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Jaargang 55 nummer 7 

Ook na zijn spelersloopbaan blijft Hugo Sánchez een opgewonden standje. Als 

coach van UNAM werd de voormalig topscorer van Real Madrid woensdag voor 

de zesde maal dit seizoen weggestuurd. In het eerste duel van de play-offs om de 

Mexicaanse titel versloeg UNAM op eigen veld titelfavoriet Veracruz met 3-0. 

Maar dat was geen reden voor Sánchez om zich te onthouden van commentaar op 

de scheidsrechter. In de 75ste minuut incasseerde hij de rode kaart. Afgelopen 

zondag tijdens het duel met Guadalajara moest hij ook al naar de tribune. Uit 

woede over de beslissing van de scheidsrechter besloot hij toen maar zijn shirt uit 

te trekken.       

           

 
    
De beheerders van het Willem II stadion in Tilburg keken raar op toen er 4500 

luiers voor de deur lagen. Supporters van de voetbalclub NAC hebben de luiers 's 

nachts gedumpt. Ze reageren daarmee op een actie van aanhangers van Willem II 

die twee weken eerder duizend kilo mest voor het NAC-stadion dumpte, twee 

dagen voor de derby tussen de beide Brabantse clubs. Op de website van de NAC-

supporters staat te lezen dat het om een wraakactie gaat. Bij de luiers is een 

spandoek gehangen met daarop de tekst: "Stilburg broekpoepers, zijn 4500 luiers 

genoeg om oew stront bij oew te houwe". Een woordvoerder van Willem II 

kon wel lachen om de actie.  



  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke datums 
28 november   ledenvergadering   21.00 uur 

 
 

 
 

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 

 

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 



  

 
 

AGENDA 

10. Opening 

Voorzitter Jan Nijdam heet de aanwezigen welkom. Het is een goed 

jaar geweest met als rode draad de nieuwbouw. Het resultaat is een 

prachtig complex waar we trots op zijn. 

Het parkeerterrein zal nog opgeknapt worden. 

Een korte inleiding op het nieuwe seizoen. Dit jaar weer 4 

seniorenelftallen en de 

B-junioren hebben een samenwerkingsverband met Jirnsum gesloten.  

11. Ingekomen stukken 

Geen. 

12. Notulen ledenvergadering 26-10-2012 

Er zijn geen opmerkingen, deze notulen worden vastgesteld. 

4.  Jaarverslag seizoen 2012/2013  

      Geen opmerkingen. 

5.  Financieel jaarverslag 2012/2013 

Penningmeester Auke Bangma licht het financieel verslag toe. Auke 

licht toe. Positief resultaat € 14255,00. Sponsorgiften zijn lager in 

verband met de crisis  

6.   Vaststellen  begroting seizoen 2012/2013 

De begroting wordt vastgesteld 

7.   Verslag kascommissie. 

       Arnold Oosterbaan en Tom Proot: uitstekend  

De penningmeester wordt decharge verleend. 

8.   Benoeming kascommissielid     
Aftredend:  Arnold Oosterbaan 

Arnold Oosterbaan moet aftreden omdat hij een bestuursfunctie krijgt. 

Nieuw kascommissielid is Arnold Hobma. 

9. Bestuurszaken. 

1 Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Nijdam (voorzitter) Jan wordt 

bedankt door Auke voor zijn bijdrage aan het bestuur en de club 

tijdens zijn zittingsperiode en biedt een kleine attentie aan. Hierna 

neemt Auke de voorzittersrol over. 

VERSLAG van de algemene ledenvergadering op 

1 november 2013 in de kantine 

 

Aanwezig volgens presentielijst: 39 personen. M.k.a.: Siep Bangma, 

Harke Hartmans 



  

Het bestuur heeft tot aan deze vergadering nog geen nieuwe 

voorzitter kunnen vinden.  

Bouke Haspels lanceert het voorstel om de taken die bij functie van 

voorzitter horen te verdelen.  

Bea biedt, namens de activiteitencommissie, aan om de verloting en 

de daarbij horende prijzen te regelen. 

Het bestuur zal zich over Bouke’s voorstel beraden, zal een 

verdeling maken van taken en mensen benaderen. 

2 Auke geeft aan per 1 januari het bestuur te zullen verlaten omdat hij 

een nieuwe baan krijgt die al zijn aandacht vraagt. 

Jan Hendrik van der Wal is op de avond van de ledenvergadering 

benaderd en zegt tijdens de vergadering toe de taak van 

penningmeester op zich te willen nemen maar liever niet alleen! 

Arnold en Stefan Oosterbaan bieden zich spontaan aan om Jan 

Hendrik te ondersteunen. De vergadering ontvangt dit met groot 

applaus. 

