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Oproepje
Tot op heden bevat het clubblad wedstrijdverslagen, informatie m.b.t. de
wedstrijden en bijvoorbeeld een schema voor de bar. Daarnaast wordt
er nog wel eens andere input gestuurd, maar dat gebeurt niet veel. Heb
jij iets wat je graag in het clubblad terug wilt zien? Laat het vooral weten. Mis je iets of heb je een idee? Ook dat horen we graag via redactie@
vvoldeboorn.nl.

Entree/lotenverkoop
Datum:

Wedstrijd:			Wie:

31-10-21		

Oldeboorn 1 - Tijnje 1		

Marianne en Dautsen

21-11-21		

Oldeboorn 1 – FFS 1		

Jannie & Jan

13.00 uur aanwezig als de wedstrijd om 14.00 uur begint. Wanneer een
wedstrijd afgelast/verplaatst wordt, wordt er van je verwacht dat je bij de
inhaalwedstrijd aanwezig bent. Anders zelf vervanging regelen.
Er worden nog mensen gezocht die bij de thuiswedstrijden van het
eerste voorafgaand aan de wedstrijd loten willen verkopen. Wil jij V.V.
Oldeboorn hiermee helpen? Laat het weten via tim@vvoldeboorn.nl.

Barlijst en wedstrijdschema
Algemeen
- Je dient op de aangewezen tijd aanwezig te zijn.
- 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 Hendrik v/d Wal, dit aanvragen via app
op 0623927985.
- Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken in de rust (op kosten van de
club).
- Zorg dat de koelkasten bijgevuld zijn/blijven.
- Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven.
Jeugd
- Ranja voor de rust klaarmaken + fruit (halve appel + hele banaan per
team).
Senioren
- Gehaktballen klaarmaken.
- Thee voor de rust klaarmaken.

Wedstrijd

Start

Aanwezig

Bardienst

Oldeboorn 2
Sneek wit zwart 3

10:30

09:30 - 12:30

Gerben Bouma
Wiemer Dekker

Oldeboorn 1
Tijnje 1

14:00

12:30 - 18:00

Iwan Huitema
Erben Hof

31 Oktober

Uitschema
15-10-21

vanaf 19:30 -

35+ in Akkrum

23-10-21

om 09:30

Aengwirden JO15-1JM - Oldeboorn JO15-1

24-10-21

om 11:30

Blauw Rood 3JM- Oldeboorn 2

24-10-21

om 14:00

Wispolia 1 - Oldeboorn 1

29-10-21

vanaf 19:30

Vrouwen 1 in Akkrum

30-10-21

om 09:00

Heerenveen JO15-3- Oldeboorn JO15-1

Wedstrijdverslagen
Zaterdag 18 september 2021, Akkrum-Aldeboarn
Voetballers: Karst, Hidde, Javi, Jens, Renke, Renze en Relis
We moesten verzamelen bij VV Oldeboorn op het parkeerterrein om 8.30
uur.
Hidde ging eerst nog naar huis om een goed humeur op te halen.
Om 8.30 uur vertrokken wij.
Ik zat bij Jens zijn vader in de auto.
In Akkrum gingen wij naar de kleedkamer, daar kregen we de shirtjes.
Toen zijn we naar het voetbalveld gegaan.
Hier trapten we een balletje om wat op te warmen.
Ze hebben in Akkrum kunstgras, dat vind ik wel mooi.
Om 9 uur begon de wedstrijd.
Ik stond eerst op reserve en Jens op doel.
Binnen 10 minuten scoorden Renke 0-1, Renze 0-2 en Renke 0-3.
Na 10 minuten mocht ik in het veld.
Daarna scoorde Renke weer het was 0-4
Na 15 minuten hadden we een Time out.
Om wat bemoedigende woorden te krijgen en tips (breed spelen, niet

