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Jaargang 55 nummer 8 

Catherina Zeta Jones staat op het punt haar droom waar te maken. De 
Hollywood-actrice heeft een bod gedaan van ongeveer 500.000 euro op de 

noodlijdende club Llanelli AFC. In de onderhandelingen heeft de uit Swansea 
afkomstige Zeta Jones te maken met een goede bekende: oom Robert Jones, de 

huidige eigenaar van de club. 
Het vergaat Llanelli dit seizoen niet goed in de Welsh Premier League. De club 

leed tien nederlagen op rij, met een laatste plaats als gevolg. Bovendien verkeert 
Llanelli financiëel in zwaar weer. Voor Zeta Jones een uitgelezen mogelijkheid om 

tot actie over te gaan en toe te geven aan verlokkingen als wedstrijden tegen 
Aberystwyth, Cwmbran, Newi Cefn Druids en Porthmadog.  

 
 

 
 

De personele nood is hoog bij Anderlecht. Zo hoog dat coach Hugo Broos heeft 
besloten dat middenvelder Walter Baseggio onder de lat moet als de enige 

overgebleven fitte doelman Jan Van Steenberghe niet meer kan spelen in het 
Champions League-duel met Internazionale. Baseggio reageerde onbevreesd: "Ik 
ben gek genoeg om ook dat te doen. In de wedstrijdjes op het pleintje voor mijn 

deur was ik vroeger altijd keeper. Ik ben goed op hoge ballen en kan ook 
meevoetballen. Jammer genoeg zijn mijn zwakke punten talrijker dan mijn 

sterke."  



  
 



  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke datums 
28 december   Douwe Venema toernooi 

 

27e editie Douwe Venema Toernooi 

Zondag 28 december 2014 vindt de 27e editie van het Douwe Venema 

zaalvoetbaltoernooi plaats in de Utingeradeelhal te Akkrum. Er wordt 

gespeeld vanaf 10.00 uur tot ca. 16.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt EUR 15,= per team en dient op 28 december 

2014 aan Johannes van der Wal te worden overhandigd. Het team dient te 

bestaan uit minimaal vijf personen. 

Inschrijven kan t/m vrijdag 20 december 2014 bij: 

Anno Huisman: annohuisman@hotmail.com 

Jeroen Beeksma: jeroenbeeksma@hotmail.com 

Johannes van der Wal: johannesvdwal@gmail.com 

Robin Faber: robinfaber8@gmail.com 

Of natuurlijk via Facebook , wel zo makkelijk!! 

 

Piet`s overzicht 
Yes!!!! They did it !!!! Our Girls From 

Holland (nee niet Kim, hoewel misschien 

gaan we Kim Poepjes volgend jaar ook nog 

zien in Canada….). Onze meiden hebben 

het toch maar mooi even geflikt. Zij zorgen 

ervoor dat we toch nog een “hete” zomer 

tegemoet kunnen zien. De beamer en het 

grote scherm staan al te steigeren van 

spanning…..Op naar het land van Neil Young, Alanis Morissette, Bryan 

Adams, Rush, BTO, Tragically Hip, Steppenwolf en uiteraard….. Jelke en 

Eky. Wat zal die ouwe baas daar ook nog even kunnen genieten van al dat 

vrouwelijke schoon….Misschien kan Jelke nog wat vrije trappen oefenen 



  

