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Piet`s overzicht
Statement gezamenlijke Supportersgroeperingen
Willem II
Supporters eisen vertrek technische staf!!
Wij, Willem II supporters, maken ons ernstige zorgen om
onze club. Wij zien met pijn in ons rood wit blauwe hart
dat: Het voetbal sinds de aanstelling van Erwin van de
Looi en zijn staf niet om aan te zien is; Er van aanvallend
voetbal zoals ooit afgesproken en vastgelegd in het
beleidsplan geen sprake is; Het spel van Willem II met de

week slechter wordt; Het gevoel van de achterban bij
Willem II aan het verdwijnen is. Wat in jaren is opgebouwd
wordt nu compleet afgebroken; Supporters afhaken (o.a.
aanzienlijk minder supporters mee naar uitwedstrijden);
Sponsors afhaken; Passie, Strijd en Leeuwenmoed zijn ver te
zoeken; Er geen beleving en geen trots bij de spelersgroep is;
Er een passant als trainer zit die totaal geen visitekaartje
is voor onze mooie club; Deze passant negeert het
technische beleidsplan door af te stappen van de huisstijl
en de manier van voetbal die niet bij Willem II past en die
niet aansluit bij de verwachtingen van de achterban;
Er is een aantal incidenten geweest met Erwin en
supporters die de fanatieke supporters hem zeer zwaar
aanrekenen; Erwin geeft wekelijks de selectie de schuld van
het falen en geeft aan dat spelers niet naar hem luisteren.
Een goede trainer zorgt ervoor dat hij de spelers mee krijgt
in zijn visie. Maar door de steeds veranderende tactiek
van Erwin heeft hij een verlammende werking op de
voltallige spelersgroep; Erwin heeft geen binding met de
club of supporters; Erwin staat teleurgestelde supporters
niet te woord en laat dit opknappen door een van de
jongste spelers; Erwin ruziet openlijk met de clubwatchers
van het Brabants Dagblad; Sinds de komst van Erwin
hangt er een negatieve sluier over het voetbal bij
Willem II. Het is vijf voor twaalf. Er zijn nog acht finales te
gaan. Acht finales waarin we punten moeten pakken om
Willem II te behouden voor de Eredivisie. Willem II streeft
echter rechtstreeks af op de play offs of, erger nog, directe
degradatie. Wij hoeven niet elke week te winnen. Wij willen
wel een elftal dat vol strijd en passie het veld ingaat om
het publiek voor zich te winnen. Een elftal dat duidelijk
probeert te maken aan de tegenstander dat er niets te
halen valt in het Koning Willem II-stadion. Een elftal dat
speelt om te winnen, niet om niet te verliezen. Met de
huidige technische staf gaat dit niet meer gebeuren.
Erwin van de Looi en zijn assistenten moeten dan ook per
direct op non actief gezet worden en er moet een leider

aan het roer komen die het team duidelijkheid verschaft
en de spelers met passie en durf laat voetballen.
Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Het was aan de
leiding van Willem II, directie en RvC, om in te grijpen. Nu
dit niet gebeurt, zijn de supporters genoodzaakt om in
actie te komen. Om deze eis kracht bij te zetten hebben de
verschillende supportersgroeperingen de handen
ineengeslagen en gaan we actie voeren. Actie vanuit het
Rood Wit Blauwe hart om onze club proberen te behoeden
voor degradatie en te verlossen van Erwin van de Looi en
zijn staf. Enkele acties voor de komende dagen zijn:
Vandaag (dinsdag 6 maart 2018) stond er een
bijeenkomst gepland met Berry van Gool, Paul Gerritse
(voorzitter stichtingsbestuur), Peter Galle
(supporterscoördinator) en een aantal supporters. Deze
bijeenkomst zullen wij niet bezoeken. Wel zal onze
woordvoerder aanwezig zijn om dit statement te
overhandigen en toe te lichten; Zaterdag zal de KingSide
tijdens de warming up en gedurende de eerste vijf minuten
van de wedstrijd tegen PSV leeg blijven. Daarnaast roepen
wij de supporters op andere vakken ook op om de eerste vijf
minuten van de wedstrijd op de ring te blijven en niet de
tribune op te gaan als protest tegen de gang van zaken
binnen onze club; De uitwedstrijd tegen FC Twente, die
bestempeld is als AwayDay zal niet bezocht worden door
Willem II-supporters zolang Erwin van de Looi en zijn staf
op de bank zitten; Er zullen geen uitwedstrijden meer
worden bezocht; De partijen die dit statement
ondertekenen zullen vanaf nu tot aan het vertrek van
Erwin van de Looi hun activiteiten voor Willem II, zoals de
diverse geplande overleggen over o.a. Koningsdag 2018 en
het ophangen van spandoeken bij wedstrijden voor
Willem II, staken. Indien niet aan onze oproep gehoor
gegeven wordt zullen we de acties verder uitbreiden.
Het woord is nu aan de directie van Willem II! Wanneer
de directie het nodige doet en ingrijpt, zullen de
supporters de handen ineen slaan en – wederom – massaal

