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Jaargang 55 nummer 5 

Hoe het ondertussen eigenlijk met Paul Gascoigne gaat? Oordeel zelf maar. Hij 
heeft besloten zijn loopbaan als trainer nieuw leven in blazen. De voormalige 

international werkte als speler-coach bij Boston United, maar na twee maanden 
was het alweer gedaan met de koopman. En een nieuwe club diende zich niet zo 
een twee drie aan. Om een streep te zetten onder zijn verleden, waarin zowel zijn 
voetbalkwaliteiten als zijn privé-beslommeringen breed uitgemeten werden, heeft 

hij gekozen voor een nieuwe naam: "G8". De G komt van zijn achternaam, het 
getal acht staat zijn rugnummer. "Met mijn Geordie-accent klinkt het een beetje 

als great," aldus Gazza.  
 

 

Een verloren weddenschap kost doelman Javier Sanchez Broto zeshonderd paar 
keepershandschoenen. De sluitpost van de Spaanse club CS Getafe had gewed 

dat hij in de competitiewedstrijd tegen de sterren van Real Madrid zijn doel 
schoon zou houden. Broto werd echter twee keer gepasseerd en moet nu al zijn 
collega's van de tweede tot en met de vierde klasse van nieuwe handschoenen 

voorzien. De weddenschap gaat hem circa 36.000 euro kosten.  



  

Rectificatie 
In het infoblad staat het verkeerde telefoonnummer achter onze 

penningmeester. Het goede moet zijn: 06-23927985!!!!!!!!!!! 
 

Nieuw op de website 
F-pupillen na 15-0 winst op GAVC   45 foto`s 

Henk de Jong wisselbeker 1965 t/m 1987  31 foto`s  

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een directe vrije schop, even buiten het strafschopgebied in het voordeel 

van de verdedigende partij, wordt teruggeplaatst op de doelverdediger. De 

scheidsrechter staat in de baan van het schot, waardoor de bal van richting 

verandert en in het doel verdwijnt, zonder dat iemand anders de bal raakt. 

Wat beslist de scheidsrechter? 

A. Aftrap na geldig doelpunt 

B. Doelschop 

C. Vrije schop overnemen 

D. Hoekschop 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN 

 VERDEROP IN HET KRANTJE!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 



  

Piet`s overzicht 
Oh oh, die Guus. Moet ie ook nog weer een 

binnenbrandje met Van Persie en Huntelaar 

blussen. Wat een “herrie” om eigenlijk 

niets. Dat die twee elkaar niet echt liggen 

lijkt me inmiddels wel duidelijk, en zou het 

ook niet zo zijn dat dat de reden is dat 

diverse bondscoaches ze niet vaak 

gelijktijdig opstellen??? Afijn, deze 2 

“topspelers” kunnen nog een voorbeeld nemen aan onze oprechte amateurs, 

die wel wekelijks de ballen “afgeven”. Hier dan ook even een kort 

statistiekje voor Guusje: ons cluppie speelde afgelopen 2 weken 14 

wedstrijden, hierin vielen 112 doelpunten (voor en tegen), en dat maakt een 

gemiddelde van……8 doelpunten per wedstrijd. En dit wordt gewoon 

“bewerkstelligd” vanuit een 4-3-3 systeem, or whatever…Gebaartjes 

onderling zijn uit den boze, foutjes worden geaccepteerd, nederlagen 

geslikt, en de gezelligheid blijft hoog in het vaandel staan. Kortom, Kein 

Gelul Fussballen……Vanavond maar weer ’s kijken of de geisers op 

IJsland ook effect hebben op de “koele” verstandhouding tussen onze 

nationale “topspitsen”…..Anders zouden ze bi nnenkort ’s een wedstrijd 

van onze jongste telgen (Oldeboorn F1) moeten gaan kijken, want daar 

gebeurt wat!!! De doelpunten vallen als rijpe appelen van de boom, en de 

voorzetten komen zowel van links als rechts bijna allemaal op tijd en op 

maat!!! No problem, zo kan het dus ook!!! Wat dachten we bijvoorbeeld 

van 15-0 tegen GAVC, en om nog maar te zwijgen over Akkrum (3-6!!!). 

Zomaar even 2 derby’s winnend afsluiten. Daar kunnen onze “sterren” nog 

wat van leren. Inmiddels staan ze dan ook op een verdienstelijke 3
e
 plek, en 

daar zit nog wel progressie in. Komend weekend zijn ze vrij (net als alle 

jeugdteams), maar op 25 oktober gaat het feest gewoon verder met een 

overwinning op FFS. Oldeboorn E1 liep tegen FFS tegen een kleine 

nederlaag op (14-0), maar dat zijn ze gelukkig alweer lang vergeten, want 

zaterdag werd Akkrum mooi wel even aan de zegekar gebonden. Met een 2-

1 nederlaag droop Akkrum in dezelfde kar af in westelijke richting. 