met onze meiden. Ze beheersen waarschijnlijk de “vrije trap gevolgd door 

een koprol” nog niet, en in het verleden is gebleken dat Jelke deze nu juist 

wel beheerste. Waar onze mannen het de laatste tijd een beetje laten liggen, 

hebben de ladies er toch maar mooi even voor gezorgd dat het 

vrouwenvoetbal nu dan toch eindelijk een boost gaat krijgen in ons kleine 

kikkerlandje. Well done girls!! Overigens hebben de “karakterboys” uit 

Rotterdam ook weer voor een onvervalste Europacup avond gezorgd vorige 

week. Fred Rutten en z’n boys hebben even laten zien hoe we als 

Nederlandse clubs ook ten strijde kunnen trekken tegen de (sub)toppers uit 

Europa. PSV wist iets minder overtuigend de volgende ronde te halen, maar 

de tv momenten waren er donderdag niet minder hilarisch om…..We 

kregen een onvervalste cursus voorgeschoteld  “Hoe maak ik in zo lang 

mogelijke tijd een zeiknat veld weer droog en bespeelbaar met een 

“trekker”, een bezem (die ook nog ’s breekt…en jawel…. 2 

bladblazers!!!!!!”. De tranen liepen mij over wangen…..Portugese 

sulligheid ten voeten uit!!! Bert Visscher is er niks bij!!! Afijn, nu volgende 

week AJAX nog even, en dan is het stel compleet na de  winter. Maar liefst 

3 clubs in de Europa League. Wat een weelde. Dan nu naar ons kleine 

bescheiden cluppie. Oldeboorn 1 wist het helaas tegen Heerenveen in de 

beker niet te bolwerken. Met een 7-1 nederlaag trok men op vrijdagavond 

weer huiswaarts. Het kon worden beschouwd als een nuttige 

oefenwedstrijd. In de competitie zijn ze inmiddels niet meer te stuiten. 

Weer 2 forse overwinningen werden er aan het totaal toegevoegd. 

Blauwhuis werd met 2-8 verslagen, en ook Aengwirden was afgelopen 

zondag enkele maatjes te klein (7-1). De uitslagen zijn af en toe wel erg fors 

in deze merkwaardige competitie. Er lijken nog slechts 3 titelkandidaten 

over (Oldeboorn, Oldeholtpade en Mildam). Zondag gaan The Boys From 

Boarn voor de dubbele cijfers in Blankenham (waar ligt dat eigenlijk???), 

en zondag 14 december sluiten ze de 1
e
 seizoenshelft thuis af tegen RES, en 

ook dat levert een overwinning en de 1
e
 periodetitel op. Komt dat allen zien. 

Er is bij het behalen van de periodetitel groot feest na afloop in de kantine 

met live muziek van……….(verrassing). Oldeboorn 2 heeft de weg naar 

boven ook gevonden (en dan bedoel ik niet de kantine…). Zowaar 2 

overwinningen op rij. Nicator werd met 4-7 verpletterd, en afgelopen 

zondag werd de “tegenstander” tijdens een “trainingspartijtje” met 3-0 

verslagen…Zondag weer thuis (nu op een echt veld) en wel tegen 

Bakhuizen 2, en een week later op naar de de “ouwe seunen” in Harlingen. 

Maar weer 6 puntjes en een balstje lijkt me. Oldeboorn 4 kreeg zomaar 

even een vrije zondag in de schoot geworpen. Wheelchair Donkerbroekie 

was niet in staat om een elftal op de been te brengen. Makkinga  

daarintegen afgelopen zondag wel. De mannen van Jean Pecheur wisten er 

een verdienstelijk gelijkspel uit te slepen, 3-3. Komende zondag kunnen ze 



  

die kant weer op. Dan wacht in Appelscha Stanfries 2 en een week later 

mogen ook zij de eerste seizoenshelft thuis afsluiten, en wel tegen Thor 2. 

De geruchten gaan dat ook hier vanaf 12.00 u. livemuziek aanwezig is in de 

kantine om het geheel “prettig” af te sluiten (Fischer Z…????). Oldeboorn 

C1 wist het helaas tegen koploper Sport Vereent niet te bolwerken. 

Ondanks een prima wedstrijd, waarin men na een 1-4 achterstand 

terugkwam tot 3-4, was de uitslag van 3-7 ietwat geflatteerd. Vervelender 

was dat in de week voorafgaande aan deze wedstrijd Hessel helaas 

betrokken was bij een auto ongeval, en daar uiteindelijk een dubbele 

beenbreuk aan over heeft gehouden. We wensen hem vanaf deze kant 

uiteraard een voorspoedig herstel!! Afgelopen zaterdag wist men gelukkig 

weer eens te winnen. In Gorredijk werd met 0-3 gewonnen. Komende 

zaterdag spelen alle jeugdteams hun laatste wedstrijd voor de winterstop. 