het elftal steunen om samen Willem II in de eredivisie te
houden.
Met Rood Wit Blauwe Groet,
Supportersclub Willem II
Stichting Kingzine
Tilburg Tifosi Vak E KS ’79

Voetballiefhebbers,
Ik weet helemaal niet of ik (we) dit wel
mogen/moeten publiceren, maar vinden
jullie het gek dat ik vind dat we in deze
wereld HELEMAAL aan het doordraaien
zijn? Stel je eens voor dat de harde kern van
de v.v. Oldeboorn dit statement naar buiten
brengt ten aanzien van de
hoofdtrainer/technische staf…Dan neem je
als bestuur toch gelijk een standpunt in dat je onvoorwaardelijke steun
uitspreekt richting je hoofdtrainer (wat overigens ook altijd gevaarlijke
uitspraken zijn….). Je distantieert je in ieder geval van dit soort “ongein”
van wat zich “supporters” noemt. Veel van dit soort supporters zijn ook nog
’s van die snotneuzen met kapuchons. Moet ik die serieus nemen? Ik hoop
dat Erwin van der Looi volgend seizoen weer emplooi vind, en dan hopelijk
bij een club waar zowel het bestuur, alsmede de achterban nog wel iets
heeft met normen en waarden!! Daarnaast verwacht ik ook dat het Klaas
Wittermans bij ons cluppie niet gaat overkomen. Klaas, welkom als nieuwe
trainer en vanaf deze plek veel succes, maar vooral veel plezier toegewenst.
Onze huidige trainer, Piet de Winter, gaat er hopelijk samen met z’n
technische staf en spelers voor zorgen dat hij een mooi afscheid zal krijgen
aan het eind van het seizoen. Lijfsbehoud is het motto! Daarna gaat Piet z’n
trainersloopbaan voortzetten bij Nieuweschoot. De kans is dus groot dat hij
volgend seizoen Oldeboorn weer tegenkomt. Dan viel onderstaand bericht
afgelopen weekend ook nog op m’n bureau….Het is wat in deze
“cyberwereld”!! Be carefull is daarbij kennelijk het motto, ondanks dat je
weinig kunt doen tegen een Ddos-aanval:
DDOS AANVAL EN PROTECTIE
Beste Harm Oosterbaan, Afgelopen tijd waren wij, en dus de 800
aangesloten verenigingen, meerdere malen slachtoffer van een DDoS
aanval. We hebben gisterenavond een DDoS protectieschild
geïmplementeerd. In deze nieuwsbrief uitleg en excuses voor de timing...
Dan nog even een tip voor alle wisselspelers die door een coach compleet
voor lul willen worden gezet door ze “in blessuretijd” nog te laten invallen

