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Jaargang 59

Medewerkerssponsoring AB Vakwerk!
VV Oldeboorn ontvangt €250,- medewerkerssponsoring dankzij
Bouke-Paul Kleefstra!
Doordat Bouke-Paul zowel lid van onze voetbalclub als medewerker van
AB Vakwerk is hebben wij een sponsorbijdrage van €250,- ontvangen! De
bijdrage wordt gebruik voor aanschaf nieuwe pupillengoals die broodnodig
zijn gezien de gewijzigde competitieopzet bij de jeugd.
AB Vakwerk doet aan medewerkerssponsoring omdat ze het belangrijk
vindt te investeren in haar medewerkers. Dankzij Bouke-Paul zijn werk bij
AB Vakwerk kunnen wij nu dus een mooie bijdrage tegemoet zien! BoukePaul en AB Vakwerk, bedankt! Augustus 2018, Bestuur VV Oldeboorn

Piet`s overzicht
Kijk dat noemen ze nu “pieken op het juiste
moment”. Iedereen in de voorbereiding
voorspiegelen dat de juiste vorm er nog
niet is. Het bekertoernooi “gewoon” aan je
voorbij laten gaan en dan de eerste
competitiewedstrijd gewoon even met 3-1
winnen van Deinum. Een klinkende
overwinning van de mannen van de
“Scheve toer” op de mannen van “de Siepel op de toer”. Je moet het toch
maar even doen, of ga ik nu ook al mee in het opportunisme wat zo
herkenbaar is in met name het betaald voetbal??? De ene week is het alles,
en dan is het weer “… met peren….”. Hopelijk weten onze jongens van
Oldeboorn 1 komende zondag in Langezwaag en de week erop thuis tegen
FFS de juiste vorm vast te houden. We vergeten dan ook maar gewoon even
de thuisnederlaag met 0-3 tegen Lions (oefenwedstrijd). Oldeboorn 2 heeft
de juiste vorm nog niet te pakken gezien de nederlagen tegen Jubbega (123!!) en Bakkeveen (3-1). Zondag gewoon weer opnieuw proberen in Tijnje
en dan komt een week later Stanfries langs. Oldeboorn 3 heeft volgens mij
inmiddels na 2 wedstrijden al meer punten behaald dan het gehele vorige
seizoen (als ik het mis heb, hoor ik het graag!!). Tegen Oosterlittens waren
ze nog bescheiden met een 3-3 gelijkspel, maar afgelopen zondag kon tegen
Gersloot 1 de vlag uit en de bierkraan open….4-3 winst. Zondag a.s. wordt
een pittig potje in Sneek tegen SWZ Boso. Een week later komt Read Swart
langs. Oldeboorn 35+ doet het wat wisselvallig. Twee nederlagen (GAVC
0-5 en Irnsum 1-3) en een winstpartij (Akkrum 2-1) afgelopen vrijdag in
Aldeboarn. Vrijdag 12 oktober weer een vervolg in Grou. Oldeboorn VR1
kreeg in Zandhuizen te maken met 3 nederlagen en wel tegen Zandhuizen
(0-3), Oldeholtpade (1-3) en FFS (0-4). Op 12 oktober maar weer proberen
en dan in Oldeholtpade. Oldeboorn JO15 wist de eerste wedstrijd met 7-0
van Jubbega te winnen, maar afgelopen zaterdag ging de volle buit naar
Irnsum. Komende zaterdag zijn ze vrij. Een week later mogen ze het in
Grou gaan proberen tegen GAVC. Oldeboorn JO13 zijn “onderweg”.. Me
dunkt.. Akkrum verslaan met maar liefst 19-0!! Daar wordt een mens
vrolijk van!! Afgelopen zaterdag moest Sport Vereent er ook aan geloven
met 2-6. It giet moai!! Zaterdag thuis tegen SJO WTTC en een week later
naar St. Jut (DWP). Weer 6 punten? Oldeboorn JO11 moest helaas z’n
meerdere erkennen in Thor met 8-0, maar dat gaan ze zaterdag a.s. thuis
tegen Tijnje ff rechtzetten en dan komen een week later de spelers van
Suameer langs en die gaan dus nu een keer met lege handen huiswaarts.
Oldeboorn JO9 is ook met wat moois bezig. Read Swart met 2-7 verslaan
en Wispolia met 7-4 verslaan. Ga d’r maar aan staan. ’t Is ff niet niks!!
Zaterdag naar Oudehaske en op 13 okt. naar Aengwirden. Ik heb de volle
buit reeds genoteerd. Oldeboorn JO8 kwam in De Wilp net wat te kort met