Onze C-junioren sluiten af in Nijbeets, en doen dit hopelijk met een 

overwinning en een uiteindelijke 3
e
 plaats. Oldeboorn D1 kunnen 

inmiddels door het leven als “Drs. Vijfje”. Zij wisten de laatste 2 

wedstrijden met 5-0- te winnen, en wel tegen Jubbega D2 en GAVC D3. Zij 

spelen zaterdag nog thuis tegen Gorredijk en zullen ook met een 

overwinning afsluiten. Oldeboorn E1 verloor de thuiswedstrijd tegen FFS 

E1 nipt met 0-1, en na deze zware wedstrijd was het dan ook wel lekker dat 

ze afgelopen zaterdag vrij waren. Zij mogen zaterdag nog een keer naar 

Akkrum om 3 puntjes mee terug te nemen. Ook Oldeboorn F1 is volledig 

in the winning mood. Aengwirden F2 werd met 0-2 verslagen en zaterdag 

wisten ze zelfs in de dubbele cijfers te eindigen thuis tegen DWP F3 (11-0). 

Helaas is het voor hun zaterdag ook alweer de laatste wedstrijd (net nu ze 

zo lekker in the flow zitten…). Thuis nog even een overwinning pakken op 

Langweer en het de eerste seizoenshelft mag volledig geslaagd worden 

genoemd. Allemaal maar weer veel plezier de komende week/weken, en 

begrijp wel dat Sinterklaas dit jaar de enige en echte taperoller/plakband 

afroller heeft gebruikt van Jeroen en Fabienne. Dus dat komt wel goed!!!!! 

Allemaal maar een heerlijk avondje gewenst en let wel; “Voetbal is elf 

tegen elf, en dan staat er niemand vrij”……Groetjes (Zwarte Piet gaat uit 

fietsen…). 

 

 

 

 

 

 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
De nemer van een strafschop komt tijdens zijn aanloop ten val, maar 

krabbelt snel op en na enkele passen schiet hij de bal in het doel. Wat moet 

de scheidsrechter beslissen? 

A. Hij laat de strafschop overnemen 

B. Hij keurt het doelpunt goed en hervat met aftrap na geldig doelpunt 

C. Hij onderbreekt het spel, kent de verdedigende partij een indirecte vrije 

schop toe op 

de plaats waar de aanloop nemende strafschopnemer de bal raakt 

D. Hij keurt het doelpunt af, hervat het spel met een indirecte vrije schop 

wegens onbehoorlijk gedrag 

 
HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

 

Piet van der Feer Bokaal  
Age de Jong    16 

Douwe Hein Akkerman  15 

Robert van Roeden   12 

Ate Bergsma    8 

August Faber    7 

Klaas Hartmans    6 

Anno Huisman    6 

Tim Tjoelker    6 

Johannes Watzema   5 

Robert van Steinvoorn   5 

Ophir Ashur    4 

Jeroen Beeksma   4 

Siete Veenstra    4 

Hotse Dekker    3 

Arnold Oosterbaan   3 

Martin Meester    3 

Patrick Antonissen   3 

Johannes Nijdam   2 

Aaltsen Bergsma   2 

Ringo Crone    2 

Jelco Meijer    2 

Ronald van Warmerdam 2 

Wietse Huisman Wzn   1 

Tom Proot    1 

Floris Crone    1 

René Spinder    1 

Jan Wybren Boschma     1 

Robbert v/d Torre   1 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (80) 

1945-1946 Groep P 

01 Blue Boys     10-18 64-23 

02 DDD     10-14 50-29 

03 Oldeboorn     10-11 37-35 

04 Gorredijk 2     10-10 44-34 

05 Heerenveen 3  10-7   23-44 

06 Akkrum 2     10-0   23-66 

Sint weet, dat jij houdt van voetballen, 

En dat jij alle ballen erin kan knallen. 

Vast en zeker sta jij straks opgesteld, 

Op het groene gras van het voetbalveld, 

En ga jij elke wedstrijd winnen. 

