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Jaargang 55 nummer 6 

Voormalig Braziliaans kampioen Grêmio is door de voetbalbond bestraft voor 
incidenten tijdens de meest recente derby tegen Internacional op 23 oktober. Niet 
alleen gooiden tal van supporters allerlei objecten op het veld, maar in de slotfase 

van het duel besloot een van de ballenjongens van Grêmio de bal niet naar 
doelman Clemer van Internacional te gooien, maar van dichtbij voluit op de man 

te schieten. Grêmio moet de volgende twee thuisduels op minstens 150 kilometer 
van het eigen stadion spelen. Het resultaat tegen Internacional bood ook al geen 

troost: 3-1 voor de rivalen.  
 

 
 

Scheidsrechter Marco Antonio Rodriguez en de spelers van Chiapas stonden 
zondag voor niets op het veld van het Luis Fuente Stadion van Veracruz. De 

thuisspelende ploeg weigerde te voetballen. Veracruz kwam niet opdagen omdat 
de Mexicaanse club het onverantwoord vond te spelen in de hitte. Het duel stond 
om 12.00 uur gepland, als de temperatuur op kan lopen tot 40°C. Scheidsrechter 
Rodriguez en de spelers wachtten volgens de regels nog vijftien minuten op de 

middenstip, voordat hij definitief een streep mocht halen door de wedstrijd. 
Chiapas-coach José Luis Trejo had begrip voor de beslissing van Veracruz. "Ik 

heb dit nog nooit meegemaakt. Maar hun redenen zijn terecht. Het is onmogelijk 
te spelen op dit tijdstip van de dag."  



  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke datums 
28 november   ledenvergadering   21.00 uur 
 

Piet`s overzicht 
De terugkeer van “el Canibal” op de 

Europese velden viel afgelopen weekend 

wat in het niet bij het nieuws dat onze 

bondscoach misschien wel een verloren 

zoon heeft……Grootverdiener Guus werd 

plotseling op de voorpagina van de 

Telegraaf verrast met “zijn verloren zoon” 

Norbert Kleijngeld, maar helaas zit Guus 

niet op “Kleijngeld” te wachten. Hij is grote cheques gewend, en misschien 

wel, net als Jan Boskamp, grote plastic tassen vol met geld…..Misschien 

kan ie binnenkort wel met kleine Norbertje naar de Efteling of Euro Disney 

om zo de schade wat in te halen….Nog een paar wedstrijdjes voor de 

winterstop en hij heeft voorlopig een paar maanden om alles ’s even goed 

op een rijtje te zetten, want het zit ‘m momenteel ff niet echt mee….Ik wou 

Guus nog vragen om bij ons cluppie kinderoppas te worden bij ons 3
e
 elftal, 

maar dat is nu helaas te laat. Er is inmiddels besloten om dit team per direct 

uit de competitie te halen. Dus weer een elftal minder. Het wordt karig op 

de Boarnster velden. Momenteel nog 3 seniorenteams en maar “liefst” 4 

jeugdteams….Afijn, we moeten maar zo denken; “klein, maar fijn”…Het is 

echter niet de bedoeling dat de resultaten dan ook achteruit gaan…. 

Oldeboorn 1 wist vorige week zeer verrassend Zwaagwesteinde (3e 

Klasser) uit de beker te knikkeren, maar zondag j.l. werd ook weer zeer 

verrassend een nederlaag in de polder tegen Kuinre geleden….(3-1). Door 

deze uitslag wordt het bovenin alleen maar weer spannender, en daar gaat 

het toch uiteindelijk voor het publiek wel om. De komende 2 wedstrijden 

mag men thuis afwerken en wel tegen Bakhuizen en Langweer. Daar mag 



  

toch de volle winst worden verwacht? Op zondag 16 november gaan ze 

naar Heerenveen om daar tegen Heerenveen de bekerstrijd voort te zetten. 

