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Piet`s overzicht
Wat heeft Jillert nu eigenlijk 4 jaar geleden
in Sotsji precies uitgevreten? IK was erbij!
Wat heeft Daan vorige week niet helemaal
goed gedaan in Pyeongchang? IK was erbij!
Wat deed Jorrit beter dan Sven in Korea?
IK was erbij! Wat deed Heather op de
achtervolging beter dan op de
sprintafstanden in Korea? IK was erbij!
Wat deed Piet de Winter afgelopen weken in het ziekenhuis? IK was erbij!
Wat deed Geert Goerres hier op de trainingsvelden van onze VVO? IK was
erbij! Hoe kon het gebeuren dat het 2e elftal weer eens een overwinning

boekte? IK was erbij! Hoe kon het dat Philip Cocu “geen” slaande
beweging van Lozano constateerde? IK was erbij! Waarom zijn de
resultaten bij onze VVO momenteel wat magertjes? IK was erbij! Hoe komt
Erben Wennemars aan die prachtige tattoo’s? IK was erbij! Waarom
presteert Sjinkie zo wisselvallig, en blijft hij zo cool? IK was erbij! Een
Russische “curler” of zoiets is positief getest op dopinggebruik!! Je reinste
waanzin, maar…IK was erbij! Waarom staan coaches als Dick Advocaat en
Gert Jan Verbeek na zondag nog steeds in de onderste regionen? IK was
erbij! De voetbalstadions in Nederland zijn overigens de laatste tijd akelig
leeg, maar..IK was erbij! De afgelopen weekenden werden er weer de
nodige wedstrijden afgelast. Een kwakkelwintertje heeft ons “overvallen”.
Gelukkig was IK erbij! Op 10 februari ging onze nieuwe selectie van
Oldeboorn JO10 als enige de (kunst)wei in. Ja, ja Akkrum heeft er nu echt
één, en IK was erbij! Ze speelden daar verdienstelijk met 5-5 gelijk. Op
zondag 11 februari konden alle senioren naar het carnaval, aangezien alle
wedstrijden alhier werden afgelast. Alaaf..IK was erbij! Afgelopen zaterdag
gingen er toch weer diverse teams los. Oldeboorn JO11-1 speelde met 2-2gelijk tegen Oudehaske. Dan is bijna elk team komende zaterdagen alweer
vrij. Dit waarschijnlijk als gevolg van de voorjaarsvakantie. Het lijkt mij
dan ook een goed plan dat ondergetekende dan ook maar even rust krijgt
van de TD van de VVO, aangezien er dan toch niet veel te melden
valt…Oldeboorn JO11-1 hervat de competitie op 10 maart met een
uitwedstrijd tegen Read Swart. Oldeboorn JO10 laat zien dat ze lekker in
de flow zitten nu en stuurden Warga/WWS met 10-2 huiswaarts. Zij gaan
op 10 maart naar Suawoude. Is weer eens wat anders. Zo kom je nog eens
ergens. Geniet ervan. Oldeboorn JO9-1 ging bij Bonifatius helaas net
kopje onder met 3-2, maar gaan op 10 maart Drachtster Boys puntloos
huiswaarts laten keren. Oldeboorn JO7-1 won met 5-3 van Irnsum, maar
kwam helaas tegen Tijnje net wat te kort met 1-2. Op 10 maart mogen ze
dat nog eens dunnetjes over doen. Oldeboorn JO15 speelt komende
zaterdag wel, en dat zal om 11 uur plaatsvinden op onze lokale velden tegen
Gorredijk. Op 10 maart spelen ze weer thuis, en wel tegen ONB.
Oldeboorn JO13 moet zaterdag ook aan de bak. In Oldeberkoop gaan ze
proberen een mooi resultaatje te pakken. Op 10 maart ontvangen ze
Oudehaske. Oldeboorn 3 wist helaas in Sneek ook weer geen resultaat te
behalen. Het werd nu 8-2. Dus toch weer 2 keer gescoord…Zal wel komen
door die “pittige” trainingen van ad interim trainer “boer” Geertje. Dat gaat
uiteindelijk z’n vruchten afwerpen!! Zondag a.s. thuis tegen FFS. De week
erop naar Bolsward en op 11 maart naar Oosterlittens. Wordt allemaal
pittig, maar er zal toch een keertje een positieve score verschijnen op het
scorebord! Oldeboorn 2 kwam zowaar met een 2-5 overwinning terug uit
Gorredijk! Zondagmiddag om 14.00 u. deze lijn thuis door trekken tegen