Hein Akkerman zal de sponsorzaken op zich nemen. 

3 Van der Feerbokaal: topscorer Pieter Poepjes (24 goals) 

Beker van Verdienste: de VUT-club. Deze mannen zetten zich 

wekelijks geheel belangeloos in voor club! 

  10.  Rondvraag.  

 De douches zijn niet warm en er staat geen druk op. Dit ligt bij de 

installateur.  

 Kan er ook een speeltoestel op het terrein komen? Op zich wel, maar je 

moet tegenwoordig aan veel eisen voldoen wat betreft veiligheid. Er zal 

een oproep in het  clubblad geplaatst worden. 

 Het is moeilijk leiders te vinden voor de jeugdelftallen. Er komt 

een bijeenkomst 

voor de ouders waar dit probleem besproken wordt. We hopen dat      

ouders hier hun  

   verantwoordelijkheid in nemen. 

 De bordjes van de club van 50 komen weer in de kantine te 

hangen 

 Alle oude en kapotte voetballen inleveren bij Cees Troost 

 De shirts van de jeugdelftallen zij in bestelling 

 Niet parkeren voor de fietsstalling  

 De boxen voor het verlaten aanvegen en schoonspoelen 

 De laatste die het complex verlaat sluit ook het hek. 

 11.   Sluiting 
         De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage.  

 



  

Piet`s overzicht 
Was me dat een druk weekje…….Even op en 

neer naar Zuid Korea met Alex en Max, wat 

zaakjes regelen aldaar, en af en toe lastig worden 

gevallen door de landelijke pers die maar blijven 

door zeiken over het “Plan Van Aanpak”. Heb ik 

iedere keer moeten uitleggen dat een wedstrijd 

altijd met 0-0 begint, met 11 tegen 11, en dat de 

bal ook nog steeds rond is…..Hoezo “Plan Van 

Aanpak”??? Ik word er zo moe van….Dus heb ik maar besloten om zondag 

a.s. afscheid te nemen na de wedstrijd tegen Letland. Na afloop van deze 

wedstrijd zal er in mijn grachtenpandje in Amsterdam een “afterparty” 

plaatsvinden. Een ieder die zich geroepen voelt kan daar afscheid van mij, 

en mijn imposante carriere, nemen……..Tenzij we (heel) misschien toch 

nog van Letland winnen, dan zal ik het nog een tijdje moeten uitstellen. Oh, 

oh, als we maar niet weer na 8 minuten met 0-1 achterkomen…Overigens 

ben ik in alle drukte Norbert ook nog kwijtgeraakt, en hoor ik ook nog net 

op de radio het nummer “Guus kom naar huus” van Alexander Curly. 

Gelijk even gebeld voor een verzoekplaatje “Good Times, Bad Times” (Led 

Zeppelin), of “Father and Son” (Cat Stevens), of “Old Man” (Neil Young). 

Dat moet me toch weer enigszins opbeuren….., aldus een “aangeschoten” 

Guusje…Mocht Guus na zondag met pensioen gaan, dan zou ik toch willen 

voorstellen om Henk de Jong (Cambuur) naar voren te schuiven als nieuwe 

bondscoach. Dan hoeven we tegen geen enkele tegenstander meer op te 

kijken (groot of klein)….”Dat moet maar ’s stoppen”, aldus Henkie. 

Ondertussen staan ze wel weer onder DKV op de ranglijst…Afijn, weer 

genoeg geouwehoerd, nu ff serieus. Oldeboorn 1 heeft de draad weer 

opgepakt met 2 voorspelbare overwinningen. Bakhuizen werd met 5-3 

verslagen, en in een harde wedstrijd werd zondag j.l. Langweer met 2-0 

terug gewezen. Komende vrijdag geeft men een vervolg aan het 

bekeravontuur, en reist men af naar v.v. Heerenveen. Zondag 23 november 

gaat de reis naar Blauwhuis en een week later komt Aengwirden op bezoek. 

De bekerwedstrijd zal een zware dobber worden, maar beide 

competitiewedstrijden zullen in winst worden omgezet. Oldeboorn 2 kan 

maar niet uit de onderste regionen geraken. Ook de laatste 2 wedstrijden 

gingen verloren, en wel tegen Sparta (4-2) en Frisia (3-5). Er worden dus 

wel doelpunten gemaakt, maar er vallen achterin ook teveel in het netje. 

Misschien staat er nog iets in het Plan Van Aanpak van Guusje over het 

maken van een “fundament”…..Komend weekend zijn alle elftallen vrij, 

dus ook het 2
e
 ….Een week later gaan ze naar Nicator en de week daarna 

ontvangen ze Black Boys. Punten gezocht en/of gevraagd ……   



  

Oldeboorn 4 wist ook weer ’s te winnen. Mildam werd met 3-2 verslagen, 

maar afgelopen zondag beleefde men weinig plezier in en tegen Drachten. 

