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Uit de bestuurskamer
Beste leden, vrijwilligers, ouders en/of verzorgers,
Het voetbalseizoen 2020/2021 is inmiddels al een maand onderweg.
De voetbalclub is Coronaproof gemaakt met een daarbij behorend
protocol. Het protocol hebben we met jullie gedeeld op 2 september. In
deze editie van clubblad zullen we hem nogmaals delen met enkele
wijzigingen. Deze wijzigingen hebben te maken met vernieuwde
richtlijnen en/of herziene inzichten. Aanspreekpunt vanuit de club is Tim
Tjoelker. Heb je vragen en/of opmerkingen neem dan contact op.
We rekenen op jullie medewerking!
Contactgegevens:
Telnr: 06 12 22 27 53
Email: tim@vvoldeboorn.nl
Andere nieuwtjes vanuit het bestuur:
De Groene Club heeft een energiescan gedaan om te zien hoe
duurzaam wij zijn als club en waar wij kunnen verduurzamen. We
hebben het rapport binnen en gaan kijken of er mogelijkheden
zijn om het complex te kunnen verduurzamen.

Op 7 september 2020 is er op het parkeerterrein een caravan
brand geweest. De gemeente en politie doen onderzoek.
Ga lekker de winter in. Nu in onze webshop de VV Oldeboorn
sjaal!
Het parkeerterrein wordt opnieuw geëgaliseerd! Daarnaast zijn
we samen met TCO aan het onderzoeken of het parkeerterrein
(beter) verlicht kan worden.
We hebben de jaarlijkse klussendag weer gehad op 12 september. Het complex is weer zo goed als onkruid vrij, dug-outs, voetbaldoelen en reclameborden zijn weer schoongemaakt. Dank
aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Rabo Clubsupport
Op het moment van redigeren is bekend geworden dat V.V. Oldeboorn
mee mag doen met Rabo ClubSupport. Goed nieuws!
Hoe werkt het?
Vanaf 5 oktober kan iedereen die lid is van de Rabobank stemmen op
zijn of haar favoriete club. Hierdoor kan de vereniging een financiële
bijdrage ontvangen. Lid worden van de Rabobank kan via de app. Steun
jij V.V. Oldeboorn? De voetbalclub is immers veel meer dan een club. Het
is de plek waar je samenkomt, waar je iedereen kent en waar je je thuis
voelt en dat moet altijd zo blijven.
Wil jij V.V. Oldeboorn op een andere manier steunen?
Dat kan! Een lot kopen via de Verloterij behoort ook nog steeds tot de
mogelijkheden.

Wedstrijdprogramma (onder voorbehoud)
Vrijdag 2 oktober
Oldeboorn VR naar Akkrum 					

19.30

Zaterdag 3 oktober
Oldeboorn 14-1
–
Blue Boys 14-1 			
Drachten 11-3 		
–
Oldeboorn 11-1 			
Oldeboorn 9-1 		
–
Warga/WWS 9-1 		
Oldeboorn 7-1 naar Langezwaag 				

10.30
09.30
09.00
09.00

Zondag 4 oktober
Oldeboorn 1 		
Akkrum 3 		

14.00
10.00

–
–

FFS 1 				
Oldeboorn 2 			

Vrijdag 9 oktober
Oldeboorn VR in Aldeboarn 					

19.30

Zaterdag 10 oktober
Wardy 14-1 		
–

Oldeboorn 14-1 		

10.30

Zondag 11 oktober
Blauwhuis 1 		
Oldeboorn 2 		

–
–

Oldeboorn 1 			
Terschelling 2 			

14.00
09.45

Zaterdag 24 oktober
Wykels/Hallum 14-1
–

Oldeboorn 14-1 		

10.30

Zondag 25 oktober
Oldeboorn 1 		
Harlingen 3 		

Sport Vereent 1 		
Oldeboorn 2 			

14.00
10.00

Vrijdag 30 oktober
Oldeboorn 35+ in Aldeboarn 					
Oldeboorn VR naar Vegelinsoord 				

