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Kleding vv Oldeboorn
Webshop clubartikelen VV Oldeboorn online! Vanaf nu is het mogelijk om
je clubartikelen online te bestellen op onze nieuwe webshop. Wil jij er net
zo bijlopen als onze keeper van het eerste? Bestel dan snel op:
www.webshopvvoldeboorn.nl
Je kunt ook even naar de website van onze club, klik op webshop en jullie
kunnen van alles bestellen!

Piet`s overzicht
Volgens mij had ik het de vorige keer over
“pieken op het juiste moment”….. Die
onzin kan dus ook gelijk de kast weer in.
Oldeboorn 1 kon in Langezwaag helaas
geen vervolg geven aan de eerste
overwinning van het seizoen. Ze werden
met een 3-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.
Afgelopen zondag was er enigszins sprake
van herstel. In de thuiswedstrijd werd FFS op 1-1 gehouden. Ik zal dus niet
meer voor mijn beurt (s)preken…Komend weekend zijn zij (vooralsnog)
het enige team van onze club dat de groene wei mag bespelen. Ze gaan dan
naar onze mede degradanten van vorig seizoen, te weten Blue Boys uit
Nijbeets. Willen ze mee blijven doen in de bovenste regionen dan lijkt een
overwinning wel bijna noodzakelijk. Mocht de tendens voor komend
seizoen zijn; 1 overwinning – 1 nederlaag – 1 gelijkspel, dan moet er
komende zondag weer een overwinning volgen op het gelijkspel van
afgelopen zondag. Op 28 oktober komt De Sweach weer eens op bezoek in
Aldeboarn en daar moet op zeker een overwinning te behalen zijn. Dan op 4
november richting Blauwhuis, en ja de bal is rond, en het is 11 tegen 11,
dus weer 3 punten? Dan doen ze aardig mee lijkt me. Maar ja, het leven
bestaat soms uit “pieken en dalen”….. We’ll see. Oldeboorn 2 heeft
inmiddels het eerste puntje ook binnen, maar dat neemt niet weg dat ze de
trotse bezitter zijn van de rode lantaarn. Tegen Tijnje was het kansloos met
8-2. Zondag snoepten ze een puntje af van Stanfries (2-2). Op 28 oktober
volgt de zware uitwedstrijd in Lippenhuizen tegen Thor en op 4 november
ontvangen ze ODV. Deze laatste ploeg is nu nog ongeslagen, maar wie
weet….Oldeboorn 3 wist het in Sneek niet te bolwerken tegenover SWZ
Boso Sneek. De uitslag was met 10-2 hopelijk ietwat geflatteerd….
Afgelopen zondag behaalden ze een prima thuisresultaat tegen Read Swart.
Evenals het 1e en het 2e wisten ook zij een gelijkspel uit het vuur te slepen,
en wel 3-3. Dus zo speelde ons 1e met 1-1 gelijk, ons 2e met 2-2 gelijk en
ons 3e met 3-3 gelijk.. Het kan verkeren. Ze gaan het op 28 okt. thuis
opnieuw proberen en wel tegen Gorredijk 5. Een week later op naar de club
van Piet de Winter, Nieuweschoot. Oldeboorn 35+ mochten hun kunsten
nu eens weer vertonen in Grou, en dan is het prettig dat je de thuisclub er
met 4-1 onder krijgt. Helaas moesten Irnsum (1-4) en Akkrum (0-6) dit
plezier weer vergallen. Op 2 november a.s. dan in Akkrum de thuisclub ook
maar even verpulveren. Oldeboorn VR toog naar Oldeholtpade en kwamen
met wisselende (goeie) resultaten huiswaarts. Hier zit een stijgende lijn in?
Tegen Zandhuizen werd nog met 0-5 verloren, maar FFS werd met 3-2

