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Jaargang 55 nummer 4 

Enrique Romero heeft wat met dieren. Problemen vooral. De verdediger van 
Deportivo La Coruña moest in september 2004 het Champions League-treffen 
met AS Monaco missen nadat hij tijdens een ontspannend fietstochtje moest 

uitwijken voor een plotseling overstekende hond. De val die daarop volgde was 
dusdanig hard, dat hij een zware kneuzing opliep. Een jaar eerder had hij al eens 
een Champions League-duel (tegen PSV) gemist, nadat hij op het vliegveld was 

gebeten. Niet door een hond dit keer, maar door een...slang. 
 
 

 
 

Met trots presenteerde Fluminense in september 2004 alweer het derde nieuwe 
shirt aan de pers. Het bordeauxrode tenue viel in het duel met América MG 

echter slecht bij de spelers. Zo slecht, dat het tijdens de rust al werd 
achtergelaten in de kleedkamer. Dat hielp: in witte tenues leefde de ploeg op en 
werd de in de eerste helft opgelopen achterstand van 1-0 ongedaan gemaakt. 



  

Kantinepersoneel zaterdag 
 

Sinds vorige week kunnen jullie ook de 

bestuurskamer openen!! Graag er wel voor zorgen 

dat de bestuurskamer na de wedstrijd weer op slot 

gaat. 

 

 
SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

Na een blessure wordt de bal over de zijlijn gespeeld door het verdedigende 

team. De scheidsrechter laat de verzorger toe om zijn werk te doen. Nadat 

deze het speelveld weer heeft verlaten, wordt het spel hervat met een 

inworp voor de aanvallende partij. Deze wordt naar een medespeler 

gespeeld, die vervolgens de bal in het lege doel 

schopt. Wat zal de scheidsrechter hier volgens de regels moeten beslissen? 

A. Hij kent een doelpunt toe en hervat het spel met aftrap na geldig 

doelpunt. 

B. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop wegens onsportief 

gedrag, op de 

plaats waar de medespeler stond, toen hij de bal richting doel schoot. 

C. Hij hervat het spel met een doelschop. 

D. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal en toont de speler die de 

bal in het doel schopt een gele kaart voor onsportief gedrag. 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN VERDEROP IN 

HET KRANTJE!!!!!!!! 

 

 



  

Piet`s overzicht 
Deze keer een overzicht welke niet “onder 

druk” in elkaar is geflanst…De 

Informatiegids zat keurig bij de vorige 

editie, dus is een ieder weer voorzien van 

alle informatie m.b.t. het reilen en vooral 

zeilen binnen ons cluppie. Op de 

voorpagina staat dan ook duidelijk 

“Bewaarnummer”, dus zal deze ook 

worden bewaard door ondergetekende, want ja wie durft Kat nu tegen te 

spreken???? Wat gelijk op de eerste pagina’s al duidelijk wordt is dat de 

v.v. Oldeboorn wel de “vrouwelijke norm” haalt, dit in tegenstelling tot 

KPN…Een vrouwelijke voorzitter en secretaresse, evenals een vrouwelijke 

kasbeheerster, en bijna een volledige vrouwelijke activiteitencommissie. 

Zelfs een vrouwelijke vrijwilligster voor de bezorging van het clubblad, en 

wat te denken van de vrouwelijke begeleiding bij enkele jeugdteams. 

Kortom de v.v. Oldeboorn is de meest “Johan Derksen 

onvriendelijke club”…. Daarom verbaasd het mij des 

te meer dat onze mannelijke seniorenelftallen nogal 

krap in de bezetting zitten…Want wees nu eerlijk, wie 

wil er nu niet ieder weekend op het sportcomplex 

worden gespot met al dit vrouwelijke schoon….Dus 

hierbij dan ook een oproep aan alle mannen die 

eventueel nog een beetje kunnen lopen en af en toe ook 

nog een knikkertje kunnen raken, en daarnaast 

zondag’s nog wat “natuur” willen opsnuiven, aanmelden staat je vrij bij 

August’ Fricandellenfabriek. Gezelligheid en vrouwelijk schoon 

gegarandeerd!!! Verder viel het me op dat ons 4
e
 elftal zich kennelijk een 

beetje op de teentjes voelde getrapt n.a.v. mijn vorige “column” waarin ik 

stelde dat de kampioensschoentjes misschien iets te klein waren…..Zij 

trainen sinds kort 2 KEER PER WEEK (althans volgens dezelfde 

Informatiegids…). I’m a believer !!!!!! Yeah right !!!! Even een momentje 

geduld a.u.b. De lp Shpritsz van good old Herman Brood even omdraaien 

naar kant B…Ja de gouwe ouwe tijd van het vinyl is m’n woning weer 

binnengedrongen. Af en toe een krasje, dan weer ‘s even een beetje 

overslaan, of blijven hangen….heerlijk!!!! Gaat ie weer (Rock & Roll 

Junkie als inspiratie, dat moet lukken!!!! My heart is so R & R Junkie……). 