Oldeboorn 2 kon het afgelopen zondag thuis ook niet bolwerken tegen 

buur Akkrum 3. Een 0-3 nederlaag moest er worden geslikt. Zondag a.s. 

moeten ze naar “Het Kasteel” om daar Sparta 1 te bestrijden, en een week 

later ontvangen ze thuis Frisia 4. Er moeten nu toch wat meer 

mogelijkheden liggen na de terugtrekking van het 3
e
 elftal. De selecties zijn 

toch hopelijk wat breder geworden. Oldeboorn 4 heeft het voordeel van 

een bredere selectie ook nog niet kunnen uitbuiten. In De Knipe werd met 

3-1 verloren van Read Swart 3. Zondag wacht thuis de wedstrijd tegen 

Mildam 3, en dat levert op zeker 3 punten op. Drachten 4 een week later zal 

meer problemen opleveren, maar John Fischer zal z’n mannen voor deze 

wedstrijd wel op scherp weten te krijgen. Oldeboorn C1 wist zich na een 

verrassende nederlaag 2 weken geleden keurig te herstellen. Jubbega C2 

werd met 0-14 verpletterd. Komende zaterdag zullen ze waarschijnlijk wel 

weer uit een ander vaatje moeten tappen. Dan komt de Sweach langs, en dat 

lijkt op voorhand een lastiger opgave. Een week later spelen ze in Terwispel 

de onbetwiste topper tegen SJO WTTC C1. Ze kunnen nu echt aan de 

bak!!! Oldeboorn D1 blijft het ook uitstekend doen. Nu werd Joure D4 met 

6-2 opzij gezet. Zaterdag mogen zij alvast naar sportpark De Puster om daar 

aan te treden tegen SJO WTTC D2. De week erop komt Langezwaag D2 

langs in Aldeboarn. Jullie zitten in een flow, en 2 overwinningen moeten 

dan ook mogelijk zijn. Oldeboorn E1 wist de inhaalwedstrijd tegen 

Jubbega E4 met 6-0 te winnen. Helaas was Joure E11 zaterdag dan weer net 

iets te sterk (16-0). Komende zaterdag pakken ze gewoon weer even 3 

puntjes thuis tegen Heerenveense Boys E9 en dat herhalen ze een week 

later nog een keer in en tegen Jubbega E4. Oldeboorn F1 heeft nog steeds 

de stijgende lijn te pakken. Nu werd FFS F1 met 4-2 verslagen, en ook de 

komende wedstrijden gaan punten opleveren tegen resp. SJO RVC F4 en 

Aengwirden F2 (misschien wel niet de volle 6 punten, maar toch minimaal 

4…….). Allemaal maar weer veel spelvreugde gewenst en bedenk wel; 

“zonder de bal kun je niet winnen”. De groeten van “Herbert Wisselgeld” 

(de verloren zoon van….Louis…). 

 

 Derde elftal 
 

 

 

 
 



  

 
 

AGENDA 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 01-10-2014 

4. Jaarverslag seizoen 2013/2014  

5. Financieel jaarverslag 2013/2014   

6. Vaststellen begroting seizoen 2014/2015 

- Contributieverhoging  

7. Verslag kascommissie  Tom Proot en Arnold Hobma  

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 
SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

In een duel om de bal trapt een speler de bal op onvoorzichtige wijze en met 

het been hoog geheven, net voor het hoofd van zijn tegenstander weg. Zijn 

tegenstander, die de bal op een normale wijze wil koppen, wordt daarbij 

niet geraakt. Wat zal de actie van de scheidsrechter hierbij moeten zijn? 