verslagen en Oldeholtpade werd op 2-2 gehouden. Gaan ze mee in het
kielzog van onze “Oranje Vrouwen”? Vrijdag 4 november a.s. mogen ze
hun kunsten vertonen op Sportcomplex Oldeboorn. Oldeboorn JO15 ging
afgelopen zaterdag in Grou hard onderuit met 8-0. Dit mogen ze op
zaterdag 28 okt. thuis weer even rechtzetten tegen DWP. Op 3 nov. gaan ze
naar Leeuwarden om daar Blauw Wit ’34 te beteugelen. Oldeboorn JO13
moest tegen de huidige nummers 1 en 2 van de ranglijst helaas ook een
nederlaag incasseren. SJO WTTC was met 1-4 te sterk, en de 7-0 nederlaag
bij DWP spreekt ook wel boekdelen. De komende 2 wedstrijden lijken er
wel meer kansen te liggen. Zaterdag 27 okt. thuis tegen Heerenveen en een
week later richting Heerenveen om het daar op te nemen tegen De Boys.
Oldeboorn JO11 zitten met smart te wachten om hun eerste dierbare
puntjes. Wie oh wie gaat ze daarbij helpen? Tijnje ging er met 1-4 vandoor
en Suameer moest daar kennelijk nog een schepje bovenop doen met 2-10
(overdreven…). Toch zitten die eerste puntjes er aan te komen en wel op
zaterdag 27 okt. in Rottevalle en mocht dat nu onverhoopt niet lukken, niet
getreurd, een week later krijgt Wispolia hier thuis “billenkoek”. Mark My
Words!! Oldeboorn JO9 neemt wel genoegen met een gelijkspel. Je kunt
toch ook niet alles hebben no? Oudehaske was met 1-1 ook wel tevreden,
en afgelopen zondag werd een remise (3-3) bij Aengwirden
overeengekomen. Benieuwd wat ze op 27 okt. a.s. gaan doen thuis tegen
Tijnje, of een week later tegen Read Swart (ook thuis). Oldeboorn JO8
geeft WEL het goede voorbeeld. We noteren weer even 2 overwinningen.
Gorredijk met 2-6 verslaan en dan afgelopen zaterdag……In en tegen
Tijnje met 4-1 achter staan…en dan uiteindelijk met 5-9 winnen!! Een
prestatie van formaat!! De komende 2 thuiswedstrijden beloven dan ook
zeker weer het nodige spektakel op te leveren. Zaterdag 27 okt. tegen
Rottevalle en een week later tegen Wilper Boys. Doelpunten verzekerd!!
Oldeboorn JO7 toog op 6 okt. j.l. naar Tijnje. Daar vielen de volgende
uitslagen te noteren: Tijnje (1-0 winst), Irnsum (1-1) en FFS (0-6 verlies).
Afgelopen zaterdag mochten ze het thuis opnieuw proberen. Helaas werd
dit voor wat betreft de uitslagen niet een doorslaand succes. Irnsum (0-5
verlies), Tijnje (2-4 verlies) en FFS (0-7 verlies). Hopelijk was het plezier
er niet minder om, want dat MOET bij dit kleine bescheiden cluppie toch
altijd voorop blijven staan!! Hopelijk zien we hier in de toekomst geen
“Lions ‘66” taferelen…en ja “Spelers worden beïnvloed. Mensen worden
beïnvloed. Spelers worden weer door mensen beïnvloed”…