Een cadeau was niet moeilijk te verzinnen, 

Een voetbal vindt jij in het pakje hier, 

Alvast heel veel plezier.

 
 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Ruime zege vv Heerenveen op vv Oldeboorn 7-1 (3-1) 

Vrijdagavond hebben op Sportpark Skoatterwâld Heerenveen en Aldeboarn 

hun duel om de KNVB –beker gespeeld. Het eindigde in een makkelijke  

zege voor de thuisclub. Niemand zal daarover verbaast zijn gezien het feit 

dat Heerenveen top tweede klasse speelt en Aldeboarn mede –koploper is in 

de vijfde klasse. Ondank het klassenverschil vatte Heerenveen deze 

wedstrijd serieus op. Trainer Marcel Valk speelde zonder Peter de Vries (op 

de bank) en Jasper Brouwer kreeg rust naar aanleiding van zijn 

hoofdblessure bij Forward. Niels Talsma en Abdikarim Mohamed 

begonnen in de basis. Heerenveen trok direct het initiatief naar zich toe en 

het was voor Aldeboarn alle hens aan dek. Ondanks dat was de wedstrijd, in 

tegenstelling tot die van vorig seizoen toen men elkaar ook tegenkwam in 

de beker, snel beslist. Vorig seizoen was de ruststand 0-0 maar nu was het 

na tien minuten al 2-0. In de 5de minuut tikte Lars Klijnstra met een sliding 

de bal voor de voeten weg van Arno Huisman en doelman Dennis Faber 

was kansloos, 1-0. Vier minuten later was hij wederom kansloos toen 

Abdikarim Mohamed bij de achterlijn zijn tegenstander uitspeelde en Jacco 

Kuiper de bal achter zijn standbeen langs in de verre hoek deponeerde voor 

de 2-0. Dat voorspelde niet veel goeds voor Aldeboarn, maar ondanks dat 

de thuisclub er lustig op los combineerde was men niet altijd even gelukkig 

met de afwerking en anders zat er wel een been tussen van een verdediger 

of greep Faber goed in. Nadat Klijnstra de bal nog een keer tegen de lat had 

gekopt leverde een counter van de Boarnsters een corner op. Uit deze goed 

genomen corner kopte Huisman raak in de 23ste minuut, 2-1. In de 30ste 

minuut sneden Mohamed en Mustafa Ibis door de verdediging heen waarbij 

de laatste de stand op 3-1 bracht. Een foutje van Ivar Span leverde nog een 

dot van een kans op voor Douwe –Hein Akkerman om Aldeboarn de 

aansluitingstreffer te geven, maar het schot ging naast. Nog voor de rust 

werd Mohamed met licht blessure vervangen door Jordi Kouwenhoven. 

Tijdens de rust werd Lars Klijnstra vervangen door Bart Klapwijk. 

Na de pauze gooide Heerenveen de wedstrijd snel op slot. In de 47ste 

minuut bediende Span met de handig passje Mustafa die Faber fraai 

passeerde, 4-1. Nog geen twee minuten later bediende Jacco Kuiper met een 

steekpassje Jordi Kouwenhoven en hij rondde fraai af, 5-1. De tweede helft 

was verder een kopie van de eerste met een vrolijk combinerend en toch 

ook wel goede kansen missend Heerenveen. Twee keer vonden de Feansters 

nog het net. In de 58ste minuut soleerde Kuiper langs een paar verdedigers 

en schoot de bal fraai achter Faber en in de 76ste minuut zorgde Jordi 

Kouwenhoven, na een pass van Remco Hof, voor de 7-1 eindstand. Het 



  

sportieve Aldeboarn kon ermee leven in deze door scheidsrechter Denissen 

geleidde wedstrijd. 

 

Oldeboorn pakt koppositie na zege tegen Blauwhuis 
Oldeboorn is na afgelopen zondag opnieuw de koploper in de 5

e
 klasse A. 