Een nederlaag van 9-2 is wel erg lang geleden dat dit bij het 4
e
 is 

voorgekomen denk ik……Dit weekend maar even relaxen met het vrouwtje 

(of niet….), en dan volgende week Donkerbroek (Wheelchair 

Donkerbroekie….) maar verslaan, en een week later richting Prikkedam in 

Makkinga. Gas der bij…en broezen, en hopla weer 3 punten. Oldeboorn 

C1 krijgt het moeilijk in de titelstrijd. Vorige week werd nog wel gewonnen 

van De Sweach met 5-1. Helaas ging afgelopen zaterdag de overwinning in 

de rechtstreekse topper in Terwispel geflatteerd met 4-1 verloren. Als over 

en weer alle kansen waren benut, dan zou het eerder 7-6 of zoiets zijn 

geworden. Een heerlijke wedstrijd, waarin onze jongens tot het uiterste zijn 

gegaan, maar helaas net iets tekort kwamen. Volgende week thuis weer een 

topper, en nu tegen Sport Vereent (als die maar komen opdagen…..want er 

staan wel veel afgelastingen achter hun naam….). De week erop gaan the 

boys (and girl maybe) naar Gorredijk. Dat levert zeker 3 punten op. Laten 

we dan maar hopen dat Oldeboorn D1 de titel wel gaat opeisen. Zij zijn 

ook goed bezig. Weer 2 “vette” overwinningen voor Jan en Anneke en the 

kids. SJO WTTC werd met 0-5 verslagen, en Langezwaag met 6-0. Hier 

staat dus ook nog ’s een fundament achterin (Oldeboorn 4 !!!!). De 

zegereeks zullen ze voortzetten tegen Jubbega D2 en GAVC D3. Ook 

Oldeboorn E1 is “goed bezig”. Ook maar weer even 6 puntjes in the 

pocket de laatste 2 wedstrijden. Het kan niet op!!! Met 3-2 winnen van 

Heerenveense Boys, en met 0-4 van Jubbega. Op 22 november komt FFS 

hier langs, en die willen graag getrakteerd worden. Dus ik zou zeggen; “op 

een nederlaag”. Het is toch (bijna) Sinterklaas. Een week later hebben jullie 

alweer een vrij weekendje. Oldeboorn F1 blijft het ook goed doen. Tegen 

Joure werd het maar liefst 1-9, maar zaterdag ging het een beetje mis……2-

4 verloren van dat verhipte SJO RVC F4 (oftewel Stelletje Juppies Of Raad 

Van Commisarissen…) What’s in a name… Volgende week weer een 

overwinning in Aengwirden en een week later van hetzelfde laken een pak 

thuis tegen DWP. Allegear der mar wer plat foar, en in soard wille 

tawinske!!! Oh ja, komende zaterdag ga ik als “undercover Piet” naar 

Gouda….Wat een toestanden!!!! En dan nog even dit; “Vind de zwakke 

plek van je tegenstander en je hebt gewonnen…” Toedeledoki. 

 

 

 



  

INFORMATIEAVOND KNVB 

Donderdag 20 november 19.30 u. 

Kantine v.v. Oldeboorn 
Op donderdag 20 november is er een informatie avond verzorgd door de 

KNVB en is in eerste instantie bedoeld voor trainers en leiders maar wij 

denken dat dit voor de ouders ook heel nuttig kan zijn. Dus wie hier naartoe 

wil is van harte welkom donderdag avond om 19.30 uur in de 

voetbalkantine. 

 

Waar we het onder andere over gaan hebben: 

-          Huidige situatie binnen onze club: hoe hebben we het nu geregeld       

qua leiders/trainers.  Hoe kunnen we dat verbeteren? 

-          Hoe kunnen we nog meer mensen betrokken krijgen bij de club? 

-          Eventuele samenwerking met andere verenigingen. 

-          Gebruik van de verenigingsbox (trainers- en leidersstof, etc.) 

Uiteraard is er op die avond veel ruimte voor interactie.  

Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

Pupil van de week 
Naam: Sander Sikkema 

Leeftijd en team:  6 jaar F1 

Op welke plaats speel je:overal 

Op welke plaats speel je het liefst: bij de keeper 

Beste voetballer ter wereld: nog geen idee 

Beste voetbalclub ter wereld: SC Heerenveen 

Leukste televisie programma: Paw Patrol 

Doe je ook aan andere sporten: zwemmen 

Heb je huisdieren: konijn en 2 kippen 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: buurman Anno ( Huisman) 

Wat eet je het liefst: gezond eten 

Wat eet je liever niet: spruitjes 



  

Uit onze geschiedenis (79) 
GAVC zegeviert in waterballet 

Vier nederlagen op rij bezorgden het Grouster GAVC niet alleen de 

beroerdste seizoensstart in jaren, maar ook de rode lantaarn in de derde 

klasse A. Gistermiddag konden eindelijk de eerste drie punten worden 

bijgeschreven. Dat dat uitgerekend in de derby tegen Oldeboorn en dus in 

het hol van de leeuw gebeurde, maakte de 1-2 overwinning extra zoet. ,,Hij 

smaakt inderdaad goed, maar niet alleen omdat het de eerste van het seizoen 

is. Ook de tiende smaakt nog lekker. Ach, eigenlijk geldt dat voor elke 

overwinning,” oordeelde GAVC-spits Edwin Rinsma. ,, En of we nu over 

een dood punt heen zijn, weet ik niet. Ik heb eigenlijk nooit gevoeld, dat we 

op dood spoor zaten. Tot nu toe hadden we elke wedstrijd het vertrouwen 

dat het goed zou komen. We waren vaak zelfs beter dan de tegenstander. 

Het zat alleen allemaal wat tegen.” De eerste winst werd binnengehaald in 

een wedstrijd die eigenlijk nooit gespeeld had mogen worden. Ondanks de 

tientallen millimeters regen, die in de Oldeboornster grasmat sopten, 

oordeelde de consul ’s morgens dat de beslissing over voetballen of 

afgelasten maar aan scheidsrechter Hindriksen uit Leek overgelaten moest 

worden. Die deelde met een minzame glimlach mee dat er ,,prima 

gevoetbald kon worden.” Mogelijk is de Groninger een liefhebber van 

uitglijdende voetballers, onverwachts afremmende ballen en andere 

narigheden van een doorweekte grasmat, maar normaal voetbal was 

gistermiddag simpelweg onmogelijk. ,,Deze wedstrijd had dan ook nooit 

gespeeld mogen worden”, luidde het vernietigende oordeel van Rinsma. 

,,Afgezien van de problemen om normaal te voetballen is dit veld voor de 

rest van het seizoen naar de kloten.  Oldeboorn kan hier geen normale 

wedstrijd meer op spelen.” Toch was het juist GAVC, dat het meeste profijt 

trok van de erbarmelijke omstandigheden. Zowel bij de eerste als tweede 

Grouwster treffer glibberde de thuisclubverdediging als bij toverslag de 

verkeerde kant uit. De eerste keer gebeurde dat al in de tweede minuut - en 

profiteerde Djuri van der Schaar - en een kwartiertje later zag Erik de Vries 

een handjevol wegglijdende tegenstanders. Tussendoor had de wind 

Oldeboorn aan de al even merkwaardige gelijkmaker geholpen. Een voorzet 

vanaf de cornervlag van Tjerk Akkerman woei over de graaiende handen 

van Darband Adjar in de linkerbovenhoek. De snelle achterstand zette 

meteen een dikke streep door de plannen van Oldeboorn-trainer Henk 

Hoekstra. ,,Het is een derby en zij kletsen er natuurlijk meteen vol op. Wij 

wilden daarom zo lang mogelijk de nul houden. We spelen graag 4-4-2 

vanaf eigen helft met een diepgaande middenvelder die over de spitsen heen 

gaat.” Na de drie vroege treffers gebeurde er eigenlijk nog maar bitter 

weinig. Beide ploegen hielden elkaar volkomen in evenwicht – hoewel 



  

GAVC wel het betere voetbal speelde – en ook qua (gemiste) kansen was er 

nauwelijks verschil. ,,Wij staan ook duidelijk onder ons niveau”, oordeelde 

GAVCtrainer Koos van Dijk. ,,We moesten alleen zorgen, dat de nul uit 

vier niet tussen de oren ging zitten. Deze ploeg draaide de laatste jaren 

eigenlijk alleen maar mee in de top en was dus succes gewend. Toen viel 

slecht dekken, een gemiste kans of een goal tegen niet zo op. Nu wel. 

Gelukkig is het geen complex geworden. Het komt wel weer goed dit 

seizoen.” Rest nog een groot compliment voor beide ploegen. Twee keer 

drie kwartier de ledematen van wegglijdende tegenstanders ontwijken en 

tegelijk ook nog een bal proberen te raken, valt bepaald niet mee. Alle 22 

slaagden cum laude. 

 

Eindstand 2008-2009 3
e
 klasse A K.N.V.B.  