GAVC. Dan een week later weer naar Gorredijk en op 11 maart naar
Mildam. Points gentlemen, that’s what’s all about…..or something like
that….Ja en dan het “paradepaardje”….Wat is er aan de hand met
Oldeboorn 1? Afgelopen zondag weer een nederlaag. Nu was Dronrijp
weer te sterk (3-0). Er zal de komende wedstrijden wat rechtgezet moeten
worden. Te beginnen zondagMORGEN om 11.45 u. thuis tegen
Terschelling. Dan de week erop naar Black Boys en weer een week later
naar Damwald (De Walden). Doe moast no wol wat punten helje
boekemantsje!!! En bedenk dan ook nog het volgende; “Voetbal is een spel
van fouten. Wie de minste fouten maakt wint”! Allemaal maar weer veel
voetbal- en/of vakantieplezier!!
Waar had Halbe het nu over op het bewuste VVD-congres? Helaas…..IK
was er NIET bij…..Pake Piet

Uit onze clubbladen (37)
Incident training.
Zoals U misschien weet, is er vrijdag j.l. op de training een vechtpartij
geweest, tussen een paar jongens van het eerste elftal. Natuurlijk komt dit
de sfeer van een elftal nooit ten goede, maar nu ons eerste er zo goed
voorstaat, met betrekking tot de tweede plaats, is dit gebeurde dubbel
jammer. Jongens gebruik je gezond verstand en probeer als elf kameraden
de felbegeerde promotie te behalen.
. (overgenomen uit clubblad 16 – 6e jaargang – 5 maart 1966)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Er wordt een hoekschop toegekend, omdat de bal geheel en al over de
doellijn is gegaan en het laatst is geraakt door een speler van de
verdedigende partij en er geen doelpunt is gemaakt. Uit de toegekende
hoekschop wordt de bal rechtstreeks in het eigen doel gewerkt. Welke
beslissing van de scheidsrechter is de juiste?
A. Scheidsrechter laat de hoekschop overnemen;
B. Scheidsrechter kent een hoekschop toe aan de tegenpartij;
C. Scheidsrechter keurt het doelpunt goed;
D. Scheidsrechter geeft de hoekschopnemer een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart en laat de hoekschop overnemen.
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn geeft in één minuut wedstrijd uit handen
Op zondag 4 februari stond voor Oldeboorn de uitwedstrijd op het
programma bij St. Jacob. Oldeboorn moest het deze middag doen zonder de
door Zwaagwesteinde uit de wedstrijd geschopte Robert van Roeden. Ook
Johannes Nijdam was afwezig door verplichtingen met werk. Voor Piet de
Winter dus weer een puzzel om tot een opstelling te komen. Opstelling:
Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Tim, Wiemer, Hotse, Bouke Paul
– Anno en Tjitze. Wissels: Arnold, Ids en Sjim. Met een
gevoelstemperatuur ver onder nul werd er om 14.00 afgetrapt op een
redelijk te bespelen veld in St. Jacob. In de eerste tien minuten was
Oldeboorn zoekende naar de juiste positie op het veld. Vooral Bouke Paul
stond vaak te diep waardoor St.Jacob alle ruimte op het middenveld kreeg.
Dit resulteerde in de beginfase ook in een aantal kansen voor de thuisploeg.
De spitsen van de ploeg hadden het vizier nog niet op scherp en de ballen
vloog naast en over de goal van Dennis. Na een kwartier knokte Oldeboorn
zich in de wedstrijd ontstond een gelijkwaardige wedstrijd. Tot veel kansen
resulteerde dit niet. Bij Oldeboorn zagen Bouke Paul en Hotse hun inzetten
naast de goal verdwijnen. Aan de andere kant moest Dennis nog een keer
handelend optreden. Zo leek de wedstrijd richting een 0-0 ruststand te gaan,
maar toch liep dit in de 42e minuut anders. De aanvallende middenvelder
mocht opstomen vanaf de eigen helft, en werd niet opgevangen door het
middenveld van Oldeboorn. Op de rand van de zestien maakte Tom de keus
om uit te stappen, hierdoor kwam zijn directe tegenstander vrij en de
steekbal was prima, en de afronding ook. Daarna ging het vanaf de aftrap
mis voor Oldeboorn. Op het middenveld direct balverlies. Johannes stapt
door op de spits die alleen maar terug kan spelen achteruit, maar de
middenvelder stuurt de bal gelijk de diepte in. De rechtsbuiten komt vrij
door, geeft hard en laag voor en ziet zijn bal door Henk ongelukkig langs
Dennis verdwijnen. En zo gaf Oldeboorn in 60 seconden de wedstrijd uit
handen. In de rust kwam Arnold in het veld voor Wiemer en moest
Oldeboorn op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar hoe goed de
bedoelingen ook waren, binnen de minuut in de tweede helft ging het al
fout. Knullig balverlies aan de linkerkant, leverde een vrije trap op voor St.
Jacob. Deze vrije trap werd door zowel Tom, Tim en Wietse aangeraakt
waarna de nummer tien van St.Jacob alleen voor Dennis stond. Hij wipte de
bal langs Dennis en schoot de 3-0 voor St. Jacob binnen. En zo liep de
ploeg achter de feiten aan. Oldeboorn probeerde er nog wel wat van te
maken. Wietse schoof door naar voren en achterin werd er dus één op één
gespeeld. Met nog een half uur op de klok wist Oldeboorn de score terug te
brengen naar 3-1. Wietse werd vrij gespeeld op de rand zestien, en zijn