6-1. En ook afgelopen zaterdag was het “net niet”…een 4-5 nederlaag tegen
ONB. Niet getreurd, zaterdag weer een kans en wel in Gorredijk, en anders
de week erop wel in Tijnje. Oldeboorn JO7 speelde op 22 sept in
Vegelingsoord en de resultaten waren verlies tegen FFS (1-3), Irnsum (1-5)
en winst tegen Tijnje (3-2). Afgelopen zaterdag mochten ze het opnieuw
proberen tegen dezelfde tegenstanders en de resultaten waren (bijna)
hetzelfde, Irnsum (0-3 verlies), FFS (0-5 verlies) en Tijnje (2-0 winst).
Zaterdag met z’n allen naar Tijnje en dan de week erop eindelijk in
Aldeboarn voor al jullie (groot)ouders!! Veel plezier allemaal maar weer en
bedenk wel; “Om goed te voetballen, heb je goede voetballers nodig, maar
een goede voetballer heeft bijna altijd het probleem van een gebrek aan
rendement. Hij wil het altijd mooier doen dan strikt noodzakelijk”….

Uit onze clubbladen (45)
OLDEBOORN 1A – OLDEBOORN 3
Op uitnodiging van 1a heeft zondag j.l. de returnmatch plaats gehad. We
hadden het weer mee, zodat het een prettige wedstrijd is geworden. Reeds
na enige minuten kreeg 1A een strafschop, die door Hans Poepjes benut
werd. Het derde was wel fel in de aanval doch slaagde er niet in te scoren.
Door een fel offensief van 1A gelukte het Jan de Jong de score te verhogen,
een sterk opdringen van Oldeboorn 3 en een misverstand tussen back en
keeper, leidde tot een tegendoelpunt, gescoord door Lammert Gorter. 2-1.
Met deze stand gingen we de rust in. Na de rust hadden we de wind tegen,
waardoor we het zwaar te verduren kregen. Na enige keren een mislukte
uitval gelukte het Pieter Hoekstra nog eens te scoren 3-1. Naarmate de tijd
vorderde kwam het derde steeds meer opzetten, wat nog leidde tot een
doelpunt. 3-2 Bij deze stand bleef het. Wieger Wuite (aanvoerder).
(overgenomen uit clubblad 23 – 7e jaargang – 12 april 1967)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een speler van partij A schiet de bal op het doel van de tegenpartij. Op dat
moment staat een medespeler van hem buitenspel, maar volgens de
scheidsrechter niet strafbaar. Hij laat dan ook doorspelen. De ingeschoten
bal wordt echter tegen de doellat geschoten en komt dan voor de voeten van
deze buitenspel staande medespeler terecht, die geen moeite heeft alsnog te
scoren. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?
A. Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na geldig
doelpunt;
B. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar
de buitenspel staande speler de terugstuitende bal in het doel schoot;
C. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar
de medespeler stond voordat de bal tegen de lat werd geschoten.
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Wedstrijdverslagen
VV Oldeboorn 1 – Deinum SF 1
Na een moeizame voorbereiding waarin Oldeboorn geen wedstijd winnend
wist af te sluiten stond vandaag dan de 1e competitiewedstrijd tegen
Deinum SF op het programma. Hoogste tijd dus om de drie punten binnen
te halen. Dit deed Oldeboorn in de volgende opstelling: Keeper Dennis, de
achterste linie werd gevormd door Henk, Wietse, Johannes en Tim. Het
middenveld bestond uit de gebroeders Dekker en Iwan. Voorin waren
Gerben, Tjitze en Anno geposteerd. Eenmaal begonnen aan de wedstrijd
bleken beide teams aardig aan elkaar gewaagd. Hier en daar werden wat
kleine speldenprikjes uitgedeeld, maar de laatste pass was vaak net niet
zuiver genoeg. In de 24e minuut was dit echter niet het geval. Met een
mooie lange bal vanaf het middenveld werd de rechtsbuiten van Deinum
bereikt. Deze nam de bal vervolgens keurig aan en schoof hem beheerst
langs keeper Dennis Faber. Niet lang daarna kreeg Deinum nog een vrije
trap op randje zestien. De bal vloog langs de muur richting de kruising,
maar gelukkig was daar Dennis die met een mooie safe de bal eruit kon
houden. Hierna kwam Oldeboorn weer wat beter in het spel en dit
resulteerde tien minuten voor rust in de 1-1. Van achteruit werd keurig
opgebouwd over de linkerflank, waar de bal uiteindelijk bij Iwan terecht
kwam. Iwan zette met een bekeken pass Tjitze vrij voor de keeper. Tjitze
kapte de keeper uit en kon zo in het lege doel schieten. Met een 1-1 stand
ging men rusten. Na de rust ging Oldeboorn op dezelfde voet verder.
Achterin werd weinig tot niets weggeven en via goed druk zetten werd men
gevaarlijk voor de goal van Deinum. Het duurde uiteindelijk tot de 74e
minuut voordat er gescoord werd. Door goed vooruit verdedigen van
Wietse werd uiteindelijk Gerben bereikt die alleen op de keeper af kon.
Gerben bleef uiterst koel en knalde hem vanuit een moeilijke hoek
onberispelijk met links binnen. Niet lang daarna kon Oldeboorn weer
juichen. Na een goed genomen corner van Tjitze kon Anno bij de 1ste paal
mooi binnen volleren. Hierna was het geloof bij Deinum wel een beetje weg
en Oldeboorn had nog kansen om de voorsprong verder uit te breiden.
Helaas werden deze pogingen door de keeper van Deinum met prima
keeperswerk verijdeld en zo kwam de eindstand op 3 – 1. Al met al een
keurig begin voor de mannen van Oldeboorn. Volgende week mag het
eerste op bezoek bij Langezwaag en zal het proberen de volgende drie
punten te pakken. Anno Huisman