Oldeholtpade liet namelijk 2 punten liggen in de derby tegen VWC en de 

Boarnsters wonnen zelf overtuigend de uitwedstrijd tegen middenmotor 

Blauwhuis. Deze tegenstander werd vooraf door Oldeboorn zeker niet 

onderschat, omdat in het vorige seizoen slechts 1 punt werd behaald tegen 

de Blauhústers. In Blauwhuis werd toen met maar liefst 4-1 verloren. Deze 

keer liep het echter heel anders en kwamen de Boarnsters geen moment in 

de problemen. Al vroeg in de wedstrijd kwam Oldeboorn op voorsprong. 

Age de Jong stuurde met een prima pass Robert van Roeden de diepte in en 

zoals vaker dit seizoen scoorde van Roeden met een diagonale schuiver in 

de lange hoek, 0-1. Hierna was het vrijwel eenrichtingsverkeer naar het doel 

van Blauwhuis. Het duurde niet lang voordat de voorsprong werd 

verdubbeld. Robert van Roeden soleerde door het hart van de Blauhúster 

defensie en vond uiteindelijk de vrijstaande Hotse Dekker, die vervolgens 

met een harde knal de doelman kansloos liet, 0-2. Even later belandde een 

prachtig genomen vrije trap Douwe Hein Akkerman op de kruising. Toch 

kwamen de Boarnsters nog voor rust op de verdiende 0-3 voorsprong. 

Douwe Hein Akkerman en Age de Jong combineerden samen door de 

verdediging van Blauwhuis. Beiden stuitten één keer op de keeper, maar de 

derde poging werd door Age de Jong beheerst afgemaakt, 0-3. Na de pauze 

begon Oldeboorn veel te slap aan de tweede helft. Blauwhuis kwam feller 

uit de kleedkamer en stelde de Boarnster verdediging meer op de proef. 

Echte kansen leverde het echter niet op en toen Oldeboorn weer bij zinnen 

was, liep de score snel op. Een indraaiende vrije trap vanaf de zijkant, 

genomen door Douwe Hein Akkerman, werd fraai met het hoofd verlengd 

door Anno Huisman en passeerde de mistastende doelman van Blauwhuis, 

0-4. Even later pikte Douwe Hein Akkerman zijn doelpuntje ook even mee, 

door een puntgave voorzet van Hotse Dekker van dichtbij binnen te tikken, 

0-5. Blauwhuis was de tweede helft dreigender dan in de eerste helft en 

kwam af en toe in de buurt van het doel van Dennis Faber. Halverwege de 

helft van Oldeboorn kreeg Blauwhuis een vrije trap. Deze werd hoog voor 

het doel gebracht en door linksachter Tom Proot ongelukkig met het hoofd 

verlengd, waardoor keeper Faber kansloos werd, 1-5. Met deze stand kreeg 

Anno Huisman even later een gele kaart wegens aanmerkingen op de 

scheidsrechter en aangezien dit niet voor de eerste keer was dit seizoen, 

levert hem dat een schorsing op voor de eerstvolgende wedstrijd tegen 

Aengwirden. Blauwhuis wist vervolgens ook twee keer te scoren. De eerste 



  

was echter in het eigen doel, toen een strakke voorzet ongelukkig van 

richting werd veranderd, 1-6. Niet lang daarna had de ingevallen 

rechtsbuiten van Blauwhuis een prima actie in huis en brak door over de 

zijkant, behield het overzicht en stelde de spits in staat om te scoren, 2-6. 

Hierna speelde Anno Huisman de frustratie van zich af door nog twee keer 

te scoren. Aan de 2-7 ging werkelijk een prachtige aanval van Oldeboorn 

vooraf, die begon bij doelman Faber en via vele schijven het hele veld over 

ging, voordat Anno Huisman van dichtbij de bal kon binnen glijden. Het 

slotakkoord was een mooie steekbal van Johannes Nijdam op Anno 

Huisman, die de doelman omspeelde en de bal beheerst binnen wist te 

schuiven en de eindstand op 2-8 bepaalde. Volgende week wacht de 

thuiswedstrijd tegen Aengwirden. Wietse Huisman 

 