Dan nog even een opmerkelijk feit. Als trouwe volger van de Jupiler 

League kwam ik er vorige plotseling achter dat of Jan van der Woude, of 

Wiebe Jager kennelijk is getransfereerd naar sc Eindhoven, aangezien daar 

plots melding werd gemaakt van de volgende speler; Fries Deschilder (en 



  

het is echt waar….kijk de selectie er maar op na), en dan wil ik ook wel 

geloven dat we geen seniorenleden meer over houden….Dan nu maar even 

over naar het serieuze gedeelte??? Daar word ik uiteindelijk voor betaald. 

Oldeboorn 1 laat er dit seizoen geen gras over groeien. De jongens van Piet 

de Winter en Wieger stapelen overwinning op overwinning. Langezwaag 

werd met 0-5 verslagen, en afgelopen zondag in de regelrechte topper thuis 

tegen Mildam bleek men uiteindelijk in de 2
e
 helft de sterkere, en werd een 

0-1 achterstand omgezet in 3-1 winst. Vier wedstrijden op rij winst betekent 

een 2
e
 plaats achter RES, en komende zondag worden daar in St Jacob weer 

3 punten aan toegevoegd. Zondag 12 oktober dan wederom een regelrechte 

topper thuis, en wel tegen Oldeholtpade. 

Oldeboorn 2 (De Baltsje Club) wist slechts 1 

schamel puntje uit de laatste 2 wedstrijden te 

behalen. Uit tegen Bakhuizen werd met 4-2 

verloren en zondag kwam men thuis tegen de 

nieuwbakken club FC Harlingen 5 niet verder 

dan 2-2, dit ondanks het feit dat scheids Jentsje 

van Swieten met een blessure uitviel en werd 

vervangen door de enige echte Johan Cruijff 

van Harlingen…..Sorry de lp is afgelopen… 

Rod Stewart met Foot Loose and Fancy Free 

ligt klaar…..het volgende nummer is (hoe 

toepasselijk) “Hot Legs” (in het kader van 

“vrouwen”….). Terug naar het 2
e
 elftal. Ze zijn 

inmiddels afgezakt naar de 4
e
 plaats met 5 

punten. Helaas krijgen ze komende zondag een 

hele zware dobber aan koploper LSC 5, maar 

een week later kunnen de baltsjes weer 

pruttelen, want dan wordt Nicator 3 hier thuis verslagen. Oldeboorn 3 zit 

ook zeer krap in de spelers, en zo werd dan ook de wedstrijd van 21 

september tegen FFS 2 afgelast. Afgelopen zondag konden ze niet 

profiteren van het rustweekend voorafgaand. Tegen Heerenveen 3 werd 

afgetekend met 6-2 verloren. Komende zondag zijn ze alweer vrij (deze 

keer legaal). De week erop moeten ze naar Joure 3, en daar liggen kansen 

(en misschien ligt er nog wel meer…). Oldeboorn 4 staat inmiddels weer 

redelijk op de rails. Stanfries 2 werd met 3-2 verslagen, en afgelopen 

zondag werd Thor 2 op 3-3 gehouden. Ze zijn inmiddels middenmoter, en 

gaan daar de komende weken verandering in brengen. Zondag krijgt 

koploper Nieuweschoot 4 de eerste nederlaag van het seizoen te verwerken, 

en een week later gaat ook DIO Oosterwolde 4 d’r op…..Oldeboorn F1 is 

ook een keurige middenmoter. Werd er tegen SJO RVC F5 nog met 4-8 

verloren, afgelopen zaterdag wisten ze wel even Heerenveense Boys F5 met 



  

1-3 te verslaan, alsof het maar even niks is…..De komende wedstrijden 

staan in het teken van de derby’s!!! Zaterdag komt GAVC F4 langs en een 

week later gaat onze kroost naar Akkrum (F3). Die laatste wordt lastig, 

maar een derby brengt toch altijd iets extra’s in je los toch? Oldeboorn E1 

staat gewoon even op de 2
e
 plaats mensen!! Tegen Heerenveense Boys 

werd met maar liefst 3-4 gewonnen, waarna Jubbega E4 afgelopen zaterdag 

helemaal niet meer op kwam draven (angst blijft een slechte 

raadgever…….of was het toch een dorpsfeest????). Afijn no worry, de 

wedstrijd wordt op woensdag 22 oktober a.s. ingehaald. Zaterdag gaan ze 

naar “Stobbegat” en de week erop ook al een derby en wel thuis tegen 

Akkrum E4. De koppositie lonkt??? Oldeboorn D1 heeft inmiddels 3 

punten uit evenzovele wedstrijden vergaard. Tegen Oldemarkt werd met 

maar liefst 12-1 gewonnen, terwijl ze zaterdag nipt met 3-2 verloren van 

Heerenveen D7. Zaterdag thuis tegen Aengwirden D2 en een week later 

naar Joure D5 konden wel eens 6 punten gaan opleveren. Anneke en Jan 

hebben er alle vertrouwen in!!!! Oldeboorn C1 heeft de laatste 2 

wedstrijden wat meer tegenstand, maar de uitslagen blijven vrij fors. DWP 

C1 werd na een 1-0 achterstand met 7-2 verslagen, en zaterdag werd thuis 

SJO J.V. Oostenburg C3 met 6-1 verslagen. Dit na een ietwat vervelende 1
e
 

helft waarin de tegenstander meer met de scheidsrechter en andere 

randzaken bezig was, dan met een gewoon en eenvoudig potje voetbal…… 

De lol van het jeugdvoetbal….Zaterdag reist dit gezelschap naar 

Oosterstreek en een week later komt Langezwaag op bezoek. Ik ga er niet 

vanuit dat er in deze wedstrijden punten worden gemorst, maar ja het is wel 

11 tegen 11 en de bal is rond……Nou dit was het dan wel weer. Allemaal 

maar weer tot ziens op “Ladies Day” en een ieder veel succes in 

“Stoptober”, veel plezier op Dierendag. Het laatste nummer van Foot Loose 

and Fancy Free klinkt inmiddels uit de speakers, en dat is toevallig “I Was 

Only Joking”….Dan nog even ten aanzien van de toestand in de wereld; 

