Jubbega JO13-2
Heerenv. Boys JO11-7 – Oldeboorn JO11-1
Joure JO9-5 – Oldeboorn JO9-1

09.30
10.00
09.00

Zondag 5 november
Oldeboorn 1 – de Walden 1
Oldeboorn 2 – Mildam 3
Oldeboorn 3 – Oosterlittens 4

14.00
10.30
10.00

Zaterdag 11 november
Oldeboorn JO15-1 – Warga/WWS JO15-2
Oudehaske JO13-2 – Oldeboorn JO13-1
Oldeboorn JO11-1 – Blue Boys JO11-1
Langezwaag JO11-2 – Oldeboorn JO11-2
Oldeboorn JO9-1 – Read Swart JO9-1

11.00
10.15
09.00
09.30
09.00

Zondag 12 november
Oldeboorn 2 – Heerenveen 4
Oldeboorn 3 – SWZ Boso Sneek 5

10.30
10.00

Vrijdag 17 november
Oldeboorn VR1 (Oldeboorn)
Oldeboorn VR2 (Harlingen)

19.30
19.30

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

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