A. Hij laat doorspelen, want de speler die de bal wil koppen wordt niet 

geraakt 

B. Hij fluit af, hervat het spel met een indirecte vrije schop voor het spelen 

van de bal op 

gevaarlijke wijze 

C. Hij fluit af, kent een indirecte vrije schop toe en toont de overtreder een 

gele kaart 

voor het op onvoorzichtige wijze spelen van de bal 

D. Hij fluit af, en hervat het spel met een scheidsrechtersbal omdat de 

koppende en de 

trappende speler beiden in overtreding zijn 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

UITNODIGING voor de Algemene ledenvergadering 
op 
28 november 2014 in de kantine om 21:00 uur 
 
Het jaarverslag 2013/2014 en het  financieel jaarverslag liggen een half 
uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine 



  

Kantinedienst  

 

Piet van der Feer Bokaal  
Age de Jong    11 

Douwe Hein Akkerman  10 

Robert van Roeden    9 

Ate Bergsma     8 

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 

Robert van Steinvoorn    2 

Wietse Huisman Wzn    1 

Arnold Oosterbaan    1 

Tom Proot     1 

Aaltsen Bergsma    1 

René Spinder     1 

Johannes Watzema    1 

Patrick Antonissen    1 

Robbert v/d Torre    1 

Ronald van Warmerdam  1 



  

Uit onze geschiedenis (78) 
Het open jongerencentrum Medium in Oldeboorn, altijd actief  

met het organiseren van concerten, komt morgen met een speciaal 

evenement een openluchtfestival met twee bands die regionaal 

hun sporen reeds hebben verdiend en een landelijke top-act. 

Die laatste is Tröckener Kecks.  ,,Geheel eigen stijl, een zanger die 

je uit duizenden herkent, een bassist die een beetje gek lijkt maar 

tè gek speelt, aldus de organisatoren. Vóór deze topband treden 

op Storing (gegrepen door rock n roll opzwepend) en Lifeline (.zowel funky 

als symfonisch soms jazzy maar in ieder geval swingend) Mediumpop ’88 

speelt zich af op het ijsbaanterrein in Oldeboorn dat door de organisatoren 

iets is verfraaid en aangepast om een ’smüke’ sfeer te scheppen. Aanvang 

half negen. 

 
Eindstand 1988-1989 2e klasse A 

01 Amelandia  20-36 68-19 

02 GAVC  20-30 70-23 

03 Bakhuizen  20-27 54-23 

04 Buitenpost  20-22 32-27 

05 St.Annaparochie 20-21 40-40 

06 Thor   20-21 34-34 

07 Oldeboorn  20-18 33-53 

08 St.Jacob  20-15 30-38 

09 AVV  20-14 28-45 

10 FFS   20-9   21-51 

11 Aengwirden  20-7   20-77 

 

Wedstrijdverslagen 
Aldeboarn dendert door! 

De topper in de de klasse 5a ging zondag 12 oktober tussen Aldeboarn en 

Oldeholtpade. Piet de Winter had zijn mannen op scherp gezet deze week. 

Er moest gewonnen worden om zo de koppositie te behouden. Iedereen was 

gebrand om de drie belangrijke punten in Aldeboarn te houden. In de 

bespreking werd afgesproken om de eerste 10 minuten vol gas naar voren te 

geven. De duels en zeker de tweede bal moest voor Aldeboarn zijn. Als we 

deze middag niet als team zouden fungeren zouden we de drie punten ook 

niet gaan pakken. Voor de wedstrijd moest iedereen achter de omheining 

behalve Henk zijn pake die mocht op zijn stoel blijven zitten omdat hij er 

zoveel moeite had voor gedaan om er te komen en Aldeboarn te steunen. 

Het fluitsignaal klonk en de wedstrijd kon aangaan. Aldeboarn begon zoals 



  

afgesproken gelijk te drukken. Oldeholtpade had hier moeite mee en 

hanteerde vaak de lange bal. Aldeboarn zat er kort op er werden veel duels 

gewonnen en speelde af en toe op het randje, zoals het hoort in een topper. 

Oldeholtpade had duidelijk moeite met het fysieke spel van de boarnsters. 