“Was oorlog maar voetbal, dan kon een scheidsrechter de strijd staken”… 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (76) 
‘PSV’ wint 4 tegen 4 toernooi voor C junioren 

Het team ‘PSV’ met spelers Henk de Jong, Sietse van den Brink, Max 

Antonissen en Hessel Stulp heeft donderdagavond het 4 tegen 4 toernooi 

van voetbalvereniging Oldeboorn gewonnen. De jeugdcommissie van de 

Boarnster voetbalclub had dit toernooi voor de C junioren van Oldeboorn 

en GAVC georganiseerd. Het  4 tegen 4 is alles terug te vinden dat het 

partijtje zo aantrekkelijk maakt. Het is een wedstrijd, je komt veel aan de 

bal en er kunnen veel doelpunten worden gemaakt. Kortom alle 

bedoelingen van het voetbalspel komen er in naar voren. En juist dit 

partijspel (meer dan bijvoorbeeld 3 tegen3 of 5 tegen 5) is zeer geschikt om 

het voetbalspel te leren. Er moeten immers ontelbaar veel voetbal situaties 

worden opgelost, en je kunt je daarbij nooit aan het spel onttrekken, want 

dan is jouw partij met 3 tegen 4 enorm in het nadeel. Om een leuke 

competitie te maken met voldoende C junioren, was de C2 junioren van 

GAVC uit Grou ook uitgenodigd. Van te voren werden 4 á (5) tallen 

geformeerd, welke in een onderlinge competitie de strijd met elkaar 

aangingen. De 4 á (5) tallen kregen een team naam toe bedeeld. (Ajax, PSV, 

Feyenoord, Groningen, Heerenveen, Twente). Het was donderdagavond 

prachtig weer, bijna windstil en ongeveer 18 graden. Om 19:00 uur 

begonnen de wedstrijden op het sportcomplex van Oldeboorn onder leiding 

van 3 gerenommeerde scheidsrechters. Elke wedstrijd duurde 12 minuten 

waarna men 3 minuten de tijd kreeg om te wisselen van veld en 

tegenstander. Er werd met veel passie en soms prachtig voetbal gespeeld. 

Na drie speelronden was er een kwartier pauze. Door de jeugdcommissie 

was voor iedere speler iets te drinken en te snoepen beschikbaar gesteld. In 

de pauze kon men al zien op het uitslagen en puntenschema dat PSV en 

Twente alle drie wedstrijden hadden gewonnen. Het beloofde na de pauze 

dus een spannend slot te worden. Na de pauze werd de strijd weer met 

elkaar aangegaan. Het verliep allemaal voorspoedig, helaas moest mevrouw 

de Jong van de EHBO nog even in actie komen bij een blessure van een 

GAVC speler. Gelukkig liep dit allemaal goed af. Het werd een spannend 

slot want PSV en Twente moesten in een onderling duel uitmaken wie er 

kampioen zou worden. De wedstrijd eindigde in 1-1 waarna PSV op 

doelsaldo zich de winnaar mocht noemen. De einduitslag was als volgt: 

1. PSV 5 -13 en doelsaldo +13;  

2.Twente 5 -13 en doelsaldo + 9;  

3.Feijenoord 5 - 7 en doelsaldo -5; 

4. Heerenveen 5 - 4 endoelsaldo -3;  

5. roningen5 - 3 en doelsaldo -6;  

6. Ajax 5 - 3 en doelsaldo -11. 



  

Bij de afsluiting van het toernooi werden de spelers en de medewerkers 

getrakteerd op een stuk oranjekoek. 

 

Eindstand 2010-2011 4e klasse A K.N.V.B. 

01 Heerenveen     26-74 97-20  

02 Renado     26-48 59-42  

03 MKV'29     26-46 73-55  

04 FFS       26-42 60-52  

05 Jubbega     26-38 64-47  

06 Robur     26-35 64-63  

07 Read Swart     26-35 34-39  

08 Aengwirden    26-34 61-75  

09 Thor     26-32 48-64  

10 ODV     26-31 57-70  

11 Oldeboorn     26-28 61-68  

12 Udiros     26-27 50-64  

13 Rood Geel     26-24 55-78  

14 Terschelling    26-18 40-86 

  

Promotie/degradatiewedstrijden: 

22-05-2011 Oldeboorn – R.E.S.           4-1 

29-05-2011 R.E.S. – V.W.C.            0-2 

05-06-2011 V.W.C. – Oldeboorn         1-2 

 

Wedstrijdverslagen 
VV Oldeboorn – AVV Terschelling 

Na winst (1-4) van de eerste competitiewedstrijd in en tegen VWC, stond 

14 september de eerste thuiswedstrijd op het programma. De tegenstander 

was AVV afkomstig van Terschelling. Vorig seizoen stonden de twee 

ploegen ook al tegenover elkaar. De thuiswedstrijd eindigde toen in een 11-

0 overwinning voor Oldeboorn, de uitwedstrijd eindigde in een 2-3 

nederlaag voor de Boarnsters. AVV Terschelling is dus een lastig in te 

schatten ploeg, want het is altijd afwachten wie er die dag op de mat staan. 