19.30
19.30

Zaterdag 31 oktober
Oldeboorn 14-1
–

St. Jacob 14-1 			

10.30

Zondag 1 november
VSV 1 			
Oldeboorn 2 		

Oldeboorn 1 			
FFS 2 				

13.00
10.00

Vrijdag 6 november
Oldeboorn 35+ naar Akkrum 					

19.30

Zaterdag 7 november
Tzum 14-1 		
–

Oldeboorn 14-1			

10.00

Zondag 8 november
Oldeboorn 1 		
–
Sneek Wit Zwart 2
–

AVV 1 				
Oldeboorn 2 			

14.00
10.00

Vrijdag 13 november
Oldeboorn VR naar Joure 					

19.30

–
–

–
–

Zaterdag 21 november
Oldeboorn 14-1
–

Harkema 14-1 			

10.30

Zondag 22 november
Aengwirden 1 		
–
Oldeboorn 2 		
–

Oldeboorn 1 			
Read Swart 3 			

14.00
10.00

Vrijdag 27 november
Oldeboorn 35+ naar Akkrum 					
Oldeboorn VR naar Grou 					

19.30
19.00

Zaterdag 28 november
Jistrum 14-1 		
–

Oldeboorn 14-1			

09.00

Zondag 29 november
Oldeboorn 1 		
–
LSC 1890 6 		
–

Blue Boys 1 			
Oldeboorn 2 			

14.00
10.30

Zaterdag 5 december
Oldeboorn 14-1
–

Twijzel 14-1 			

10.30

Zondag 6 december
Oldeboorn 1 		
–
Black Boys 2 		
–

Wispolia 1 			
Oldeboorn 2 			

14.00
12.00

Zaterdag 12 december
Burgum 14-2 		
–

Oldeboorn 14-1 		

08.30

Zondag 13 december
Houtigehage 1 		
–

Oldeboorn 1 			

14.00

Partytafel nodig?
Huur ze bij VV Oldeboorn voor
€2.50 per dag / per tafel

Wedstrijdverslagen
Blauw-wit JO11-5 Aldeboarn JO11-2
Zaterdagmorgen 7:45 vertrokken we vanaf het voetbalveld richting
Leeuwarden. We konden niet in de kleedkamers en ook niet in de
kantine. We speelden op kunstgras, dat was wel fijn. De eerste helft
mochten wij aftrappen, gretig begonnen we aan de wedstrijd. Na een
mooie voorzet van Tijm scoorde Riemer. 0-1 we speelden goed samen
naar 15 minuten was het 1-1. Dan maar een schepje er boven op. Tijm
en Hein maakten snel 1-2 en de 1-3 en na een aantal prachtige acties en
goals hebben we 3-7 gewonnen.
Eben
Wedstrijd tegen Drachten
Zaterdag 5 September moesten we tegen Drachten. De eerste goal werd
gescoord door Jesse. In de eerste helft heeft het ook heel hard geregend.
De tweede goal was ook van Jesse ,helaas vlak daarna werd er een goal
tegen gescoord. We zijn met 2-1 de pauze in gegaan. Naar de pauze was
de wedstrijd nog niet afgelopen. De 3-1 werd gescoord door Wesley. Een
paar minuten later werd er bij ons gescoord en toen werd er nog een
keer gescoord het was dus 3-3. Toen begon het spannend te worden het
werd 3-4 voor de tegenpartij. We moesten nu wel even doorzetten om
terug te komen en dat is gelukt want even later scoorde wesley toen
stond het gelijk. Er werd nog een goal gescoord door de tegen partij
maar die telde niet want het was buitenspel. Toen de wedstrijd bijna
klaar was werd er nog een goal gescoord door een mooie voorzet van
Jesse en hij werd er in gekopt door wesley. De eindstand werd 5-4 voor
ons.
Jelte van der Bij