allemaal dicht bij elkaar) en om wat te drinken.
Op 19 minuten kreeg Akkrum een kans, maar Jens had een beste redding.
Vlak daarna kreeg ik een kans, maar helaas pakte de keeper deze bal.
In de laatste minuten van de eerste helft scoorden Renke 0-5 en Hidde
0-6.
Toen was het pauze.
We gingen naar de kleedkamer en kregen ranja en konden naar de w.c.
Toen moesten we weer voetballen.
Karst was nu op keep.
In de 2e minuut scoorde ik 0-7.
Op 12 minuten kreeg Renze een hele mooie kans, helaas deze ging net
naast.
Na 13 minuten hadden we weer een Time out.
We kregen aanwijzingen. Alert blijven en niet op een kluitje lopen.
Renze scoorde hierna 0-8.
Toen kwam Akkrum even aan de bal en probeerde te scoren. Maar Karst
had een mooie redding.
Na de aftrap kwam Renze aan de bal en maakte 0-9.
Hierna gingen wij weer in de aanval.
Ik kreeg de bal voor de goal en probeerde te scoren.
Maar de keeper stond daar nog, hij wilde de bal naast het doel schoppen,
maar trapte deze zelf in. Het was 0-10.
Akkrum zag nog even een kans en maakte 1-10.
Bij het penaltyschieten hebben we allemaal gescoord, behalve Karst.
Maar Karst heeft zeker wel 5 ballen tegengehouden. Dat is ook super
goed.
Ik vond het wel jammer dat Jitse er niet bij was, maar die was lekker met
vakantie.
Relis

Drachtster boys – Aldeboarn 16 september
De wedstrijd begint om half 7.
Aldeboarn speelt in de eerste paar minuten niet zo goed. Ze komen op
0-1 achter. En een paar minuten later scoort Ids. En Anouk verdedigd
goed samen met Drys en Eben. En daarna scoorde Hein. Ids scoort nog
drie keer! Het is gevaarlijk aan de buiten kanten met Obama en Scot. En
Antsje is ook gevaarlijk voorin. En de tegenstander scoort nog.
En de eindstand is 5-2 voor Aldeboarn!
Groet, Hein
Aldeboarn tegen o.n.t
Wij begonnen goed.
Hein scoorde na 7 min al de 1-0. En in de 11de min maakte Antsje de 2-0.
Ik kon gelukkig de rest van de eerste helft de goal leeg houden.
De tweede helft waren wij veel sterker.
Hein maakte er 3-0 van.
Quint maakte er 4-0 van.
Obama maakte er 5-0 van.
En dat allemaal in de eerste 10 min van de tweede helft.
Toen glipte er één door bij mij en werd het 5-1.
Wij gingen gewoon door met scoren.
Quint maakt de 6-1 / 7-1 en de 8-1. En dat was gelijk de eindstand.
Silvan de leeuw
Thuis tegen Aengwirden 11-9-21
Een wedstrijd om niet te vergeten die helaas begon met een geblesseerde Jitze die per ongeluk een bal tegen zijn oor kreeg. Gelukkig kwam
Javi het veld op zodat Jitze 5 minuten kon genieten van een fluit of suis
in het oor. Vandaag werd gespeeld met waarschijnlijk een nieuwe tactiek
namelijk een 2e speler voor de keep. Het spel verliep voorspoedig maar
Karst werd het goed lastig gemaakt door het andere team. We kregen
ook al snel een schot tegen die nog maar net naast ging. Waarna onze
eigen Renze (van Basten) een mooi doelpunt maakte uit een onmoge-