De gehele eerste helft was het eenrichtingsverkeer, het doel van AVV werd 

veelvuldig onder schot genomen. De hele voorhoede van Oldeboorn kregen 

genoeg kansen, maar deze werden helaas niet goed benut. De vele 

doelpogingen gingen naast of over het doel, anders werden ze wel 

tegengehouden door de keeper van de bezoekers. Toch werden de 

Boarnsters gevaarlijk door een vrije trap van Douwe Hein die op de paal 

belandde. Zoals zo vaker is het spel van de Boarnster wel prima, maar dan 

ontbreek het aan de eind pass of aan de afronding. Zodra dit goed benut 

wordt zullen de uitslagen er heel anders uitzien in het voordeel van de 

Boarnsters. Verdedigend werd er niks weggeven door Oldeboorn, de gasten 

kwamen niet in de buurt van het doel van Oldeboorn. Vlak voor het 

rustsignaal werd er toch nog gescoord door de thuisploeg. Het was routinier 

Douwe Hein Akkerman die de bal aan Johannes Nijdam gaf die vervolgens 

de paal van het doel van AVV raakte, maar Klaas Hartmans was attent en 

tikte de bal in het doel. 1-0. De tweede helft begonnen de bezoekers wat 



  

meer druk te geven en kwam er meer tegenstand voor de Boarnsters. Dit 

leidde niet tot grote kansen voor de bezoekers. De kansen waren nog steeds 

voor de thuisploeg. Naarmate de tweede helft vorderde werd het ook wat 

grimmiger in het veld. Er kwamen meer overtredingen voor en ook kaarten 

voor de bezoekers. Ook had de grensrechter van AVV een belangrijke rol in 

de wedstrijd, hij had de vlag vaker in de lucht dan omlaag. De beslissingen 

die de grensrechter nam waren zeer discutabel. Zo werden er 2 goals (1x 

Douwe Hein & 1x Klaas) afgefloten wegens (was de grensrechter van 

mening) buitenspel. Ook kwamen Hotze Dekker en Arnold Hobma erin 

voor Johannes Nijdam en Age de Jong. Het was Hotze Dekker die even 

later alleen voor de keeper de bal in het doel kon schieten, maar Hotze had 

andere plannen en wist de bal hard over het doel te schieten. De 

eeuwenoude voetbalwet luidt dat als je de kansen zelf niet afmaakt, dan 

krijg je hem om de oren. Een vrije trap van 40 meter werd de aanvoerder 

van AVV de 16 meter in geslingerd, alleen door de wind belandde de bal in 

de winkelhaak van het doel. 1-1. Er was nog weinig tijd over om nog een 

goal te maken, maar de Boarnster lieten de koppen niet hangen en gingen 

vol voor de overwinning. In de allerlaatste tellen van de wedstrijd werd 

Klaas Hartmans neergehaald in de 16 van AVV, penalty. Deze penalty wist 

Robert van Roeden wel te benutten. 2-1. De aanvoerder van AVV kreeg op 

het einde nog een rode kaart, doordat hij Klaas Hartmans hard van achter 

neerhaalde. Zo bleven de 3 punten in Oldeboorn, maar was het nog wel 

even spannend voor de Boarnsters. Na 2 wedstrijden heeft Oldeboorn nu 6 

punten en staan ze gedeeld 3
e
 in de vijfde klasse A. Zo is de start van dit 

seizoen stukken beter dan vorig jaar. Volgende week staat de uitwedstrijd 

tegen Langezwaag op het programma, die met nul punten in de onderste 

regionen van de competitie bivakkeren. Dennis Faber 

 

VV Langezwaag – Oldeboorn 
Zondagmiddag stonden mannen weer klaar om een potje te voetballen op 

sportpark ’t paradyske. Oldeboorn was nog ongeslagen en wou het dat deze 

middag ook graag zou houden. De 1st helft controleerde Oldeboorn de 

wedstrijd. Keeper Dennis Faber kreeg dan ook weinig te doen. Oldeboorn 

creëerde een paar kleine kansen door voorzetten vanaf de zijkanten. 

Uiteindelijk was het Robert van Roeden die de 0-1 op het scorebord zette. 

