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Jaargang 54 nummer 13 

De cup met de grote oren is blijkbaar te klein voor een baby. Dat werd een fan 
van FC Barcelona op pijnlijke wijze duidelijk toen hij in het clubmuseum zijn elf 

maanden oude kind in de beker, de hoofdprijs van de Europacup voor 
landskampioenen, zette. 

Nadat de baby was gefotografeerd met de bokaal - een replica van de in 1992 
gewonnen beker - kreeg de vader zijn kind er niet meer uit. Politie en brandweer 

hadden ruim twintig minuten nodig om het jongetje uit zijn benarde positie te 
bevrijden.  

 

 
 

De gelijkmaker van de Mexicaan Blanco (Valladolid) zondag tegen Real Madrid 
kost de spelers van Valladolid een fortuin. Want door de 2-2 liep het team de helft 

van de hoofdprijs van f 14 mln. in de Spaanse toto mis. 
Iedere week lappen de spelers van Valladolid 1000 peseta’s (f 13) de man om 

gezamenlijk de toto in te vullen. Afgelopen week was het de beurt aan de 
Argentijnse goalie Bizarri om de 14 uitslagen in te vullen. Hij zat goed met 13 

duels. Het enige foutje was Real Madrid-Valladolid. Bizarri had op een zege van 
Real gegokt. In plaats van een prijs van drie ton de man moesten de spelers zich 

nu tevreden stellen met een 'fooitje' van f 2500.  



  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke datums 
Zaterdag  24 mei    Carbid schieten  

 

    

 
Hierbij de foto van de F-jes met hun nieuwe shirts gesponsord door de 

MUTA sport uit Leeuwarden www.mutasport.nl  

Van links naar rechts Sebastiaan Witteveen, Wesley Idzenga, Aniek van 

Warmerdam, Atte de Haan, Mees Beeuwkes, Sjoerd Sixma, 

Rimer Wierda en Johannes van der Wal (trainer) 

Op de foto ontbreken Jesse ten Hoor en Tygo Hielkema 

 

 

http://www.mutasport.nl/


  

Piet`s overzicht 
Oldeboorn 1 heeft de afgelopen 2 weken 

wisselende resultaten geboekt. Op 6 april 

werd er in de thuiswedstrijd netjes met 3-2 

afgerekend met Black Boys. Helaas was 

afgelopen zondag koploper Bolsward met 

0-3 duidelijk te sterk. Plek 5 op de ranglijst 

blijft momenteel hun deel. Komende 

zondag naar laagvlieger Langezwaag, waar 

de 3 punten worden binnengehaald. Een week later is er maar een beperkt 

programma (als gevolg van onze “nieuwe koning”?). Oldeboorn 1 is dan 

ook vrij. Oldeboorn 2 wist de laatste 2 wedstrijden helaas niet in winst om 

te zetten. Tegen DIO Oosterwolde  werd nipt met 3-2 verloren, en zondag 

ging Bergum 3 er ook verrassend met een 3-0 overwinning vandoor. Beide 

nederlagen waren, gezien de stand, niet nodig geweest….Komende zondag 

dan in Oldeberkoop maar weer 3 punten pakken van rode lantaarndrager 

Sport Vereent. Ook het 2
e
 kan een week later naar de “vrijmarkt” 

….Oldeboorn 3 leed toch wel een teleurstellende nederlaag thuis tegen 

Oosterstreek 2 (2-3). Komende zondag een herkansing thuis tegen Mildam 

2, en een week later wederom thuis, en wel tegen nummer laatst 

Steenwijkerwold 3. We houden het vooralsnog op 6 punten. Oldeboorn 4 

kan de champagne wel koud zetten. Het kampioenschap komt eraan. Tegen 

Black Boys 5 werd keurig met 2-5 gewonnen, en FFS ging er met maar 

liefst 7-1 “op”. Ze staan nu 7 punten los van…….Akkrum 4. Ze hebben nog 

geen wedstrijd verloren, en dat zal komende zondag ook zo blijven. 

Jubbega 5 zal een maatje te klein blijken. Daarna nog even “langs” Warga, 

en het kampioenschap kan bijna worden gevierd. Dat zal dan op zondag 4 

mei wel gaan plaatsvinden in de regelrechte thriller thuis tegen Akkrum. 