lijke hoek (1-0). Het publiek juichte uitbundig en waren door het dolle
heen. Even een korte plaspauze voor 2 plassertjes die het niet meer houden konden. Toen werd de druk opgevoerd door ons team en er kwamen
een paar mooie voorzetjes. Het publiek voelde eveneens de spanning.
Na de time out maakte ook Jens nog een mooie redding maar ondanks
zijn keeper talent toch nog een doelpunt tegen (1-1). Karst wist meteen
hoe hij moest reageren en riep: jongens werken!!! Werken dat kunnen
onze jongens wel en het duurde dan ook niet lang en we scoorden weer
formidabel door een schot vanuit het middenveld door Renke (2-1). De
tegenstanders voelen de bui al hangen en voerden de druk weer op en
de 2 teams zijn vanaf dan nog meer aan elkaar gewaagd. De stand is
helaas al snel 2-2. Weliswaar fantastisch verdedigd maar ook de verdediging van de tegenpartij is niet mis. Karst scoorde bijna een doelpunt met
gevolg ook nog een mooie redding van de keeper van de andere partij
want hij dook gewoon op de bal. Renke blijft in de buurt van Karst voor
de nodige ondersteuning. Na de rust wordt er gewisseld van keeper en
begonnen we met een mooie poging van Renze om te scoren met een
corner tot gevolg. De spanning neemt weer toe en er wordt goed over
gespeeld. Het teamspel is dan ook uitmuntend maar ook een individuele
mooie pas door Hidde kon de stand nog niet in ons voordeel brengen
want de keeper van de tegenpartij stond in de weg. Toen helaas ondanks de geweldige verdediging een doelpunt tegen zo door de benen
van Karst (2-3). Relis laat de moed niet zakken en maakt daarna bijna
de gelijkmaker. Dit was een hele mooie poging zo uit het boekje van de
trainer. Dan een time out en tevens veter pauze waarna de strijd weer
verder gaat en na goede verdediging Javi en Jens is er wederom een
goal van de tegenpartij (2-4). Dan een bal via het hoofd van Hidde die
met deze getrainde kopbal het spel weer de goede kant op brengt en
was het Renze die met de bal het net tussen de palen wist te raken (3-4).
Een mooie uitloop van Jens en gevarieerd spel door het team bij wie ook
de vermoeidheid begint toe te slaan. Daar trekken de heren zich niks
van aan en het team vecht dan ook door tot het bittere einde. Het einde
zorgde nog voor verwarring want er is nog een keer gescoord door de
tegenpartij (3-5). Het was een leuke spannende wedstrijd.

Oldeboorn 1 - Blauw Rood`20 (verslag van Blauw Rood ‘20)
Op een prachtige zondag speelde Blauw Rood ’20 de eerste competitiewedstrijd van haar bestaan uit tegen Oldeboorn. Na pittige nederlagen

tegen tegenstanders uit de 3e en 4e klasse was het afwachten hoe de
mannen van hoofdtrainer Martell Tromp er nu echt voor stonden. De
wedstrijd was gedurende de 1e helft eigenlijk in evenwicht met de grootste kansen voor de thuisclub. Maar ook Blauw Rood had op voorsprong
kunnen komen. Eerst een vlammend schot van captain Tom Bleeker
welke rakelings langs de linkerpaal vloog en even later een uitgelezen
kans voor Omer Bozkurt die net te lang wachtte met zijn schot. Echt in
actie hoefde de keeper van Oldeboorn pas te komen bij een vrije trap
net buiten de zestien die door Lorenzo Lemmers mooi werd ingeschoten
echter was de keeper op zijn plek. Lorenzo speelde overigens een prima
wedstrijd en is een duidelijke aanwinst voor het team. In de rust werd
de geblesseerde Douwe Gietema vervangen door Bastiaan Harman en
al redelijk snel viel ook Jesper Landskroon met een blessure uit en werd
vervangen door Leroy Hoogenes. Nog steeds was de wedstrijd in balans
tot dezelfde Leroy Hoogenes vrij werd gespeeld en het goudhaantje
werd, 0-1. Blauw Rood werd beter en het moet gezegd er werd keihard
gewerkt. Dit leidde niet veel later tot de 0-2, Lorenzo Lemmers legde de
bal af en Jesper Draaisma maakte de 0-2 wat tot een ongekende vreugde leidde. Een prachtige zondag eindigde voor Blauw Rood in de allereerste 3 punter. Helaas raakte tijdens de wedstrijd een speler van Oldeboorn ernstig geblesseerd, we wensen hem vanaf deze plek een spoedig
herstel! Volgende week is Wispolia de tegenstander in Witmarsum. We
hopen dan op veel support want na afloop is er muziek van Jackal Jack
in de kantine!
VV Oldeboorn 1 - Blauw Rood’20
Op zondag 26 september 2021 stond de eerste competitiewedstrijd op
het programma tegen een nieuwe onbekende ploeg, Blauw Rood’20 1
uit Bolsward. Na een goede voorbereiding van Oldeboorn gingen we vol
goede moed het veld op. De opstelling was Dennis, Tim, Robin, Hotse
en Henk in de achterste linie. Op het middenveld Arnold, Gerben, Wiemer. In de aanval Jentje, Anno en Tjitze. Op de bank zaten Ids, Ridzert
en Jurrit. De 1e helft ging van start en Oldeboorn had het betere van het
spel, maar was vaak slordig in balbezit. Het was gespannen en daardoor
onrustig. Via enkele uitbraken creëerde Oldeboorn kansen, maar deze
werden helaas niet verzilverd. Oldeboorn was te tam en daardoor vaak
te laat, zo kregen we vele vrije trappen tegen en kreeg Henk uiteindelijk
geel. Beide teams gingen om thee. Er moest uit een ander vaatje getapt
worden willen we tegenstander over de knie leggen. De spanning eruit