Met een fraaie actie omspeelde hij een paar man van Langezwaag en schoof 

de bal langs de keeper. De 0-2 kwam op naam van Hotse Dekker. Deze 

blokte een bal van een verdediger van Langezwaag, vervolgens kwam de 

bal voor de voeten van Anno Huisman die de bal weer voorgaf op Dekker 

die de bal binnen werkte. De 0-3 was voor Douwe Hein Akkerman. De  

keeper van Langezwaag bracht eerst nog knap redding op een kopbal van 



  

Akkerman. Uit de corner die daar uit volgde scoorde Akkerman wel. Hij 

nam zelf de corner en met een beetje hulp van de keeper verdween de bal in 

goal. 0-3 was tevens de ruststand. In de rust werd Hotse Dekker gewisseld 

voor zijn broertje Wiemer Dekker. In de tweede helft werd er minder 

geconcentreerd gevoetbald aan de zijde van Oldeboorn en kon Langezwaag 

er wat vaker uitkomen. Langezwaag was nog dicht bij een goal toen de 

linksvoor na een knappe actie de bal tegen de lat schoot. Uit de rebound 

werd nog bijna gescoord, maar door een knappe reflex van keeper Faber 

werd de bal nog gekeerd.  Age de Jong tekende voor 0-4. Age was al een 

paar keer dicht bij een goal geweest, maar was ongelukkig in de afronding. 

Deze keer ronde hij een steekbal van Robet van Roeden beheerst af. De 

laatste goal van de middag kwam op naam van Douwe Hein Akkerman. Hij 

kopte een voorzet van Robert van Roeden knap binnen. Zo eindigde VV 

Langezwaag- Oldeboorn in 0-5. Robin Faber 

 

Oldeboorn 2 doet zichzelf te kort in Bakhuizen 
Oldeboorn 2 is in de 3

e
 wedstrijd van het seizoen tegen de eerste nederlaag 

aangelopen. Gezien de kansen verhouding was dit erg onnodig. Bakhuizen 

was slagvaardiger voor de goal en won met 4-2. Doordat het 1
e
 een aantal 

jongens misten gingen Tim, Wiemer, Ringo en Floris met hen mee. 

Hierdoor was de bezetting matig. Het 3
e
 werd afgelast en Jelle Jacob en 

Auke gingen als 12 en 13
e
 man met het 2

e
 mee. Oldeboorn begon met 

Stefan – Willes, Jan Hendrik, Ophir, Johannes – Corne, Arnold, Rene, 

Johannes – Aaltsen, Jeroen. Vanaf de aftrap van Bakhuizen ontstond er een 

leuke open pot voetbal. Oldeboorn had meer de bal en voetbalde 

makkelijker, het kreeg via Jeroen ook als snel de kans om op voorsprong te 

komen, zijn schot ging helaas voorlangs. Nadat ook Aaltsen (schot), 

Johannes (kopbal) en wederom Jeroen het net vonden ging de wet van 

Murphy in werking. Een corner van Bakhuizen werd afgeslagen in de 16. 

De middenvelder van Bakhuizen nam hem vanaf 20 meter ineens op de 

pantoffel, en zag tot ieders verbazing de bal in de bovenhoek verdwijnen. 

Na deze tegenslag ging Oldeboorn op zoek naar de gelijkmaker. Voor rust 

wisten Rene en Jeroen hun kans niet binnen de palen te krijgen. In de rust 

werd besloten het zo te laten staan. Het eerste balcontact van Bakhuizen in 

de 2
e
 helft was de aftrap na de gelijkmaker. Johannes stuurde vanaf de 

aftrap gelijk Rene de diepte in, deze zetten een combinatie met Aaltsen op, 

waarna laatstgenoemde een voorzet op Jeroen gaf die knap raak volleerde. 

Daarna probeerde Oldeboorn door te drukken, maar door dom balverlies op 

het middenveld van Ophir, kon de aanvoerder van Bakhuizen oprukken 

naar de 16, zijn verdekte schot vloog laag in de hoek binnen. Toen de 

scheids een paar minuten later een correcte schouderduw van Johannes v/d 



  

Wal met een penalty bestrafte, was het leed al geschied. Deze werd feilloos 

raak geschoten. Ook invallers Auke en JJ konden het tij niet meer keren. 

Oldeboorn nam meer risico en kreeg een paar counters om de oren. 1 

daarvan werd op de paal geschoten en bij de volgende viel de 4-1. 

Oldeboorn had toen zelf ook al weer de kans gehad om terug te komen, 

maar de scherpte ontbrak vandaag. JJ lobte in de slotfase nog net over de 

goal. In de blessure tijd tekende coach Johannes voor het slotakkoord met 

een prachtige kopbal van buiten de 16 over de keeper, na een prachtige 

voorzet van JJ. Zo deed Oldeboorn zichzelf veel te kort, volgende week 

nemen we het thuis op tegen FC Harlingen, de jongens zullen zeker gebrand 

zijn om dan de punten in Oldeboorn te houden. Johannes Watzema 

 