Verslag VV Oldeboorn JO-7
Eindelijk was het weer zover. Zaterdag 12 september kon ons JO-7 team
beginnen aan de najaarsreeks. Als een stel blije koeien gingen Renze
Ernst, Jitse van der Krieke, Karst Bangma en Renke Veenstra de strijd aan
met Langezwaag, Tijnje en Wolvega.
Onder leiding van spelbegeleiders Sjim de Vries en Jorn Brouwer werd er
om 9.00 afgetrapt. De eerste wedstrijd tegen Langezwaag pakte keurig
uit in winst: 4-1. De jongens waren gelijk goed bij de les. Renke scoorde
alle 3 doelpunten + een e.d.-tje van Langezwaag. Ook de tweede wedstrijd werd op indrukwekkende wijze gewonnen. Met maar liefst 8-0
werd er gewonnen van Tijnje. De doelpunten werden gemaakt door Jitse
(3x), Renze (4x) en Renke (1x). Na het gebruikelijke fruitmoment bleef het
tegen Wolvega lang 0-0, maar uiteindelijk werd ook deze westrijd
gewonnen: 4-0. Karst, onze vaste laatste man, zal gedacht hebben: “
mmm, iedereen heeft gescoord behalve ik”. En zodoende schoof Karst
langzaam mee naar voren, om vervolgens ook zijn doelpunt te maken.
De overige doelpunten werden gemaakt door Jitse, Renze en Renke.
Al met al een prachtige start voor onze jongens.
Rest mij nog te bedanken: Sjim en Jorn, Rona voor de kantinedienst, en
een ieder die de speelveldjes heeft klaar gezet. Top geregeld!
Siete & Pieter

Blauw Wit - Aldeboarn JO9
Wij moesten op zaterdag 5 september naar Leeuwarden tegen Blauw
Wit voetballen. En wij hebben gewonnen met 12-4. Ik heb 6 goals gemaakt en Douwe 3. Ook Marrit, Hindrik en Jacob hebben een goal
gemaakt. Tsjerk heeft heel goed gekeept en Luna, Jens K. En Gerran
hebben super goed gespeeld. Wij hebben een topteam en Jarno is er
gelukkig volgende keer ook nog bij.
Groetjes Jens Nijdam
Aengwirdem-Oldeboorn
Hallo,
We speelden uit tegen Aengwirdem. We hebben met 4-1 gewonnen.
De eerste goal is gemaakt door Ids. Hij wou eigenlijk naar Quint passen,
maar toen schoot hij in het goal. Daarna wilde Ids scoren, maar hij kwam
tegen de keeper aan en toen kon Gerrit het tweede goal scoren. De
derde goal heeft Gerrit daarna ook gemaakt. Bij de tweede helft stond
ik op goal. Iemand van de tegenpartij scoorde toen een goal. Het laatste
doelpunt voor ons werd gescoord door Scot.
Groetjes van Anne Jasper
Blue Boys - VV Aldeboarn JO-11(2), een geweldige overwinning
Zaterdag 19 september moesten wij vroeg uit de veren om naar Nij
Beets te gaan. Silvan heeft vandaag ook weer een paar moeie reddingen
gahad ,maar werd slechts een paar keer echt getest en werd ook regelmatig geholpen door de verdedigers [Anouk, Hein, Drys]. De middelvelders[Tijm, Eben, Bracha, Antsje ] brachten de bal mooi naar de spits
[Riemer]. En zo werd de eindstand 1-12 Onze goals kwamen van Tijm,
Riemer, Antsje en Hein. en een van de tegenstanders maakte een eigen
goal.
Drys