01 Franeker      22-46 42-23 

02 Geel Wit      22-37 45-43 

03 Warga      22-36 49-39 

04 O.N.B.      22-34 42-29 

05 Dio Oosterw.  22-33 54-33 

06 Harkema O.    22-32 48-44 

07 G.A.V.C.      22-32 35-32 

08 Stiens      22-29 36-42 

09 Oerterp      22-28 45-49 

10 Irnsum      22-28 30-44 

11 Harlingen      22-18 39-57 

12 Oldeboorn      22-15 32-62 

 
 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld 

tegen een assistent-scheidsrechter. Hoe zal het spel hervat worden nadat de 

scheidsrechter het spel heeft onderbroken en hij de aanvaller een rode kaart 

heeft getoond? 

A. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van 

de overtreding. 

B. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar 

de bal was 

toen het spel werd onderbroken. 

C. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats van de 

overtreding. 

D. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar 

de bal was toen het spel werd onderbroken. 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN 

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

 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn revancheert zich thuis tegen Bakhuizen 

Nadat Oldeboorn vorige week teleurstellend verloor in en tegen Kuinre 

hadden de mannen van trainer Piet de Winter wat recht te zetten. Helaas 

moest Oldeboorn, Johannes Nijdam nog een wedstrijd missen maar was 

Klaas Hartmans weer van de partij. Oldeboorn begon voortvarend aan de 

wedstrijd en wist met goed voetbal een aantal keer gevaarlijk door de 

verdediging van Bakhuizen heen te komen. Helaas was de eindpass vaak te 

hard, of te zacht. De laatste man van Bakhuizen hanteerde veelal de lange 

bal. Hier hadden de Boarnsters in eerste instantie geen moeite mee omdat 

de verdediging goed stond. Het gevolg was alleen dat de Boarnsters hierin 

meegingen waardoor het spel van beide ploegen soms erg onrustig was. 

Deze onrust leidde ook naar de eerste goal. Een te zachte bal van Robert 

van Roeden op Tom Proot kon worden onderschept door de rechtsbuiten 

van Bakhuizen. Deze kon vrij doorkomen op rechts een strakke voorzet 

geven op de nummer 9 van Bakhuizen die de bal netjes binnen schoot, 0 - 1.  

De Boarnsters lieten de moed niet zakken na deze onverwachte tegengoal. 

Dit bewezen ze door gelijk de 1-1 op het scorebord te zetten. Douwe-Hein 

Akkerman kreeg de bal aangespeeld in de 16 meter. Douwe wilde 

wegdraaien maar werd hard geraakt door een speler van Bakhuizen. Waar 

iedereen dacht aan een penalty belandde de bal voor de voeten van Age de 

Jong, waardoor de scheids besloot om voordeel te geven. Age haalde 

vervolgens verwoestend uit en liet de keeper van Bakhuizen kansloos. 

 Na deze snelle goal blijven de Boarnsters wederom het betere van het spel 

houden. Robin Faber, die eerst nog wat last had van bachus maar steeds 

beter in de wedstrijd kwam, ging op avontuur. Na een snelle rush sneed 

Faber door de defensie van Bakhuizen. Vervolgens wist hij de bal bij 

Douwe-Hein te krijgen die de bal, met zijn gouden linker, beheerst in de 

verre hoek schoot. Oldeboorn kreeg nog kansjes op de 3-1 maar deze 

inzetten gingen helaas over, naast, of bereikten het goal niet eens.  

Waar vorige week de scheids voor natrappen nog geen eens de rode kaart 

durfde te trekken kreeg Anno Huisman nog bijna geel voor het appelleren 

van buitenspel. Toch verder mijn complimenten voor de goed fluitende 

scheidsrechter! In de rust hadden de Boarnsters afgesproken om door te 

gaan met het goede spel en snel de 3-1 te maken. Oldeboorn begon daarom 

ook voortvarend aan de 2e helft. Robin gaf een goede dieptepass op Age die 

de bal na een goede actie tegen de touwen schoot! Waarna iedereen dacht 

dat de wedstrijd gespeeld was kwam Bakhuizen toch weer terug in de 

wedstrijd. Na wederom een fout op het middenveld kon Bakhuizen 

counteren naar de 3-2. Hierdoor brachten de Boarnsters zichzelf in de 

problemen door Bakhuizen weer terug te laten komen in de wedstrijd. 



  

Gelukkig wist Robert, na een lange bal van Dennis Faber, de bal prachtig in 

de goal te schieten, 4-2! Wederom liet Bakhuizen zien over een goed elftal 

te beschikken met een razendsnelle voorhoede. Nadat Hotse Dekker de bal 

verspeelde op het middenveld kon de linksbuiten van Bakhuizen 

doorkomen op links. Deze veraste keeper Dennis met een schot in de korte 

hoek, 4-3. Na deze goal ging Bakhuizen 1 op 1 spelen. Hierdoor kregen de 

Boarnsters meer ruimte. Dit resulteerde dan uiteindelijk ook in een goal. 