Uit onze clubbladen (46)
OLDEBOORN Junioren A – ROBUR ET VELOCITAS Junioren
Dit krantje had al een paar weken eerder zullen verschijnen, maar men had
mij verzocht nog een paar weken te wachten, opdat ook het verslag van
bovengenoemde wedstrijd opgenomen zou kunnen worden. Een verslag van
deze wedstrijd kan ik U echter niet aanbieden, want de heren van Robur
hebben het af laten weten. Al een paar maanden geleden was deze wedstrijd
vastgesteld en alle voorbereidingen waren al getroffen om de jongens met
hun leiders (vaders) te ontvangen, maar plotseling stonden door de
opstelling die bij Jelke Bethlehem hing een paar grote krassen. De wedstrijd
ging dus niet door. Dit schijnt tegenwoordig allemaal zo maar te kunnen.
Even een telefoontje en – een kras er door - . Né dat zijn we in Friesland
toch niet gewend. Een man – een man, een woord – een woord. Kom
vrijdags eens op de veemarkt in Leeuwarden. Daar worden de koeien bij
handjeklap verkocht en gaat het soms om bedragen die in de duizenden, ja
tienduizenden, lopen en da wordt niet eens zwart op wit gezet. Allen die
klap op de hand is het``vertrouwens-zegel`` Zo is Friesland nu eenmaal.
Wij friezen hebben nog altijd vertrouwen in de mensen. En zo moet het in
de sport ook zijn. `` AFGESPROKEN`` - `` DAN OOK KOMEN``
Alle voorbereidingen waren getroffen om de jongens en hun begeleiders zo
goed mogelijk te ontvangen. Bestuur en officiëls waren uitgenodigd. Jelke
Bethlehem zit met zijn grote pan soep, patates en carbonades, Né, we
vinden dit allemaal erg jammer. Onze jongens hadden zich er allemaal veel
van voorgesteld. We verwachten dan ook van Robur dat ze dit op de een of
andere manier zullen goedmaken.
(overgenomen uit clubblad 24 – 7e jaargang – 11 mei 1967)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een indirecte vrije schop ter hoogte van de strafschopstip, te nemen door de
aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd dat een aanvaller de bal aanraakt,
maar deze bijna niet zichtbaar beweegt. Een tweede aanvaller schiet nu de
bal op het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal rechtstreeks in het
doel wordt geschoten?
A. Hij laat de vrije schop overnemen;
B. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een doelschop;
C. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop tegen de
aanvallende partij wegens onsportief gedrag;
D. Hij keurt het doelpunt goed.
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Wedstrijdverslagen
Langezwaag 1 – Oldeboorn 1
Zondag 7 Oktober stond de eerste uitwedstrijd voor V.V. Oldeboorn op het
programma. Na vorige week netjes thuis te winnen van Deinum SF, een 3-1
overwinning voor de zwarthemden . Stond vandaag de uitwedstrijd tegen
V.V. Langezwaag op het programma, dat met 4 punten uit 2 wedstrijden
prima aan de competitie is begonnen. Vandaag ontbraken Iwan Huitema
(blessure) en Tim Tjoelker (werk) in de selectie van V.V. Oldeboorn.
Hierdoor kwam Arnold Hobma op de linkshalf positie terecht en stond
Robin Faber vandaag op de linksback. Onder prima omstandigheden werd
om 14:00 afgetrapt op sportpark ’t Paradyske. De beide ploegen begonnen
aftastend aan de wedstrijd. Oldeboorn was de beter voetballende ploeg,
maar de eerste kansen waren toch voor de ploeg uit Langezwaag.
Oldeboorn kwam na 20 minuten spelen met de schrik vrij toen een schot
uiteenspatte op het aluminium. 5 minuten later was het wel raak voor de
thuisploeg, door een fout in de opbouw voor de VVO. Johannes Watzema
speelde de bal te zacht in op Robin Faber, die nog een poging deed om bij
de bal te komen en daarbij geblesseerd raakte. De spits van V.V.
Langezwaag ging er met de bal vandoor en kwam in een 1-tegen-1 met
keeper Dennis Faber. Na lang twijfelen schot de spits de bal op doel en
deed Johannes Watzema nog een laatste poging om de bal uit het doel te
houden. Hierbij kwam de bal op zijn hand terecht en kon de scheidsrechter
van dienst niet anders doen dan een rode kaart geven en een strafschop voor
de thuisploeg. De strafschop werd benut, zo keek V.V. Oldeboorn na 25
minuten spelen tegen 1-0 achterstand aan. Tom Proot kwam vervolgens in
de ploeg voor Robin Faber en Oldeboorn speelde met 3 verdedigers om
aanvallende intenties te houden. Dit resulteerde in meer balbezit, maar niet
tot kansen. Tot overmaat van ramp werd het vlak voor rust ook nog 2-0
voor de thuisploeg. De spits werd op randje 16 ingespeeld en schoot de bal
binnenkant paal binnen. Een discutabel moment, omdat de spits in
buitenspelpositie stond volgens grensrechter Johannes Poepjes. De
scheidsrechter negeerde dit signaal en keurde de goal toe en zo zocht V.V.
Oldeboorn de kleedkamer op met een 2-0 achterstand. In de 2e helft was het
zaak om snel de aansluitingstreffer te maken voor V.V. Oldeboorn, alleen
was het weer Langezwaag dat als eerste gevaarlijk werd. Een schot werd
geblokkeerd door Henk de Jong en belandde op de lat van het doel.
Oldeboorn kon hier vrij weinig tegenover stellen, en kwam de gehele
wedstrijd tot 1 kans. Het was Tjitze Brandsma die vanaf de rand van de 16
de bal op het doel vuurde, maar hierbij helaas de lat raakte. In de 60e minuut
werd de wedstrijd in het slot gegooid door de thuisploeg. De spits werd net
buiten 16 aangespeeld en draaide naar zijn linkerbeen, hij twijfelde niet en

schoot de bal in de linkerhoek. In het verloop van de wedstrijd maakte
Langezwaag eerder aanspraak op de 4-0, dan dat Oldeboorn de 3-1 zou
maken. Ondanks dat er prima werd gevoetbald door V.V. Oldeboorn zat er
vandaag niet meer in. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen FFS op
het programma voor de zwarthemden. FFS heeft na 3 wedstrijden 4 punten
en staat dus 1 punt boven Oldeboorn. Tot dan! Dennis Faber