Ondertussen staan de jongens en meiden van M&M (Mug en Mariska) wel 

mooi even in de middenmoot. Over 2 weken zal Joure worden verslagen, en 

dan staan ze gewoon ff 2
e
 …….Oldeboorn D1 is ook niet meer te stoppen. 

Twee overwinningen op rij!! Een ongekende weelde. Aengwirden ging er 

met maar liefst 15-0 aan, en afgelopen zaterdag werd in een “thriller” Joure 

met 3-4 opzij gezet. Ook zij draaien prima mee, en mochten ze over 2 

weken Joure D4 verslaan, dan lijkt een ticket voor Europees Voetbal 

volgend seizoen in het verschiet te liggen. Oldeboorn C1 leek rechtstreeks 



  

op de titel af te stevenen, maar helaas….Zaterdag j.l. kwam de keiharde 

waarheid even op bezoek. Na vier “vette” overwinningen werden onze 

jongens even genadeloos afgestraft door Langezwaag (1-2). We houden het 

maar op concentratiegebrek en/of “vakantieverlangen”…u zegt het maar. 

Even met de neus op de feiten te worden gedrukt is helemaal geen 

overbodige luxe, maar hopelijk ook weer een leermoment. Over 2 weken 

moet deze nederlaag weer worden weggepoetst in de achtertuin van Gertjan 

Verbeek (Jubbega). Aangezien hij momenteel geen club heeft, is de kans 

groot dat hij deze wedstrijd de coaching voor zijn rekening neemt, dus 

moeten we “rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer 

doorgaan”…..Oldeboorn 4 maakt toch wel een ietwat flets seizoen door. 

Ook de afgelopen 2 wedstrijden wist men geen driepunter te noteren. Slecht 

1 schamel puntje werd er in Oosterwolde behaald, terwijl tegen 

Nieuweschoot nipt werd verloren (3-4). Zes puntjes uit evenzoveel 

wedstrijden zal coach Johnny Fisherman niet tot tevredenheid stemmen lijkt 

me. Ook de eerstvolgende uitwedstrijd op zondag 26 oktober lijkt weer een 

moeilijke opgave. Misschien weten ze Read Swart toch te 

verrassen……Oldeboorn 3 is het VS-team (vrij – spelen) van ons cluppie. 

Dan zijn ze weer vrij, dan staat er plotseling weer een wedstrijd en/of 

uitslag op de “billboards”…Geen touw aan vast te knopen, maar let 

op…..Zondag a.s. spelen ze om 10.00 u. weer een (inhaal)wedstrijd, en wel 

thuis tegen FFS 2, en dat wordt een klinkende overwinning, “mind my 

words”. Een week later de polder in naar Emmeloord, de koploper, daar 

verwacht ik niet dat ze de punten “ingepolderd” gaan meenemen. 

Oldeboorn 2 is het ook even helemaal kwijt. Nederlagen tegen LSC (2-0) 

en Nicator (3-5) zorgen ervoor dat ze helaas op 5 puntjes blijven steken uit 

6 wedstrijden. Dan moet daar zondag 26 oktober thuis tegen Akkrum maar 

even verandering in worden gebracht. Deze derby geven jullie toch niet 

weg? It Baltsje zal nu toch wel een keer de goeie kant op rollen? Alle 

vertrouwen in. Ja, en dan hebben we nog 1 team niet besproken, maar dat 

moet uiteraard wel even gebeuren, want het geloof in een goeie afloop 

wordt iedere week sterker. Oldeboorn 1 lijkt momenteel niet te stoppen. St. 

Jacob met 1-6 de klei ingetrokken, en na afgelopen zondag is ook 

Oldeholtpade “het pa volledig bjuster” na een terechte 2-0 nederlaag. Het 

vlaggenschip torent hoog boven iedereen uit op de ranglijst. Zes 

wedstrijden gespeeld, 18 punten, en een doelsaldo van 22 voor en slechts 4 

tegen. Prima resultaten, maar de prijzen worden aan de streep pas verdeeld, 

dus scherpte blijft geboden. Eerst wacht er komende zondag nog een 

“cupwedstrijd” thuis tegen de Readtsjes uit De Westereen 

(Zwaagwesteinde). Dit wordt een mooie krachtmeting met een 3
e
 Klasser. 

