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Jaargang 54 nummer 15 

Tijdens ADO Den Haag-Cambuur Leeuwarden begaven de lampen van twee 
lichtmasten het. Er werd in allerijl een electricien opgeroepen, maar de man 

kwam het Zuiderpark niet in. Hij bleek een stadionverbod te hebben. 
 

 
 

Andre Bergdolmo keek vreemd op, zaterdagavond tijdens de slotfase van Roda 
JC-Ajax. Waarom moest hij het veld verlaten? Zo slecht had hij toch niet 

gespeeld? Toch zag hij aan de rand van het veld het bord met nummer 3, zijn 
rugnummer, oplichten. En dus begon de Noorse verdediger, tegen wil en dank, 

aan zijn aftocht. 
Pas onderweg, door het geschreeuw van ploeggenoten, kwam hij tot zijn 

positieven. De vierde official gaf met het bord namelijk aan dat er drie minuten 
extra zou worden gespeeld. Vandaar die '3'. Een tikkeltje beschaamd keerde 

Bergdolmo terug in het hart van de Amsterdamse defensie. 
 

 

De carrière van Mike Vermolen bij Haarlem duurde korter dan verwacht. Na het 
uitvallen van een concurrent had de twintigjarige verdediger een basisplaats 

verwacht. Maar zijn trainer Roy Wesseling had een verrassing voor Vermolen: hij 
koos voor Roy Witteman. Hierop verloor Vermolen zijn beheersing en maakte de 
trainer uit voor 'pannenkoek'. Dat was tegen het zere been van Wesseling, en de 

verdediger werd per direct weggestuurd. 



  

 

Uit de activiteiten commissie 
 

Beste voetballiefhebbers, 
Wegens omstandigheden gaat de carbidplofferij niet door op zaterdag 24 

mei. Wij zijn nog in overleg wanneer we dit wel zullen doen. Er is de 

komende periode veel te doen in Aldeboarn en het WK staat voor de deur. 

Als wij iets organiseren willen wij het ook goed doen en uiteraard zoveel 

mogelijk mensen erbij hebben . Verder komt er zoals het nu lijkt een leuk 

sportief evenement op zaterdag 21 juni en dit wordt georganiseerd door 

meerdere clubs uit Aldeboarn, ook de activiteitencommissie zal hier aan 

mee doen, Alice is namens onze club de coördinator. Over de invulling van 

de activiteiten die komen gaan zal er in het volgende krantje meer komen.  

 



  

Piet`s overzicht 
Voetbalvrienden (vriendinnen natuurlijk 

ook…), het seizoen loopt tegen het einde. 

De laatste loodjes voor wat betreft het 

seizoen 2013-2014. Hier en daar in de 

diverse competities weer wat verrassingen, 

en gerechtigheid….Roda JC kan dan toch 

eindelijk aan een Belgisch Jupiler biertje. 

Kan de Jupiler bierkraan in de provincie 

Limburg maar worden open gezet met al die derby’s. Bijna iedere week 

carnaval, allaaffffff!! Heerenveen had kennelijk geen belang bij Europees 

voetbal (voorrondes), zodat men wat langer vakantie kan vieren….en 

misschien volgend seizoen de terugkeer van Sparta in de Eredivisie, en wie 

is daar z’n voetbalcarrière begonnen??? Juist ja. Koning Louis……Dus 

mocht promotie uiteindelijk zijn beslag krijgen dan zal King Louis daar ook 

zeker wel weer een hand in hebben gehad….Momenteel heeft ie ’t nogal 

druk met z’n “stagelopers” en de Engelse pers…De Engelse tabloids 

smullen nu al. “Don’t ask me stupid questions”….Nee ,nee, dat wordt weer 

lachen de komende tijd. Ik verwacht dat zo rond de Kerstdagen het nummer 

Louie Louie van The Kingsmen uit 1963 weer op nummer 1 staat in 

Engeland. Hopelijk weet ook “kleine Bert van de NOS” hem het vuur na 

aan de schenen te leggen de komende weken. Dan hebben we natuurlijk 

komende zondag nog de apotheose in Spanje, waar Barcelona en Atletico 

Madrid in de laatste wedstrijd onderling gaan uitmaken wie de titel pakt. 