Hotse wist na een goede ingooi Klaas Hartmans te bereiken. Deze draaide 

weg bij de laatste man van Bakhuizen. Toch wist hij zichzelf nog te 

herstellen met een sliding maar hij nam eerst de man en daarna de bal mee 

waarna de scheids besloot om een vrije trap op randje 16 te geven. Deze bal 

lag perfect voor een linkspoot en werd met een mooie draai 

binnengeschoten door Douwe-Hein, 5-3. Dit was tevens ook de eindstand. 

Uiteindelijk een verdiende overwinning van de Boarnsters ook al moest het 

soms ver weg komen! Door deze overwinning behouden de Boarnsters de 

koppositie samen met Oldeholdepade die wist te winnen van RES. 

Volgende week spelen de Boarnsters thuis tegen langweer. Tot dan allemaal 

en Cees bedankt voor het vlaggen. Klaas Hartmans 

 

Oldeboorn wint van fysiek spelend Langweer 
Op zondag 9 november speelde Oldeboorn de thuiswedstrijd tegen 

Langweer. Voor Oldeboorn was het noodzaak om de drie punten thuis te 

houden om gedeeld koploper te blijven. De intenties van Langweer in deze 

wedstrijd waren vooral om Oldeboorn het spel onmogelijk te maken, gezien 

de vele overtredingen die er gemaakt werden. Na een moeizaam begin van 

de wedstrijd van beide kanten begon de wedstrijd pas echt vanaf de 10
de

 

minuut. Age de Jong werd diep gestuurd maar werd onreglementair 

afgestopt door een verdediger van Langweer, welke goed wegkwam met 

een gele kaart. Bij deze gele kaart zou het niet blijven voor Langweer, totaal 

8 gele kaarten, die allemaal geheel terecht gegeven zijn door de goed 

leidende scheidsrechter. Waar Oldeboorn steeds meer de wedstrijd onder 

controle begon te krijgen waren er in de eerste helft aan beide kanten 

weinig kansen. Van Oldeboorn zijde kwamen Douwe Hein Akkerman, 

Klaas Hartmans, Robert van Roeden en Age de Jong tot schotkansen maar 

wisten het net niet te vinden. Langweer raakte eenmaal de lat en keeper 

Dennis Faber wist met een goede redding de nul te houden in de eerste 

helft. De ruststand was dan ook 0-0. In de pauze gaf trainer Piet de Winter 

aan dat we eerder druk moesten zetten zodat de lange bal van Langweer 

onschadelijk gemaakt kon worden. Daarnaast moest Oldeboorn snel op 

zoek naar een treffer zodat de tegenstander ruimte weg zou moeten geven. 



  

Iedereen had goed geluisterd naar de trainer want binnen 5 minuten maakte 

Robert van Roeden de 1-0 op aangeven van Douwe Hein Akkerman. De 

frustratie bij Langweer werd nog groter en naast dat er vele overtredingen 

werden gemaakt waren er ook onderling nogal wat woordenwisselingen. 

Oldeboorn ging fanatiek door met voetballen en op zoek naar een tweede 

treffer. Deze leek er te komen door een kopbal van Anno Huisman via een 

afgemeten voorzet van Age de Jong. Helaas ging deze via de paal buiten het 

veld. Inmiddels waren Johannes Nijdam en Anno Huisman bestraft met een 

terechte gele kaart door mee te gaan in het fysieke spel van Langweer. Het 

wachten was op de tweede goal van Oldeboorn daar zij het betere van het 

spel hadden alleen viel deze maar niet en vaak krijgt de tegenstander dan 

ook nog een kans. Deze kwam er ook door een slippertje van Tom Proot. In 

eerste instantie wist Dennis Faber te redden in een één op één situatie maar 

in de rebound kreeg een speler van Langweer alsnog de bal voor het lege 

doel. Hij wist deze niet te missen kans huizenhoog over te schieten tot 

verbazing van velen. Gezien het wedstrijdbeeld verdiende Langweer ook 

geen treffer. Uiteindelijk wist Oldeboorn de 2-0 alsnog te maken na een 

perfect indraaiende hoekschop van Douwe Hein Akkerman die Age de Jong 

onberispelijk wist in te koppen. Na deze bevrijdende treffer snakte iedereen 

naar het eindsignaal en gelukkig kwam deze snel. Al met al een zeer 

vervelende wedstrijd die Oldeboorn terecht wist te winnen tegen een 

tegenstander die niet wil voetballen maar vooral door het maken van 

overtredingen Oldeboorn het spel onmogelijk wilde maken. Een groot 

compliment voor Oldeboorn dat zij rustig bleven en wel willen voetballen 

en daardoor de verdiende 3 punten thuis wisten te houden.  A.s. vrijdag 

speelt Oldeboorn een bekerwedstrijd tegen V.V. Heerenveen waar zij gaan 

strijden om weer een ronde verder te komen. Een week later volgt de 

uitwedstrijd tegen Blauwhuis voor de competitie. Johannes Nijdam 

 