en gewoon lekker gaan voetballen, met dit idee gingen we de tweede
helft in. Wiemer ging eruit en zijn vervanger was Jurrit. Alles wat was gezegd in de rust, kwam er niet uit. Het niveau van het spel aan Oldeboorn
zijde zakte nog verder weg en Blauw Rood nam lichtelijk de overhand en
werd gevaarlijker. De laatste man van hen besloot het middenveld over
te steken en niemand van Oldeboorn pakte hem aan. De verdedigers
stapte in, maar net zoals in de 1e helft te laat, waardoor hun linksbuiten
helemaal vrijkwam en die schoot hem beheerst in de hoek 0-1. Ridzert
kwam in de ploeg voor Arnold. Oldeboorn probeerde hierop te reageren,
maar was deze middag niet bij machte op het tij te keren. Vanuit een
afgeslagen dode spelsituatie gooide Blauw Rood de bal er snel weer
overheen waardoor nu hun rechtsbuiten één op één met de keeper
kwam te staan. Hij maakte dit beheerst af en de stand was 0-2. Robin
verliet het veld voor Ids. Oldeboorn was van plan om één op één te gaan
spelen in het laatste kwartier. Echter werd de wedstrijd stilgelegd door
de vreselijke blessure van Ids. Die na een actie het uitschreeuwde van de
pijn. Wat later bleek een kuitbeenbreuk. Oldeboorn besloot niet verder
te willen spelen en met 0-2 verlies het veld af te gaan. Oldeboorn kwam
in alle opzichten te kort om ook maar in de buurt van een overwinning te
komen. Al met al een teleurstellende dag. We wensen Ids een voorspoedig herstel en hopen zodra het weer kan hem op het veld te zien.
Tim Tjoelker
Oppenhuizen - Oldeboorn
Het gon best goed de eerste helft was vier tegen vier en ik was eerst
keeper en marrit de tweede helft keeper geweest de plek heet oppenhuizen en in de tweede helft hat jens lobje gescoart en ik heb ook ge
scoort en de uitslag was elf-zes geworden
Hindrik vd Krieke
Harlingen FC - V.V. Oldeboorn
Zondag 26 september om 10.30 uur stond de eerste thuiswedstrijd van
het seizoen 2021-2022 op het programma. De eerste wedstrijd van het
seizoen was vorige week knap gewonnen uit bij Blauwhus. Deze goede
start doortrekken tegen de mannen van Harlingen 3 FC was het idee.
Helaas stemde Harlingen 3 FC daar zelf niet in mee.