IOC B1 doet niet onder voor onze veteranen. Zij denderen ook rechtstreeks 

af op het kampioenschap. Warga B1 werd met 1-4 opzij gezet. Komende 

zaterdag thuis tegen IJVC/Blauwhuis B2 zal ook geen problemen 

opleveren, waarna ook voor deze ploeg het kampioenschap wel heel 

dichtbij komt. Oldeboorn C1  speelt een moeizaam seizoen. Ook de laatste 

wedstrijd ging wederom verloren. Nu was Scharnegoutum te sterk (3-1). 

Toch liggen er de komende 2 wedstrijden wel kansen op een overwinning. 

Zaterdag thuis tegen Oldeholtpade C2 en donderdag 24 april naar Joure C4. 

Hier zijn wel wat puntjes te halen. Alle jeugdteams zijn op Koningsdag (26 

april) vrij. Oldeboorn D1 leed helaas een verrassende nederlaag bij SJO 

WTTC D3 (5-3), maar gelukkig wisten ze afgelopen zaterdag tegen SJO 

DV Oosterburg D3 wel weer de volle buit binnen te halen (2-1). De 

koppositie is nog steeds nadrukkelijk in beeld. Zaterdag dan ook de 



  

onvervalste topper in onze eigen “Kuip”. Dan komt koploper Gorredijk D3 

op bezoek. Bij winst nemen onze jongens de koppositie dan ook over. 

Oldeboorn E1 behaalt wisselende resultaten. SJO RVC E5 werd met 4-3 

verslagen, maar Aengwirden E3 was dan weer net iets te sterk met 3-2. 

Zullen spannende wedstrijden zijn geweest. Gek genoeg is ook hier de 

koppositie zeker nog niet uit beeld. Zaterdag de belangrijke uitwedstrijd in 

Vegelingsoord tegen FFS E2. Beide ploegen staan op een gelijk aantal 

punten, dus dan noemen we dit een “zes punten wedstrijd”? Oldeboorn E2 

wacht nog steeds op het eerste puntje. Zaterdag j.l. was Heerenveense Boys 

E9 met 1-4 weer net iets sterker. Komende zaterdag kunnen ze dan wel eens 

voor een stuntje gaan zorgen door thuis te winnen van CVVO E8. 

Oldeboorn FG1 speelt ook zeer wisselvallend.. maar wel spectaculair. Zo 

verlies je met 3-2 van Nieuweschoot F2, en met 5-0 van SJO RVC F4, maar 

win je een week later met maar liefst 9-0 van Irnsum F3. Het kan 

verkeren… Zaterdag mogen ze het opnieuw proberen tegen SJO RVC F4. 

Deze ploeg is nu nog de koploper, maar daar kunnen onze kabouters wel 

wat aan doen lijkt me. Dus allemaal maar weer veel succes, en ook maar 

weer veel plezier de komende paasdagen, en niet teveel “….patronen” naar 

binnen werken….en bedenk wel; “Het leven is niet bedoeld als straf, al 

heeft het er vaak verdomd veel van weg”….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (67) 
Oldeboorn-DVSV 0-0 Oldeboorn wns. 

Wietse Huisman moest rennen voor zijn leven.  Hij schoot de beslissende 

strafschop binnen en werd daarom even kort het middelpunt van het 

Oldeboorn feest. De strafschoppenserie was nodig, omdat het eerste duel 

ook gelijk (1-1) was geëindigd. Oldeboorn-doelman Jeroen Groetelaers 

stopte als enige een strafschop. 

Remco Bangma besloot op zijn 31ste te gaan voetballen. Een jaar later was 

hij `vaste waarde` in het eerste van Oldeboorn. In de nacompetitiewedstrijd 

tegen DVSV, vorige week, scoorde de nu 34-jarige verdediger het eerste 

doelpunt in zijn loopbaan. 