Aldeboarn voetbalde ook beter, dit resulteerde in het begin al gelijk in een 

paar schietkansen, helaas troffen deze geen doel. Oldeholtpade was 

gewaarschuwd en een doelpunt voor de boarnsters hong in de lucht. Door 

een fout in de verdediging kon Douwe Hein Akkerman alleen op de keeper 

af, zijn stift werd met de hand goed gepakt door de keeper. Het feit was wel 

dat Age de Jong rechts van Akkerman vrij stond maar deze werd helaas 

over het hoofd gezien. Even later soleerde Robert Van Roeden zoals 

zovaak, door de verdediging van Oldeholtpade zijn schot trof geen doel. 

Age de Jong werd met een steekpass van Douwe Hein Akkerman 1 op 1 

gezet met de keeper alleen werd de Jong zo gehinderd door een speler zodat 

hij niet tot scoren kwam en een vrije trap voor Aldeboarn terecht zou zijn 

geweest, maar deze werd niet gegeven. De ploeg die recht had op een 

doelpunt was Aldeboarn en die kwam er. Anno Huisman gaf een splijtende 

pass op Klaas Hartmans, laatstgenoemde scoorde zeer beheerst en mooi in 

de verste hoek, 1-0 bam. Dit wou Aldeboarn graag en kreeg door deze goal 

nog meer de drang om te winnen. Elkaar scherp houden en complimenteren 

was het motto. Oldeholtpade zocht vaak via hun rechtsback de lange bal 

maar die waren vaak een prooi voor onze solide verdediging die deze 

gehele middag weinig tot niets weggaven. Oldeholtpade schoot een keer op 

lat en Dennis moest 1 keer redding brengen in de korte hoek. Tot aan de 

rust bleef Aldeboarn gretig en liet zien aan jan en alleman dat ze dit niet uit 

handen wilden geven. Age kreeg nog een lullige praatkaart in de eerste 

helft, en de felle Johannes Nijdam moest erom denken volgens de scheids. 

Piet de Winter was tevreden over het eerste deel van deze topper. Zo blijven 

voetballen en de punten blijven hier, vooral scherp in het begin van de 

tweede helft. Na het heerlijke bakje thee van Khilone konden we weer los. 

Oldeholtpade probeerde in het begin wat te forceren om zo de aansluiting 

weer te krijgen maar ze liepen elke keer weer op tegen het sterke 

middenveld en verdediging van Aldeboarn. Achterin gaven ze meer ruimte 

weg en hier lagen op dat moment ook de kansen voor Aldeboarn met de 

snelle Age de Jong voorin. Aldeboarn was geconcentreerd en geduldig. De 

sterk spelende Anno huisman en Klaas Hartmans waren af en toe een plaag 

voor de tegenstander. Aldeboarn kwam er een paar keer gevaarlijk uit via 

de flanken. Achter de verdediging van Oldeholpade lag veel ruimte. Zo 

kwam Douwe Hein Akkerman er een keer door maar zijn doelpunt werd 

afgekeurd wegens buitenspel. Volgens een kenner uit Akkrum was het drie 

keer geen buitenspel van de vier keer gegeven. Aldeboarn bleef werken en 

voetballen en zou en moest de drie punten hier houden en wou graag de 2-0 



  

maken en die kwam er. Weer een fantastische pass op Klaas Hartmans van 

Anno Huisman en Hartmans ronde weer beheerst af, de 2-0 was een feit. 

Age de Jong kreeg later zijn tweede gele kaart en kon een kwartier voor tijd 

vertrekken. Oldeholpade ging achter 1 op 1 spelen om zo toch nog tot 

resultaat te komen. Dennis moest nog een corner wegstompen en moest nog 

1 redding maken in dat laatste kwartier. Aldeboarn kreeg ook nog kansen 

met 10 man. Douwe Hein Akkerman legde de bal terug op Klaas Hartmans, 

laatstgenoemde kreeg hem niet in de touwen. Al met al een prima wedstrijd, 

fysiek de sterkste, voetballend de sterkste en 11 man die dolgraag de drie 

punten wilden pakken, petje af. Verder wil ik de leiding bedanken, de 

wissels, grensrechter Jelle, mensen achter de bar, mensen van de loten-

verkoop en natuurlijk het fanatieke publiek. Volgende week de beker-

wedstrijd tegen Zwaagwesteinde en de week daarop naar Kuinre.  