Oldeboorn 2 zet dramatische reeks neer 
Na een uitstekende wedstrijd tegen koploper LSC, die helaas met 2-0 werd 

verloren kwam een week later Nicator 3 op bezoek. Doordat Jentje een paar 

weken eerder geblesseerd uit was gevallen, was het een hele zoektocht naar 

een scheidsrechter. Gelukkig was uiteindelijk Pieter Poepjes die de 

wedstrijd wilde fluiten. Door een blessure van Stefan keepte Jeroen deze 

wedstrijd en mocht Stefan het als spits proberen. De wedstrijd begon 

gelijkwaardig, maar zodra Oldeboorn over de middenlijn kwam gingen de 

voorwaartsen direct in buitenspelpositie lopen. Dat het dan 2x gebeurd dan 

zou je denken die zijn wakker. Maar over 90 minuten meer als 20x dan is 

het gewoon onkunde. Vlak voor rust sloeg alles De gebroeders Oosterbaan 

braken met hun 2-en door. De ene loopt 2 meter voor de ander, en wordt 

toch aangespeeld door de ander. De stand op dat moment was al 0-3 in het 

voordeel van Nicator. Vlak voor rust bracht Aaltsen nog wel de spanning 

terug tot 1-3. In de 2
e
 helft zorgde Ophir voor de 2-3. Lang konden de 

Boarnsters niet genieten want door een ongelukkige overtreding in de 16 

mocht Nicator vanaf de stip de 2-4 scoren. Oldeboorn bleef wel knokken en 

kwam weer terug tot 3-4 door Rene. In de slotfase gingen de Boarnsters 

alles of niets spelen. Maar daardoor kreeg Nicator de beste kansen. Jeroen 

stopte nog een paar knappe ballen, maar moest uiteindelijk nog wel de 3-5 

incasseren. Een zeer onnodige nederlaag. Met een beetje slimheid hadden 

we de op lijn spelende defensie van Nicator makkelijk kunnen omspelen.  

Een week later wachtte de derby tegen Akkrum 3. Wederom een enorm 

geklooi om een scheidsrechter te vinden. Deze werd dan ook niet gevonden 

en dus besloot Johannes Watzema naast speler/leider/captain ook het 

woordje scheids hier maar achter te zetten. Er waren genoeg spelers, en zo 

kon er wel gevoetbald worden. Ook de wedstrijd tegen Akkrum werd een 

wedstrijd om snel te vergeten. Oldeboorn had met 70% een enorm 



  