Zaterdag 19 september moest jo9 voetbalen tegen fvc.
Wij moesten met zen allen voetballen tegen fvc.
Jeldou was onze leider en tjerk was onze keeper.
En we moesten thuis voetballen. en we kregen ranja en
Fruit. En een meisje kon heel goed en snel voetballen.
En ik had de bal tegengehouden. En Jacob had een
Goal gescoord en nog iemand. En het stond 8-2 veloren
Maar daar gaat het niet om wij hebben wel veel plezier gehad.
Jarno
Het verslag van de topspelers van Aldeboarn
Het was op een mooie zaterdagochtend, alle spelers en supporters
hadden zich al vroeg verzameld op het parkeer terrein van VVO.
Na een rustig ritje,in optocht, aangekomen bij de zonnige sportvelden in
Wolvega. Na een korte warming up, begeleid door Pieter, konden onze
mannen los. Langs de lijn werd ondertussen genoten van heerlijke bakjes koffie.
Aldeboarn-wolvega
Al snel wordt het eerste doelpunt voor aldeboarn gescoord door Jitse. 1-0
In de 14e Minuut scoort Renze door een mooie voorzet van Hidde. 2-0
Het is een bijzondere wedstrijd waarbij er weinig gefloten wordt door de
scheidsrechter.
Karst weet ook de bal een aantal keer uit het eigen doel te houden.
Het was een pittige wedstrijd waarbij er bijna gewonnen werd door
Wolvega met 2-3. Gelukkig was de fluit van de scheids slecht te horen en
werd het in de 18e minuut toch nog 3-3 voor onze mannen.
Aldeboarn -Langezwaag
Na de 1e minuut direct 1-0 gescoord door Jitse
Aldeboarn heeft het best zwaar. Langezwaag heeft na vorig week wat
training gehad en de voetballers leken ook ineens in lengte gegroeid.
(misschien spelers van het 1e ingeschakeld?) Kort na het eerste punt,
helaas een gelijkmaker door langezwaag 1-1
Langezwaag speelt zeer sterk maar Aldeboarn verdedigt zich goed en
hebben een paar goede kansen. Karst houdt aan de andere kant de bal
goed uit het doel.

Helaas rolt hij er toch weer een keer in. Een punt erbij voor wolvega. 1-2
Na een heerlijke verfrissing, een lekker kopje ranja voor onze boys,
konden ze beginnen aan het laatste duel.
Aldeboarn -Tijnje
Eigen doelpunt tijnje 1-0
In de eerste 2 minuten werd er al gescoord door Renze, Hidde en Renke.
(Vraag mij niet in welke volgorde) stand 4-0
Aldeboarn sukkelt wat in. En speelt wat balletje over.
Na 12 kansen maakt Renke het 5-0 Aldeboarn speelt vooral op het doel
en vergeet over te spelen.
In de volgende minuten gebeurde er erg veel, maar weinig bij Tijnje.
Doordat Tijnje vooral bezig was met het vlechten van elkaars haar, ga ik
nu over op score vermelding:
Hidde scoort de 6-0
Eigen doelpunt Tijnje 7-0
Eigen doelpunt Tijnje 8-0
Jitse 9-0
Renze naar hidde naar karst scoren 10-0
Karst 11-0
Hidde 12-0
Renze 13-0
Renke 14-0
Hidde 15-0
Jitse 16-0
Hierbij het verslag van onze topspelers van Aldeboarn.
Groetjes Judith.
V.V. Oldeboorn 1 - Langezwaag 1
Op zondag 20 september begon na lang wachten eindelijk de competie
weer! Het was lekker voetbalweer en er waren dus ook veel supporters
langs de lijn. Oldeboorn had de week van tevoren goed aan de kont
gekregen van blauwhuis en was gebrand om vandaag te winnen!
Alsnog begint we wedstrijd rommelig. We verloren veel duels, hadden
erg moeite om te beginnen met voetballen en om goed in de wedstrijd
te komen. We wisten alsnog een kans te creeëren en een doelpunt te