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO-13-1 - SJO WTTC JO-13-1
Op 6 oktober speelden we met de JO-13 tegen SJO WTTC. Jorn van de JO15 speelde mee, maar Gian was er niet bij hij ging een dagje naar de
Efteling. Het begin van de wedstrijd had SJO WTTC de meeste kansen en
scoorde uiteindelijk de 0-1. Een paar minuten later schoot Wesley maar het
schot werd met de hand geblokt en we kregen een penalty. Wesley schoot
hem raak in de linkerhoek en het stond 1-1. Oldeboorn kreeg meer kansen
en er maakt een speler van SJO WTTC weer hands in het strafschopgebied
maar er kwam geen penalty. Op het einde van de eerste helft kregen beide
ploegen kansen en SJO WTTC maakt de 1-2. Na rust had Oldeboorn het
lastig en dat resulteerde snel na de rust in 1-3. Er waren nog kleine kansjes
voor Oldeboorn maar er kwam geen doelpunt. Op het einde van de
wedstrijd haalde keeper Joris een speler in het strafschopgebied neer en SJO
WTTC kreeg ook nog een strafschop. Joris zat dichtbij de bal maar kan hem
niet pakken en duikt ongelukkig op zijn ribben, maar kan wel verder spelen.
De bal zit er in, 1-4. Zo verliest Oldeboorn JO-13-1 van SJO WTTC JO-131 met 1-4. Groetjes Sebastiaan Witteveen

S.V. Thor JO11-1 –Oldeboorn JO11-1
Het is 09.30 en de mannen van Aldeboarn E1 vertrekken richting
Lippenhuizen. Het is prachtig weer, en de stemming is goed. Het zal de
eerste wedstrijd van het seizoen worden. S.V. Thor heeft al twee
wedstrijden in de benen, dus het belooft een pittige wedstrijd te gaan
worden. Na een kort overleg in de kleedkamer maken de mannen zich klaar
voor de wedstrijd. Thor begint sterk. Er is in de eerste minuut al meteen een
schot op goal, maar Sander zat er goed tussen en weet de bal via de paal
het doel uit te werken. Kort daarop een mooie sprint van Atte helemaal naar
de achterlijn van de tegenpartij. Hij weet de bal net niet binnen te houden.
Dan een vrije trap voor Thor. Deze wordt sterk inschoten; het is 1-0 voor de
thuisspelende partij. Niet veel later volgt een handsbal, en een penalty voor
Thor die resulteert in de 2-0. Al snel volgt de 3-0 en ook de 4-0 middels een
mooie trap in de linkerhoek, onhoudbaar voor Sander. Maar dan een mooie
aanval over de rechterkant. Het is Jelte die de achterlijn weet te halen en