“om ze te belonen voor hun goeie inzet tijdens de trainingen”….niet doen!!!
Gewoon lekker gaan douchen.. En voor alle doemdenkers onder ons…PSV
wordt gewoon kampioen hoor. Was een klein slippertje. Dus mocht AJAX
vanaf heden alles winnen (en dat zou kunnen, want het balbezit is hoger, de
passing is beter, het “loopwerk” is beter..), dan nog wordt PSV gewoon
kampioen. “Ergens” hebben de Amsterdammers toch iets laten liggen..
Helaas heeft Oldeboorn 1 afgelopen zondag ook weer 2 kostbare puntjes
laten liggen bij de Walden (1-1). Ze moeten helaas nog steeds naar onderen
kijken, maar ik heb vertrouwen in de technische staf en de spelers dat het
alsnog goed komt! Zondag wacht de zware thuiswedstrijd tegen Read
Swart, maar het wachten is op een stunt! Dan gaat het hele gezelschap op
25 maart naar Blue Boys (Nijbeets) om daar zeker 3 punten weg te halen.
Op zondag 1 april a.s. spelen ze thuis de inhaalwedstrijd tegen Black Boys,
en na deze wedstrijd ziet de wereld er alweer heel anders uit!! Mark my
words!! Oldeboorn 2 kende een prima herstart na de winterstop. Mildam 3
werd maar liefst met 0-5 ingepakt. Dit moet wel vertrouwen geven voor de
komende wedstrijden. Te beginnen zondag a.s. thuis in een echte derby
tegen Akkrum 3. Op 25 maart dan op naar Lippenhuizen (Thor 2). Worden
lastige wedstrijden, maar het vertrouwen is er, dus…..Oldeboorn 3 heeft
het eerste puntje binnen!!! Oosterlittens 4 (de huidige club van onze nieuwe
hoofdtrainer) werd keurig op 2-2 gehouden. Daar moet komende zondag
een vervolg aan worden gegeven thuis tegen Joure 3. De week erop naar
Irnsum 3. Het wachten is op de eerste overwinning, en die zit er aan te
komen. Oldeboorn JO15-1 versloeg afgelopen zaterdag ONB met 7-3, en
gaan dus onverdroten door met het binnenslepen van overwinningen.
Zaterdag naar Drachten en een week later weer thuis en nu tegen SJO
WTTC. Keep The Good Things Going!!! Oldeboorn JO13-1 behaalde ook
al een mooi resultaat met een 3-0 overwinning op Oudehaske. Dat gaan ze
zaterdag in Heerenveen zeker doortrekken naar weer een overwinning en
een week later doen ze dat thuis tegen Wolvega nog eens dunnetjes over.
En als slagroom op de taart mogen zij als enig team van ons cluppie op
zaterdag 31 maart aantreden en wel in Oldeberkoop om daar Sport Vereent
te bestrijden. Oldeboorn JO11-1 was afgelopen zaterdag kennelijk vrij,
aangezien ik nergens een uitslag kon bespeuren…Dan zaterdag thuis
Heerenveen d’r maar ff opleggen. Een week later mogen ze alweer thuis
spelen en nu tegen Joure. Six points in the pocket? Oldeboorn JO10-1 is
wezen korfballen in Suawoude. Ze kwamen met een korfbaluitslag van 5-9
huiswaarts. LDODK is er niks bij…Laat dit zaterdagmorgen thuis nog maar
een keer zien, en nu tegen Leovardia. De week erop gaan jullie naar Jelsum
(DTD). Wel op tijd bukken voor de straaljagers…Oldeboorn JO9-1 wist
net niet de dubbele cijfers te halen tegen Drachtster Boys. Het werd
uiteindelijk slechts 9-2. Zaterdag a.s. naar Nijbeets (Blue Boys) en een

week later komt Jurgen Streppel met z’n gezelschap uit Heerenveen langs.
Gewoon d’r bovenop en dan is het kat in ’t bakkie!! Oldeboorn JO7 heeft
ook alweer 3 wedstrijden in de benen. In onze eigen “Kuip” moest worden
aangetreden tegen Tijnje JO7-1 (1-4 verlies), Irnsum JO7-1 (6-1 winst!!) en
Irnsum JO7-2 (2-4 verlies). Komende zaterdag vinden de
“revanchewedstrijden” alweer plaats. De week erop staat er (voorlopig) nog
niks op het programma (misschien paaseieren zoeken op het
sportcomplex?). Allemaal maar weer veel plezier de komende weken (ook
de wisselspelers), en mocht dat nu niet lukken met het voetballen dan
kunnen we altijd nog uitkijken naar een nieuw seizoen MotoGP (komend
weekend) en Formule 1 (een week later). Gentlemen Start Your Engines!!!
Vroemmmm….Oh ja, voor ik het vergeet. Er zijn momenteel bij sc
Heerenveen nog wat “ligplaatsen” beschikbaar…En bedenk wel; “Ervaring
is niet wat een mens overkomt, het is wat een mens doet met wat hem
overkomt.” Take care.