maken, dit gebeurde net voor de rust. Tjitze gaf een goede bal op
Gerben, die vervolgens de tegenstander uitkapte in het 16 meter gebied
en de bal in de bovenhoek schoot. Het stond 1-0 en Oldeboorn kreeg
toch weer hoop om goed in de wedstrijd te komen. Dit gebeurde in
de 2e helft ook, we lieten veel meer energie zien en begonnen ook te
voetballen. Na een overteding van Langezwaag net buiten het 16 meter
gebied, krijgt Oldeboorn een vrije trap mee op een mooie positie.
Tjitze gaat achter de bal staan en legt de bal precies over de verdedeging
op het hoofd van Gerben. Die weet de bal net buiten het bereik van de
keeper in de verre hoek te knikken. 2-0 en Oldeboorn gaat door! Vrijwel
direct daarna volgt nog een mooie uitgespeelde goal. Gerben werd diep
gestuurd en zette de actie in! Hij slaagde erin om 1 man uit te kappen en
de bal klaar te leggen voor Tjitze die de bal snoeihart in de hoek schiet.
Een goed uitgespeelde goal en een 3-0 voorsprong. In de 75e minuut
kreeg Oldeboorn een corner die werd genomen door Tjitze. De corner
werd genomen, de bal schoot net over het hoofd van 2 verdedigers heen.
Hierachter stond gerben en kon de bal gemakkelijk met de schouder het
doel in werken. De laatste goal die Oldeboorn maakte kwam wederom
uit een standaardsituatie. Een goed ingezette actie van Tjitze vanaf de
rechterkant.Hij glipt langs de links-back van Langezwaag, die dit niet accepteerde en vervolgens een overtreding maakte in de 16 meter. Penalty!
Tjitze neemt de penalty zelf en schiet hem keurig buiten bereik van de
keeper strak in de linker-onderhoek. Oldeboorn 1 begint goed aan de
competitie met een keurige 5-0 winst op Langezwaag!
Gerben Bouma

Wil jij jouw wedstrijdverslag in
het volgende clubblad? Stuur
deze dan voor 10 oktober naar:
redactie@vvoldeboorn.nl

Elftalfoto JO-11

Boven van links naar rechts:
Gerrit Hoekstra, Thomas Wagenaar, Anne Jasper, Quint meester, leider
Bert Sikkema
Onder van links naar rechts:
Scott Jonkman, Friso Dijkstra, Ids Tamminga, Jesse Krako,
Wietske Poepjes, Dennis Sikkema

Kantinedienst jeugd
Zaterdag 31 oktober
Oldeboorn 14-1 - St. Jacob 14-1		

9.30 uur

Rimer Wierda

Zaterdag 21 november
Oldeboorn 14-1 - Harkema 14-1		

9.30 uur

Pier Damstra

Zaterdag 5 december
Oldeboorn 14-1 - Twijzel 14-1		

9.30 uur

Atte de Haan

-

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 van der Wal.

-

Ranja in de rust klaarmaken + fruit. Halve appel + hele banaan per team.

-

Zorg dat de koelkasten bijgevuld zijn/blijven.

-

Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven.

Schema pupil v/d week
25 oktober Oldeboorn - Sport Vereent
Anouk van Warmerdam
8 november Oldeboorn - AVV
Jacob Hofstra
29 november Oldeboorn - Blue Boys
Douwe Tamminga
6 december Oldeboorn - Wispolia
Jarno Veld