Jubbega 3 – Oldeboorn 2
Zondag 23 september was het weer zover de competitie ging weer van start.
Het 2e van Oldeboorn met een hele verjonging mocht aantreden tegen
Jubbega 3. Om 9 uur verzamelen bij de vvo maar om 9.20 hadden we nog
maar 9 man omdat er blijkbaar mensen geen verantwoordelijkheid kunnen
opbrengen voor een teamsport maar wel tot in de vroege ochtend opstap

kunnen maar niet op tijd kunnen komen en ook geen gehoor geven als men
aan de deur staat thuis. Terwijl wij hun vrienden die niet eens mee hoefden
wel wakker kregen en een half geblesseerde zich ook maar opofferde om te
komen en de leider zelf zijn schoenen ook nog van zolder heeft gehaald
arriveerden we om 10 uur in Jubbega. Zonder warming up en grensrechter
en precies 11 man in het veld gingen we los. De eerste 10 minuten ging het
nog knap maar daarna was het een drama 6-0 achter met de rust.
De 2e helft kwamen de uit bed gehaalde gast spelers Sjim en Gerben en
Hobma de man met de verrassende blessures het veld in. We begonnen
ineens leuk te voetballen alle invallers wisten te scoren helaas kregen we
ook weer 6 tegen wat de einduitslag op 12-3 voor Jubbega maakte.
Het is maar te hopen dat we de volgende wedstrijd een betere voorbereiding
hebben en iedereen beseft dat het een teamsport is zodat de genen die graag
willen voetballen niet de dupe worden van diegenen die zonder ook maar
iets te laten weten niet opkomen dagen.
Groeten een gefrustreerde leider

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO15-1 – Jubbega JO15-2-Jubbega
Wij moesten tegen Jubbega voetballen, we kregen al snel een aantal kansen
van Jentje maar de paal stond in de weg. De eerste, tweede en vierde goal
kwamen van Lyanne. De derde en vijfde kwamen van Kyran. Na de rust
waren er iets minder veel goals maar wel veel kansen. Jentje kwam na veel
kansen met de 6-0 en Jorn met de 7. We hebben dus met 7-0 gewonnen.
Door Lyanne Huitema