Eindstand 2002-2003 5e klasse A 
01 Irnsum    20-49 57-24 

02 Udiros    20-43 75-34 

03 Oldeboorn    20-43 44-26 

04 DTD    20-31 34-34 

05 Oosterlittens    20-29 39-36 

06 Sparta,59    20-27 30-29 

07 Blauwhuis    20-27 44-50 

08 Oldeholtpade  20-25 41-44 

09 St.Jacob    20-25 28-48 

10 Bakhuizen    20-10 22-58 

11 Langezwaag    20-7   19-50 

 

Promotie/degradatie wedstrijden: 
18-05-2003  DVSV – Oldeboorn 1-1 

25-05-2003  Oldeboorn – DVSV 0-0 (Oldeboorn w.n.s. 5-4) 

 

De dames van DWP speelden zaterdag 

2-2 tegen Oldeboorn, in de vijfde 

klasse. Niks bijzonders, ware het niet 

dat alle speelsters van De Wite Peal 

roodharig waren, waar zij bij de eerste 

ontmoeting nog, op eentje na, blond, 

zwart en bruin waren. Het was een stuntje, aangezien de trainer van 

Oldeboorn, Haiko van Dijk, bij de eerste ontmoeting voortdurend; `Let op 

die rooie!`had geroepen. Haiko kon de stunt wel waarderen. 

 

Eindstand 2002-2003 5
e
 klassse F    Dames 

01 Akkrum    22-54 74-16 

02 W.Z.S.    22-53 112-35 

03 St. Anna    22-49 90-37 

04 G.A.V.C.    22-46 57-35 

05 Franeker    22-45 47-21 

06 D.W.P.    22-40 62-36 

07 Oldeboorn    22-27 61-70 

08 Robur    22-25 39-69 

09 F.F.S. 2    22-15 17-60 

10 Beetgum    22-12 29-84 

11 Renado    22-11 34-67 

12 Read Sw. 2    22-7   25-114 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
1)In een spelsituatie komt een aanvaller per ongeluk buiten het speelveld 

terecht. Op het moment dat een medespeler op doel kopt, staat deze 

aanvaller nog altijd buiten het speelveld. Alleen de keeper staat op de 

doellijn. Door een redding van de keeper komt de bal weer terug in het 

veld. De buiten het speelveld staande aanvaller loopt nu het veld in en 

schiet de bal in het doel. Welke beslissing dient te scheidsrechter hier te 

nemen? 

a. Aftrap na geldig doelpunt 

b. Indirecte vrije schop wegens buitenspel 

c. Indirecte vrije schop wegens het zonder toestemming betreden van het 

speelveld 

d. Indirecte vrije schop wegens het uitvoeren van een truc 

 

2)De doelverdediger staat op de doellijn tussen de palen en stopt de bal. Het 

schot is echter zo hard dat de doelman de bal even los laat. De 

doelverdediger wil vlak voor zijn voeten de bal oprapen. Op dat moment 

geeft een toegesnelde aanvaller de doelverdediger een correcte 

schouderduw en werkt de op de grond liggende bal in het doel. Wat zal de 

scheidsrechter beslissen? 

a. Een doelpunt toekennen. 

b. Een directe vrije schop wegens aanvallen van de keeper op de plaats 

waar de correcte schouderduw werd gegeven. 

c. Een directe vrije schop voor de doelman te nemen op een willekeurige 

plaats binnen het doelgebied. 

d. Een indirecte vrije schop wegens aanvallen van de keeper. 

 

ANTWOORDEN VERDEROP IN KRANTJE!!!!!!!!! 



  

Oefenwedstrijd 
Oldeboorn 1 – Tijnje 1  6-2 

 

Wedstrijdverslagen 
Zondag 23 maart stond voor VV Oldeboorn  het uitduel tegen RKVV 

Bakhuizen op het programma. Het thuisduel eindigde in een 3-6 

overwinning voor Bakhuizen, dus Oldeboorn had wat recht te zetten. 