Na deze wedstrijd kunnen de jongens van Piet de Winter kijken waar ze nu 

daadwerkelijk staan. Een week later trekken ook zij de polder in, en wel 



  

naar Kuinre. Hier zullen ook weer 3 punten moeten worden behaald in de 

strijd om de titel. Good luck everybody. Oh ja, Piet de Jager (geen familie 

van Piet de Winter…) heeft de juspan nu reeds enkele weken opstaan, maar 

wacht nog steeds op z’n karbonaadje….(Brother Booze?), en nog een tip 

voor onze onderhoudsploeg op dinsdagochtend, is het misschien mogelijk 

dat er een “routebeschrijving” voor de kantine komt op het sportcomplex, 

dan komen er misschien wat minder vragen van “waar is de kantine, of hoe 

komen we in de kantine”….(waar bemoei ik me eigenlijk mee…). En dan 

voor alle “Stoptobers” onder ons…..nog 15 dagen doorzetten….Uche uche. 

Dan sluiten we af met nog een (voetbal)wijsheid; “Een formatie die wil 

winnen, moet kunnen verdedigen”. Doe jullie voordeel ermee. Goeie 

fekansje. 

 

 

E-pupillen 

Staand v.l.n.r.: Daniell v/d Meulen, Jitske Spoelstra, Henk v/d Meulen, 

Yanieck van Asperen, Dani van Warmerdam, Hessel Jelsma, Ridzert 

Teunissen en Mariska Jelsma. 

Gehurkt v.l.n.r.: Tobias de Jong, Lyanne Huitema, Jorn Brouwer en Joris 

van Rooijen. Liggend: Kyran Mebius. 

Afwezig: Ralf van Warmerdam 



  

Uit onze geschiedenis (77) 

 

Eindstand 1934-1935 3
e
 klasse F 

01 Oldeboorn  12-23 65-19 

02 VAC 2  12-17 58-28 

03 Tjalleberd  12-24 35-26 

04 Roordahuizum 12-12 43-58 

05 Akkrum 2  12-8   27-50 

06 Irnsum  12-6   19-50 

07 GAVC 2  12-4   28-44 

 

 

Anton Dalhuysen trainer van 1934 t/m 1937 en 

1940 t/m 1944. Hij was onder meer trainer van de 

drie teams die in het seizoen 34/35 kampioen 

werden. 

 

30 december 1934 Eerste elftal kampioen 

10 maart 1935 Tweede elftal kampioen 

24 maart 1935 Adspiranten kampioen 

 

Alle teams dus want meer teams hadden we toen 

nog niet!!!!!!!!! 



  

Wedstrijdverslagen 
Op een wederom mooie zondagmiddag mocht Oldeboorn ditmaal aantreden 

tegen Mildam! Deze ploeg had net zoals Oldeboorn de eerste 3 wedstrijden 

gewonnen. Oldeboorn begon weer met de vaste formatie en was er op 

gebrand om de 3 punten op eigen veld te behouden. Oldeboorn begon goed 

aan de wedstrijd en had in het begin ook het meeste balbezit. Dit werd 

echter niet omgezet in kansen. De bal werd goed rondgespeeld maar de 

eindpass was niet altijd even goed. Na ongeveer 20 minuten was het 

Mildam dat tegen de verhouding in op voorsprong kwam. Nadat de bal op 

geluk naar voren werd getrapt was het de spits die in duel met Robin Faber 

de sterkste was. Echter leek het van Oldeboorn kant op een overtreding 

maar hier floot de scheidsrechter niet voor. De spits ronde hierna 

koelbloedig af. Oldeboorn liet de kop echter niet hangen en bleef geloven in 

hun eigen kunnen.  Na 35 minuten moest Age de Jong het veld verlaten 

voor Hotse Dekker omdat hij een blessure had. Hierdoor kwam Robert van 

Roeden voorin te spelen en kwam Hotse op diens positie te spelen. 

Oldeboorn bleef goed combineren maar dit leidde nog niet tot de 

gelijkmaker. Na 45 minuten stond Oldeboorn dus met 0-1 achter en in de 

kleedkamer werd besproken hoe we de verdediging van Mildam extra 

moeilijk konden maken in de tweede helft. Na een lekker bakje thee waren 

de mannen weer klaar om de tweede helft te vlammen!!! Het spelbeeld 

bleef hefzelfde en Oldeboorn had wat kleine kansjes maar wist het doel van 

Mildam nog niet met de juiste precisie te bevuren. Een individuele actie van 

Robert leidde echter tot een penalty. Robert die de verdediging de gehele 

wedstrijd bezig heeft gehouden zette goed door nadat hij de bal bijna 

verloor. Hij dribbelde het strafschopgebied van de Mildammers in en werd 

daar door 2 man ten val gebracht.  Hij eiste de strafschop op en schoot hem 

netjes in de hoek. Oldeboorn wist nu dat ze als ze goed doorzetten nog veel 

mogelijk was. Echter moest de verdediging wel scherp blijven en dat was 

ook het geval! Henk, Robin,  Wietse en Tom speelden een goede partij en 

lieten het niet toe dat Dennis vaak onder vuur genomen kon worden. 