ditmaal de bal succesvol voor weet te krijgen bij Atte. Het schot tussen de
palen wordt vervolgens spectaculair gestopt de goalie van Thor. Dan
wederom een goede kans voor VVO, deze keer wordt het kansrijke schot
van Thomas geblokt door de thuisspelende verdediging. Kort op deze kans
volgt het rust inluidende fluitsignaal. Na een korte tactische bespreking
onder het genot van een welverdiende kop thee verschijnen de heren weer
op het veld. Aanpassing in de opstelling: Sander heeft zijn plaats in de goal
verruild voor een positie in het veld. Zijn plaats is overgenomen door
Quirijn. Al snel volgt een serieuze doelpoging door Thor en worden de
capaciteiten van de nieuwe doelman op de proef gesteld. Met succes weet
deze het schot te keren. Maar nog geen drie minuten later volgt dan toch de
5-0, en nog eens twee minuten daarop de 6-0. Maar de heren van VVO
laten zich niet kisten. De moraal blijft goed, en ze weten weer een kans te
scheppen voor zichzelf. Vanaf een meter of acht volgt een hard schot op
goal, maar deze weet het doel helaas niet te treffen. Dan een verwarrende
situatie voor het doel van de Boarnsters: er wordt een bal tegen de handen
van één van de tegenstanders geschopt. Hands! Iedereen houdt even op met
spelen, maar er wordt niet gefloten... De spits van Thor loopt rustig naar de
bal en schopt deze achter de lijn van het doel. 7-0. Aiaiaiai, da’s jammer!
We komen aan in de laatste fase van de wedstrijd. Ondanks de tegenslagen
blijft Oldeboorn gewoon doorgaan, en creëert toch nog een paar kansen.
Schop op goal, maar redding keeper Thor, weer een schot op goal, maar net
naast. Het zit niet mee. Dan een mooie aanval van Thor. En kanonskogel
van een schot gaat via de onderkant van de lat erin. Het is 8-0 voor SV
Thor. Dit is uiteindelijk de slotstand van deze pot. Natuurlijk wordt deze
wedstrijd afgesloten met een penalty-reeks. De uitslag hiervan resulteert in
een gelijkspel. Goed gedaan VVO!
Thomas, Bart, Atte, Jelte, Pier, Hans, Quirijn, Sander en Gerrit

Oldeboorn JO11-1 – Suameer JO11-1
Zaterdag hebben wij een voetbalwedstrijd gehad, we hebben 10-2 verloren.
We moesten tegen Suwalda. Atte heeft een goal gemaakt en Pier heeft ook
een gemaakt. De tegenstanders waren heel goed. Ze hadden 2 hele goeie
spelers, die scoorden de meeste goals. Maar Bert zij dat het veel beter ging
dan de vorige wedstrijden. Tomas had een paar kansen maar die miste hij
jammer genoeg. We hadden de eerste helft Sander op kiep en Quirijn in de
tweede en bij de penalty’s. Iedereen had even veel speel tijd, en iedereen
moest er 3 keer 3 minuten uit. Bij de penalty’s ging het heel goed want
bijna iedereen scoorde. Quirijn hield heel veel ballen tegen. Atte de Haan

Read Swart JO9-1 – Oldeboorn JO9-1
Aldeboarn vs de Knipe de eerste wedstrijd ⚽️ was Friso er voor het eerst
en Ids stond het eerst op keep. De eerste helft was het 2 -2 en de tweede
helft was Friso op keep. De 1e helft was het wel een beetje spannend ⚽️
maar de tweede helft begon het in eens een beetje makkelijk te worden ⚽️
en wij waren snel vooral Anne. 7-2 gewonnen 😊👍👍
de groeten Ids Tamminga
Gorredijk JO8-2 – Oldeboorn JO8-1
Zaterdagochtend 8:15 uur en wat hadden ze er weer zin in, onze 4 mannen
en 2 dames. Op naar Gorredijk. De start was wat nerveus, hierdoor direct
een achterstand van 1-0. Maar snel scoorde Aron de 1-1. En toen waren ze
los. Mooie strakke ballen en de bal werd mooi overgespeeld. Een paar
voortreffelijke reddingen van Silvan zorgen voor een ruststand van 4-1.
Tijm heeft er nog een in geschoten, en Hein 2 maal een knaller in goal, van
afstand uiteraard. Na de rust helaas nog een tegentreffer, maar door Bracha
haar verdediging kwamen er niet meer tegengoals. Antsje had nog een bijna
goal. En we sluiten af met een goal van Aron. Leuke partij, eerste winst!
Heerlijk gevoetbald met z’n allen.

