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Jaargang 59

Ons bereikte het droevige bericht dat na een tijd van ziek zijn, is overleden
onze oud-voorzitter en medewerker van ons clubblad.

Carl van Heel
De heer van Heel was voorzitter van 1959 tot 1969.
Wij wensen zijn kinderen en familie veel sterkte dit verlies te kunnen
verwerken.

Debuut 1e elftal
Weet jij nog wanneer jij je debuut voor het eerste van vv Oldeboorn
maakte? Hield het al eerder bij maar deze lijst is helaas foetsie!!! Heb al
weer een hele lijst maar wil graag het zo compleet mogelijk! Laat het mij
het volgende weten, in welke wedstrijd (competitie of beker) maakte jij je
debuut, uitslag, jaar en datum zouden zeer welkom zijn.

zwartwitten@vvoldeboorn.nl

Uitslagen
Zondag 3 februari
Joure 1 – Oldeboorn 1

2-0

Zaterdag 9 februari
Oldeboorn 15-1 – Aengwirden 15-1
LSC 1890 12-3 – Oldeboorn 12-1
Oldeboorn 11-1 – Harkemase Boys 11-3
Thor 9-1 – Oldeboorn 9-1
Tijnje 8-1 – Oldeboorn 8-1

2-2
2-9
1-0
4-4
7-3

Zondag 10 februari
Oldeboorn 2 – Jubbega 3

2-5

Zaterdag 16 februari
Heerenveense Boys 15-7 – Oldeboorn 15-1
Oldeboorn 12-1 – Joure 12-2
Oldeboorn 9-1 – Jubbega 9-2
Oldeboorn 8-1 – ONT 8-1

0-4
4-4
8-6
2-4

Zondag 17 februari
Deinum 1 – Oldeboorn 1
Bakkeveen 3 – Oldeboorn 2

3-2
7-1

Zondag 24 februari
Oldeboorn 1 – Houtigehage 1
Gersloot 1 – Oldeboorn 3

0-1
4-3

Uit onze clubbladen (52)
VERSLAG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
Dit gedeelte was gereserveerd voor een verslag van deze vergadering, doch
tot op dit moment is er niets binnengekomen. Er schijnt heel wat gebabbeld
te zijn, maar ja, de één zegt zo en de ander sus, dat ik zal U de verhalen
besparen die mij ter ore zijn gekomen, want van horen en zeggen lieg je het
meest. Het schijnt alles goed afgelopen te zijn, want na afloop dronken ze
een glas en …. deden een plas. Jammer, want de leden die er niet geweest
zijn hebben toch het recht om te weten wat er in hun vereniging gebeurt.
FEEST – FEEST
Wij willen er u nu alvast op attent maken dat op
ZATERDAG 16 MAART in Hotel GOERRES
een grote feestelijke dansavond zal worden gehouden voor leden, donateurs
en vrienden.
Muziek “DE MATADORS”
Feestneuzen zijn aan de zaal verkrijgbaar.
(overgenomen uit clubblad 13 – 8e jaargang – 8 maart 1968)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Wanneer is een fluitsignaal nodig?
A. Bij het toekennen van een doelpunt;
B. Om het spel te hervatten nadat het spel onderbroken is voor het
tonen van een kaart;
C. Om het spel te laten hervatten met een vrije schop;
D. Bij het toekennen van een hoekschop.

Wedstrijdverslagen
Schandalige beslissingen nekken gehavend Oldeboorn in Deinum!
Op zondag 17 februari ging een gehavend Oldeboorn op bezoek bij SF
Deinum. Trainer Klaas Wittermans kon vandaag niet beschikken over zes
spelers, waarvan vijf verdedigend ingestelde spelers. Spits Anno werd
vandaag centraal achterin neer gezet. De opstelling: Dennis – Jarno, Wietse,
Anno, Johannes – Hotse, Arnold, Gerben – Erben, Rik en Tjitze. Wissels:

Jurrit en Jisk. Op het kunstgras van Deinum begon Oldeboorn slecht aan de
wedstrijd. Binnen een paar minuten schatte Anno een diepe bal verkeerd in
en schampte de bal. De snelle aanvallers van Deinum braken uit en
speelden het goed uit, 1-0. Oldeboorn knokte zich daarna wel in de
wedstrijd en kwam steeds vaker op de helft van Deinum. Na twaalf minuten
kwam Oldeboorn langzij. Een diepe bal van Hotse zorgde voor paniek in de
defensie bij Deinum en Rik profiteerde door de 1-1 langs de keeper te
tikken. Zijn eerste officiële goal in het eerste elftal. In de oefenwedstrijd
verleden week tegen Lions ’66 wist hij ook al te scoren. Daarna bleef de
wedstrijd gelijk opgaan. Door het spel van Oldeboorn moest Deinum vaak
de lange bal hanteren. Dit paste precies in het straatje van de lange
verdedigers van Oldeboorn. Na 35 minuten ontspoorde de wedstrijd door
onsportief gedrag van de leiding van Deinum SF. Halverwege de eigen helft
van Deinum ging de bal meer als een meter buiten het speelveld, waarna de
speler de bal weer binnen de lijnen schoot en de grensrechter vlagde voor
een ingooi voor Oldeboorn. Dit signaal werd door de scheidsrechter over
het hoofd gezien. Iedereen hield op met voetballen, behalve één
middenvelder van Deinum. Deze zag van de eigen helft Dennis op twinter
meter voor de goal staan en schoot de bal in één keer in de goal. De trainer
en leider van Deinum riepen snel naar hun grens: vlag naar beneden, vlag
naar beneden, waarna die dat ook snel deed. De scheids ging nog naar de
grens toe, maar die hield vol schandalig vol dat hij niet gevlagd had, en dat
de bal binnen was gebleven. De frustraties bij Oldeboorn liepen hoog op,
wat terecht is als je zo genaaid wordt in een wedstrijd. Dit resulteerde vrij
vlot in een paar gele kaarten. Vlak voor rust legde Johannes met een
buitenkantje rechts een bal achter de verdediging, Rik kwam alleen voor de
keeper en werd door de keeper binnen de zestien onder de zoden gelopen.
De afvallende bal viel voor de voeten van Hotse, maar die werd gelijk
geblokt, waardoor er geen voordeel was. De scheids weigerde vast door al
het commentaar wat hij kreeg na de onterechte 2-1 om de bal op de stip te
leggen. De tweede schandalige beslissing deze middag. En zo ging
Oldeboorn in plaats van met een 1-2 voorsprong rusten met een 2-1
achterstand. In de rust moest het team even stoom afblazen om er in de
tweede helft nog wat van te maken, maar tegen zoveel onrecht kan je niet
voetballen. In de tweede helft bleef de ploeg knokken voor een goed
resultaat. Na een uur spelen een identieke situatie als voor rust. Dit keer
kwam Gerben alleen voor de keeper, en wederom werd de speler door de
keeper getorpedeerd. Ditmaal leverde het wel een penalty op, maar voor
beide overtredingen had de keeper een gele kaart moeten krijgen. De
scheidsrechter hield ze alleen op zak. Vanaf de stip maakte Tjitze de 2-2.
Bij Oldeboorn vloeiden de krachten wel weg, een aantal jonge jongens
heeft nog moeite om de negentig minuten vol te maken. Een lange bal van

achteruit viel over Jarno heen, en de behendige spits kreeg net te veel
ruimte en verraste Dennis met een rollertje in de korte hoek, 3-2. Oldeboorn
opnieuw op achterstand, en de ploeg moest wederom veerkracht tonen. Met
Jurrit voor Erben en later nog Jisk voor Rik probeerde de ploeg het wel.
Tjitze kreeg nog een paar kleine kansjes maar wist het net niet nogmaals te
vinden. Aan de andere kant was Deinum nog een paar keer dreigend, maar
gescoord werd er deze middag niet meer. Daarmee blijft Deinum in strijd
om het kampioenschap, maar als je dat op deze onsportieve manier wilt
bereiken, dan mogen we maar hopen dat deze ploeg de komende maanden
hun portie karma nog krijgen. Om met de woorden van Sjaak Swart te
eindigen, uit de vijfde klasse kan je niet degraderen. Dan maar in de variant:
ik hoop dat Deinum SF niet kampioen wordt!