Voor het Nederlands elftal zou het geen ramp zijn wanneer deze wedstrijd, 

en de finale van de Champions League tussen Real en Atletico erg veel van 

de Spaanse spelers zal eisen, zodat onze jongens op vrijdag 13 juni a.s. 

misschien enige kans hebben in de eerste poulewedstrijd tegen de 

Spanjolen. Dan nu eerst maar weer ’s even kijken of er binnen ons cluppie 

ook wat resultaten zijn te noteren. Om te beginnen met Oldeboorn F1. Zij 

hebben helaas tegen Akkrum (3-1) en Makkinga (0-9) geen punten weten te 

behalen, maar zaterdag tegen Nieuweschoot mogen ze het seizoen met een 

overwinning afsluiten. Oldeboorn E2 wist wel genadeloos uit te halen in 

en tegen DWP. Men vertrok maar liefst met een 0-8 overwinning 

huiswaarts, en dat betekende tevens de eerste overwinning!!! Zaterdag ging 

het helaas weer iets minder. Tegen SJO/EBC/Delfstrahuizen werd met 1-4 

verloren. Ook zij gaan de laatste wedstrijd met een overwinning afsluiten. 

Op ‘e Lemmer wordt CVVO op 24 mei verslagen. Oldeboorn E1 behaalde 

ook wisselende resultaten. Joure met 5-2 verslagen, en een 10-1 nederlaag 

bij Wispolia betekent zeer waarschijnlijk einde kampioensaspiraties, maar 

een 2
e
 plek is ook uitstekend!!! Komende zaterdag SJO/RVC billenkoek 



  

geven, en een week later de laatste wedstrijd thuis tegen FFS winnen, dan 

kan een prima seizoen worden afgesloten met een overheerlijke “Faber 

frikandel”. Oldeboorn D1 speelde alleen tegen Drachtster Boys, en dat 

werd een knappe 4-1 overwinning. Ook hier is het maximaal haalbare een 

2
e
 plek, en ook voor hen geldt dat dat een prima prestatie is. Nog 3 

wedstrijden te gaan. Te beginnen a.s. donderdag in en tegen Aengwirden, 

zaterdag a.s. thuis tegen SJO WTTC en als klap op de vuurpijl de laatste 

wedstrijd uit tegen de kampioen Gorredijk. Ik gok toch op 9 

puntjes…..Oldeboorn C1 heeft ook al een wisselende prestatiecurve. Zo 

werd er met maar liefst 5-0 gewonnen van Irnsum, terwijl afgelopen 

zaterdag SJO RVC dan weer net te sterk was (5-2). Nog 2 wedstrijden te 

gaan, en die leveren op 100% zeker de volle buit op. Joure en Oldeholtpade 

worden verslagen, en onze jongens zullen eindigen op een keurige 3
e
 plek. 

OIC B1 lijkt wel op Vitesse…Ze zijn het even helemaal kwijt. Leek een 

kampioenschap aanstaande, nu lijkt dat na 2 onverwachte nederlagen verder 

weg dan ooit. Koploper Scharnegoutum zal ergens een steekje moeten laten 

vallen, en onze jongens zullen  de resterende 3 wedstrijden in winst moeten 

omzetten om nog aanspraak te kunnen maken op de titel. Komende 

zaterdag thuis tegen Warga en een week later uit tegen YVC/Blauwhuis 

moet geen probleem opleveren. Tussendoor speelt men kennelijk ook nog 

thuis tegen YVC/Blauwhuis (20 mei a.s.?). Ook dat moet kunnen, en dan 

maar hopen op dat misstapje van Scharnegoutum. Keep The 

Faith…..Oldeboorn 1 heeft met een klinkende 8-1 overwinning op St. 