De Katjes
Uit onze clubbladen (69)
Ik wou nog even nakaarten over de wedstrijd tegen DTD. Wat voetbalkunde betreft hadden onze spelers meer in hun mars. Voor de rust
waren wij absoluut sterker, maar er kwam niets uit. Het viel toen al op,
dat DTD sneller speelde. Na de rust konden onze jongens het niet meer
bijsloffen. Ze zijn zuiver op konditie geklopt. Hoe komt dat? Simpel
daarom, we trainen te weinig. Willen we wat meedraaien dit seizoen, dan
zulen we daaraan wat moeten doen. Allereerst een extra trainingsavond.
Die moet er komen. Dan zijn er veel spelers die om een of andere reden
niet kunnen trainen. Akkoord, als je niet kunt, houdt alles op. Maar een
gezegde luidt: Kan niet ligt op het kerkhof!!!
Ik bedoel er maar mee, dat je heus wel verschillende keren per week een
uurtje over hebt.
Laat die brommer of auto eens een keer staan en pak de fiets of nog beter, de benenwagen! Als je het niet alleen wilt doen, trommel je vrienden
dan op. (is nog gezellig ook). De bossingel is een ideale plek om je eens
lekker leeg te lopen. Kortom, er zojn mogelijkheden genoeg in en om
het dorp. Niet alleen de club wordt er beter van als je konditie bezit, voor
je zelf is het ook ideaal. Heus, het verrijkt lichaam en geest!
Kraan.
(overgenomen uit clubblad 6 – 10 e jaargang – 8 oktober1969)
Uit de oude doos…………. van Koos. {8-26}
(tekst: S. Huisman.)
Het is weer maandagmorgen en net wreed in mijn slaap gestoord door
een telefoontje van tante Lutske. Is het nog maandagmorgen? luidde
mijn vraag, aangezien het volgens mij pikkedonker was en misschien
reeds maandagavond kon zijn. Aan de andere kant van de lijn: “het is tien
uur en je moet nodig de was doen, al ben je dan ook journalist”. (was het
maar waar!!!) Kan op het moment weinig schokkends bedenken en en
ga maar even koffie zetten, wie weet komen de buren op bezoek en bier
kan de gehele dag nog wel. Inmiddels een klein beetje wakker verbaas ik

me nog over de 1-4 bekeroverwinning van ons eerste elftal tegen GAVC
en dat nog wel zonder sterspeler Pietje Tysma. Wij zullen maar geen
Thijs schrijven, want dan komt Holland – België weer in de herinnering.
De leeuw stond weer eens in zijn (Geert) hemdje of niet Willem Visser?
G.v.d. daar gaat de bel. Nou ja, het valt mee, alleen maar een ijverige
ambtenaar die graag wil weten of ik ook een hond heb. Dat is dus niet
het geval, aangezien ik alleen maar een snoes van een poes en een
schilderij heb. Een vrouwmens is in mijn huis ook niet aanwezig, daar
mij vroeger is verteld dat je voor je veertigste jaar een dergelijk individu
niet moet aanhalen. Wat de nietsters, die één keer in de twee weken met
plezier rond de tafel trimmen betreft: zet alles op de kop en laat Grietje
maar hoog in de Zwitserse Alpen jodelen.
Spelregelvraag van de week
Bij een hoge voorzet in het doelgebied geeft een verdediger aan een
tegenstander een duw met de schouder. De bal was op dat moment
nog niet binnen speelbereik. Deze verdediger kopt de bal nu over het
eigen doel. Hierdoor ging een mooie scoringskans voor de aanvaller
verloren. Wat beslist de scheidsrechter?
1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart
2. Spelstraf of hervatting
a. hoekschop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop
3. Plaats van de hervatting
a. op de strafschopstip
b. op de plaats waar de bal was toen…
c. op de lange lijn van het doelgebied, het dichtst bij de plaats van de
overtreding
d. de plaats van de overtreding

Puzzelpagina
Woordzoeker
In 2021 vindt het Europees Kampioenschap plaats. Wij hopen natuurlijk
dat Nederland Europees Kampioen gaat worden. Tot die tijd denken wij
doormiddel van woordzoekers terug aan legendarische wedstrijden van
Oranje. In dit clubblad de wedstrijd van Nederland tegen Brazilië op het
WK in 2010. Weet jij nog welke spelers in basis stonden? Je vindt ze in
deze woordzoeker (alleen de achternaam).
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ster (voornaam) komt na een jaar weer
ouwen Eredivisie en gaat spelen bij FC

loeg verloor Willem II in de strijd om de
e Europa League?