Oldeboorn startte in dezelfde opstelling als vorige week tegen Aengwirden, 

alleen de vorige week geschorste Tom Proot nam zijn plek op de linksachter 

weer over van Tim Tjoelker. Oldeboorn begon niet goed aan de wedstrijd, 

na 5 minuten stond er al 1-0 op het scorebord voor Bakhuizen. Een corner 

werd bij de eerste paal keurig in kruising gekopt door Arnold Hobma. Na de 

wedstrijd verklaarde Hobma dat hij de ploeg op scherp wou zetten, door 

middel van dit eigen doelpunt. Dit lukte ook, want niet veel later zette Klaas 

Hartmans een gelijke stand op het scorebord. Met een geplaatst schot in de 

verre hoek, zette hij de 1-1 op het scorebord. In de 15e minuut maakte Age 

de Jong het tweede doelpunt voor Oldeboorn. Door een steekpass dwars 

door het hart van de verdediging van Bakhuizen kon Age de Jong alleen op 

de keeper, hij bleef koel en ronde keurig af. 10 minuten later kon Klaas 

Hartmans eveneens alleen op de keeper af van Bakhuizen, alleen Hartmans 

werd van achter onderuit gehaald door de centrale verdediger van 

Bakhuizen. Dit resulteerde in een rode kaart voor de centrale verdediger 

van Bakhuizen en een penalty voor Oldeboorn. Robert van Roeden ging 

achter de penalty staan en faalde niet vanaf 16 meter. 1-3. Dat de 

overwinning nog niet binnen was bleek wel 5 minuten later, want een prima 

afstandsschot van de middenvelder van Bakhuizen viel in verre hoek 

binnen. Maar Oldeboorn bleef hun eigen spel spelen en dit resulteerde dan 

ook in de 2-4 voor Oldeboorn. Klaas Hartmans ronde een goeie aanval af 

met een keurig geplaatst schot in de verre hoek, het schot was buiten bereik 

van de keeper. De goal viel net voor rust, dus de Boarnster gingen met een 

goed gevoel de rust in. In de tweede helft ging het spel op en neer, beide 

ploegen kregen kansen. Het was ook niet duidelijk te zien dat Bakhuizen 

met een man minder speelde. Er waren goeie mogelijkheden voor de 

thuisduel alleen deze werden niet verzilverd door de aanvallers. Even later 

was het wel raak voor Oldeboorn. Een prima voorzet van Robert van 

Roeden werd binnen gekopt door Douwe Hein Akkerman, dit resulteerde in 

de 2-5 eindstand. Even later werden Ringo Crone en Tim Tjoelker nog 

ingebracht voor Age de Jong en Robert van Roeden, maar dit resulteerde 

niet meer in opmerkelijke momenten. Oldeboorn nam de drie punten mee 



  

naar huis en revancheerde zich tegen Bakhuizen. Volgende week zondag 

staat er geen competitiewedstrijd op het programma, maar wordt er 

vrijdagavond geoefend tegen Tijnje. Zondag 6 april wordt de competitie 

hervat tegen Black Boys. Dennis Faber 

 

Winst door vertrouwen 
een wedstrijd met passie,  

een wedstrijd met strijd,  

een wedstrijd met een staking,  

een wedstrijd met veel kaarten. 

Vanaf het fluitsignaal werden we gelijk op de proef gesteld door onze 

gasten. Een salvo van aanval pogingen werd op de verdediging van 

Aldeboarn af gevuurd. Deze pogingen konden (soms bijna te laat) in de 

kiem gesmoord worden. Maar dan, halverwege de eerste helft schiet Robert 

van Roeden de 1-0 keurig binnen. Voorafgaand prima gevoetbald door onze 

spitsen! In deze periode kwam ook Age de Jong alleen voor de keeper te 

staan, maar de keeper kon het schot keren. Dit zinde onze gasten totaal niet, 

en begonnen steeds meer overtredingen te maken. Er werd zelfs een aanslag 

gepleegd op onze spel verdeler Klaas Hartmans. Deze bleef dapper door 

strijden maar gaf een tijdje later toch aan niet meer door te kunnen! Van de 

directie van de gasten werden er gedurende de wissel kreten naar heer 

Hartmans geworpen, alsof het hun bedoeling was hem op deze manier uit te 

schakelen! Deze wissel vond plaats aan het begin van de tweede helft. 

Hotse Dekker kwam voor hem in plaats. Maar goed, we gaan weer verder. 

De wedstrijd bleef doorgaan in zijn volle beleving waarbij de overtredingen 

ook door bleven gaan. De scheidsrechter was dit blijkbaar zat en begon met 

kaarten te slingeren. Zelfs (bijna) elke achterdocht naar zijn beslissing werd 

afgestraft, schets maar een beeld van het aantal kaarten. Het was ook een 

moment waarop de Boarnsters veel duels verloren, tijd om op te scherpen 

dus. Wel kwamen de Boarnsters bijna tot een doelpunt. En halve omhaal 

van Douwe Hein Akkerman ging maar net naast. En dan opeens trammelant 

langs de zijkant, een supporter zocht ruzie met één van onze tegenstanders 

bij een inworp. De scheids verzocht hem het veld te verlaten. Dit gebeurde 

ook, maar volgens we scheidsrechter te langzaam. Alsof de supporter 

zichzelf moest teleporteren! Maar goed, de scheidsrechter staakte bij dit 

voorval en een discussie die niet naar zijn zin was de wedstrijd. Beide 

aanvoerders deden nog een laatste poging om de scheidsrechter van 

gedachten te laten veranderen onder zes ogen. Dit slaagde. We hadden eerst 

rust, en vervolgens maakten we de laatste vijf minuten van de eerste helft af 

om daarna gelijk de tweede helft te beginnen. Omdraaien dus! De tweede 

helft ging moeizaam door op dezelfde voet. Fluitsignalen bleven galmen en 



  