Jacob het seizoen afgesloten. Meer dan een 5
e
 plek zat er dit seizoen 

kennelijk niet in, dus nogmaals….volgend seizoen maar weer opnieuw 

proberen..Oldeboorn 2 wist helaas koploper Jubbega niet te verrassen (4-

1). Nog 3 wedstrijdjes te gaan en de gehaktballen kunnen in de vriezer. Om 

te beginnen zondag a.s. thuis tegen ODV. Een week later op naar 

Nieuwehorne (Udiros), en als ik het goed heb begrepen mogen zij dit 

seizoen de kantine afsluiten op zondag 1 juni a.s. tegen Houtigehage. 

Oldeboorn 3 heeft een paar knappe resultaten neergezet. Tegen 

titelkandidaat Akkrum wist men de stand keurig op 1-1 te houden, en 

afgelopen zondag ging Heerenveen huilend naar huis (5-2). Ook zij hebben 

nog 3 wedstrijden te gaan. Donderdag thuis om 19.00 u. tegen Mildam. 

Zondag op naar De Knipe (Read Swart), en dan op 25 mei lekker afsluiten 

met een thuiswedstrijd (en een biertje) tegen Oldeholtpade. Dan sluiten we 

dit overzicht af met onze nieuwe kampioenen! Althans dat kunnen ze 

komende zondag thuis tegen Gorredijk worden! Ik verwacht niet dat dit 

problemen gaat opleveren, tenzij de kampioensstress gaat toeslaan, maar dat 

moet voor deze ervaren rotten geen probleem zijn. Zet het bier maar koud, 

want om 12.15 u. zullen de keeltjes wel gesmeerd moeten worden. Een 

week later moeten ze dan nog een keer naar FFS, en daarna resteert er nog 1 



  

wedstrijd, maar het zou mij niet verbazen dat deze schriftelijk wordt 

afgedaan…..Allemaal maar weer veel succes en plezier, en bedenk wel; 

“Voetbal is het meest frustrerende, onuitstaanbare, razend makende en diep 

ongelukkig makende spel, maar er is niks anders…..” 

 

Uit onze geschiedenis (69) 
Oldeboorn II – Irnsum    

Het is j.l. Zondag de oud- 2
de 

 klasser Oldeboorn II niet mogen gelukken de 

oranjehemden uit Irnsum te verslaan, die zich deze keer van hun goede kant 

lieten zien en zich herstelden van de vorige week geleden nederlaag. Zeer 

jammer was het, dat het gedurende een groot deel van de wedstrijd regende, 

wat aan het spel veel afbreuk deed. Na eerst het terrein wat verkend te 

hebben, kreeg de voorhoede, door goed opgezette aanvallen, eenige goede 

kansen, welk echter onbenut werden gelaten, terwijl men aan de andere kant 

het spel te kort hield. Op een gegeven moment kreeg de rechtsbuiten de bal 

voor de voeten en kogelde ineens in (0-1). Hetzelfde spelletje herhaalde 

zich, toen de linksbuiten kans zag een hem toegespeelde bal te benutten (0-

2). Ook Oldeboorn ondernam eenige aanvallen, maar de backs en in laatste 

instantie de invaller-keeper gaven niet thuis, zoodat de rust aan brak met de 

stand (0-2). Direct na de thee kwamen de ,,Boarnsters”geducht opzetten en 

het was in deze periodendat ze hun eenige goal van de wedstrijd scoorden 

(1-2). Tenslotte had de linker-middenvoor nog succes en maakte er 1-3 van 

waarmee ook het einde kwam. Hoewel het bleef regenen, besloot men ook 

nog de adspiranten wedstrijd door te laten gaan. In een zware wedstrijd 

bleken de Irnsum adspiranten nog niet goed thuis te zijn in de 2
de

 klasse. 

Met 4-1 won Oldeboorn de wedstrijd. 