mvg Douwe Hein Akkerman 

 

Oldeboorn - Zwaagwesteinde 
Op zondag 19 oktober trad VV  Oldeboorn aan tegen Zwaag Westeinde 

voor de eerste knock-out ronde van de KNVB beker. Op deze regenachtige 

zondag was het natuurlijk Oldeboorn dat niets te verliezen had tegen het 2 

klassen hoger spelende Zwaag Westeinde, maar werd wel op scherp gezet 

door trainer Piet de Winter  “gewoon volle bak er tegenaan”. Dit is ook wat 

er gebeurde want vanaf de eerste minuut, Oldeboorn stond positioneel goed 

en de Westerein kwam niet in hun spel. De boarnsters waren zelfs beter en 

kwamen een aantal keer tot een mooie aanval, Douwe Hein werd diep 

gestuurd na een mooie steekbal en kwam alleen voor de keeper, maar wist 

helaas niet te scoren. Na ongeveer 10 minuten kreeg  Zwaag Westeinde hun 

eerste echte kans maar boarnster keeper Dennis Faber reageerde uitstekend.  

Na iets meer dan een kwartier spelen kwam Oldeboorn toch op een 

verdiende 1-0 voorsprong, na een snelle vrije trap werd Age de Jong diep 

gestuurd. Terwijl de tegenpartij nog aan het discussiëren was met de 

scheidsrechter,  kwam Age 1 op 1 met de keeper  van de westerein, hij hield 

het overzicht en zag Douwe Hein Akkerman, die goed was meegelopen vrij 

staan en gaf de bal voor het doel af, waarna Akkerman de bal simpel in kon 

tikken. Oldeboorn bleef creëren en even later resulteerde dat in opnieuw 

een grote kans. Na een mooie actie van Robert van Roeden vanaf links 

werd Klaas Hartmans op randje 16 aangespeeld, Klaas schoot, maar dit 

schot werd gepakt door de keeper. De Westerein kreeg ook nog een paar 

kansen de eerste helft, maar de goed keepende Faber hield zijn doel schoon, 

en ging Oldeboorn de rust in met een 1-0 voorsprong. In de rust werd 

verteld dat we zo door moesten voetballen en scherp moesten blijven. 

Zwaag Westeinde zou waarschijnlijk heel anders uit de kleedkamer komen 



  

dan dat ze waren begonnen. Dit bleek helaas voor de boarnsters ook waar te 

zijn, na een goede corner, 15 minuten na rust, werd met het hoofd de 1-1 

ingekopt. Zwaag Westeinde begon de druk op te voeren en beter te 

voetballen, kregen een aantal goede kansen maar wederom keeper Faber die 

het feestje voor “de readsjes” verpeste. Niet veel later kwamen de 

boarnsters wederom op voorsprong, na  een lange bal van keeper Faber was 

het Age de Jong die goed doorzette, en 2 man van zich afschudde, de 2-1 op 

het scorebord zette. Zwaag Westeinde kwam er niet meer aan te pas en 

Oldeboorn kwam op 3-1 voorsprong na 80 minuten spelen. Na een korte 

corner van Age was het Robert van roeden die ongedekt in de zestien stond, 

en de bal hard in het doel kon schieten. 5 minuten later werd het zelfs 4-1 

voor de boarnsters, na een schitterende aanval werd Robert diep gestuurd, 

kwam alleen voor de keeper, hield goed het overzicht en legde de bal af op 

Age de Jong die zijn tweede van de middag er simpel in kon tikken. Een 

paar minuten voor tijd deed Zwaag Westeinde nog iets terug, een vrije trap 

van 30 meter werd met het schouder verlengd door hun spits en liet keeper 

Faber kansloos. Dit was tevens de eindstand want niet veel later werd er 

afgefloten door de scheidsrechter. Oldeboorn wint dik verdiend met 4-2 van 

3
e
  klasser Zwaag Westeinde en bekert een ronde verder! Age de Jong 

 