Oldeboorn bleef goed combineren en dit leidde ook tot de 2-1 van Anno 

Huisman! Deze tikte de bal binnen nadat de keeper hem losliet. Echter zag 

de scheidsrechter gevaarlijk spel van Anno doordat hij volgens de 

scheidsrechter met gestrekt been inkwam. Hierdoor bleef het 1-1 en 

moesten de mannen van Piet doorgaan op zoek naar de 2-1. Nadat Johannes 

Nijdam de bal een paar keer probeerde te raken  met zijn hoofd was het 

diezelfde Johannes die een prachtige omhaal alla Pelle in gedachten had na 

een mooie voorzet van Robert. Gelukkig stond Douwe-Hein achter 

Johannes want de bal raakte Johannes niet. Hierdoor kwam de bal echter 

wel voor de voeten van Douwe-Hein die hem met een prachtig schot na een 



  

stuit in de verre hoek schoot. Hierdoor kwam Oldeboorn op 2-1 te 

staan.  Hierna werd het toch spannend omdat Oldeboorn niet wist of het nu 

vol op de aanval door moest zetten of wat meer ging afwachten.  Deze viel 

alsnog na 77 minuten. Het was Douwe-Hein die de hoek werd ingestuurd 

door Anno. Douwe kon de bal netjes voorgeven over de grond op Robert en 

die ronde nadat hij eerst nog op de keeper schoot rustig af, 3-1. De 

moegestreden Douwe-Hein werd nog gewisseld voor Ringo en met Ringo 

erbij bleef Oldeboorn het restant van de wedstrijd goed overeind. De 

Mildammers probeerden nog wat te forceren maar kopten niet met 

scherp.  Al met al een keurige wedstrijd van de mannen van het 

vlaggenschip van Piet de Winter en Wieger Huisman. Hierdoor komt 

Oldeboorn op 12 punten uit 4 wedstrijden samen met RES en Oldeholtpade. 

Volgende week wacht de volgende tegenstander ons op en dat zal een 

zware pot worden tegen Sint Jacob. Deze wedstrijd zal Oldeboorn weer 

proberen om te zetten in een overwinning zodat Oldeboorn de twaalfde van 

oktober de volgende concurrent mag verwelkomen en dit kan doen met het 

nodige vertrouwen. We wachten af. Scheidsrechter en grensrechters 

bedankt voor het leiden van de wedstrijd. Hotse Dekker 

 

Alweer overwinning Oldeboorn 1 
Na de overwinning van Mildam vorige week staat Oldeboorn nu gedeelde 

1
e
 met Oldeholtpade en RES. Door deze uitslag wilde Oldeboorn natuurlijk 

graag winnen deze week tegen Sint Jacob om alleen 1
e
 te staan. De spelers 

in het veld waren: Dennis, Wietse, Robin, Tom, Henk, Anno, Hotse, 

Johannes Nijdam, Robert, Douwe en Age. Het begin van de wedstrijd pakte 

voor Oldeboorn al goed uit. Binnen de 2 minuten scoorde Tom met een 

prachtige actie vanaf de middenlijn en haalde uit bij de zestien meter. De 

splinter nieuwe schoenen waren dan ook echt de wonder sloffen van Tom. 

Beide teams speelden een wedstrijd die ze winnen wouden. Oldeboorn 

speelde meer overspelend en Sint Jacob meer met lange ballen naar voren. 

Oldeboorn had de lange ballen best onder controle. Voorin had Age ook al 

snel een goal gemaakt. Dit was een mooi schot met links en de bal ging 

prachtig de linker kruising in.  Door een bal die niet goed aankwam bij Age 

moest hij snel achter de bal aan en haalde hierbij ook nog eens de laatste 

man van Sint Jacob in. Hier kwam hij één op één bij de keeper en maakt het 

af. Stand rust: 0-3. Wissels: Tim voor Henk en Ringo voor Hotse.  In de 

tweede helft begon Oldeboorn ook meer met lange ballen te spelen. Dit was 

niet helemaal de bedoeling maar hierdoor kreeg Oldeboorn wel kansen. 