 

Eindstand 1936-1937 1
e
 klasse B 

01 TFS   14-24 39-9 

02 Oldeboorn  14-16 55-29 

03 Warga  14-15 46-40 

04 Akkrum  14-14 41-39 

05 Leeuwarden 5 14-12 42-51 

06 Gorredijk 2  14-11 35-45 

07 Rood Geel 2  14-11 39-67 

08 Bergum 2  14-9   30-47 

 

 

 

 



  

Dag lieve voetbalvrienden en overige lezers van dit blad. 
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten ben ik momenteel in 

Bulgarije voor een trainingsstage bij het plaatselijke Lokomotiv Plovdiv. 

Omdat het misschien wel leuk is voor jullie om te weten hoe het er hier in 

Bulgarije op voetbaltechnisch gebied allemaal aan toe gaat. Heb ik na 

veelvuldig aandringen van Harm besloten om maar eens wat van mij te 

laten horen. Ik loop dus zoals ik zal zei een trainingsstage bij Lokomotiv 

Plovdiv. Dit is een matige middenmoter in de Bulgaarse Eredivisie. Het 

niveau van het voetbal is laag. Waar we bij het tweede toch echt de Ajax 

filosofie na streven, voetballen zie hier naar de wel bekende term: “lange 

halen, vroeg thuis”. Dat ligt mij niet echt. Ik ben 

toch meer een voetballer die graag volgens de 

Ajax filosofie voetbalt. Plovdiv ligt op ongeveer 2 

uur rijden van Sofia waar ik woon. We trainen 

gelukkig maar 3 keer in de week, en voor 

wedstrijden mag ik niet mee doen omdat ik een 

stagiaire ben. Dus ik hoef maar 3 keer in de week 

naar Plovdiv. De rest van de tijd besteed ik hier in 

Sofia voor school. En natuurlijk ook voor een 

feestje hier en daar. Lokomotiv Plovdiv is een mooie ‘gezellige’ club. Een 

beetje zoals VV Oldeboorn, maar dan groter. Ook hier doen we na de 

training een biertje in de kantine. Helaas kan ik nooit al te lang blijven 

plakken omdat ik altijd de trein terug naar Sofia moet nemen. Wat ik helaas 

een grote aderlating vind is dat ze hier in heel Bulgarije niet weten wat een 

‘baltsje mayo’ is. Ze weten überhaupt niet eens wat een baltsje is. Ik denk 

dat menig een het met mij eens is dat wanneer ik zeg dat voetballen zonder 

een baltsje na de tijd het zelfde is als zwemen zonder zwembroek, of 

tennissen zonder racket. Nou heb ik natuurlijk geprobeerd om de mensen 

hier aan de ‘bal’ te krijgen. Maar het gehakt in de supermarkten is gewoon 

echt niet lekker. Het mag dan heel erg goedkoop zijn, daar smaakt het ook 

naar. Het gehakt is niet gekruid en is te grof, daarnaast is het plakkerig en 

kun je er geen goede bal van draaien. Dus ik begrijp ook wel waarom de 

gehaktbal hier in Bulgarije niet in trek is. Ik denk dan ook dat het 

marketingtechnisch een heel goed idee is dat VV Oldeboorn hier in 

Bulgarije de ‘boarnster bal’ op de markt gaat brengen. Het is een totaal 

nieuw product hier in Bulgarije, en er is daarom ook helemaal geen 

concurrentie. Dat kan alleen maar een succes worden. En daarmee een fikse 

smak geld voor de clubkas opleveren.  

In juni komt mijn teamgenoot, goede vriend en mede beoordelaar van het 

‘gouden baltjse klassement’; Bammus mij opzoeken. Samen met onze 

assistenten Rebaf en Jopie zullen we dan een klein marketingonderzoek 



  

opstarten om te kijken of het ook daadwerkelijk haalbaar is om de 

Boarnster Bal naar Bulgarije te exporteren. Persoonlijk denk ik dat dit een 

groot succes gaat worden. Bammus is iets minder enthousiast. ‘eerst mar 

even sjen of it allegjer wol helbaar is, dan sjugge we wol fjirder’ is een zin 

die hij nu al meerdere keren tegen mij gezegd heeft. En daar heeft hij 

natuurlijk ook gelijk in. Dat nuchtere Friese mis ik ook wel een beetje hier 

in het optimistische Bulgarije. Bulgarije is het land van de ongekende 

mogelijkheden daarom ben ik er ook bijna zeker van dat ons projectje gaat 

werken hier. Maar Bammus heeft ook gelijk natuurlijk, het moet allemaal 

nog wel gebeuren! We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van onze 

bevindingen hier in Bulgarije! Voor nu wens ik jullie een goed einde van 

het seizoen toe! Ik zag dat het eerste al klaar is en dat het 4
e
 kampioen is! 