Tijnje JO8-1 – Oldeboorn JO8-1
Om 08.30 uur verzamelen voor de grote wedstrijd tegen Tijnje. Vorige keer
hebben we voor de beker gelijk gespeeld tegen Tijnje. Een team
vergelijkbaar met de onze, enthousiast en talentvol. Met veel ouders reden
we richting Tijnje, dus met voldoende supporters hadden we al een
voorsprong op de tegenstander. We waren precies met 6 spelers, dus we
hoefden niet te wisselen en iedereen mocht de volle 40 minuten zijn of haar
kwaliteiten laten zien. Silvan op keep, Hein laatste man, Antsje in het
midden, Dennis voor in, Bracha op links en Tijm op rechts. Met deze
opstelling gaan we winnen! Precies om 09.00 uur ging de fluit en we
werden overrompeld en stonden binnen de kortste keren met 1-0 achter. Na
een paar minuten maakte Hein een actie, speelde de keeper uit en scoorde
de gelijkmaker. Desondanks werd het 2-1, 3-1, en 4-1. Gelukkig stond
Silvan goed te keepen en heeft het team misschien wel gered van een 8-1
achterstand. Dit kon toch niet waar zijn, laten we ons zo overbluffen. Na
een praatje in de time-out en de rust waren onze spelers helemaal klaar voor
het vervolg. Mouwen omhoog en we gaan voor iedere bal. En…het werkte,
Antje liet zien wat ze kon en maakte de 4-2, Dennis (onze ‘gast’-speler)
scoorde de 4-3. Eindelijk, we laten zien waar we goed in zijn, voetballen en
doorzetten! Wederom een actie van Antsje na een voorzet van Bracha en
we stonden gelijk. Driekwart van de wedstrijd voorbij en na een

steekballetje van Tijm maakt Hein de 4-5 en we staan op een verdiende
voorsprong. In de laatste time-out nog even de kopjes bij elkaar en
afgesproken dat we nog minimaal 3 keer zouden scoren. Daar hadden de
spelertjes wel oren naar! En ja hoor, na de aftrap pakte Antsje de bal af,
Tijm ging er vandoor en binnen 30 seconden scoorde Tijm de 4-6. Dit
moest nog een keer gebeuren en vrijwel identiek, Antsje pakt de bal en
Tijm scoort….4-7. Tijnje wist niet wat er gebeurde en zette de aanval in,
maar gelukkig was daar Bracha om de aanval te breken en Silvan, die
ijzersterk stond te keepen, liet het deze keer niet gebeuren. Silvan schopte
uit, Hein nam het over, gaf voor en Dennis pikte op en scoorde 4-7. Tijnje
maakte gebruik van de vreugde van Aldeboarn en door wat onduidelijk
werd het 5-7. En dat verdiende Tijnje ook. De laatste 5 minuten werd er
goed overgespeeld door Aldeboarn en vonden ze de bal afgeven en
voorzetten belangrijker dan scoren en dat wierp de vruchten af, Dennis tikte
er nog twee in na een steekballetje van Tijm en na het voorbereidende werk
van Bracha en Antje. Eindstand 5-9, een welverdiende winst!
Complimenten voor het team en leuk dat er zoveel ouders mee waren!

Oldeboorn JO-7
Dit keer speelden we bij Jirnsum thuis. Dit keer hadden we Marrit, Renze,
Hindrik, Luna, Nova, Dylan en Jarno mee. De eerste wedstrijd was tegen
vegelingoord. Een moeilijke wedstrijd. onze pupillen moesten er nog even
inkomen. Maar wat speelden ze goed samen. Helaas wel verloren. De
tweede wedstrijd was tegen Jirnsum, ook nu konden we niet winnen. Wel
een leuke wedstrijd en tot 2 keer toe bijna gescoord. Dat hebben ze dan ook
in de 3e en laatste wedstrijd tegen Tijnje wel weten te doen. 2 mooie goals
door ons team!! Goed gedaan en ze kregen goed vertrouwen en hebben dan
ook gewonnen met 2-0. Op naar 6 oktober dan spelen we in Tijnje.

Oldeboorn JO-7 13 oktober
De laatste wedstrijd ochtend voor dit team. We hebben vandaag een
thuiswedstrijd. We spelen met Nova Luna Hindrik Jitse Rense Jacob Jarno
en Dylan.
Oldeboorn - FFS
De eerste wedstrijd van deze ochtend. Ze hebben er weer zin in. Leuk de
support aan de kant!! Daar genoten ze misschien nog wel het meeste van.
Wat wel betekende dat dr aandacht voor hey voetballen even op gang moest
komen. FFS stond sterk en we konden onze kansen niet afmaken FFS en
wonnen dan ook met 0-7.
Tijnje - Oldeboorn
Opnieuw veel plezier in het veld. Ze hadden het spelletje weer goed door.