Oldeboorn 2 en FC Harlingen 5 in evenwicht. 
De 4

e
 wedstrijd van het seizoen van Boarn 2 was tegen FC Harlingen 5. Een 

geroutineerde tegenstander. De gemiddelde leeftijd van deze tegen stander 

was 40+, tegen -20 van de Boarnsters. Een compleet 1
e
 zorgde voor genoeg 

spelers bij alle elftallen. Wel moesten Arnold, Corne, Ophir en Arjen met 

het 3
e
 mee. Zo is iedereen een keer aan de beurt geweest, en beginnen we 

weer van vooraf aan. Aaltsen was te laat en begon als wissel, de opstelling 

van Boarn 2: Stefan – Wiles, Gebr. Vd Wal, Floris – Tim, Rene, Wiemer, 

Johannes – Jeroen, Ringo. Oldeboorn trapte af, en mocht dit 40 seconden 

later alweer doen. Balverlies op het middenveld bracht de oud Harkemase 

Boys speler Drewes Jansen aan de bal, deze schudde Johannes en Tim af en 

gaf een puntgave steekbal die door de linkeraanvaller achter Stefan werd 

geschoven. Een snelle achterstand en slecht begin. De koppies bleven 

omhoog en Oldeboorn probeerde met goed positiespel tot aanvallen te 

komen. Positioneel stond het niet goed, en vooral de linksmidden van 

Harlingen had telkens alle vrijheid. Hierdoor moesten vooral Tim en 

Johannes veel onnodige meters maken. Toch kwamen de Boarnsters wel 

langzij. Johannes gaf een goede steekbal op Ringo, deze trok voor en Jeroen 

tikte de bal in het lege doel. Daarna bleef de wedstrijd gelijk opgaan. Stefan 

redde nog knap op een stift van de behendige Jansen. Toch kwam Harlingen 

voor rust weer op voorsprong, wederom werd de linkeraanvaller in stelling 

gebracht, en hij scoorde identiek als aan zijn 1
e
 treffer. Vlak daarna moest 

scheids Jentje de strijd met een achillespees blessure staken. Wij wensen 

hem beterschap met het herstel. Oldeboorn probeerde een scheids te 

regelen, maar een speler van Harlingen bood aan om verder te fluiten. Dit 

deed hij de laatste minuten tot de rust, maar door dat de ene na andere 

Harlinger uit viel, moest hij de 2
e
 helft weer spelen. Voor rust had 

Oldeboorn nog gelijk moeten komen. Jeroen onderschepte de bal op de 

middenlijn en het vrij veld voor zich naar de keeper, helaas speelde hij de 



  

bal te ver voor zich uit. De 2
e
 helft werd gefloten door een andere man van 

Harlingen, super bedankt daarvoor. Oldeboorn had het positioneel goed 

staan de 2
e
 helft. Zo ontstond er een gelijk opgaande wedstrijd. Wederom 

wist Oldeboorn langszij te komen. De keeper liet een bal los in de 16 en 

Tim wist de bal in de goal te frommelen. Daarna kon de gelijkmaker aan 

beide kanten vallen. Johannes en Wiemer kregen kansen op de winnende, 

maar zagen hun kansen geblokt. Ook liet Stefan niks meer door. De scheids 

vond het 10 minuten te vroeg wel mooi om af te sluiten, zo eindigde deze 

pot in een 2-2 gelijkspel. Volgende week wacht om 12.15 de koploper LSC 

5 in Sneek. 

Jeugdverslagen 
DWP C1 – Oldeboorn C1 

We moesten tegen DWP voetballen in Sint Johannesga. 

We stonden in de eerste 5 minuten al achter met 1-0.   

Even later werd Iwan onderuit gehaald en 

kregen wij een penalty, die nam Gerben. 

Hij zat en het was 1-1. 

Later scoorde Gerben nog een keer, 

Ook Rinse en Tjitze hadden 2 goals gemaakt en Hessel 1. 

Ook DWP scoorde nog een keer. Eindstand is 2-7.  

Rico Hielkema. 

GAVC F3 – Oldeboorn F1 

Zaterdag 13 september speelden We onze eerste wedstrijd.  We 

moesten naar grou. We waren met 13 spelers en we konden gelukkig 

negen tegen negen voetballen.  We hebben met 7-0 gewonnen. Ik heb 

een paar doelpunten gemaakt ! Sebastiaan Atte en Wesley hebben 

ook gescoord. Jesse ten Hoor.  

 

vv Oldeboorn E1-Heerenveenseboys  E9 
Wij moesten zaterdag voetballen tegen Heerenveenseboys. 

We kwamen eerst 1-0 achter en toen 2-0. Maar Hessel maakte de 2-1 en tot 

de pauze bleef dat zo, maar na de pauze scoorde Kyran 2 keer. We stonden 

voor met 2-3 totdat H.V.B weer weer scoorde . En ik scoorde de winnende 

dus wonnen we met 3-4! Groeten van: Lyanne Huitema 

 

"Messi heeft hetzelfde spel als een kind, volledig vrij. Ook op de training 

leek het er soms op alsof hij vlak daarvoor tegen zijn moeder had 

gezegd: Ik ga even voetballen, maar ik ben terug voor het avondeten!" 

Shakhtar Donetsk-verdediger Chygrynskiy over zijn jaar bij Barcelona 

 



  

 

Oldeboorn C1 – SJO V Oostenburg C3 
Afgelopen zaterdag moesten we thuis spelen tegen SJO V Oostenburg C3, 

een combinatieteam uit Oosterwolde. We waren deze zaterdag helaas niet 

voltallig. Djurre en Anouk waren om uiteenlopende redenen afwezig. Ook 

het “opperhoofd” Roelof was afwezig. Hij bleek de binnenstad van 

Alkmaar onveilig te maken tijdens een Bluesfestival….Gelukkig was Jan 

v.d. Vlugt bereid gevonden om als assistent-scheidsrechter op te treden. 