Gefeliciteerd! Hieruit blijkt maar weer dat de trainingen ‘vijf tegen vijf’ 

gezamenlijk met het tweede en Jan Berensen z’n vruchten voor jullie 

afwerpen. Ook wens ik mijn ploeg genoten van ’t tweede nog heel veel 

succes toe in hun laatste 2 wedstrijden. 6 punten zeg ik! Ik moet nu mijn tas 

in pakken anders mis ik de trein naar Plovdiv. 

Groeten vanuit een zonnig Sofia, Arjen van der Bij 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Johannes Nijdam 19 

Pieter Poepjes 19 

René van Kalsbeek 17 

Robert van Roeden 14 

August Faber 14 

Douwe Hein Akkerman 13 

Klaas Hartmans  13 

Anno Huisman 13 

Age de Jong 13 

Siep Bangma 8 

Robert van Steinvoorn 7 

Siete Veenstra 7 

Eyal Ashur 6 

Arnold Oosterbaan 6 

Aaltsen Bergsma 5 

Ate Bergsma 5 

Hotse Dekker 4 

Dennis Faber 4 

Jeroen Beeksma 4 

Jan Wybren Boschma 4 

Jelco Meijer 4  

Patrick Antonissen 4 

Arnold Hobma 3 

Floris Crone 3 

Ringo Crone 3 

Hessel Stulp 3 

Ronald van Warmerdam 3 

René Spinder 2 

Johannes v/d Wal 2 

Johannes Watzema 2 

Sybrand Oosterbaan 2 

Ellert Quarré 2 

Corné Schukken 2 

Piet v/d Vlugt 2 

Wietse Huisman Wzn 1 

Bart de Vreese 1 

Jan Hendrik v/d Wal 1 

Andreas de Boer 1 

Jorrit Zandberg 1 

Wiemer Dekker 1 

Menko Dijkstra 1 

Robbert v/d Torre 1 



  

 

 

 

 

 

 
Tijdens de wedstrijd trekt een verdediger zich nabij de hoekvlag terug 

buiten het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter, om zijn 

uitrusting in orde te maken. Terwijl hij nog bezig is scoort de tegenstander 

een doelpunt. Moet de scheidsrechter nu rekening houden met deze 

verdediger buiten het speelveld bij het beoordelen van buitenspel? 

a. Nee, deze verdediger doet voor de buitenspelbeoordeling niet actief aan 

het spel mee 

b. Ja, alleen als deze verdediger achter de doellijn staat 

c. Ja, alleen als deze verdediger achter de doellijn staat en redelijk dichtbij 

het doel 

d. Ja, maakt niet uit of hij achter de zijlijn of doellijn staat 

 
Een speler hindert een tegenstander die een inworp wil nemen door op 

minder dan twee meter afstand van de plaats van de inworp te gaan staan. 

Na een vermaning te hebben gekregen, komt de speler toch weer binnen de 

twee meter afstand als de inworp wordt genomen. De scheidsrechter fluit en 

geeft de speler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Hoe 

moet het spel nu worden hervat? 

a. Inworp overnemen 

b. Indirecte vrije schop 

c. Directe vrije schop 

d. Inworp tegenpartij 

 
ANTWOORD VERDEROP IN KRANTJE!!!!!!!!! 