kaarten bleven komen. Bij de tegenstander (veel) meer als de Boarnsters. 

Rene van Kalsbeek kwam er na een kwartier in voor Arnold Hobma. En 

dan halverwege begon het te rommelen in de verdediging van Aldeboarn. 

twee foutjes werden genadeloos afgestraft, met een schitterend doelpunt 

van de gasten, dat mag ook gezegd worden! We stonden dus opeens met 1-

2 achter. Rond dit moment kon Tom Prutk’n niet verder vanwege een knie 

blessure en hij werd vervangen door Tim Tjoelker De kopjes van de 

Boarnsters bleven omhoog. En ze bleven door strijden met in het 

achterhoofd misschien al het verdriet van het verlies. Beide teams boksten 

nog een tijdje tegen elkaar op, en dan opeens vanuit het niets een 

merkwaardige handsbal in het strafschop gebied van de tegenstander door 

een tegenstander. De hand ging gewoon naar de bal die toch een halve 

meter boven de handsmaker zweefde. De handsmaker moest met zijn 

tweede gele kaart en dus rood het veld verlaten. Was dit dan de echte hand 

van god?? Ja hoor 2-2. De penal binnen geschoten door Rene van Kalsbeek. 

Even later moest de aanvoerder van de gasten met zijn tweede gele kaart 

van het veld af! Een praatkaart! En dan een paar minuten voor tijd een 

prachtige solo van Robert van Roeden, die hem vervolgens magnifiek 

voorzet. Hier maakte Anno Huisman met zijn hoofd 3-2 van. Een 

ontploffende Boarnster duck-out volgde! Kort daarna zelfs nog een 

doelpunt vna Douwe hein Akkerman, op voorzet van Robert van Roeden. 

Deze werd onterecht afgekeurd! Aldeboarn toonde deze zondag karakter, 

deed niet onder voor de tegenstander en had af en toe prima voetbal.  

Cya’ Arnold Hobma 
 

 

 

 

 

 

Waar blijven de 

baltsjeverslagen??  
 

 

 

 



  

Voetbalweetjes 
Het halve doelpunt 

Tijdens een wedstrijd in Paraíba in Brazilië knapte de naad van de voetbal 

uitgerekend bij een vrije trap, die door de spits van de thuisploeg werd 

genomen. De ballon die normaal gesproken in de bal zit, belandde in het 

doel, maar het leer schoot erlangs. De scheidsrechter besloot toen dat het 

een ‘half doelpunt’ was en de wedstrijd eindigde in 0,5:0. 

 

Jeugdverslagen 
Drachtster Boys D6 – Oldeboorn D1 

We hebben met 5-0 gewonnen. De doelpuntenmakers waren Gerben (4) en 

Job (1). We hebben ook een penalty gekregen. Die heeft Gerbem goed 

benut. Linkerhoek. Ids de Roos 

 
Oldeboorn E1 – Wispolia E1 

Vorige week moesten we tegen Wispolia spellen.!  
Toen hebben we 4-1 gewonnen . Ze haalden ons heel! 

vaak onder uit Levi heeft 1 keer gescoord en remco! 

heeft ook 1 keer gescoort en Jentsje heeft twee keer! 

gescoort. !  Door Tiemen Jelsma ! 

 

VV Oldeboorn e1 – Sjo rvc e1 
Zaterdag morgen 5 April. 

Wij moesten Zaterdag tegen Sjo rvc. 

Het was een spannende wedstrijd. 

We stonden op het begin 3-0 voor. 

Maar we gingen later verslappen. 

En toen werd het 3-3. 

Toen dachten we moeten 

Doorzetten anders verliezen we. 

Maar in de tweede helft stond het heel 

Lang 3-3. Maar we scoorden 

Toch en het werd 4-3 voor ons. 