Ook werd er natuurlijk overgespeeld. Anno en Robert hadden bijvoorbeeld 

een mooie combinatie voorin. Robert speelde op het laatst een mooi bal en 

Anno kon hem er mooi in tikken bij de keeper. Dit keer was het voor Anno 



  

geen onterechte afkeuring wat vorige week wel plaats vond. Toch kregen de 

spelers van Sint Jacob nog een doelpunt. Robin en de spits vochten om de 

bal die richting Dennis rolde. Robin pakte de bal als eerste maar de spits 

viel ook. Dit duel vond de scheids een penalty. Er was nog niks loos voor 

Boarn. Later kreeg Oldeboorn een vrij trap. Er werd eerst besproken wie 

hem zou nemen. Uiteindelijk werd het Douwe wat een prima beslissing 

was. Hij schoot de bal langs het muurtje en ging mooi de rechter hoek in. 

Ook Age kon het weer niet laten en scoorde zijn derde goal alweer met een 

mooi hard schot. Verder waren er de tweede helft mooie kansen van Boarn. 

Anno die hem hard op de paal schoot, Ringo die de bal net over de lat heen 

schoot en Tim ook met een mooie voorzet die net over de lat heen ging. 

Einde uitslag: 1-6. Door deze uitlag staat Oldeboorn nu eerste met 

Oldeholtpade. RES heeft verloren en staat tweede met Mildam.  

Henk de Jong 

Ps: Cijfer boltsje een 8 namens Tim. 

 

Zuur verlies Oldeboorn 2 tegen koploper 
Op 5 oktober stond er voor Oldeboorn 2 een uitwedstrijd op het   

programma tegen LSC 5. Dit was de koploper met 10 punten uit 4 

wedstrijden. Oldeboorn staat met 5 uit 4 in de middenmoot. Door dat de 

gebroeders van der Wal verhinderd waren vertrokken we met 11 man om 

kwart over 12 richting Sneek. Dit was eerst de aanvangstijd, maar zij 

wilden graag op kunstgras spelen. Daarom konden we pas om 13.15 

aftrappen. We gingen dus zonder grens op pad, gelukkig bleek LSC over 

genoeg wissels te beschikken, en bereid om voor ons te vlaggen. De grens 

had een makkelijke middag. Oldeboorn ging het veld in met de volgende 

formatie. Stefan – Willes, Johannes, Corne, Floris – Ophir, Rene, Wiemer, 

Arnold – Aaltsen, Jeroen. Met de gedachte dat zij graag op kunstgras 

wilden combineren startte Oldeboorn behoudend. Ze lieten de bal aan LSC. 

Deze wisten zich geen raad, met de weinige ruimte. Tot aan 25 meter van 

de goal mochten ze combineren, maar verder kwamen ze niet. Elke bal die 

er wel door kwam was een voor de defensie of Stefan. Daarom besloot LSC 

het maar met afstandsschoten te proberen. De meeste daar van, verdwenen 

ver naast of over het doel. De paar tussen de palen werden door Stefan 

tegen gehouden. Aanvallend kon Oldeboorn niks uitrichten. Als dat niet 

lukt, dan moet je het dichthouden en hopen op een puntje. De 0-0 stand 

werd tot de rust gehouden. Oldeboorn besloot op dezelfde manier door te 

gaan. En zo ontstond ook in de 2
e
 helft hetzelfde beeld. De laatste linie, had 

zo nog een wedstrijd kunnen spelen. Het stond als een huis, en LSC ergerde 

zich steeds meer. Het gevoel dat de 0-0 haalbaar was nam steeds meer toe. 

Helaas sloeg het noodlot toch toe. Na zo’n 70 minuten pareerde Stefan 



  

prima, maar de harde diagonale pegel van een meter of 25 verdween in de 

verre kruising binnen. De vloek van Stefan was voor iedereen duidelijk 

hoorbaar. En vooral het balen van die goal. Ook hij had het gevoel dat hij 

de 0 zou houden. In de slotfase ging Oldeboorn nog op zoek naar de 

gelijkmaker. Ophir kreeg nog de grootste kans. Maar alleen voor de keeper 

twijfelde hij tussen schieten en voorzetten. De bal ging door beide net niks 

naast. Ook Wiemer kreeg nog de kans om Arnold vrij voor het doel te 

zetten, maar zijn pass kwam net niet aan. Ondanks dat Oldeboorn 1 op 1 

ging spelen hielden ze het achterin dicht. Dat in de blessuretijd de 2-0 nog 

viel door wederom een schot van ver buiten de 16 was alles zeggend. LSC 

kwam 90 minuten lang niet tot een fatsoenlijk uitgespeelde kans. En op dat 

gebied had Oldeboorn wel een puntje verdiend. Helaas mocht het niet 

baten, en met een zuur gevoel en lege handen werd weer huiswaarts 

gekeerd. Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Nicator 3.  