 



  

Wedstrijdverslagen 
                         V.V. St. Jacob 1 - V.V. Oldeboorn 
In een fase waar in veel competities de beslissingen vallen, staan tevens 

wedstrijden op het programma die, zoals dat heet, om des keizers baard 

worden gevoetbald. In die categorie viel ook Oldeboorn-Sint Jacob; SC 

Bolsward is al verdiend kampioen van zondag 5A geworden, beide ploegen 

komen niet meer in aanmerking voor een periodetitel en ook voor 

degradatie hoefden beide ploegen niet te vrezen. Oldeboorn, vorig seizoen 

nog actief in de vierde klasse, was eerder op de Fijfskaar met 1-4 te sterk 

voor de Sintjabuursters. Sint Jacob startte goed aan de wedstrijd en was via 

een harde vrije trap van Lex gevaarlijk, de Oldeboornster doelman kon 

redding brengen en ook in de rebound werd het net niet gevonden. Beide 

ploegen waren in de beginfase gelijkwaardig, Sint Jacob probeerde met 

opportunistisch spel voor gevaar te zorgen maar tot uitgespeelde kansen 

leidde dit niet. Wel hadden de gasten op voorsprong kunnen komen door 

Kars, hij ontfutselde de bal van de rechtsback en had vrije doortocht naar 

het doel, maar de eindpass naar de spitsen was te slordig en kon worden 

onderschept. Na ruim twintig minuten was het toch Oldeboorn wat de score 

opende: een vrije trap zeilde van ver het doel in. Vlak daarna werd nog een 

vrije trap toegekend aan de thuisploeg, ditmaal werd de bal via de muur van 

richting veranderd waardoor de bal buiten bereik van Lars het doel in 

stuiterde. Enkele minuten daarna kreeg Oldeboorn opnieuw een vrije trap, 

van dichtbij mocht een speler vrijstaand inkoppen. Voor rust werd nog twee 

keer gescoord: eerst werd een penalty benut en daarna mocht keeper Lars 

opnieuw vissen na een harde vrije trap. Gedesillusioneerd door de 5-0 

ruststand ging de ploeg van Kerst Heida aan de thee. Na twee wijzigingen 

in de rust mochten beide ploegen hun beste beentje weer voor zetten, en 

Oldeboorn werd lang van scoren afgehouden. Toch kon de 6-0 niet worden 

voorkomen, een snelle counter werd goed uitgespeeld. Met nog zo'n twintig 

minuten op de klok kreeg Sint Jacob ook eens een vrije trap mee. Bij de 

tweede paal was het Patrick Machiela die de bal met het hoofd opnieuw 

voor de goal bracht, waar een speler van Oldeboorn schlemielig zijn 

eigen doelman passeerde. De meegereisde supporters werden uitzinnig van 

vreugde, het tien-tien-tien galmde over Sportcomplex Oldeboorn. 

Misschien was dat spreekkoor wat onrealistisch, want opnieuw was het 

Oldeboorn dat scoorde uit een directe vrije trap. Snoeihard verdween de bal 

in de korte hoek. Toen na een dekkingsfout ook nog de 8-1 werd gescoord, 

vond de scheidsrechter het wel best en blies hij voor het einde van de 

wedstrijd. 

 

 



  

Jeugdverslagjes 
Oldeboorn c1 – oldeholtpade 

Wij moesten tegen oldeholtpade voetballen, we moesten winnen om van de 

laatste plaats af te komen. En we begonnen ook goed aan de wedstrijd en 

kwamen in de eerste helft op 1-0 door een kopbal van rinse uit een corner. 

In de tweede helft begonnen we niet zo goed en kregen hun kansen en 

maakten ze ook de 1-1. Maar daarna werden wij beter en kwamen we ook 

op 2-1 door een vrije trap van djurre, daarna kwamen we niet meer echt in 

de problemen en wonnen we de wedstrijd met 2-1. Iwan Huitema 

 

C1 aldebboarn 
we moesten zaterdag 11 uur voetballen uit in sint nicolaasga 

zij staan eerste sint nicolaasga hadden de aftrap en wij pakten de bal en wij 

kregen een vrije trap achter de 16 en djurre nam de vrije trap en hij zat er in 

0-1 en toen scoorde sint nicolaasga 1-1 en toen nog een keer 2-1 en toen 

was het pauze na de pauze scoorde sint nicolaasga nog 3keer 5-1 en toen 

scoorde iwan nog een keer 5-2 dit was mijn verslagje gr sietse hofstra 

 