Dat iedereen zin had in de eerste thuiswedstrijd bleek wel uit de selectie
die op zaterdag 19 man telde. Doordat snot tegenwoordig niet handig is
bleven hier op zondagochtend 18 over. Al met al erg luxe dus!
Eigenlijk ben ik niet van plan om alle ins en outs omtrent deze fantastische wedstrijd te verklappen. Er moet ook nog enige verrassing over
blijven voor de volgende keer wanneer u besluit om het pad naar het
voetbalterrein te kiezen. Een klein tipje van de sluier: Kelsey ‘Friedel’
Mulder op de goal, Bammus en Jelle Beets centraal, Piet Vlagger en Siep
coach. Verder was Jentsje scheids, de cornervlag gewoon cornervlag en
lag de middenstip in de midden.
Helaas ging de wedstrijd niet zo crescendo als het samenstellen van de
selectie. Met de thee telde het scorebord van Harlingen FC al twee. Een
bataljon wissels en 45 minuten voetbal later eindigde het spektakel uiteindelijk in 1-3 voor Harlingen. Siep bleef de gehele wedstrijd (en hopelijk
de komende seizoenen) coach en Piet heeft de hele wedstrijd gevlagd.
Heren, hiervoor dank namens de voltallige selectie.
Vriendelijke groet, de Doelpaal.
Aldeboarn – Tijnje
Vandaag moesten we voetballen tegen de groene mannen van Tijnje.
Wat eerst een makkelijke wedstrijd zou worden, volgens de mannen
bleek toch wat zwaarder te zijn dan gedacht .
Na een goed begin maakte Tijnje een paar doelpunten, dit schudde
onze mannen wakker en met een paar mooie uit trappen van de keeper
breed over het veld naar Renke werdt er mooi gevoetbalt, wat tot resultaat leide dat Rense net voor de pauze nog een doelpunt schoorde .
Na een keeper wissel in de pauze moesten de mannen weer even wennen ,helaas schoorde de tegenstander een paar tegen doelpunten .
Door goed samen spel maakte Hidde een mooi doelpunt ,en na een paar
doelpogingen van Rense wat uiteindelijk resulteerde in twee doelpunten
werdt de wedstrijd geeindigd in 9-4 voor Tijnje .
Al met al een mooie pot voetbal .Nu even een stop tot we weer een
nieuw schema krijgen voor de volgende wedstrijden .

Pupil van de week
Ik was zondag 26 september pupil van de week.
Ik vond het wel spannend maar ook leuk. Ik mocht met Ridzert, Jurrit en
Ids meedoen met intrappen.
Voor dat de wedstrijd begon mocht ik proberen op de goal te schieten.
En ik heb ook nog chips en drinken gekregen. Ik vond het heel erg leuk!
Wel vond ik het heel erg dat Ids in de ambulance van het veld moest.
Hoop dat je snel weer beter bent!
Groetjes Marrit

Ingevuld door..
Naam: Marrit Ernst Team: JO10
Mooiste voetbal herinnering: dat ik een keer met een kopbal een goal
maakte.
Maak een keuze:
Ajax

Feyenoord

Heerenveen

Cambuur

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Profvoetballer worden

Iets anders worden

Aanvallen

Verdedigen

Voetballen in de zomer

Voetballen in de winter

Gemeen winnen

Eerlijk verliezen

Een katje
Uit onze clubbladen
PARKEREN OP HET SPAR-TERREIN
Mensen, parkeer Uw auto a.u.b. niet voor de deuren. De Spar verleent ons
alle mogelijke medewerking om onze auto`s te parkeren. Ook wanneer
het veld te slecht is om te trainen, kan men daar terecht. Alleen, de inrit
voor de deur - waar bovendien op staat NIET PARKEREN - ziet de Spar
gaarne vrij. Stel n.l. dat er een brand uitbreekt of iets dergelijks. Wij roepen de bereidwilligheid van onze leden en supporters op, hieraan tegemoet te komen. Ziet U iemand daar z`n auto parkeren, zeg het dan ook
even tegen hem. Bij voorbaat dank. Het bestuur
Opstelling Oldeboorn 5 - Oosterlittens 4

Jappie
Wagenaar

Kees
Jelsma

Bouke
de Leeuw

Jelle
v/d Bij

Henk
Blankenstein
Wiepie
Hoekstra

Sietse
Jager

Cor
Kleefstra

Fokko
Taminga

H
de Vries

Louw
Visser

(overgenomen uit clubblad 12 – 10ejaargang – 19 november 1969)