Uit onze clubbladen (38)
WELPEN Akkrum 1 – Oldeboorn 1 Zaterdagmiddag
vertrek 12.15 per fiets
Durk Valk
Sietse Rodenburg
Anne Dijkstra
Kees v/d Velde
Wieger Huisman
Sipke de Jong
Albert Nieuwenhuis, Jan v/d Meer, Honkie de Jong, Piet Rodenburg en
Douwe Oosterbaan
Reserve: Hielke Dijkstra
WELPEN Akkrum 2 – Oldeboorn 2 Zaterdagmorgen
vertrek 8.15 per fiets
Oepke Valk
Sieger Rinsma
Tinus Rodenburg
Bonne de Vries
Jan H.Berkenbosch
Tjibbe Meester
Fedde v/d Meulen, Henk Brouwer, Binne Oosterbaan, Rinse Valk en
Bart van Heel
Reserve: Jaap Willem van Heel, Watze Watzema en Doede Langeraap
(overgenomen uit clubblad 20 – 6e jaargang – 2 mei 1966)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld.
Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit
opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier zal deze nu juist
handelen?
A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele
kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken;
B. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije
schop voor de tegenpartij;
C. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal;
D. Hij wacht tot de bal uit het spel is. Speelt één van beiden eerder de bal,
dan wordt het spel onderbroken, krijgen beide spelers een waarschuwing
door het tonen van de gele kaart en wordt het spel hervat met een indirecte
vrije schop voor de tegenpartij.
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Piet van der Feer Bokaal
Robert van Roeden
Douwe Hein Akkerman
August Faber
Ate Bergsma
Ids Tijsma
Arnold Hobma
Wietse Huisman
Johannes Nijdam
Rik van Santen
Aalsen Bergsma
Tjitze Brandsma
Hotze Dekker

8
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2

Sietse van der Brink
Erben Hof
Stefan Oosterbaan
Anno Huisman
Tom Proot
Robin Faber
Iwan Huitema
Arnold Oosterbaan
Tim Tjoelker
Jurrit Dijkstra
René Spinder
Ronald van Warmerdam

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO10-1 - SJO Warga WWS JO10-1
Zaterdag 17 februari kwam SJO Warga JO10-1 op bezoek bij Oldeboorn
JO10-1
Op keep stonden in de 1e helft Sander en in de tweede helft Fokko.
De doelpunten zijn gemaakt door Wesley, Fokko en Thomas.
Eindstand was 10-2.
Marijke Nicolai

Oldeboorn JO7
Aldeboarn tegen Jirnsum
Antsje maakt vrij snel de openingsgoal!! Super.
Niet veel later volgt ook weer vanuit Antsje de 2-0. Was een leuk
opgebouwde aanval van onze toppers. Weer een paar minuten later maakt
Hein de 3-0 met een mooie lange bal. En heel snel er achter aan maakt Hein
na mooi samenspel in het team de 4-0. Paar minuten voor het einde maakt
Jirnsum dan toch de 4-1 en dat hadden ze ook wel verdiend met deze
aanval. Maar Hein dacht, dit kunnen we ook, en maakte bijna 5-1.
Tijm pakt de bal weer van Jirnsum af, maakte een mooie aanval en maakt
daarmee 2 minuten voor het einde de 5-1 met een prachtige goal.
Dan komt Jirnsum gelijk terug met een mooie aanval maar, Drys staat erg
sterke en blokt de aanval waardoor wij er weer met de bal vandoor kunnen.
Tijm maakt deze laatste aanval af met een mooie goal en zet de eindstand
op 6-1!
Aldeboarn tegen jirnsum2
Jirnsum is vandaag met 2 teams gekomen.
Al vrij snel krijgt Jirnsum de eerste kans. Deze wordt echter door Drys voor
het doel weggehaald met een prachtige redding!
Gelijk daarna gaat Hein er met de bal vandoor en maakt de 1-0.
Tijm maakt met een prachtige lange bal de 2-0 er al vrij snel achteraan.
Een prachtig heen en weer spel tussen beide teams. Ze zijn aan elkaar
gewaagd. Uiteindelijk toch de 2-1 gemaakt door Jirnsum. Met al vrij snel de
2-2 er achteraan. Jirnsum2 lijkt wat meer vertrouwen te krijgen en maakt de
2-3. Er wordt een leuk strijd gestreden aan beide kanten voor nog een goal...
4 minuten voor einde mist antsje een leuke kans en schiet Jirnsum op de lat.
Na een corner toch de 4-2 gemaakt door Jirnsum.
Hein heeft nog een prachtige kans, helaas niet gescoord. Het was een leuke,
spannende wedstrijd met als eindstand 2-4 voor jirnsum2
Aldeboarn tegen Tijnje
Dit is een 5 tegen 5 wedstrijd dus al onze kanjers kunnen de hele wedstrijd
schitteren!
Al vrij snel staat het 0-1 voor Tijnje.
Vrij snel goede aanval vanuit Aldeboarn helaas miste Hein net...
Maar Tijm maakt een prachtige 1-1
Er wordt weer een leuk spel gespeeld, veel kansen voor beide teams, helaas
maakt Tijnje de 1-2.
Tijnje maakt een prachtige actie en maakt het dan ook af met de 1-3.
Weer hebben ook wij een prachtige kans dit keer vanuit Bracha. Ze neemt
de bal heel goed aan vanuit een pas en schiet.... helaas... echt net langs de