Johannes Watzema 

 

Aldeboarn 4    nieuweschoot 4  de topper in de 5e klas 
Na een moeilijk begin van de wedstrijd waar bij waar bij we snel 0-1 op 

achterstand komen met goed voetbal van nieuweschoot werd aldeboarn op 

scherp gezet een prachtige aanval over veel schijven werd netjes met een 

harde streep de robbert afgemaakt, hierna raakte nieuweschoot helemaal 

van slag en begonnen ze lekker te zuren op elkaar. Hierdoor begonnen de 

aanvallen steeds beter te lopen .Een afgeslagen hoekschop werd hard 

ingeschoten door siete v en de attent ingelopen patrick stifte de bal over de 

kieper die hem los liet. Met rust in zicht 2-1 voor .De tweede helft een veel 

beter tegenstander waar een klein spitsje op dreef kwam en binnen zeer 

korte tijd er 3 netjes inlegde en dit even netjes aan siemen liet zien door een 

akelige kezman gebaartje te maken. Robbert maakte er nog 3-4 van wat ook 

de eindstand was.Een drege pot  tegen de koploper net verloren. Zowel ate 

en auke bedankt voor de extra hulp. Ronald  van warmerdam 

 

Jeugdverslagen 
STBEW Oostereek C1 – Oldenboorn C1 

Wij moesten zaterdag 4 oktober tegen STBEW Oosterstreek. Wij moesten 

half 11 aanwezig zijn op het voetbalveld in Aldeboarn. We moesten naar 

vledder toe 50 kilometer hier vandaan. We begonnen de wedstrijd redelijk. 

We maakten goede aanvallen en er vielen ook wat goals. In de eerste helft 

scoorden wij vijf keer. STBEW Oosterstreek maakten soms ook goede 

aanvallen en scoorde twee keer in de eerste helft. Na  de eerste helft stonden 

wij met 2-5 voor. De tweede helft gingen we iets beter spelen en we maakte 

in de tweede helft nog vijf goals. Ik weet niet meer precies wie er hebben  



  

 

gescoord maar: Cedric, Hessel, Rinse, Rik ,Gerben en Tjitze hebben de 

doelpunten gemaakt. We hebben de wedstrijd gewonnen met 2-10. Nu staan 

we eerste in de competitie. Rik van santen 

 

Oldeboorn D1 – Oldemarkt D2 
Wij moesten zaterdag 20 september voetballen tegen oldemarkt d2. 

Voor de wedstrijd hadden we 1 minuut stilte voor Amber. 

We begonnen de wedstrijd met op wissel Erik en job. 

Er werd gelijk gescoord door Jentje. In de eerste helft scoorde 

Jentje 3x   Levi  1x en Sil 2x. 

Toen was het rust. 

In de tweede helft scoorde Ik 2x   Sil  2x  Ids  1x en Jentje 1x. 

De tegenpartij scoorde ook nog een goal met een penalty. 

Zo eindigden wij de wedstrijd met 12-1. 

Na de wedstrijd kregen wij van Jan van der Woude nog een zakje Haribo 

omdat we meer dan 10 goals hadden gescoord. Gr. Jurrit Dijkstra 

 

Heerenveen D7 – Oldeboorn D1 
Wij gingen zaterdag om 8 uur naar Heerenveen toe te voetballen , daar 

aangekomen begonnen we met Sil en mij op de wissel. Het begon direct 

spannend want binnen ongeveer twee minuten scoorde job de eerste goal 

een goed begin met erg veel kansen van Aldeboarn en Heerenveen scoorde 

ook 1-1  was de stand toen dus. Dit was de ruststand nadat Aldeboarn 

keihard geknokt had om nog een goal te maken en Heerenveen ook. Na een 

aanmoediging  van onze coach Jan gingen we de tweede helft goed in ik 

stond weer op wissel en nu samen met Huub. Er werd weer gescoord door 

Aldeboarn door een mooi goal van  Jurrit. 2-1 was de stand nu na een tijdje 

knokken werd er weer gescoord door Heerenveen erg spannend het stond 2-

2 direct daarna werd er weer gescoord door Heerenveen dit was dan ook de 

eindstand 2-3 jammer want het was een erg mooie en goed gespeelde 

wedstrijd. Groetjes Marianne Dekker 

 

Aldeboarn E1 –  akkrum E4 
We moesten zaterdag 11 oktober tegen akkrum voetbalen de eerste helft 

stond ridsert op kiep het bleef o-o de tweede helft stond Joris op kiep toen 

scoorde Ridsert maar even later scoorde akkrum in bijna de laatste minuut 

van de wedstrijd scoorde ik nog het werd 2-1 voor ons  

Groetjes Dani van Warmerdam  

 

 



  