schot verdween via een been van een St.Jacob verdediger in de goal. Niet
veel later kon Tjitze de spanning helemaal terug brengen, maar zijn schot
verdween net naast de goal. Aan de andere kant werd St. Jacob nog een
paar keer gevaarlijk met kopballen uit een paar gevaarlijke corners, maar de
spits kwam telkens net niet goed uit om raak te koppen. En zo liep
Oldeboorn wederom tegen een nederlaag aan, en zal het alle zeilen bij
moeten zetten om uit de onderste regionen weg te komen. Volgende week
komt het altijd lastige Irnsum op bezoek in Oldeboorn.

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is B: Uit een hoekschop kan rechtstreeks worden
gescoord in het doel van de tegenpartij. Als de bal rechtstreeks in het doel
van de nemer gaat, dan wordt de hoekschop toegekend aan de tegenpartij.

Spaaracties
Dit jaar mogen wij meedoen aan maar liefst 2 sponsoracties. Dit is
natuurlijk fantastisch en samen
hopen we daarmee heel veel geld
op te halen. Dit om de jeugd weer
te voorzien van nieuwe
trainingsattributen.
Bij de Poiesz krijgt u vanaf 12
februari bij besteding van iedere 10
euro een spaarpunt. We waarderen
het zeer als daarna het “loopje”
naar de koker van onze voetbalclub
gaat en u ons de punten gunt!
Vanaf woensdag 7 februari kunt u
bij Jumbo gaan sparen voor onze
sportvereniging. Bij elke besteding
van €10, ontvangt u een sportpunt.
Deze sportpunten kunt u toekennen
aan onze sportvereniging. Dit kan
door in de Jumbo app “Sparen voor
je sportvereniging” aan te klikken.
En voor de mensen zonder app: u
kunt de punten ook gewoon
ouderwets in natura inleveren bij de ingang van de voetbalkantine. Dan
zorgt de VVO ervoor dat de punten toegekend worden aan onze club. Met
elkaar hopen we mooie bedragen op de halen voor onze vereniging.

Interfjoetje
Naam: Hiltsje Nijdam
Geboren:7-1-1984
Speelt in: Dames 1
Roken/alcohol: alcohol
Kan sex voor de wedstrijd: waarom niet?
Beste boek: Khaled Hosseini, Duizend schitterende zonnen
Beste film: Intouchable
Beste acteur en/of actrice: Johnny Depp
Lievelingskost: sushi
Hobby,s: hardlopen
Mooiste man en/of vrouw: Barry Atsma
Favoriete club: VVO
Favoriete speler: Nathan Rutjes
Beste trainer: Henk
Slechtste trainer: ? geen verstand van
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Feyenoord
Favoriete televisieprogramma: Game of Thrones
Favoriete televisie presentator: Art Rooijakkers
Kwal van de televisie: Roy Donders
Favoriete muziek: Muse
Favoriete andere sport: Hardlopen
Hoogtepunt: geboorte kids
Dieptepunt: - so far, so good
Beste krant/tijdschrift: Volkskrant
Een hekel aan: traagheid
Bewondering voor: Elon Musk
Kwal van de voetballerij: geen idee
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Barack Obama
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Donald Trump
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Johannes
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: weer
kaboutervoetbal (dus aanmelden mensen!)
Voetbal is: gezellig en sportief
Wat je verder altijd al kwijt wou: nieuwe vragen voor deze rubriek?