We dachten we moeten die laatste 

Paar minuten niet verslappen. 

En toen was de wedstrijd afgelopen 

En we hadden dus 4-3 gewonnen. 

Groetjes Levi v/d Wal 

 



  

Aengwirden e2g-aldeboarn E1  12 april 2014 
Het was een spannende wedstrijd . 

We hadden veel kansen in de eerste helft . 

Toen scoorde aengwirden . 

En paar minuten later scoorde Jentje . 

Toen het rust was toen was de stand 1-1 

De tweede helft namen wij de aftrap even later had aengwirden een goal . 

En toen nog een en toen scoorde Levi een goal . 

Toen werd het spannend maar het bleef 3-2 . 

Groetjes Kyran  Mebius  

Hallo! 
Hierbij het verslag van 29 maart: 

Op 29 maart hebben we gespeeld tegen SJO RVC, Sint Nicolaasga. Zij 

staan op de eerste plek. We hebben 5-0 verloren. Het was wel een leuke 

wedstrijd. Atte heeft voor de eerste keer meegespeeld.  

Groetjes van Sjoerd Sixma 

 

Nieuweschoot F2 - Oldeboorn F1 
Op 5 april gingen we naar Nieuweschoot te voetballen. Dat is eigenlijk in 

Heerenveen. We hebben best goed gevoetbald, maar toch met 3-2 verloren. 

Bij ons had Jesse gescoord. De eerste goal kwam door een eigen goal van 

Nieuweschoot. We hebben verloren maar het was toch leuk.  

Groetjes van Rimer Wierda.  

 

Pupil van de week 
Naam: Sjoerd Sixma  

Leeftijd en team: 7 jaar, F1 

Op welke plaats speel je: voorin 

Op welke plaats speel je het liefst: aanvaller 

Beste voetballer ter wereld: Finnbogason 

Beste voetbalclub ter wereld: Barcelona 

Leukste televisie programma: Sponge Bob 

Doe je ook aan andere sporten: ja, gym 

Heb je huisdieren: 2 katten (Eise en Tsjibbe) en 2 konijnen (Prins 

lejoor de Vrolijke en Fantasia) 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: mijn trainer Johannes 

Wat eet je het liefst: patat 

Wat eet je liever niet: champignons 

 



  

KNVB weetjes 
Bij het invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) is het nu 

nog verplicht om ook de gegevens van de assistent-scheidsrechters in te 

voeren. Voor jeugdwedstrijden in categorie B vindt hierop met ingang van 

zaterdag 29 maart 2014 een uitzondering plaats. Omdat de rol van assistent-

scheidsrechter bij deze wedstrijden vaak wordt uitgevoerd door 

goedwillende ouders, mag het invoeren van deze gegevens bij het totale 

jeugdvoetbal (A-junioren t/m D-pupillen) in categorie B vanaf 29 

maart achterwege blijven. Voor overige categorieën blijft het invullen van 

de assistent-scheidsrechters op het DWF verplicht en wordt dit ook 

gecontroleerd. Deze controle wordt dus niet uitgevoerd bij te spelen 

jeugdwedstrijden in categorie B. Vooralsnog geldt dit besluit voor het 

seizoen 2013/’14. 

Op verzoek van verenigingen 
In principe moet een assistent-scheidsrechter lid zijn van de KNVB. Deze 

verplichting bestaat al lang en is altijd als uitgangspunt meegenomen in de 

ontwikkeling van het DWF. Zowel het thuisspelende team als het 

uitspelende team kan alleen een assistent-scheidsrechter invullen als 

betrokkene lid is van een vereniging of Bondslid is van de KNVB. Met de 

naderende invoering van het DWF in categorie B bij de D-pupillen en het 

juniorenvoetbal stellen veel verenigingen de vraag hoe ze hiermee om 

moeten gaan. Juist omdat het bij deze wedstrijden over grote aantallen 

ouders gaat die soms de taak van assistent-scheidsrechter op zich nemen en 

geen KNVB-lid zijn. Een duidelijk en terecht signaal in de ogen van de 

KNVB. Daarom is besloten dat in deze gevallen het veld ‘assistent-

scheidsrechter’ op het DWF blanco mag blijven zonder dat dit 

consequenties heeft. 