Oldeboorn F1 – GAVC F4 
We hebben gevoetbalt en we hebben met 15-0 gewonnen. De eerste helft 

stond ik op keep en de tweede helft was Sjoerd keeper. Na de wedstrijd heb 

ik getrakteerd omdat ik jarig geweest ben. Aniek van warmerdam  

 

 

Heerenveense Boys F5 – Oldeboorn F1 
Verslag van Sjoerd en zijn papa van de wedstrijd heerenveenseboys tegen 

Aldeboarn: 

Mooie wedstrijd. Goed weer. Enorm druk op het terrein en te weinig 

kleedruimte. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het team gaat steeds 

beter spelen en dat vertaalde zich in een mooie uitslag. We hadden ook 

meer dan genoeg spelers. Nu Sjoerd over de wedstrijd: 

We hebben  op 27 september  teegen  de heerenveenseboys.  F5  gespeelt 

We heben 3-1gewonen. Het was heel leuk groeten Sjoerd Sixma 

 

Akkrum F3 – Oldeboorn F1 
Weer winst voor F1  

Na een zinderende wedstrijd werd de derby tegen Akkrum afgesloten met 

een verdiende 6-3 winst voor onze toppertjes! Met drie goals van Jesse en 

eentje van Wesley, Sebastiaan en Rimer staan onze F-jes na deze match in 

de top van de ranglijst. Na 5 wedstrijden maar eentje verloren: super! 

Groetjes van (de heit van) Rimer Wierda 



  

Pupil van de week 
Naam: Sebastiaan Witteveen 

Leeftijd en team: 7, Aldeboarn F1 

Op welke plaats speel je: Rechtsvoor 

Op welke plaats speel je het liefst: Rechtsvoor 

Beste Voetballer van Nederland: Memphis Depay 

Beste voetballer ter wereld: Lionel Messi 

Beste voetbalclub ter wereld: FC Barcelona 

Leukste televisie programma: Formule 1 

Doe je ook aan andere sporten: Gym, zwemmen, Streetdance en XboX. Ik 

wil nog op dammen en tennis. 

Heb je huisdieren: Ja, een hele grote krokodil 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Johannes van der Wal 

Wat eet je het liefst: patat met frikandel en mayonaise, samen met een 

komkommer en veel zelfgemaakt ijs na. Buuuurb. 

Wat eet je liever niet: Liever niet??? nou helemaal niet: Kaas, melk, 

tomaat en pompoen. 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Douwe Hein Akkerman 9 

Age de Jong 9 

Robert van Roeden 7 

Ate Bergsma 7 

August Faber 5 

Klaas Hartmans 4 

Tim Tjoelker 4 

Ophir Ashur 3 

Jeroen Beeksma 3 

Martin Meester 3 

Siete Veenstra 3 

Hotse Dekker 2 

Anno Huisman 2 

Ringo Crone 2 

Jelco Meijer 2 

Wietse Huisman Wzn 1 

Arnold Oosterbaan 1 

Tom Proot 1 

Aaltsen Bergsma 1 

René Spinder 1 

Johannes Watzema 1 

Patrick Antonissen 1 

Robert van Steinvoorn 1 

Robbert v/d Torre 1 

Ronald van Warmerdam 1 

 

 



  

Kantinedienst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is D: rechtstreeks scoren uit een vrije schop in eigen 

doel levert nooit een doelpunt op. Omdat de scheidsrechter geacht wordt 

een ‘dood element’ te zijn, verandert er aan het woord rechtstreeks niets. De 

bal is dus gewoon over de eigen doellijn verwerkt en de spelhervatting dient 

een hoekschop te zijn. 

 



  

Standen v.v. Oldeboorn 

 



   



  

 

Nieuwtjes K.N.V.B. 
Juiste maat en gewicht van de bal 

Steeds vaker krijgt de KNVB meldingen dat bij jeugdteams van diverse 

verenigingen de verkeerde maat en/of ballen met het onjuiste gewicht 

worden gebruikt. Het is verplicht om de goede maat bal met het 

voorgeschreven gewicht te gebruiken in de juiste leeftijdscategorieën. 

Vooral bij jongere kinderen kunnen te zware ballen, te zwaar belastend zijn 

voor de spieren en gewrichten. Juist bij het gebruik van lichtere ballen komt 

het spel gemakkelijker op gang. Zo kunnen er sneller grote afstanden 

worden bereikt en dit komt zowel het spelplezier als het leereffect ten 

goede. De KNVB wil daarom de verenigingen graag op het volgende artikel 

wijzen, zodat bij alle jeugdteams met de juiste maat en gewicht ballen 

wordt gespeeld. 