Ook good old Jan v.d. Woude was weer aanwezig om de wedstrijd in goeie 

banen te leiden. Na ruim een half uur vertraging (onze tegenstander wilde 

persé lijnen op het veld…..waardoor Sybren Bangma nog moest worden 

opgetrommeld) gingen we om 11.30 u. los. Dat deze “rustpauze” ons wel 

goed had gedaan bleek wel snel in de wedstrijd. Binnen een minuut had 

spits Gerben de eerste er al in liggen (1-0). Na 10 minuten was het alweer 

raak. Nu was het Rik die de trekker overhaalde (2-0). Oldeboorn liet bij 

vlagen prachtig aanvallend voetbal zien. Leuke vlotte combinaties werden 

er op de mat gelegd. Uit zo’n prachtige aanval was het na 19 minuten 

opnieuw Gerben die het net wist te vinden (3-0). Dezelfde speler wist 5 

minuten later ook nog de lat te raken. Voor Gerben kon het niet op in de 1
e
 

helft. Hij was het die 5 minuten voor de rust ook de 4-0 aantekende uit een 

vlijmscherpe counter. In de rust gaven Leon en Hessel aan dat ze liever 

gewisseld wilden worden. Voor hen betraden Cedric en Rinse het 

strijdperk. Het begin van de 2
e
 helft was het van de kant van Oldeboorn wat 

“slapjes”, en de tegenstander scoorde dan ook terecht de 4-1. Hierna waren 

het Cedric en Tjitze die orde op zaken stelden en voor de 6-1 eindstand 

zorgden. Wederom een terechte overwinning. We draaien prima mee om de 

bovenste plaatsen, maar zullen ook nog wel tegenstanders tegenkomen die 

iets meer “gas geven”. Komende zaterdag naar Oosterstreek, en ook daar 

gaan we voor de volle winst. Iedereen maar weer bedankt voor de prettige 

medewerking, en oan’t sjen. De oare leider.  

 

v.v oldeboorn f1 vs SJO RVC F4. 
het was een lastige wedstrijd. 

eerst kwamen we op  1  – 0 achterstand.  

daarna werd het 1-1 door Riemer nog later werd het 2-1 door mij. 

voor ons wat later werd het 2-2  2-3  2-4  2-5 voor SJO RVC toen was het. 

rust wij scoorden 2  keer door jesse toen stond het 4-5 toen scoorde.  

SJO RVC 3 keer eindstand 4-8. 

groetjes Sebastiaan Witteveen 

 

 



  

Kantinedienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE 
WEEK IS: 

Het juiste antwoord is A: Rechtstreeks scoren uit een scheidsrechtersbal is 

onlangs gewijzigd. Hier is echter geen sprake van rechtstreeks scoren uit 

een scheidsrechtersbal, maar op het moment dat de inworp volgens de 

regels is gegaan, is de bal in het spel en kan de scheidsrechter in deze 

situatie niets anders doen dan een doelpunt toekennen en het spel hervatten 

met aftrap na geldig doelpunt. 



  

Piet van der Feer Bokaal 
Douwe Hein Akkerman   Eerste 8 

Age de Jong Eerste 6 

Robert van Roeden Eerste 6 

Ate Bergsma Derde 6 

Tim Tjoelker Tweede 4 

August Faber Vierde 4 

Jeroen Beeksma Tweede 3 

Martin Meester Derde 3 

Hotse Dekker Eerste 2 

Klaas Hartmans Eerste 2 

Ringo Crone Tweede 2 

Ophir Ashur Derde 2 

Jelco Meijer Derde 2 

Siete Veenstra Vierde 2 

Anno Huisman Eerste 1 

Wietse Huisman Wzn Eerste 1 

Arnold Oosterbaan Eerste 1 

Johannes Watzema Tweede 1 

Patrick Antonissen Vierde 1 

Column 
Er gebeurt weer een hoop, zo in de laatste weken van het jaar. En dus heb ik 

een hoop te zeggen. Ik realiseer me wel dat niet iedereen zin heeft om veel 

te lezen, daarom hier de verkorte versie van een aantal zaken die in mijn 

hoofd rond gaan. Zaken als boerenkool, vrijwilligers en salarisplafonds. 

Boerenkool, een gebaar van dank namens de club richting alle vrijwilligers 

en betrokkenen van de club. Een mooi gebaar, zonder vrijwilligers geen 

voetbal. Zonder respect voor die vrijwilligers ook niet. Op gruwelijke wijze 

bleek dat in Almere, op kleiner niveau blijkt het helaas aan alle kanten. 

Waarom kom ik daar op als ik aan boerenkool denk? Omdat er zelf nog 

mensen zijn die daar kritiek op hebben. Ik vraag me af of die mensen 

beseffen hoé belangrijk vrijwilligers zijn voor de club, en hoe weinig zij te 

supporten zouden hebben als er geen vrijwilligers waren. Overigens, het 

merendeel van de reacties is zeer positief, zoals ik zei, een mooie traditie 

waarbij de club laat blijken de mensen die in hun vrije tijd de club helpen, 

op welke manier ook, te waarderen. Staat de kritiek op iets als een 

boerenkoolavond in enige verhouding tot datgene wat er in Almere 

gebeurde? Absoluut niet natuurlijk, er is een, letterlijk, levensgroot verschil 

tussen kritiek leveren en iemand doodschoppen. Kritiek hebben we allemaal 

wel eens, het laatste zou nooit meer mogen gebeuren. Salarisplafond. 