Verticaal

1. Welke speler (achternaam) stopt per d
Kroatische nationale elftal?
3. Welke speler (achternaam) vertrok in
Barcelona?

4. Van welke finaleronde wil Nederland in

Horizontaal
2. Welke speelster (voornaam) komt na een jaar weer
terug in de Vrouwen Eredivisie en gaat spelen bij FC
Twente?
5. Van welke ploeg verloor Willem II in de strijd om de
play-offs van de Europa League?
7. Hoe heet het merk wat FC Emmen nu tóch wel op
het shirt mag dragen?
8. Aan welke club is de overbodige Ajacied Eiting
verhuurt?
11. Van welke club won PSV in de eerste horde richting
de groepsfase van de Europa League?
12. Welke speler (achternaam) van Real Madrid is na 7
jaar weer terug op zijn oude nest?
Verticaal
1. Welke speler (achternaam) stopt per direct bij het
Kroatische nationale elftal?
3. Welke speler (achternaam) vertrok in tranen bij FC
Barcelona?
4. Van welke finaleronde wil Nederland in oktober 2021
de organisator zijn?
6. Welke speler (achternaam) kwam FC Groningen
versterken afgelopen zomer?
9. Wat is de voornaam van de speler die deze zomer
van Ajax naar Manchester United verkaste?
10. Van welke club heeft Bayern München de Supercup
gewonnen?
Bovenstaande puzzels zijn om te oefenen, maar in de toekomst zijn er
ook prijzen te winnen :)

Piet van der Feer Bokaal 2020/2021
Speler				Team			Aantal
Gerben Bouma		Eerste			4
Tjitze Brandsma		Eerste			3
Sietse v/d Brink		

Tweede		

3

Arnold Hobma			Tweede		3
Jentje Brandsma		Eerste			1
Hotse Dekker			Eerste			1
Wietse Huisman Wzn		Eerste			1
Erben Hof			Tweede		1
Martin Meester		Tweede		1
Sjim de Vries			Tweede		1

Antwoord spelvraag
Het juiste antwoord op de vraag is C-D-A: De overtreding wordt gemaakt
door een verdediger in zijn eigen strafschopgebied. Voor die overtreding
dient de scheidsrechter een strafschop toe te kennen. Omdat daarbij ook
nog een doelrijke scoringskans verloren gaat, dient de persoonlijke straf
het tonen van een rode kaart te zijn. Omdat de bal niet binnen speelbereik was, is hier geen sprake van triple punishment, en geldt hier dus niet
het tonen van een gele kaart naast de strafschop.

Heb jij nog kopij?
Stuur het naar redactie@zwartwitten.nl

Corona-protocol VV Oldeboorn
Aangepaste maatregelen sinds 30-09-20 t/m 19-10-20
•

Publiek is niet welkom bij trainingen en wedstrijden. Voor ouders/verzorgers betekent dit dat kinderen alleen gebracht en
gehaald mogen worden.

•

Voor jeugdteams geldt dat rijders onder begeleiding vallen. Deze
zijn wel welkom op het sportcomplex.

•

Sportkantine en terras zijn dicht.

•

Bardienst wordt pauze-dienst. Je verzorgt de ranja/thee in de
pauze. Je bent dan vrijwilliger en bent welkom op het sportcomplex

1. Algemeen
•

Bij klachten het sportcomplex niet betreden

•

Desinfecteer je handen op de daarvoor aangewezen plekken

•

Houd 1,5 meter afstand

•

Registreer je op de daarvoor aangewezen plaatsen (zie registratie
voor bron-contact onderzoek)

•

Publiek is welkom bij wedstrijden. Blijf achter de omheining en
houdt 1,5 meter afstand.

•

Volg de looplijnen en verdere instructies.

2. Kleedkamers/Douchen
•

Zie aanwijzingen op de deur van de kleedkamers

•

Jeugdleden hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt
wel voor ouders/verzorgers, leiders en trainers. Op ons sportcomplex houdt dit in dat ouders niet mee de kleedkamer in kunnen.
Ons advies voor jeugdleden t/m de JO14 is om zich thuis om te
kleden en te douchen.

•

Aan de kapstok hangt afzetlint waar je kan zitten. 1,5 meter wordt
aangegeven door afzetlint op de zitbanken.

Geldt alleen voor seniorenteams
•

Op trainingsdagen geldt dat er gebruik gemaakt kan worden
van alle kleedkamers (1,2 en 3). Dit zijn max 20 personen.