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO11-1 – Harkemase Boys JO11-3
Vandaag hadden wij een thuiswedstrijd tegen Harkemase Boys.
Het ging de eerste helft goed, Tomas heeft bijna gescoord maar die ging op
de lat. Wij kregen veel de bal.
Aan het einde van de eerste helft scoorde Atte de eerste goal.
De tweede helft ging wat slechter omdat we tegen de wind in moesten en
het waaide heet hard. Later werd er bijna gescoord door Pier en Atte maar
die gingen er net naast. Harkemase Boys heeft niet kunnen scoren dus
hebben wij mooi de punten binnen gehaald. Het is 1-0 geworden.
Atte de Haan

LSC 1890 JO12-3 – Oldeboorn JO12-1
Wij moesten vandaag tegen LSC 1890 uit spelen.
Er zijn veel doelpunten gescoord vandaag! Was erg leuk om te spelen
ondanks de harde wind.
Met 2-9 hebben we gewonnen!
Vriendelijke groeten Mees Beeuwkes.
Tijnje JO8-1 – Oldeboorn JO8-1
Eerste 10 minuten zijn leuk om te zien gebeurt veel. Tijnje scoort en zet de
stand om 1-0. Oldeboorn maakt hele mooie acties. Hein staat sterk achterin.
Silvan staat stevig in het goal. Jens en Hindrik spelen overal en zorgen dat
de bal in het bezit van Oldeboorn blijft. Tijm Antsje en Bracha zorgen voor
mooie opbouw en prachtige aanvallen. Tijnje scoort opnieuw. Vanuit een

onoplettend moment... daarna maakt Tijnje snel achter elkaar nog 2 goals.
Wel blijven wij met hele mooie aanvallen komen maar de bal wil niet het
goal in. Net voor rust nog de 5-0 vanuit Tijnje. We beginnen vol goede
moed aan de tweede helft. Misschien helpt het dat we nu wind mee hebben!
Ook nu hebben we weer prachtige aanvallen maar de bal mag er gewoon
niet in! We raken de lat, de paal of de keeper... Maar uiteindelijk weten
Hein en Tijm de bal goed te raken en scoren we 3x. Silvan heeft nog een
paar prachtige reddingen en houd Tijnje op nog maar 2 goals in deze helft.
Eindstand: 7-3.
Oldeboorn JO8-1 – ONT JO8-1
Opeinde speelt sterk en maakt de openingsgoal. Dan kotm Oldeboorn met
een prachtige aanval! Helaas krijgt de keeper de bal te pakken! Oldeboorn
wordt steeds sterker. In de verdediging vandaag Hein en bracha wat een top
team. Antsje op rechts tijm in het midden super snel en vlug met zn 2en.
Marrit Jacob en Luna vandaag onze wissels en kracht overal op het veld ze
doen het super! Dan onze vaste keeper wat staat hij vandaag weer sterk!!
Dan de 1-1! Hein met een hele mooie aanval en krachtige bal via de de
tegenstander het doel in! Helaas vanuit een corner weer een tegendoelpunt
1-2. We starten de tweede helft goed. Maar opeinde ook en scoort opnieuw
1-3. Maar dan komen wij weer met prachtige aanval! Jammer de keeper is
net sneller bij de bal dan Jacob. Helaas dan valt de 1-4. Dan een mooie
aanval na dr aftrap en maakt tijm een prachtig doelpunt 2-4. De laatste
minuten zorgt oldeboorn nog voor een prachtig spel! Wat een
samenwerking binnen dit team! Eindstand 2-4 maar een super wedstrijd
gespeeld!!

Piet van der Feer Bokaal
Tjitze Brandsma
August Faber
Rik van Santen
Johannes Nijdam
Pieter Poepjes
Hotse Dekker
Jurrit Dijkstra
Gerben Bouma
Anno Huisman
Sietse van den Brink
Erben Hof
Arnold Oosterbaan
Wietse Huisman Wzn

13
9
7
6
5
4
3
2
2
2
2
2
1

Johannes Watzema
Arnold Hobma
Iwan Huitema
Jisk Oosterbaan
René Spinder
Sjim de Vries
Johannes van der Wal
Douwe Hein Akkerman
Patrick Antonissen
Martin Meester
Garion Mulder
Tamme Veenstra

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het antwoord op de vraag had B moeten zijn: Het fluitsignaal is niet
verplicht bij het toekennen van een doelschop, hoekschop, inworp of
doelpunt, en ook niet bij het hervatten van het spel bij een vrije schop,
doelschop, hoekschop of inworp. Staat (helaas) niet meer in de huidige
spelregels, maar is zeker nog wel van toepassing.