overwicht in balbezit, maar echt kansen werden er niet gecreëerd. De eerste 

beste aanval van Akkrum was wel direct raak. Vlak voor rust ontstond er 

een scrimmage voor de goal van Akkrum na ene corner. In een reflex hield 

een speler van Akkrum de bal met de hand uit de kruising. Uit oogpunt van 

de scheids en de meeste spelers leek het net of de keeper dat deed. De 

Boarnsters protesteerden ook niet. Achteraf bleek dus dat het de speler van 

Akkrum was die het deed. Een gelukje voor hen. In de 2
e
 helft het zelfde 

spelbeeld. Tot 25 meter van de goal ging de bal goed rond bij Boarn, maar 

daarna ontbrak het aan effectiviteit. Dat Akkrum in de 2
e
 helft nog naar 0-3 

counterde zei genoeg over deze wedstrijd. Dan maar op naar Deinum om 

Sparta’59 1 te verslaan. Uit de groep kwam het verzoek om ipv van 4-4-2 

weer 4-3-3 te gaan spelen met een aanspeelpunt in de spits. Coach Johannes 

besloot toen om zich zelf op die positie neer te zetten. Dit pakte prima uit in 

de beginfase. Oldeboorn combineerde er prima op los, en met mooie 

ééntweetjes werd Sparta’59 uit elkaar gespeeld. Na ruim 20 minuten brak 

Johannes door de verdediging en schoof de 0-1 langs de keeper. Daarna 

vergat Oldeboorn het karwei snel af te maken. Aaltsen kwam een aantal 

keren goed door, maar zijn voorzetten kwamen steeds net niet aan. Ook 

Jeroen 2x en Rene 2 kopballen uit corners zagen hun inzetten op de keeper 

stuiten en paal stuiten. En als je dan zelf niet scoort dan geldt de wet, dat de 

tegenstander het wel doet. 2 enorme dekkingsfouten zorgen ervoor dat wij 

met een 2-1 achterstand de kleedkamer ingingen. Een enorme deceptie naar 

een goede eerste helft. In de 2
e
 helft bleef Oldeboorn goed voetballen, maar 

de eerste diepe bal van Sparta stuitte over de verdediging heen en werd met 

een lobje afgemaakt. Een paar minuten later zelfde verhaal en wederom 

vloog de bal met een boogje over Stefan in de goal. Zo veel beter, en 4-1 

achter echt onbegrijpelijk. Oldeboorn ging nog vol drukken, maar het zat 

niet mee. Jelle Jacob raakte nog de paal, en Johannes zag een schot 

onderkant lat via de doellijn weer het veld in spatten. De eindstand werd 

uiteindelijk nog 4-2 door een treffer van Jeroen maar verder kwamen we 

niet. Gesteund door het goede spel tegen Sparta gingen we na een vrij 

weekend de strijd aan met Frisia 4. De scheids was wederom een groot 

probleem maar gelukkig wist Wieger Huisman in de kroeg nog te regelen 

dat August de Jong wilde fluiten. De 12 anderen die we daar voor gevraagd 

hadden konden of wilden allemaal niet. Blijkt dus toch maar weer dat we 

niet zonder Jentje kunnen. Hoe goed de bedoelingen ook waren van 

Oldeboorn na een half uur spelen stond er een ontluisterende 0-4 op het 

bord. 4 persoonlijke fouten en slappe hap van het hele elftal bleek dit een 

offday. Door een treffer van Tim was de ruststand 1-4. In de 2
e
 helft was het 

wel ietsje beter. Door goals van Tim en Jeroen kwamen we nog terug tot 3-

4. Daarna mocht Frisia vanaf de stip de 3-5 nog scoren. Johannes was nog 

een keer dichtbij een goal, maar hij nam te veel tijd waarna zijn schot werd  



  

 

geblokt. Deze wedstrijd was in het 1
e
 half uur al verloren. Dit betekende de 

5
e
 nederlaag op rij, waarvan 3 gewoon zeer onnodig. Volgende week gaan 

we op bezoek bij hekkensluiter Nicator 4. Zien of we dan eindelijk de 

negatieve reeks kunnen doorbreken. Johannes Watzema 

 

Jeugdverslagen 
SJO WTTC C1 – Oldeboorn C1 

Zaterdag 8 november moesten wij voetballen tegen sjo wttc c1, we moesten 

om tien uur beginnen. De eerste helft stonden Rico en Sietse op wissel. We 

begonnen de wedstrijd goed, we waren vel op de bal. Toen de eerste helft 

afgelopen was stonden we achter met 1-0. We liepen naar de box en hadden 

even pauze. Toen de wedstrijd weer begon waren Rico en Sietse er in 

gekomen voor Wolter en Jisk. In de tweede helft heeft sjo wttc nog 3 x 

gescoord, toen stonden we achter met 4-0.Wij hebben nog wel een aantal 

mooie kansen gehad, maar deze gingen er helaas niet in. In de laatste tien 

minuten heeft Tjitze nog een goal gemaakt, iedereen deed goed zijn best 

maar we hebben jammer genoeg toch verloren met 4-1. Gr. Rinse Tijsma 

 

Oldeboorn D1 – Sport vereent D1 
Wij moesten zaterdag tegen sport vereent voetballen. 

Het was een spannende wedstrijd want wij stonden 3
e
 en hun stonden 2

e
. 

Wij begonnen niet echt heel goed, we kwamen meteen al op een 2-0 

achterstand. Na een mooie vrije trap van djurre die net goed viel zodat rik 

hem erin kon tikken. 2-1. een spannende 1
e
 helft dus. In de tweede helft 

begonnen we ook niet zo goed. Het werd 3-1 en kort daarna scoorde Gerben 

alweer met een mooie vrije trap, 3-2 Toen scoorden hun ook weer 4-2. 