Wispolia e1 – vv oldeboorn e1. 
Zaterdag 10 mei moesten wij tegen wispolia die club was koploper. Maar 

we hadden er eerder dit seizoen al van gewonnen. Op het begin was het een 

leuke wedstrijd voor ons, want we scoorden de 0-1 maar het werd al gauw 

1-1 daarna werd het 2-1 voor hun. Het werd 3-1 voor hun. En daarna 

maakten ze nog een doelpunt 4-1. Toen was het rust. De tweede helft 

dachten we het gaat nooit meer lukken, dus we gingen slecht voetballen. 

Het werd dus 5-1. En het ging zo door tot de 10. De eindstand was 10-1. De 

volgende keer gaan wij winnen. Groetjes Levi v/d Wal 

 

DWP E4 -Olderboorn E2 ! 
DWP heeft van Olderboorn verloren, we hebben met 0-8 Gewonnen. Hessel 

had eerst een goal en daarna heeft Joris een goal gemaakt en daarna Hessel 

weer. In de tweede helft Lyanne en daarna Dani en daarna Lyanne weer en 

daarna Dani twee keer.! !!!!! groetjes Hessel  Jelsma 

 

VV Oldeboorn tegen Sportclub makkinga 
We hebben weer een super leuke wedstrijd gespeeld.  

Allemaal keihard gevochten maar ondanks alle inspanning hebben we 

helaas niet gewonnen. 

De wedstrijd werd uiteindelijk 0-9 . 



  

Volgende week spelen we alweer onze laatste wedstrijd voor de zomer stop 

jammer maar helaas. 

hopen er volgend seizoen weer allemaal fris en fruitig op het veld te staan . 

groetjes de F1 Wesley Idzenga 

 

Antwoorden spelregels 
Het antwoord moet D zijn: Elke verdediger die, om welke reden ook, het 

speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt tot de 

volgende onderbreking van het spel geacht zich op zijn eigen doel- of zijlijn 

te bevinden en aan de hand van die positie moet je dus bepalen of er sprake 

is van strafbaar buitenspel. 

Het antwoord op de vraag moest A zijn:  Scheidsrechters worden er aan 

herinnerd dat tegenstanders zich niet op minder dan twee meter van de 

plaats van de inworp mogen bevinden. waar noodzakelijk moet de 

scheidsrechter een speler die zich binnen deze afstand bevindt vermanen 

voordat de inworp is genomen en de speler vervolgens waarschuwen 

wanneer deze vervolgens nog steeds niet de juiste afstand in acht neemt. 

Het spel wordt hervat met een inworp. 

 

Vierde elftal kampioen!!!!! 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 17 mei 

Irnsum/Oldeboorn B1 – Warga B1 14.00 

Oldeboorn C1 – Joure C4  11.00 

Oldeboorn D1 – SJO WTTC D3 09.45 

SJO RVC E5 – Oldeboorn E1  09.00 

Oldeboorn E2 vrij 

Oldeboorn F1 – Nieuweschoot F2 09.00 

 

Zondag 18 mei 
Oldeboorn 2 – ODV 2   12.00 

Read Swart 3 – Oldeboorn 3  10.00 

Oldeboorn 4 – Gorredijk 6  10.30 

 

Zaterdag 24 mei 
IJVC/Blauwh. B2 – Irnsum/Oldeb. 10.30 

Oldeholtpade C2 – Oldeboorn C1 09.00 

Gorredijk D3 – Oldeboorn D1  12.30 

Oldeboorn E1 – FFS E2  10.00 

CVVO E8 – Oldeboorn E2  08.30 

Oldeboorn F1vrij 

 

Zondag 25 mei 
Udiros 3 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – Oldeholtpade 2  10.00 

FFS 5 – Oldeboorn 4   10.00 

 

Zondag 1 juni 
Oldeboorn 2 – Houtigehage 2 12.00 

 



  

 



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