Jeugdverslagen 
Aldeboarn C1 – Langezwaag C1 

Zaterdag 11 oktober moesten we voetballen tegen Langezwaag. De 

wedstrijd begon om 11.00 uur, half 11 was iedereen aanwezig. We 

begonnen met een warming-up. De twee ploegen waren naar mijn idee erg 

aan elkaar gewaagd. De eerste helft begon Aldeboarn en  na ongeveer een 

kwartiertje kwamen we op 0-1 achterstand.  Aldeboarn had nog wel een 

paar mooie kansen, maar Langezwaag bleef met 0-1 voor staan.  

Toen de tweede helft begon was Aldeboarn meteen erg vel op de bal en ze 

scoorden daar door ook: stand 1-1. De goal werd gemaakt door Anouk 

Stulp . Het bleef een tijdje rustig, maar toen ineens brak  Langezwaag  door 

de verdediging heen en scoorde. Het was nu erg moeilijk voor Aldeboarn 



  

om terug te komen in de wedstrijd. De eindstand was 1-2 voor Langezwaag. 

Toen het fluitsignaal ging gaven de teams elkaar de hand. De wedstrijd was 

voorbij en de teams gingen douchen. Het was een leuke wedstrijd maar 

jammer dat we verloren. Wolter Brak 

                                

Jubbega C2 – Oldeboorn C1 

Ooit hebben wij gespeeld tegen Jubbega geen idee meer welke datum dat  

was.  Waarschijnlijk speelden zij met 11 mensen en wij ook. Aangezien ik  

voorstopper ben heb ik totaal niets meegekregen van de complete wedstrijd 

.Samen met de keeper en laatste man hebben wij de omgeving van Jubbega  

goed in ons opgenomen, het was werkelijk prachtig. Na de wedstrijd zijn  

wij ook maar terug gewandeld naar de kleedkamers en hoorden we van de  

coach, die ook de tel kwijt was, dat we hebben gewonnen met 14-0 maar  

het zouden er ook 15 kunnen zijn. De meeste goals zijn gemaakt door ik  

denk Gerben, Tjitse of Cedric maar het zou ook een van de andere 5 kunnen 

zijn. Leon Siemonsma 
 

Oldeboorn C1 – de Sweach C2 
Zaterdag 1 november moesten wij tegen de Sweach C2 spelen,het was weer 

mooi weer. In de eerste helft zaten Cedric,Rinse,Leon op wissel,Gerben 

scoorde de eerste helft 2 keer. In de tweede helft moesten Gerben,Hessel en 

nog iemand,maar dat weet ik niet meer,op de bank zitten,toen scoorde 

Tjitse twee doelpunten,en Cedric de laatste,door een voorzet van Iwan,dus 

gewonnen met 5-0,op naar de volgende game. Cedric Kok. 

 

Oldeboorn D1 – SJO WTTC D2 
Oldeboorn D1 won met 5-0 van SJO WTTC D2. De eerste helft ging het 

heel goed en scoorden we meteen 5 goals, SJO begonnen steeds meer op 

elkaar te foeteren. Ze gingen helemaal de mist in. De tweede helft begonnen 

we steeds slechter te spelen, niemand kreeg een kans of we misbruikten de 

kansen. Het bleef 5-0,wel goed natuurlijk maar we moesten veel beter 

spelen. Maar we hebben er wel drie punten bij! Tim Hofstede 

 

8 november 2014  Jubbega  E4- Aldeboarn E1 
We moesten al heel vroeg vertrekken wel om 7:50 uur !!! 

Het was een spannende wedstrijd . In het begin van de eerste helft  waren er 

veel kansen  ik schoot al op de lat en ook nog vaak over en  

mis ik schoot vaak over want ik ben een twee keer zo`n harde bal gewend . 

En Joris schoot net een beetje te zacht, want de keeper kon ‘m nog hebben . 



  

Maar het moment brak aan toen Dani scoorde en het bleef de eerste helft 0-

1 voor ons !!!  De tweede helft deed Jubbega het minder goed als de eerste 

helft . Want na ruim 7 tot 8 minuten scoorde ik al !!! 

Een paar minuten daarna scoorde  ik ook nog . 

En de laatste goal werd gemaakt door Lyanne . 