Jeugdverslagen
Akkrum JO10-2 – Oldeboorn JO10-1
Tien uur begon de wedstrijd. We moesten tegen akkrum. Eerst even warm
lopen toen begon de wedstrijd. Wesley stond op keep ik scoorde de eerste
goal en uit een hoekschop scoorde Sander de tweede goal 2-0. En de
tegenstander scoorde ook 2-1. En toen even rust de tweede helft scoorde de
tegenstander 2-2 en toen scoorde de tegenstander weer 2-3 en toen scoorde
wij weer 3-3 en 4-3. Het was heel spannend. Hierna was het 5-3. Toen hun
weer 5-4 en 5-5. Dit was de eindstand. Groetjes van Fokko Tamminga
Be Quick Dokkum JO9-3 – Oldeboorn JO9-1
Wat was het vroeg vandaag.... Om 07.45 vertrokken we naar Dokkum.
De eerste helft stond Bart op keep. Na een aantal ballen tegen gehouden te
hebben, liet hij er helaas ook 2 door. In de tweede helft stond Ids op keep.
Die deed dat ook goed, maar liet er eentje door. Quint heeft twee keer
gescoord, zodat de eindstand 3-2 werd.
Het hele team heeft goed samengespeeld en ondanks het vroege opstaan
was het een leuke wedstrijd. Groetjes, Leoniek Boersma en Bart de Jong

Piet van der Feer Bokaal
Robert van Roeden
Douwe Hein Akkerman
Ate Bergsma
Arnold Hobma
Rik van Santen
Ids Tijsma
Tjitze Brandsma
Hotze Dekker
Wietse Huisman
Sietse van der Brink
August Faber
Erben Hof

8
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Johannes Nijdam
2
Aalsen Bergsma
2
Anno Huisman
1
Tom Proot
1
Robin Faber
1
Iwan Huitema
1
Arnold Oosterbaan
1
Stefan Oosterbaan
1
Tim Tjoelker
1
Jurrit Dijkstra
1
René Spinder
1
Ronald van Warmerdam 1

Bestuursleden
In de kantine hingen altijd 2 lijsten met bestuursleden vanaf 1923. Keurig
met de hand geschreven en bijgehouden tot het heden. Ook trainers, leiders
en de Elftalcommissies stonden op deze lijsten. Nu is er met behulp van
Buro Andringa 1 lijst van gemaakt. Niet meer schrijven maar gewoon via
de computer kunnen we nu elk jaar deze lijst bij houden. Het blijft nu
leesbaar en er kunnen nu ook gemakkelijk correcties worden gemaakt. Leek
mij wel leuk om te zien wie het langstzittende bestuurslid was.
Piet v/d Feer
Jan Nieuwland
Binne Oosterbaan
Kees Heida
Bauke Bosma
Rinse Mulder

45 jaar
24
19
18
16
16

Roel H. Nieuwland
Carl van Heel
Haaije van der Heide
Jan Nijdam
Theun Wiersma
Wiebe de With