We komen op voorsprong. Al snel er achter aan maakt tijnje de gelijkmaker
1-1. We komen weer terug met een goal. Dit houden we een tijdje vol.
Uiteindelijk werd tijnje sterker en kwamen ze voor met 3-2. In de laatste
minuten maken ze nog een goal en was de wedstrijd beslist. 4-2 verloren.
Irnsum - Oldeboorn
Wat hebben ze gevochten deze wedstrijd. Prachtig samenspel lieten ze zien.
En het enthousiasme spatte van de gezichten af. Helaas weten we ook deze
wedstrijd ook niet te winnen en verliezen we met 0-5. Jammer dat we niet
hebben kunnen winnen maar wat hebben we een leuke ochtend gehad! We
gaan nu eerst weer lekker elke week trainen en in het voorjaar gaan we
opnieuw mee doen aan de wedstrijden we hopen op dan ook weer veel
ouders en extra publiek dat met ons mee gaat. Pytsje en Jeldou

Piet van der Feer Bokaal
Tjitze Brandsma
Pieter Poepjes
August Faber
Gerben Bouma
Jurrit Dijkstra
Erben Hof
Johannes Nijdam

5
4
3
2
2
2
2

Arnold Oosterbaan
Hotse Dekker
Anno Huisman
Arnold Hobma
Sjim de Vries
Douwe Hein Akkerman
Martin Meester

2
1
1
1
1
1
1

Piet van der Feer Bokaal
1994 t/m 2018
Nr. 32 t/m 53
Ellert Quarré
Binne Oosterbaan
Harke Hartmans
Harmen Ament
Patrick Antonissen
Sipke Vink
Jan van der Woude
Jan Wybren Boschma
Udo Dijkstra
Wietse Huisman Wzn
Bauke Paul Kleefstra

62
61
59
56
53
53
51
49
49
48
47

Aalsen Bergsma
Arnold Oosterbaan
Hotse Dekker
Sietse Akkerman
Arjen Watzema
Martin Meester
Ronald v. Warmerdam
Albert Oving
Miriam Hiemstra
Chantal Keekstra
Jelger Hoekstra

46
44
41
39
39
38
34
33
32
32
30

Het juiste antwoord is A: De bal is in het spel zodra deze is getrapt en
duidelijk beweegt. Dat was hier dus niet aan de orde en de scheidsrechter
laat de vrije schop overnemen, omdat deze niet volgens de regels is
genomen.

Wedstrijdprogramma
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

Vrijdag 2 november
Oldeboorn 35+ naar Akkrum
Oldeboorn VR in Aldeboarn

19.30
19.30

Zaterdag 3 november
Blauw Wit`34 15-3 – Oldeboorn 15-1
Heerenveense Boys 13-3 – Oldeboorn 13-1
Wispolia 11-1 – Oldeboorn 11-1
Oldeboorn 9-1 – Read Swart 9-1
Oldeboorn 8-1 – de Wilper Boys 8-1

12.00
08.45
10.40
10.00
09.00

Zondag 4 november
Blauwhuis 1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 2 – ODV 4
Nieuweschoot 4 – Oldeboorn 3

14.00
10.30
10.00

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

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:

Entree/lotenverkoop
13.00 uur aanwezig
Wanneer een wedstrijd afgelast/verplaatst wordt, wordt er van je verwacht
dat je bij de inhaalwedstrijd aanwezig bent.

Zondag 28 oktober
Oldeboorn 1 – De Sweach
Wendy & Froukje
Zondag 18 november
Oldeboorn 1 – Joure SC
Fenna & Astrid
Zondag 2 december
Oldeboorn 1 – Langweer
Jannie & Rixt
Zondag 16 december
Oldeboorn 1 – Houtigehage
Ingrid & Maayke

14.00

14.00

14.00

14.00

Kantinediensten
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

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

Robin Faber
en Sjim de
Vries

12.45 sluiting

Bart de
Vreeze en
Johannes
Nijdam

12.45 sluiting

Elise Vis en
Ynga
Reitsma

Zaterdag 8.30u. tot
27 okt.
10.00u

Antsje van der
Krieke
Gian Andringa

27 okt.

10.00u.
tot
11.00u.
11.00u.
tot sluit

3 nov.

8.15u. tot
10.00u.

10 nov.

8.30 tot
10.45u.

17 nov.

8.30u. tot
10.00u.

24 nov.

8.30u. tot
10.00u.

Hein Bouma
Bracha van
Slooten
Pier Damstra
Thomas Brandsma

10.00u.
tot sluit

Silvan de Leeuw
en Sem van der
Veen
Dylan Tinga,
Hannes Hoekstra

10.00u.
tot sluit

24 nov.