  

Consequenties, vervelende consequenties voor het behoud, of dus niet, van 

bepaalde spelers. Dat is zuur, maar laten we niet uit het oog verliezen dat 

een salaris van zeg 250.000 euro, nog altijd 7,5x modaal is. Soms moet je 

dingen ook in verhouding blijven zien. Daar komt bij dat ik nog altijd liever 

een salarisplafond zie, dan dat er straks helemaal geen salarissen meer 

betaald kunnen worden. FC Utrecht is daarbij ook echt niet het enige bedrijf 

waar niet meer de sky, maar het eind van de bankrekening de limit is. En 

FC Utrecht is ook niet het enige bedrijf waar dat impopulaire consequenties 

heeft voor de personele bezetting. Ja, ik baal dat spelers als Asare en 

Mulenga nu eigenlijk in de etalage worden gezet. Ik snap ook de uitleg van 

het waarom. Laten we eerlijk zijn, we kunnen zelf ook niet meer uitgeven 

dan er binnen komt, in ieder geval niet voor langere tijd. Helaas. Wel ben ik 

het eens met de uitspraak van iemand, dat het mooi zou zijn als voor alle 

clubs dezelfde richtlijnen waren. Als alle clubs zelf financieel stabiel 

zouden moeten zijn, zou de strijd ook gelijker zijn. Dat zie je in het 

Nederlandse basketbal, alle budgetten zijn kleiner, maar de strijd is er 

absoluut niet minder spannend om. Als de ene club zichzelf wil/moet 

redden, en de ander 50 miljoen krijgt toegeschoven van de gemeente, zijn 

de verhoudingen 'lichtelijk' ongelijk. Dat zien we ook in Europa. Naast een 

totaal gebrek aan passie dit seizoen, missen de Nederlandse clubs ook de 

financiën. Met de begroting waarmee je in Nederland kampioen wordt, 

koop je nog geen speler van Barcelona. Daarentegen kan je voor 16 miljoen 

een speler kopen en die op maandagavond tegen het elftal van Jean Paul de 

Jong laten voetballen, dat zegt niet dat je als winnaar naar huis gaat. Want 

er is een hoop om over te klagen, maar maandag gebeurden er toch weer 

mooie dingen op Zoudenbalch. Sowieso zaten Utrecht en Ajax supporters 

gemoedelijk naast elkaar op de tribune. Ja, dat kan gewoon. Voetbal kijken, 

niks dan dat. Waar de Ajax supporters een stuk of 5 namen van het eerste 

elftal zagen, zagen de Utrecht supporters de beloften spelen, inclusief 4 

debutanten vanuit de A1, in een passievolle wedstrijd met hoog baltempo. 

Dat Ajax de iets bovenliggende partij was, dat mag, dat Utrecht meer dan 

prima mee kwam én nog goede kansen kreeg, dat is wel erg lekker. Het 

soort gelijkspel wat eigenlijk voelt als overwinning. Dat is onze jeugd, onze 

toekomst. Ja, er gebeurt veel. Niet alles wat gebeurt, is even populair. Over 

het algemeen gebeuren de zaken wel vanuit een visie. Een visie die door het 

gehele bedrijf wordt gevoeld en uitgedragen. Daar kunnen een hoop 

bedrijven nog van leren. Wat mij blijft opvallen is dat iedereen binnen de 

club, van jeugdtrainer tot voorzitter, bereid is uitleg te geven over datgene 

wat hij doet of uitdraagt. De visie en passie blijven aanwezig, de blik op de 

toekomst ook. En als dit de verkorte versie is, wat is dan de lange, niet? Er 

blijft meer dan genoeg om over na te denken, zelfs in het kort, dat blijkt 

maar weer. 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 4 oktober 

BEW/Oosterstreek C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn D1 – Aengwirden D2  10.00 

FFS E1 – Oldeboorn E1   10.00 

Oldeboorn F1 – GAVC F4   10.00  

 

Zondag  5 oktober 

St. Jacob 1 – Oldeboorn 1   14.00 

LSC 5 – Oldeboorn 2    12.15 

Oldeboorn 3 is vrij  

Oldeboorn 4 – Nieuweschoot 4  10.00 

 

Zaterdag 11 oktober 

Oldeboorn C1 – Langezwaag C1  11.00 

Joure D5 – Oldeboorn D1   12.15 

Oldeboorn E1 – Akkrum E4   10.00 

Akkrum F3 – Oldeboorn F1   09.00 

 

Zondag 12 oktober 

Oldeboorn 1 – Oldeholtpade 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Nicator 3   10.30 

Joure 3  - Oldeboorn 3   12.30 

Dio Oosterwolde 4 – Oldeboorn 4  10.00 

 

Zondag 19 oktober 

Oldeboorn 1 – Zwaagwesteinde 1  14.00 

 

Woensdag 22 oktober 

Oldeboorn E1 – Jubbega E4   18.30 

 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

 



  

 



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