16
14
10
10
10
10

Columns
Sparta haalt Kramer binnen voor catering op Kasteel
Waar het Rotterdamse Sparta met het aanstellen van Dick Advocaat een
grote naam had binnen weten te halen, wil het nog meer knallen voordat de
kurken er echt af mogen met oudjaarsdag. Waar Dick Advocaat al lang
bezig was met Sparta, had de oud bondscoach wekenlang gebeden bij de
Pastoor in de plaatselijke kerk of hij een nieuwe baan mocht. De pastoor
heeft in ieder geval geluisterd, want Advocaat heeft het klusje weten te
klaren. Maar nu gaan de geruchten rond dan het niet alleen op het veld maar
ook daarbuiten vele malen beter moet op het Kasteel, vandaar dat Advocaat
bij Feyenoord heeft aangeklopt. Met het binnenhalen van Kramer moet de
verkoop van de broodjes kroket explosief gaan stijgen. 'Kramer heeft een
beste smaak en dat moet het Kasteel ook gaan proeven, met iedere
winstpartij zijn de broodjes de tweede seizoenshelft zelfs de helft van de
prijs om de supporters tegemoet te komen,' aldus een woordvoerder van de
club. Op social media gaan echter negatieve verhalen rond van de Sparta
aanhang, 'Zo vaak wordt er niet gewonnen op het Kasteel, dus wij
beschouwen het meer als een broodje aap verhaal.' Naar verluidt wil
Advocaat ook Jeroen Verhoeven en Nick Marsman halen om de catering
nog meer in het zonnetje te zetten....

Kevin de Bruyne, de koning van Manchester City
Een op het oog rustige, introverte jongen met een rossige haar coupe.
Afgekeurd door Chelsea, opgepikt door Wolfsburg en nu florerend in het
team van ‘Don Pep’. Ook dit jaar neemt de Belg de Citizens weer bij de
hand.
Kan Kevin de Bruyne de beste middenvelder van de wereld worden?
Een vraag die de rondte gaat. Of sterker: is Kevin de Bruyne niet al de beste
middenvelder van de wereld? Onlangs liet hij in de wedstrijd Manchester
City- Tottenham Hotspur in ieder geval zien dat hij zijn Deense opponent
Christian Eriksen op alle fronten de baas was. Dit is namelijk ook zo’n
middenvelder die door menigeen gezien wordt als de nieuwe Iniesta. Kevin
toonde aan al een paar stappen verder te zijn dan Christian. Als je het mij
vraagt voert de Rode Duivel de ranglijst van beste middenvelders in ieder
geval aan. Passes, net zo makkelijk met links als met rechts. Ogen in
zijn rug, een extra gave lijkt het. Iets van dat rastalent wat niet iedere
voetballer heeft. Ook is de Bruyne vaak doeltreffend of brengt hij 1 van zijn
teamgenoten in stelling. Wat moet het fijn zijn om met zo’n speler samen te
spelen. Misschien is Kevin volgend jaar wel te bewonderen in het Camp
ou; wie zal het zeggen ? En, hoeveel moet hij kosten? 200, 300 miljoen?
De bedragen in het hedendaagse voetbal rijzen in ieder geval de pan uit. Ik
denk dat Pep er alles aan zal doen om deze flegmatieke Belg te behouden
voor zijn blauwe leger. En onlangs tekende hij nog bij tot 2023. Een koper
zal dus een flinke zak met geld neer moeten leggen om Kevin ‘wizard’ de
Bruyne los te weken bij zijn huidige werkgever. Laten we met zijn allen de
komende wedstrijden in ieder geval nog maar flink gaan genieten van deze
oogstrelende voetballer.

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 24 februari
Oldeboorn JO15-1 – Gorredijk JO15-2
Sport Vereent JO13-1 – Oldeboorn JO13-1

11.00
09.00

Zondag 25 februari
Oldeboorn 1 – Terschelling 1
Oldeboorn 2 – GAVC 3
Oldeboorn 3 – FFS 3

11.45
14.00
10.00

Zondag 4 maart
Black Boys 1- Oldeboorn 1
Gorredijk 4 – Oldeboorn 2
Bolsward 3 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
12.00

Zaterdag 10 maart
Oldeboorn JO15-1 – ONB JO15-3
Oldeboorn JO13-1 – Oudehaske JO13-2
Read Swart JO11-1 – Oldeboorn JO11-1
Suawoude JO10-1 – Oldeboorn JO10-1
Oldeboorn JO9-1 – Drachtster B. JO9-3
Irnsum JO7-1 – Oldeboorn JO7-1
Tijnje JO7-1 – Oldeboorn JO7-1

11.00
09.30
09.00
08.30
09.00
10.15
10.30

Zondag 11 maart
de Walden 1 – Oldeboorn 1
Mildam 3 – Oldeboorn 2
Oosterlittens 4 – Oldeboorn 3

14.00
12.00
10.30

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

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