paal... Vanuit een niet benutte kans maakt Tijnje de 1-4 Aldeboarn heeft
veel kansen gecreëerd en ze hebben goed gespeeld met z’n allen, maar
vandaag konden ze niet tegen Tijnje op. De eindstand is dan ook 1-4 voor
Tijnje. Maar wat hebben onze toppers weer goed gespeeld!! Super leuke
en spannende wedstrijden laten zien!! Op naar 17 maart!
Bas van Rooij, leider F2/ mini-pupillen

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is A: Als een speler van plaats heeft gewisseld met de
doelverdediger zonder toestemming van de scheidsrechter, dan laat de
scheidsrechter doorspelen. Hij waarschuwt de spelers pas bij de
eerstvolgende onderbreking.

Interfjoetje
Naam: Ids Tijsma
Geboren:4 april 2000
Speelt in:3e
Gespeeld in: b’s
Roken/alcohol: ja
Kan sex voor de wedstrijd: ja
Beste boek: geen 1
Beste film: fast and furious
Beste acteur en/of actrice: jason statham
Lievelingskost: mac
Hobby,s: voetbal
Mooiste man en/of vrouw: michelle Rodriguez
Favoriete club: geen idee
Favoriete speler: messi
Beste trainer: geen idee
Slechtste trainer: geen idee
Welke club wordt dit jaar landskampioen: feyenoord niet
Favoriete televisieprogramma: geen 1
Favoriete televisie presentator: geen 1
Kwal van de televisie: geen 1
Favoriete muziek: rap
Favoriete andere sport: hockey
Wie zou je weleens willen ontmoeten: boef
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: august faber
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: niks is goed zo
Voetbal is: achter een bal aan rennen
Wat je verder altijd al kwijt wou: niks

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 17 maart
Drachten JO15-2 – Oldeboorn JO15-1
Heerenveen JO13-5 – Oldeboorn JO13-1
Oldeboorn JO11-1 – Heerenveen JO11-5
Oldeboorn JO10-1 – Leovardia JO10-1
Blue Boys JO9-1 – Oldeboorn JO9-1
Oldeboorn JO7-1 – Irnsum JO7-1
Oldeboorn JO7-1 – Tijnje JO7-1

11.45
09.00
09.00
10.00
11.00
09.15
09.30

Zondag 18 maart
Oldeboorn 1 – Read Swart 1
Oldeboorn 2 – Akkrum 3
Oldeboorn 3 – Joure 3

14.00
10.30
10.00

Zaterdag 24 maart
Oldeboorn JO15-1 – SJO WTTC JO15-2
Oldeboorn Jo13-1 – Wolvega JO13-3
Oldeboorn JO11-1 – Joure JO11-3
DTD JO10—2 – Oldeboorn JO10-1
Oldeboorn JO9-1 – Heerenveen JO9-5

11.00
09.30
09.00
09.00
09.00

Zondag 25 maart
Blue Boys 1 – Oldeboorn 1
Thor 2 – Oldeboorn 2
Irnsum 3 – Oldeboorn 3

14.00
12.15
10.30

Zaterdag 31 maart
Sport Vereent JO13-1 – Oldeboorn JO13-1

09.00

Zondag 1 april
Oldeboorn 1 – Black Boys 1

14.00

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

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