Oudehaske JO13-1 – Oldeboorn JO13-1
15 september we speelden uit tegen Oudehaske. Voorzet Kyran goal Jesse
daarna maakt kyran zelf een goal. Gian scoort de 0 3 en vlak daarna scoort
Sebastiaan de 0 4.Rustig rolt het 4 1. Voor de pauze veel kansen geen goals
gescoord. Net na de rust had Wesley net geen goal gescoord. Kyran heeft
gescoord 1 5 Wesley kapt om de keeper 1 6 laatste goal. Daan Jasper

Oldeboorn JO13-1 – Akkrum JO13-2
Zaterdag hebben we tegen Akkrum gespeeld.we hebben gewonnen met
19-0. Wesley, Sebastiaan, Mees en Jesse hebben geskoord. Het was een
luike westrijd. Groetjes Syb de Jong.

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is B: De indirecte vrije schop wegens buitenspel
wordt genomen op de plaats van de overtreding, dus waar de buitenspel
staande speler de bal raakt.

Piet van der Feer Bokaal
Tjitze Brandsma

5

Pieter Poepjes
Gerben Bouma
Anno Huisman
Arnold Hobma
Erben Hof

3
2
1
1
1

Sjim de Vries
Douwe Hein Akkerman
August Faber
Martin Meester
Johannes Nijdam

1
1
1
1
1

Piet van der Feer Bokaal
1994 t/m 2018
Nr. 16 t/m 31
Siep Bangma
Henk Vink
Tsjerk Akkerman
Age de Jong
Robbert van der Torre
Sybrand Oosterbaan
Sietse Bergsma
Johan Tijsma

97
97
93
93
90
87
86
84

Marrit Nijdam
Bouke Haspels
Klaas Hartmans
Jan Meester
Johannes Nijdam
Dick Westerhoven
Jorn Klompmaker
Robert van Steinvoorn

83
81
80
76
74
74
73
71

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 6 oktober
Oldeboorn 13-1 – SJO WTTC 13-1
Oldeboorn 11-1 – Tijnje 11-1
Oudehaske 9-1 – Oldeboorn 9-1
Gorredijk 8-2 – Oldeboorn 8-1
Oldeboorn 7-1 naar Tijnje

09.30
09.30
09.00
09.00
09.00

Zondag 7 oktober
Langezwaag 1 – Oldeboorn 1
Tijnje 2 – Oldeboorn 2
SWZ Boso Sneek 5 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
10.30

Vrijdag 12 oktober
Oldeboorn 35+ naar Grou
Oldeboorn VR naar Oldeholtpade

19.30
19.30

Zaterdag 13 oktober
GAVC 15-2 – Oldeboorn 15-1
DWP 13-1 – Oldeboorn 13-1
Oldeboorn 11-1 – Suameer 11-1
Aengwirden 9-1 – Oldeboorn 9-1
Tijnje 8-1 – Oldeboorn 8-1
Oldeboorn 7-1 in Aldeboarn

16.00
09.00
09.30
09.30
09.00
09.00

Zondag 14 oktober
Oldeboorn 1 – FFS 1
Oldeboorn 2 – Stanfries 2
Oldeboorn 3 – Read Swart 4

14.00
10.30
10.00

Zondag 21 oktober
Blue Boys 1 – Oldeboorn 1

14.00

Zaterdag 27 oktober
Oldeboorn 15-1 – DWP 15-1
Oldeboorn 13-1 – Heerenveen 13-3
Rottevalle 11-1 – Oldeboorn 11-1
Oldeboorn 9-1 – Tijn je 9-1
Oldeboorn 8-1 – Rottevalle 8-1

11.00
09.30
09.00
10.00
09.00

Zondag 28 oktober
Oldeboorn 1 – de Sweach 1
Thor 2 – Oldeboorn 2
Oldeboorn 3 – Gorredijk 5

14.00
10.00
10.00

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

Barlijst vrijdag en zondag seizoen 2018/2019


Je dient 1 uur voor de wedstrijd begint aanwezig te zijn, tot een uur na de
laatste wedstrijd. (zie clubblad)



Als je niet kunt om enige reden, zelf voor vervanging zorgen.