Uit de oude doos…………. van Koos. {12-26}
(tekst: S. Huisman.)
Ik (“nooit met ik beginnen”, zei een vroegere leraar Nederlands) stond
zelf perplex toen ik (alweer) in het laatste krantje zag hoeveel plaats
ruimte mijn schrijven wel niet had ingenomen. Het was tenslotte al een
tijdje geleden toen dat alles aan het papier werd toevertrouwd en kon
nog niet bevroeden dat we zo’n ouderwets wintertje voor de boeg hadden. Jammer van de stookkosten, maar toch was het leuk allemaal. Wel
wordt het hoog tijd dat de voetbalcompetitie weer gaat draaien en dat
zal vermoedelijk dit aanstaande weekend wel gaan gebeuren (ik schrijf
dit op vrijdag 14 maart en dus niet op maandagmorgen, al maakt het
voor mij weinig uit. Voor mijn gevoel is het elke dag maandag of zo men
wil zaterdag of zondag). Maar van nu af aan is er waarschijnlijk genoeg
over het heden te melden en bovengetekend zal proberen dit artikel iets
korter te houden.
WIJZE LESSEN VAN ONZE BONDSCOACH?
Op het moment van schrijven staat het interlandweekend voor de deur.
Waar Louis van Gaal, onze bondscoach, de vorige interlandperiode heel
vriendelijk overkwam, waren de persconferenties rondom dit interlandweekend in een heel andere sfeer. Op social media worden de filmpjes
van de persconferenties weer massaal gedeeld. Misschien heeft de
bondscoach wel wijze lessen voor jou en je team, maar onderstaande
quotes zijn vooral ter vermaak :)
04/10 17:02
Louis van Gaal gaat in op het ontbreken van Arnaut Danjuma. ‘Ben jij de
bondscoach? Hij is van club veranderd, dat heeft hij nogal laat gedaan,
en in de eerste fase speelde hij ook niet. Nu de laatste vier wedstrijden
doet hij het geweldig en kan hij er ook bij zijn, maar daar heb ik niet toe
besloten.
04/10 17:08
Louis van Gaal over het provocerende gedrag van Noa Lang: ‘Dat moet
hij bij mij niet doen. Ik denk dat hij wel bij mij komt, dus dat ik niet naar
hem hoef te komen. Het komt morgen in de media te staan, dus ik denk
dat hij naar mij toekomt.’

04/10 17:13
Steven Berghuis mag ‘God op de blote knieën danken’ dat Louis van
Gaal hem bij de vorige drie interlands van Oranje heeft laten spelen als
rechtsbuiten. ‘Want daarvoor speelde hij helemaal niet’, stelt de bondscoach. Tegenwoordig staat Berghuis bij Ajax ‘op 10’. ‘Maar ik moet van Valentijn Driessen 1-4-3-3 spelen. Dan moet ik wel een rechterspits hebben.
Die heb ik niet als Berghuis op 10 zet.’
04/10 17:15
‘Ik sprak met Memphis Depay en vond het geweldig wat hij zei. Hij zei:
trainer, ik ben hier heel gelukkig weggegaan en kom ook heel gelukkig
weer aan. Nou, mooier kan je het niet verwoorden.’
04/10 17:21
Over de successen van de Nederlandse teams in Europa: ‘Tsja, het gaat
toch om het hoogste niveau. PSV heeft zich niet gekwalificeerd voor de
Champions League. En de Conference League, dat is toch geen league
waar je blij van wordt. Het is Jut en Jul. Dat zijn alleen maar extra wedstrijden voor spelers.’
04/10 17:22
Louis van Gaal heeft al met Mark Flekken gesproken. ‘Maar zijn Duits is
beter dan zijn Nederlands. Dat komt waarschijnlijk omdat hij een beetje
Limburgs spreekt, dat maakt hem moeilijk te verstaan.’
Bron: www.vi.nl.

Piet van der Feer Bokaal 2021/2022

Gerben Bouma

1e elftal

5 doelpunten

Tjitze Brandsma

1e elftal

4 doelpunten

Jentje Brandsma

1e elftal

1 doelpunt

Jurrit Dijkstra

1e elftal

1 doelpunt

Anno Huisman

1e elftal

1 doelpunt

Arnold Oosterbaan

1e elftal

1 doelpunt

Ophir Ashur

2e elftal

1 doelpunt

Arnold Hobma

2e elftal

1 doelpunt

Iwan Huitema

2e elftal

1 doelpunt

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

@s.deroostegelwerk