Oldeboorn verliest uit in Kuinre 
Na de mooie overwinning in de bekerwedstrijd van vorige week moet 

Oldeboorn vandaag weer aan de bak voor de competitie. Kuinre, voor de 

Boarnsters een vrij onbekende tegenstander. Oldeboorn is tot dusver de 

ongeslagen nummer 1 in de competitie en mag zich hiermee de favoriet 

noemen in dit duel. Vanaf het eerste fluitsignaal wordt al snel duidelijk dat 

Kuinre een fysiek ingestelde ploeg is. Trainer van de Berg(Kuinre) heeft 

zijn ploeg blijkbaar ook gemeld dat Oldeboorn , de koploper alleen fysiek te 

pakken is door Kuinre omdat ze voetballend weinig te brengen hebben. 

Hier is in eerste instantie niets mis mee. Wel is het in zo’n duel van belang 

dat de scheidsrechter de touwtjes in handen houdt en overtredingen ziet en 

deze op de juiste wijze bestraft. In deze beginfase laat Oldeboorn zien dat 

het de voetballende ploeg is van de twee. De bal wordt goed rondgespeeld 

en combinaties worden gemaakt. Kuinre wordt gaande de wedstrijd steeds 

fysieker en begint vaker de man te spelen dan de bal, maar helaas ziet de 

scheidrechter dit te weinig of durft de thuisploeg niet te bestraffen. Na de 

zoveelste overtreding door de thuisploeg wordt dan eindelijk een gele kaart 

getrokken. Oldeboorn laat zich wat uit het eigen spel halen zo lijkt het, en 

begint hierdoor onrustiger te voetballen. Kuinre weet in de eerste helft twee 

keer te scoren. Na een inworp op de rechterkant wordt de bal voor de goal 

gebracht en bij de eerste paal ingetikt. Even later is er slordig balverslies op  



  

 

het middenveld waarbij Kuinre er snel uitkomt. De organisatie staat bij 

Oldeboorn niet goed en opnieuw wordt de voorzet ingetikt. 2-0. 

Het blijft hier niet bij in de eerste helft. In de 44
e
 minuut komt Oldeboorn 

met een goede combinatie dwars door de verdediging van de thuisploeg 

heen en maakt Robert van Roeden zijn doelpunt.2-1. Kuinre mag op dat 

moment blij zijn dat ze nog met 11 man aan de tweede helft mag beginnen. 

Vooral op het middenveld zijn er een aantal spelers die meerdere 

overtredingen nodig blijken te hebben om Oldeboorn te ontregelen. De 

tweede helft. Na een prima actie op de rechterkant komt Age de Jong door 

de laatste linie heen en vindt een gaatje om de bal op doel te schieten. 

Helaas voor Boarn was dit niet de snelle aansluitingstreffer. Deze keer staat 

de paal de bezoekers in de weg. Verder laat de tweede helft geen ander 

spelbeeld zien. Kuinre dat met de lange bal de voorhoede probeert te 

bereiken en zodra Oldeboorn de bal heeft een speler weet te raken. 

Oldeboorn mag echter ook naar zichzelf kijken. Het postitespel komt er niet 

altijd uit en gaat zo af en toe mee in het spel van Kuinre. De lange bal wordt 

te vaak gezocht, waar het combinerend spel van de koploper veel 

gevaarlijker is. In de 80
e
 minuut heeft Kuinre de mazzel dat een polletje de 

bal na een vrije trap over keeper Dennis Faber werkt. 3-1 voor de 

thuisploeg. Uiteindelijk valt er dan voor de scheidsrechter niet onderuit te 

komen. Aanvoerder Wietse Huisman wordt gemeen geschopt aan de zijlijn. 