 

De KNVB organiseert ook dit seizoen de jaarlijks terugkerende Continental 

7x7 35/45+ toernooien. In het hele land mogen teams, bestaand uit leden en 

niet-leden, meedoen aan deze toernooien voor 35 en 45+ teams. De 

deelname is gratis! Op vrijdag 16 mei worden op meer dan vijftig locaties 

de eerste voorronden gespeeld. De beste teams plaatsen zich voor één van 

de zes districtsfinales, die een week later op vrijdag 23 mei op het 

programma staan. De winnaars hiervan kwalificeren zich voor de landelijke 

finale op het KNVB-sport-complex in Zeist, waar op zaterdag 14 juni 

gestreden gaat worden om het Nederlands kampioenschap. Aanmelden kan 

tot en met vrijdag 9 mei via het digitale inschrijfportaal van de KNVB.. 

 



  

 

Antwoorden spelregels 
Antwoord vraag 1 is C: betrokkene is buiten zijn schuld buiten het 

speelveld terechtgekomen. Om weer terug te keren in het speelveld heeft 

betrokkene wel de toestemming nodig van de scheidsrechter. Op het 

moment dat hij het speelveld zonder toestemming weer betreedt, maakt hij 

zich ook nog schuldig aan onsportief gedrag. De spelhervatting is een 

indirecte vrije schop. 

Antwoord vraag 2 is A: de doelverdediger heeft de bal niet in zijn bezit op 

het moment dat de aanvaller de doelverdediger een correcte schouderduw 

geeft en de bal in het doel werkt. Hier is dus geen sprake van een 

overtreding. 

 

 

Dit is de 2e EK 2012 parodie alweer, nu wordt Andre Hazes – Wij 

houden van Oranje gebruikt als inspiratie. 

 
Denemarken was te sterk 

Duitsland te machtig 

Portugal het echte werk 

Het wordt geen achtentachtig. 

 

Nederlaag o Nederlaag 

We zijn geen kampioen 

Wij houden van Oranje 

Hoe slecht ze het ook doen 

 

Sneijder, Van der Vaart 

Robben, Matthijsen 

Kuyt, Van Persie, Huntelaar 

voldoen niet aan de eisen 

 

Nederlaag o Nederlaag 

We zijn geen kampioen 

Wij houden van Oranje 

Hoe slecht ze het ook doen 

 

Nederlaag o Nederlaag 

We zijn geen kampioen 

Wij houden van Oranje 

Hoe slecht ze het ook doen 

 

Nederlaag o Nederlaag 

We zijn geen kampioen 

Wij houden van Oranje 

Hoe slecht ze het ook doen 

Wij houden van Oranje 

Over twee jaar kampioen? 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BELANGRIJKE OVERWINNING SC BOLSWARD IN EN 

TEGEN OLDEBOORN: 0-3 
Afgelopen zondag moest SC Bolsward naar ‘reuzendoder’ Oldeboorn, om 

te proberen weer een stapje dichter bij de titel in deze 5
e
klasse A te komen. 