10.45u.
tot sluit

10.00u.
tot
11.00u.
11.00u.
tot sluit

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

Column
Mijn vader was voetbalgek. En wel zó voetbalgek dat wij, moeder en
kinderen, regelmatig tot razernij werden gedreven. Allereerst was er de
voetbalbijlage in de krant. Deze bijlage werd niet door pa gelezen maar
gespeld. Verder mocht ook niemand aan die bijlage komen. Nou hadden wij
daar helemaal geen behoefte aan, maar dat deed niet ter zake. De
voetbalbijlage was voor en van pa en werd bij zijn hoekje op de bank
zorgvuldig buiten ons bereik gehouden.
Pa mocht ook graag zelf een balletje trappen en ging natuurlijk ook kijken
naar (semi)professionele wedstrijden of die van plaatselijke verenigingen.
Meestal was dit op zondagmiddag. Pa was dan dus niet voor andere
activiteiten beschikbaar wat geregeld de echtelijke vrede ontwrichtte. Toch
liet pa zich meestal niet uit het voetbalveld slaan (trappen): als er voetbal
was, ging pa naar voetbal. Eind van de middag kwam pa dan glimmend
thuis, nog helemaal vol van de wedstrijd. Oke, dit was het dan. Dachten wij.

Hoopten wij. Wilden wij. Maar pa was nog niet klaar: hij moest de
voetbaluitslagen op de radio nog horen. Ik herinner me pa zittend voor de
radio in de huiskamer met in zijn rechterhand krampachtig een pen en in
zijn linkerhand een formuliertje met de Varagids als verstevigende
ondergrond. Het ging over de Graafschap Willem 2 “null-null” en Neknak
(Nec Nac) ook “null-null” of “null-één” enzovoort. Het zal de Neknak zijn
geweest die tot de verbeelding sprak en de meligheid triggerde. Wat nou
“null-één?” Wij begonnen er dan ook van alles doorheen te roepen ‘Knek
Knak Nik Nok Prik Prok null-null’. We konden ons ook niet meer
stilhouden en móesten ons afzetten tegen alle voetbal, bijbehorende ergernis
en de uitslagen van Lotto,Toto, eredivisie of niet. Pa vond zijn uiteindelijk
zijn rust bij de autoradio in de Simca. Het was nog de tijd dat de antenne uit
moest worden getrokken door middel van een prutsig klein sleuteltje. De
autoradio had 2 knoppen: links voor het aan/uit + volume, rechts voor het
zoeken naar de zender. Pa had er een hekel aan als wij de radio veranderden
van zender: iets anders dan (naar ik meen) Hilversum 1. Pa zat voor de
uitslagen achter het stuur om niets meer missen. En voor wie in de buurt
van de auto kwam om alsnog te klieren deed pa het knopje van de deur naar
beneden en zette de radio stoïcijns nog wat harder. Inmiddels liep voor ons,
gezinsleden, de spanning en traumatische stress verder op omdat het
hoogtepunt van de zondag nog moest komen… het vervelende Studio
Sport! De pest kregen wij daaraan, alleen al om de schreeuwerige, voetbal
aankondigende tune. Iedere zondagavond 7 uur was het weer zover. Pa
moest natuurlijk Studio Sport kijken en wilde ook hier geen seconde van
missen. Televisie aan, pa ervoor en het voetbal, de verslaggever,
voorbespreking, nabespreking, joelende toeschouwers schalden door de
kamer. Bij (bijna) iedere bal die het doel naderde deed pa zelf
enthousiast mee en riep in de hitte van het spel ook kreten door de kamer.
Totdat wij boven een 2e televisietoestel kregen. Een zwart-wit toestel
weliswaar maar een 2e toestel omdat het ene kamp ook weleens iets anders
wilde zien dan het andere kamp. De stand bleek “5-1”. Mmm. Voor pa
betekende dit dat hij verbannen zou worden naar boven. Exit voetbal. Dit
vond hij natuurlijk niet leuk want ja, je kon het allemaal niet zo goed zien,
de kleuren van de shirtjes en de kleuren van de kniekousen kon je niet zien
en ja, als je eenmaal voetbal in kleur gewend was, dan was er in zwart-wit
niks meer aan. De opmerking van mijn broer vergeet ik nooit meer…: “Als
je weet dat het grasveld groen is, moet dit geen probleem vormen…”

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