En toen kwam Gerben met een mooie actie en gaf mooi voor op rik en die 

schoot hem er in. 4-3. Toen waren we de controle kwijt en scoorden hun de 

5-3, 6-3 en de 7-3. Het was een leuke wedstrijd. Groeten Tjitze Brandsma 

 

Oldeboorn D1-Langezwaag D2 / 8 november 2014 
Wij hebben zaterdag gevoetbald tegen Langezwaag  en met 6-0 gewonnen. 

De eerste helft had Jentje de eerste gemaakt en de tweede en de derde was 

van Levi. De tweede helft had Sil Jentje en Levi. De tweede helft kreeg 

Langezwaag meer kansen maar dan hadden wij de bal al weer afgepakt. En 

hun waren ook goed maar wij waren beter en hadden meer balbezit.  

Erik Heerma 

 

 



  

 

Aengwirden F2G – Oldeboorn F1 
Op 22 november in de regen op naar Tjalleberd! Toen we daar aankwamen 

was het gelukkig weer droog… De eerste helft ging ongeveer gelijk op, al 

vond de meeste actie plaats op de helft van Oldeboorn. We hadden een paar 

mooie kansen, die er ondanks de goede inzet, net niet in gingen. Mees stond 

de eerste helft op keep, had een paar mooie reddingen, maar hoefde verder 

niet heel veel in actie te komen. Tot aan de rust bleef het 0-0… Na de rust 

speelde Oldeboorn iets aanvallender dan in de eerste helft. Eerst scoorde 

Rimer een doelpunt en vlak voor het eindsignaal scoorde Jesse, 0-2! Sjoerd 

stond de tweede helft op keep en  had eveneens een paar mooie reddingen, 

maar wat was het koud voor de keepers! Na het voetballen snel onder de 

‘warme’ douches!!!! Het was een spannende wedstrijd, door Oldeboorn 

gewonnen met 0-2! Groetjes van Mees Beeuwkes (en zijn moeder) 

 

Oldeboorn F1 – FFS F1 
Wij hebben zaterdag 22 november tegen Stobbegat gespeelt. 

Bij de eerste helft hebben wij goed gespeeld en wij hadden  

bijna een goal gescoord. 

Maar bij de tweede helft hebben wij ook een kans gehad  

maar opeens scoorde de tegenpartij.     

Het was een spannende wedstrijd de tegen partij had ook veel kansen 

gehad. Groetjes Janieck van Asperen 

 

Pupil van de week 
Naam: Joris van Rooijen 

Leeftijd en team: 8 jaar, E1 

Op welke plaats speel je: meestal middenveld of spits 

Op welke plaats speel je het liefst: spits natuurlijk! 

Beste voetballer ter wereld: van Persie 

Beste voetbalclub ter wereld: Barcelona 

Leukste televisie programma: Cartoon network 

Doe je ook aan andere sporten: nee, nu alleen nog voetbal 

Heb je huisdieren: ja, Bente onze hond en 4 kippen en een haan. 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Hotze 

Wat eet je het liefst: Lasagne 

Wat eet je liever niet: spruitjes en witlof 

 

 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juist antwoord is B: zolang de aanloop niet is afgerond, kan de speler 

niet worden bestraft. Maakte hij nog een schijnbeweging nadat de aanloop 

al was afgerond, dan kan de scheidsrechter ingrijpen. In deze situatie 

gebeurt er niets onreglementair en is het gescoorde doelpunt dus gewoon 

geldig. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Kleurplaat 



  

Kantinedienst 

Wedstrijdprogramma 
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 

 

Zondag 14 december 

Oldeboorn 1 – RES 1    14.00 

Harlingen 5 – Oldeboorn 2   09.30 

Oldeboorn 4 – Thor 2    10.00 

 

Zondag 25 januari 

AVV – Oldeboorn 1    13.30 

 

Zondag 1 februari 

Oldeboorn 1 – Langezwaag 1  14.00 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