Het programmablad van de Boarnsters beloofde niet veel goeds. De 

wedstrijd in Bolsward, die met 3-0 verloren werd was enkel de schuld van 

de scheids. “Elke Boarnster die gevaarlijk werd, werd via een aanslag neer 

gehaald. De scheids gaf geen enkele kaart aan de Bolswarders, omdat deze 

bedreigend over kwamen’’ aldus het programmablad. De realiteit deze 

middag was dat de thuisclub tegen het einde van de wedstrijd met negen 

man de arena verlieten. Dat SC Bolsward de wedstrijd uiteindelijk met 0-3 

won, was niet het beeld van het begin van de eerste helft. De thuisclub 

begon furieus aan de wedstrijd en meteen werd het team van trainer Erhan 

Ergöz onder druk gezet. De thuisclub miste in die fase enkele reële kansen 

en SC Bolsward had het achterin nog niet goed staan, het was dat de sterk 

spelende aanvoerder Eric van de weide het hoofd koel hield en het team 

weer op de rails zette. Na twintig minuten namen de gasten het spel weer 

over, de rust was terug het veldspel werd zienderogen beter. Het leverde 

twee kansen op voor spits Dennis Niemarkt. Eerst schot hij maar net over 

en even later passeerde hij de doelman en kon een verdediger de bal nog 

van de lijn halen. Even later was het toch raak de sterk spelende Pier 

Boersma vond uit een vrije trap het hoofd van Eric van der Weide en het 

betekende de 0-1. Vlak voor de pauze kwam Lorenzo Lemmers op links 

goed door en bij de tweede paal was het Brian Roy Hendriks die binnen kon 

tikken: 0-2. Na de pauze kwam de thuisclub opnieuw als herboren de 

kleedkamer uit en het had  anders kunnen lopen toen een snoeihard schot 

van de thuisclub op de paal uiteen spatte. In de 64
e minuut kwam 

uiteindelijk de bevrijdende derde treffer en opnieuw stond Lorenzo 

Lemmers aan de basis. Hij stuurde Dyan Hendriks de ruimte in en deze wist 

uitstekend af te ronden: 0-3. Het sierde de thuisclub dat ze bleven knokken 

voor een beter resultaat. Maar de wedstrijd was gespeeld en het goede 

nieuws kwam vanuit Bolsward, waar zustervereniging RES naaste 

concurrent Robur met een nederlaag terug naar Harlingen stuurde. 

 

 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
 

Zaterdag 19 april 
Irnsum/Oldeboorn – IJVC/Blauwh.B2 14.00 

Oldeboorn C1 – Oldeholtpade C2 11.00 

Oldeboorn D1 – Gorredijk D3  09.45 

FFS E2 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn E2 – CVVO E8  10.30 

Oldeboorn F1 – SJO RVC F4  09.00 

 

Zondag 20 april 
Langezwaag 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Sport Vereent 2 – Oldeboorn 2  10.30 

Oldeboorn 3 – Mildam 2  10.00 

Jubbega 5 – Oldeboorn 4  10.00 

 

Donderdag 24 april 
Joure C4 – Oldeboorn C1  19.00 

 

Zondag 27 april 
Oldeboorn 3 – Steenwijkerwold 3 10.00 

Warga 3 – Oldeboorn 4   10.30 

 

Zaterdag 3 mei 
LSC B4 – Irnsum/Oldeboorn B1 17.00 

Oldeboorn C1 – Irnsum C1  11.00 

Aengwirden D2 – Oldeboorn D1 11.00 

Oldeboorn E1 – Joure E10  10.00 

DWP E4 – Oldeboorn E2  09.35 

Akkrum F4 – Oldeboorn F1  09.00 

 

Zondag 4 mei   
Oldeboorn 1 – St. Jacob 1  14.00  

Oldeboorn 2 vrij 

Oldeboorn 3 – Akkrum 3  10.00 

Nieuweschoot 5 – Oldeboorn 4  10.00 

 

 

 



  

 

Piet van der Feer Bokaal 
Johannes Nijdam Derde 18 

René van Kalsbeek Eerste 17 

Pieter Poepjes Vierde 16 

Klaas Hartmans  Eerste 12 

Age de Jong Eerste 11 

Robert van Roeden Eerste 11 

Anno Huisman Eerste 10 

August Faber Vierde 10 

Douwe Hein Akkerman Eerste 8 

Siep Bangma Tweede 8 

Arnold Oosterbaan Tweede 6 

Robert van Steinvoorn Vierde 6 

Siete Veenstra Vierde 6 

Eyal Ashur Tweede 5 

Hotse Dekker Eerste 4  
Dennis Faber Eerste 4 

Aaltsen Bergsma Tweede 4 

Jan Wybren Boschma Derde 4 

Floris Crone Tweede 3 

Ringo Crone Tweede 3 

Ate Bergsma Derde 3 

Jelco Meijer Derde 3  

Hessel Stulp Derde 3 

Patrick Antonissen Vierde 3 

Ronald van Warmerdam Vierde 3 

Arnold Hobma Eerste 2 

Jeroen Beeksma Tweede 2 

Sybrand Oosterbaan Vierde 2 

Ellert Quarré Vierde 2 

Piet v/d Vlugt Vierde 2 

Corné Schukken Tweede 1 

René Spinder Tweede 1 

Bart de Vreese Tweede 1 

Jan Hendrik v/d Wal Tweede 1 

Johannes v/d Wal Tweede 1 

Andreas de Boer Derde 1 

Jorrit Zandberg Derde 1 

Menko Dijkstra Vierde 1 



  

 



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
Postbus 63 8490 AB Akkrum 
Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
Fax:  05 66 - 65 43 43 
Internet:   www.knol-akkrum.nl 