Entree/loten
Zondag 10 maart
Oldeboorn 1 – Blue Boys 1
Jan & Marloes

14.00

Zondag 24 maart
Oldeboorn 1 – Wispolia 1
Marjan & Moniek

14.00

Zondag 14 april
Oldeboorn 1 – AVV 1
Wendy & Froukje

14.00

Zondag 5 mei
Oldeboorn 1 – Blauwhuis 1
Sietie & Anet

14.00

Zondag 12 mei
Oldeboorn 1 – Tijnje 1
Fenna & Astrid

14.00

Zondag 19 mei
Oldeboorn 1 – Langezwaag 1
Jannie & Rixt

14.00

Kantinediensten
Zaterdag 9 maart
08.15 tot 10.30 Ouders van Hein Bouma en Hans Poepjes
10.30 tot sluit Ouders van Jentje en Ralf
Zondag 10 maart
09.00 tot 12.45 Johannes Watzema en Sjim de Vries
12.45 tot sluit Marieke v/d Veen en Alien Soeten
Zaterdag 16 maart
08.15 tot sluit Ouders van Rimer Wierda en Pier Damstra
Zaterdag 23 maart
08.15 tot 10.00 Ouders van Mees Beeuwkes en Bracha van Slooten
10.00 tot sluit Ouders van Drys Kramer en Friso Dijkstra
Zondag 24 maart
09.00 tot 12.45 Jarno Doornekamp en Sietse v/d Brink
12.45 tot sluit Pieter Poepjes en Martin Meester
Zaterdag 30 maart
08.15 tot sluit Ouders van Sjoerd Sixma en Jesse ten Hoor

Kleurplaat

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 2 maart
Gorredijk 11-2 – Oldeboorn 11-1

09.15

Zondag 3 maart
Renado 4 – Oldeboorn 3

12.00

Zaterdag 9 maart
Oldeboorn 15-1 – Heerenveen 15-7
Heerenveen 12-4 – Oldeboorn 12-1
Oldeboorn 11-1 – Langezwaag 11-1
Gorredijk 9-2 – Oldeboorn 9-1
Oldeboorn 8-1 – Wilper Boys 8-1
Oldeboorn 7-1 naar Tijnje

11.00
08.45
09.30
09.00
09.00
09.00

Zondag 10 maart
Oldeboorn 1 – Blue Boys 1
Oldeboorn 2 – Mildam 4
Oldeboorn 3 – Joure 2

14.00
10.30
10.00

Zaterdag 16 maart
Trinitas 15-1 – Oldeboorn 15-1
Oldeboorn 12-1 – Joure 12-4
Oldeboorn 11-1 – V en V `68 11-2
Aengwirden 9-1 – Oldeboorn 9-1
Noordbergum 8-1 – Oldeboorn 8-1
Oldeboorn 7-1 in Aldeboarn

10.30
09.00
09.30
09.30
10.00
09.30

Zondag 17 maart
de Sweach 1 – Oldeboorn 1
Gorredijk 4 – Oldeboorn 2
Wispolia 2 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
10.00

Zaterdag 23 maart
Jubbega 15-2 – Oldeboorn 15-1
Oldeboorn 12-1 – CVVO 12-2
SJO BCV-Bergum 11-3 – Oldeboorn 11-1
Oldeboorn 9-1 – Oudehaske 9-1
Oldeboorn 8-1 – Heerenveen 8-3
Oldeboorn 7-1 naar Jirnsum

09.00
09.00
11.00
10.00
09.00
09.00

Zondag 24 maart
Oldeboorn 1 – Wispolia 1
Oldeboorn 2 – Makkinga 2
Oldeboorn 3 – Mildam 5

14.00
10.30
10.00

Vrijdag 29 maart
Oldeboorn 35+ naar Grou
Oldeboorn VR naar Nieuwehorne

19.30
19.30

Zaterdag 30 maart
Udiros 15-1 – Oldeboorn 15-1
Oldeboorn 12-1 – Heerenveense Boys 12-2
Oldeboorn 7-1 naar Grou

10.00
09.00
09.00

Zaterdag 6 april
Oldeboorn 15-1 Udiros 15-1
Heerenveense Boys 12-2 – Oldeboorn 12-1
Harkemase Boys 11-3 – Oldeboorn 11-1
Oldeboorn 9-1 – Thor 9-1
Oldeboorn 8-1 – Tijnje 8-1

11.00
13.00
09.00
10.00
09.00

Zondag 7 april
Houtigehage 1 – Oldeboorn 1
Akkrum 3 – Oldeboorn 2
Emmeloord 10 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
10.00

Woensdag 10 april
Oldeboorn 3 – Oosterlittens 3

19.30

Vrijdag 12 april
Oldeboorn VR naar Terwispel

19.30

Denkt een ieder weer aan de
wedstrijdverslagen?!?!?!?!

zwartwitten@vvoldeboorn.nl