Artikel 39 – Reglementen amateurvoetbal ‘12-’13 - Reglement 

Wedstrijden Amateur Veldvoetbal (blz.43)  

De wedstrijden worden gespeeld met een bal die aan de volgende waarden 

voldoet: 

Klasse A, B en meisjesjunioren 16-19 jaar: balnummer 5 met een omtrek 

van ca. 70 cm en een maximaal gewicht van 453 gram; 

Klasse C, D en meisjesjunioren 13-16 jaar: balnummer 5 (omtrek van ca. 70 

cm) en een maximaal gewicht van 370 gram; 

Klasse E en F: balnummer 5 (omtrek van ca. 70 cm) en een maximaal 

gewicht van 320 gram. 

 

 

 



  

Gouden regels nu ook voor amateurteams 
Amateurverenigingen zijn dit seizoen aan de slag gegaan met het invoeren 

van de 4 gouden regels van De Aanvoerders, het verbond van prof- en 

amateurvoetballers. Deze eenvoudige afspraken moeten ervoor zorgen dat 

het voetbal leuk en sportief blijft, zowel binnen als buiten het veld. 

Sportiviteit en respect zijn twee belangrijke pijlers in het voetbal. Het zijn 

de voorwaarden voor een goede sfeer en ze leiden bovendien tot betere 

prestaties. De 4 ‘Gouden Regels’ zijn voortgekomen uit de beste ideeën die 

De Aanvoerders vorig seizoen deelden tijdens de zogenaamde 

Aanvoerdersraden en het online platform. 

Het gaat om de volgende vier afspraken: 

- Geef je tegenstander voor en na elke wedstrijd een hand 

- Maak afspraken over sportiviteit en respect binnen je team 

- Spreek met je ouders af hoe ze je team aanmoedigen 

- Fluit elk seizoen een aantal wedstrijden bij je club 

De ‘Gouden Regels’ zijn handvatten voor iedere aanvoerder om het voetbal 

leuk, sportief en sociaal te houden. Het zijn simpele regels waar iedere 

voetballer, ongeacht leeftijd, zelf mee aan de slag kan. Om te zorgen dat 

voetballers aan de slag gaan met deze afspraken, bezoeken De Aanvoerders 

bijna ieder weekend amateurverenigingen in het hele land. 

Lees meer uitleg, informatie en tips over de Gouden Regels. Hier zijn ook 

inspirerende filmpjes en goede voorbeelden te vinden van hoe het bij andere 

sporten gaat. 

Over De Aanvoerders 

Al ruim 17.000 aanvoerders, waaronder alle aanvoerders uit het betaalde 

voetbal en de aanvoerder van Oranje. zijn aangesloten bij het verbond dat in 

maart 2013 werd opgericht door Ruud Gullit, Aron Winter, Arthur Numan 

en Bennie Wijnstekers. Zij roepen voetballiefhebbers op om zich aan te 

melden bij De Aanvoerders en ook hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Alle voetballiefhebbers kunnen zich aansluiten bij De Aanvoerders, je hoeft 

in het veld dus geen aanvoerder te zijn. Het gaat erom dat je 

verantwoordelijkheid neemt en staat voor de kracht en schoonheid van het 

voetbal - zowel binnen als buiten 

het veld. 

Kijk voor meer informatie op de 

website van De Aanvoerders, het 

Facebook-account of op Twitter, 

ook via #De Aanvoerders 

 

http://www.deaanvoerders.nl/gouden-regels
http://www.deaanvoerders.nl/
https://www.facebook.com/DeAanvoerders
https://twitter.com/DeAanvoerders


  

Wedstrijdprogramma 
Zondag 19 oktober 

Oldeboorn 1 – Zwaagwesteinde 1 14.00 

Oldeboorn 3 – FFS 2   10.00 

 

Woensdag 22 oktober 

Oldeboorn E1 – Jubbega E4  18.30 

 

Zaterdag 25 oktober 

Jubbega C2 – Oldeboorn C1  11.00 

Oldeboorn D1 – Joure D4  10.00 

Joure E11 – Oldeboorn E1  10.15 

Oldeboorn F1 – FFS F1  10.00 

 

Zondag 26 oktober 

Kuinre 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Akkrum 3  10.30 

Emmeloord 5 – Oldeboorn 3  10.00 

Read Swart 3 – Oldeboorn 4  10.00 

 

Zaterdag 1 november 

Oldeboorn C1 – de Sweach C2 11.00 

SJO WTTC D2 – Oldeboorn D1 10.30 

Oldeboorn E1 – Heerenv. B. E9 10.00 

Joure F7 - Oldeboorn F1    09.00 

 

Zondag 2 november 

Oldeboorn 1 – Bakhuizen 1  14.00 

Sparta 1 – Oldeboorn 2  14.00 

Oldeboorn 3 vrij  

Oldeboorn 4 – Mildam 3  10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

 



  

 



  

 



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