De zoveelste domme overtreding van Kuinre die deze speler de tweede gele 

kaart oplevert. Oldeboorn zet nog alles op alles om tot scoren te komen 

maar het mag niet baten. De eerste punten van dit seizoen die niet naar 

VVO gaan. Oldeboorn heeft zeker wat te zeggen over het spel van de 

tegenstander, en het optreden van de scheidsrechter. Ook mag er in de 

spiegel gekeken worden. Het was zeker niet de beste wedstrijd van de 

Boarnsters. Volgende week een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Voor 

VVO is het weer tijd om te laten zien wat het in huis heeft. Tom Proot 

 

Jeugdverslagen 
Joure D5 – VV ALDEBOARN!!! 

We hebben met 5-3 gewonnen van Joure. 

Levi, Jurrit en Jentje hebben gescoord. 

Het was een leuke maar ook spannende wedstrijd. 

Ids de Roos 

 

 

 



  

25 -10-2014  Aldeboarn e1 / Joure e11 
In de eerste helft was Joris keep  en dat ging  niet goed want Met het 

inspelen  was hij goed  en in de wedstrijd niet want hij liet 9 door maar de 

was niet echt zijn schuld want  hun waren goed en wij niet.. Dani was de 

tweede helft op keep en hij hat heel erge hoge ballen en hij liet 7 door en de 

eind stand was 16/0  voor hun. Daniëlle van der Meulen      

 

Oldeboorn - joure d4 

We moesten zaterdag ochtend tegen  joure d4. 
Het was mooi weer dus we hadden er weer zin in ,na een goede 
bespreking van onze leider Jan kon de wedstrijd beginnen.10 uur 
barste het feest los .de eerste 10 minuten was joure beter. Maar 
daar na werden we waker .we moesten wat feller gaan voetballen en 
ja dat hielp.  Jentsje maakte de 1-0 voor ons .zo bleef het tot rust. 
Na wat Energy drinks konden we weer fris beginnen . 
Na een storm van 10 minuten stonden we al met 4-0 voor. 
Maar er liep ook nog een blinde vink op het veld die dacht dat 
sinterklaas al was begonnen hij gaf Joure een penalty cadeau. 
Toen was het 4-1    2 minuten later maakten wij ook weer 1 5-1 
Joure kwam terug toen was het 5-2 maar Joure maakte 1 eigen cool  
6-2 was de eindstand . 
Doelpunten makers Ids 3x  Jentsje 2x en 1 eigen doel punt 
 lars vink 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is B: hier is dus duidelijk sprake van het spelen 

van de bal op een gevaarlijke wijze, waarbij de tegenstander niet 

wordt geraakt. 



  

Wedstrijdprogramma 
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 4 – Mildam 3  10.00 

 

Zaterdag 8 november 

SJO WTTC C1 - Oldeboorn C1  10.00 

Oldeboorn D1 – Langezwaag D2 10.00 

Jubbega E4 – Oldeboorn E1  08.45 

Oldeboorn F1 – SJO RVC F4  10.00 

 

Zondag 9 november 

Oldeboorn 1 – Langweer 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Frisia 4   10.30 

   Drachten 4 – Oldeboorn 4     10.00  

 

Zondag 16 november 

            Heerenveen 1 – Oldeboorn 1  14.00 

 

Zaterdag 22 november 

Oldeboorn C1 – Sport Vereent C1 11.00 

Jubbega D2 – Oldeboorn D1  10.00 

Oldeboorn E1 – FFS E1  10.00 

Aengwirden F2 – Oldeboorn F1  09.30 

 

Zondag 23 november 

Blauwhuis 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Nicator 4 – Oldeboorn 2  11.00 

Oldeboorn 4 – Donkerbroek 2  10.00 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

 



  

 



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