Yes !!! weer gewonnen de eindstand was dus 0-4 voor ons !!! 

Van Kyran  Mebius    

 

Verslag van Mees (en zijn heit) over de wedstrijd van Oldeboorn F1 

tegen Joure SC F7 
Mijn heit was ook leider alleen had hij de ballen vergeten (domdomdom) 

om mee te nemen dus moesten we gymen op het veld in plaats van 

inspelen… We speelden 8tegen8 en hadden 4 wissels. Iedereen heeft 

gespeeld en het gaat elke week beter. 1-0 Aniek, 2-0 Sebastiaan, 3-0 Gian, 

4-0 Sjoerd, 5-0 Jesse, 6-0 Mees, toen kregen we een tegen goal, 7-1 

Sebastiaan, 8-1 Sjoerd en 9-1 Jesse. Maar dat weet vast iedereen al via de 

F-jes App! Het was weer een mooie wedstrijd voor Oldeboorn F1!  

Op naar volgende week thuis! Groetjes van Mees Beeuwkes (en zijn heit) 

 

Aldeboarn F1 – SJO RVC F4 van 8 november 
Een hele mond vol: SJO RVC F4. Geen idee waar de tegenstander van 

vandaag vandaan komt. Even Googlen en het volgende komt naar voren:  

De jeugd van de voetbalverenigingen van Renado uit St. Nicolaasga en 

V.V.I uit Idskenhuizen voetballen samen in de Renado VVI  Combi. 

Wat we wel weten is dat ze aardig kunnen voetballen. De F5 van RVC staat 

bovenaan in deze competitie en vandaag is de F4 de tegenstander, zij staan 

tweede. Een plekje dat de Boarnsters jongens en meisjes van de F1 graag 

willen overnemen. Bij winst zal dat dan ook gaan gebeuren.  Het is heerlijk 

weer. De wedstrijd begint lekker op tijd om 9:56 en om 9:59 ligt de eerste 

goal er al in, 1-0 voor Boarn. Doelpunt Jesse. De 2-0 volgt een paar 

minuten later, wederom gescoord door Jesse. Helaas was dit het sein voor 

RVC om wakker te worden. Na een drietal mooie kansen ( drie mooie 

reddingen door keeper Sebastian) was het dan toch echt raak. De 2-1 en de 

2-2 volgden vlot na elkaar en met deze stand gingen we ook de rust in. 

De tweede helft hetzelfde beeld. Boarn kwam er niet echt doorheen en 

keeper Mees deed zijn uiterste best om de ballen te keren. RVC wist 

desondanks nog twee keer te scoren, eindstand 2-4.  

Sander en Bert Sikkema 

 

 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is A: de overtreding wordt begaan tegenover een niet-

speler, waardoor de hervatting een indirecte vrije schop is. De overtreding 

vindt plaats binnen het speelveld en derhalve dient de hervatting plaats te 

hebben op de plaats van de overtreding. 

 

Kantinedienst 

 

Piet van der Feer Bokaal  
Age de Jong    14 

Douwe Hein Akkerman   12 

Robert van Roeden   11 

Ate Bergsma    8 

Tim Tjoelker    6 

August Faber    5 

Robert van Steinvoorn   5 

Klaas Hartmans    4 

Ophir Ashur    4 

Jeroen Beeksma   4 

Siete Veenstra    4 

Martin Meester    3 

Patrick Antonissen   3 

Hotse Dekker    2 

Anno Huisman    2 

Ringo Crone    2 

Johannes Watzema   2 

Jelco Meijer    2 

Wietse Huisman Wzn   1 

Arnold Oosterbaan   1 

Tom Proot    1 

Aaltsen Bergsma   1 

René Spinder    1 

Jan Wybren Boschma     1 

Robbert v/d Torre   1 

Ronald van Warmerdam 1 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Vrijdag 14 november 

Heerenveen 1 – Oldeboorn 1 (beker) 20.00 

 

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 

 

Zaterdag 29 november 

Gorredijk C2 – Oldeboorn C1  12.00 

Oldeboorn D1 – GAVC D3  10.00   

Oldeboorn E1 vrij 

Oldeboorn F1 – DWP F3  10.00 

 

Zondag 30 november 

Oldeboorn 1 – Aengwirden 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Black Boys 4  10.30 

Makkinga 2 – Oldeboorn 4  10.00 

 

Zaterdag 6 december 

Blue Boys C1 – Oldeboorn C1  10.30 

Oldeboorn D1 – Gorredijk D3  10.00 

Akkrum E4 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn F1 – Langweer F1  10.00 

 

Zondag 7 december 

Blankenham 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Bakhuizen 2  12.00 

Stanfries 2 – Oldeboorn 4  10.00 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

 



  

 



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