Indien er wedstrijden af – of ingelast worden krijgen jullie telefonisch
bericht.



Kas en sleutels ophalen bij Jan Nijboer of Jan Hendrik v/d Wal



Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken in de rust.



Gehaktballen klaarmaken.



Thee in de rust klaarmaken.



Zorg dat de koelkasten bijgevuld zijn/blijven.



Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven.

Zondag 14
oktober:
Oldeboorn 1 –
FFS 1.
Oldeboorn 2 –
Stanfries 2.
Oldeboorn 3 –
Read Swart 4

9.00 –
12.45 u

Else Fokkinga
en Linda
Dijkstra

12.45 –
sluiting

Ids Tijsma en
Leon
Siemonsma

Zondag 28
oktober:
Oldeboorn 1 –
de Sweach 1.
Oldeboorn 3 –
Gorredijk 5
Zondag 4
november:
Oldeboorn 2 –
ODV 4
Zondag 18
november:
Oldeboorn 1 –
Joure 1.
Oldeboorn 2 –
Gorredijk 4.
Oldeboorn 3 –
Wispolia 2
Zondag 2
december:
Oldeboorn 1 –
Langweer 1.
Oldeboorn 2 –
Akkrum 3.
Oldeboorn 3 –
Emmeloord 10
Zondag 16
december:
Oldeboorn 1 –
Houtigehage 1

9.00 –
12.45 u

Tjitze
Brandsma en
Wietse
Huisman

9.30 –
12.45 u

Erben Hof en
Iwan Huitema

9.00 –
12.45 u

9.00 –
12.45 u

12.45 sluiting

Bart de Vreeze
en Johannes
Nijdam

Robin Faber
en Sjim de
Vries

12.45 sluiting

Elise Vis en
Ynga Reitsma

Wiebe de
Jager en Siete
Veenstra

12.45 sluiting

Jisk
Oosterbaan en
Rik van Santen

12.45 sluiting

Aaltsen
Bergsma en
Arnold
Oosterbaan

Kantinedienst zaterdag
Er kunnen altijd nog wedstrijden gewijzigd worden. De eerstgenoemde
op het schema haalt de vrijdagavond ervoor de kas/sleutels bij Moeke
de Bruin na 19.00u. Als je verhinderd bent graag zelf ruilen en aan mij
doorgeven!
Telnr. 0566651828

datum
6 okt.

tijd
8.30u. tot
10.45u.

Ouders van
Atte de Haan
Jesse ten Hoor

tijd
10.45u.
tot
sluit

Ouders van
Lyanne
Huitema en
Ralf van
Warmerdam

13 okt.
27 okt.

8.30u tot
sluit
8.30u. tot
10.00u

Hans Poepjes
Marrit Poepjes
Antsje van der
Krieke
Gian Andringa

8.15u. tot
10.00u.

Hein Bouma
Bracha van
Slooten
Pier Damstra
Thomas
Brandsma

27 okt.

3 nov.

10 nov. 8.30 tot
10.45u.

17 nov. 8.30u. tot
10.00u.

Silvan de Leeuw
en Sem van der
Veen

24 nov. 8.30u. tot
10.00u.

Dylan Tinga,
Hannes
Hoekstra

24 nov.

1 dec.
8 dec.

8.30u. tot
sluit
10.15u.
tot sluit

Gerrit Hoekstra
en Daan Jasper
Tobias de Jong
en Bjorn Kuik

10.00u. Wietske
tot
Poepjes en
11.00u. Melody van
der Poppe
11.00u. Bauke de
tot
Jong en
sluit
Ridzert
Teunissen
10.00u. Aron Tinga
tot
en Drys
sluit
Kramer
10.45u. Janieck van
tot
Asperen en
sluit
Kyran
Mebius
10.00u. Anne
tot
Jasper,
sluit
Quint
Meester
10.00u. Wietske
tot
Poepjes en
11.00u. Melody van
der Poppe
11.00u. Jorn
tot
Brouwer en
sluit
Hessel
Jelsma

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