•

Op wedstrijddagen maken eigen leden gebruik van kleedkamer 3. Hier geldt een maximaal van 8 personen. Dit houdt in
dat er in ploegen moet worden omgekleed.

•

Het uitspelende team krijgt 2 kleedkamers (box 1 & 2) tot zijn beschikking. Hier geldt maximaal 12 personen. Dit houdt in dat er in
ploegen moet worden omgekleed.

•

In kleedkamer 1 & 2 kunnen 2 tegelijk douchen (totaal 4) en in
kleedkamer 3 kunnen 4 tegelijk douchen.

3. Terras/ Toiletten/ Kantine
•

Zie aanwijzingen op het terras en in de kantine.

•

We zullen een terras openen met partytent om drukte in de kan
tine te vermijden. Hier kan je koffie en thee halen. Alleen beschikbaar op wedstrijddagen van het 1e elftal (i.v.m. weinig drukte bij
andere wedstrijden van jeugd en senioren elftallen).

•

Toiletten zijn afgeplakt waar nodig. Houd 1,5 meter afstand!

•

Er kunnen maximaal 30 pers. In de kantine. Eigen leden heb
voorrang.

•

Registeren bij ingang kantine (als je je niet geregistreerd heb bij
de ingang van het sportcomplex).

•

Er mag maar 1 persoon achter de bar. Op wedstrijddagen kan dit
betekenen dat je wat langer moet wachten dan normaal.

•

Na afloop van een wedstrijd zijn uitspelende teams met daarbij
behorende leiders/trainers, ouders, fans niet welkom in de
kantine.

4. Op en om het veld
•

Registeren kan bij aankomst terrein (zie registratie voor bron-contact onderzoek)

•

Publiek is bij wedstrijden welkom onder de voorwaarden van 1,5
meter.

•

Volg de looplijnen die zijn aangegeven.

•

In de dug-outs moet afstand 1,5 meter afstand worden gehouden.
In elke dug-out kunnen 2 personen zitten. Naast de dug-outs
zijn stoelen geplaatst. Hier kunnen overige wisselspelers/leiders/
trainers zitten.

5. Registratie voor bron-contactonderzoek
Voor eventueel bron-contact onderzoek door de GGD moeten we registreren wie er op ons sportcomplex aanwezig zijn. Het gaar hier om naam,
telefoonnummer en email.
Thuiswedstrijden
•

Spelers, leiders/trainers en scheidrechters hoeven zich niet te registreren. Deze staan al geregistreerd in de wedstrijdapp.

•

Ouders en/of verzorgers van jeugdleden hoeven zich ook niet
registeren.

•

Overige bezoekers moeten zich WEL registreren. Registratie (intekenformulier of QR code) vindt direct bij het betreden van het
sportcomplex plaats. De formulieren zullen max 21. dagen bewaard worden, daarna zullen ze worden vernietigd.

Uitwedstrijden
•

Bij uitwedstrijden volgen we de richtlijnen van desbetreffende
vereniging. Het is belangrijk dat elk team duidelijk heeft met
wie zij allemaal afreizen naar een andere vereniging. Dit om eventueel bron-contactonderzoek te kunnen versnellen.

6. Coronatest
•

Als je lid bent van VV Oldeboorn en je moeten laten testen dit
graag melden bij Tim Tjoelker.

•

Als je geen lid bent van VV Oldeboorn, maar wel bij ons geweest
en positief getest dit graag melden bij GGD of Tim Tjoelker.

Contactgegevens Tim:
Telnr: 		
Email:

06 12 22 27 53
tim@vvoldeboorn.nl

7.

Overig

•

Het speelschema/tijden kunnen worden aangepast als blijkt dat
de richtlijnen niet meer kunnen worden gehandhaafd.

•

Het advies is dat ouders van jeugdteams en seniorenelftallen
tijdens het autorijden naar andere verenigingen een mondkapje
dragen. Het mondkapje dragen tijdens het autorijden naar
andere verenigingen is NIET verplicht.

eurplaten.nl - WK voetbal - een doelpunt!
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