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Jaargang 55 nummer 9 

Paul Gascoigne is weer eens geblesseerd. De voormalig international, die 

onlangs bekendmaakte voortaan alleen nog maar aangesproken te willen 

worden met G8, zou binnenkort optreden in het BBC-televisieprogramma 

Come Dancing Christmas. Daarin zou hij met een bekende kunstrijdster 

een kühr opvoeren. Maar hij heeft moeten afzeggen voor de opnames 

vanwege een rugblessure, die hij opliep tijdens het oefenen. Als schuldige 

wijst Gascoigne naar zijn vriend Jimmy Gardner, de befaamde bierdrinker 

met de alleszeggende bijnaam 'Five Bllies' (Vijf Buiken). 

"Ik probeerde hem op te tillen, maar er gebeurde een vreselijk ongeluk en 

ik werd verpletterd op het ijs. Jimmy is geen Jane Torville, moet je weten." 

De BBC wist de plaats van Gascoigne op te vullen met een andere 

voormalig voetballer: David Seaman, oud-doelman van Arsenal. Seaman: 

"Dit is niet de eerste keer dat ik Gazza moet vervangen."  



  

Belangrijke datums 
28 december   Douwe Venema toernooi 10.00 

3 januari   Nieuwjaarsborrel  17.00 

Maart    Sponsorloop 

30 Mei    Koeschijtactie  

15 augustus   Happerij i.p.v. BBQ 

 

Uit de bstuurskamer 
Na de ledenvergadering had ik de neiging om de Facebook duim omhoog te 

houden. Wat een opkomst, maar vooral het meedenken met de club, dank 

hiervoor. Dit geeft ons jong en ietwat onervaren bestuur een goede boost! 

Wat een vrijwilligers hebben zich aangemeld, ook al weer zo iets. We 

hebben ook wel zorgen, hoe komt het met onze faciliteiten en onze leden en 

de hogere kosten?. Maar door de ledenvergadering met de ideeën en 

groepen die zich gaan vormen binnen de VVO,zijn wij als bestuur blij 

verrast. Om zo het goede naar boven te halen en te houden is grandioos. 

Wat een leuke bijeenkomst had de jeugdcommissie georganiseerd en ook 

wat een enthousiasme van degenen die aanwezig waren, ook hier zijn leuke 

ideeën naar voren gekomen en zal worden uitgewerkt door de 

jeugdcommissie en leiders en trainers! De activiteitencommissie heeft een 

vergadering gehad, de eerstkomende bijeenkomst voor alle leden, 

sponsoren,donateurs en vrijwilligers is vastgesteld op 3 januari 2015 a.s. we 

gaan dan proosten op het 2
e
 deel van het voetbalseizoen 2014/2015. 

Verder in dit boekje is in de agenda de andere activiteiten vermeld en zal er 

een uitnodiging zijn voor de nieuwjaarsborrel. En vergeet niet de social 

media..Facebook pagina van de VVO, die van fans van het eerste elftal was 

er al, de vele groepsapps die er zijn, barlijsten en andere info via de mail, zo 

blijft iedereen op de hoogte. Terwijl ik dit type is de jeugd al met 

wintervakantie, de senioren mogen nog even. 

Hele fijne dagen en tot 3 januari 2015. 

Groet, Bea 
 

Allereerst DANK aan verslaggever en keeper Jorrit de Boer, hij maakt er een 

prima verslag van zie website voetbalnoord .nl Zo hoor je een verslag te maken en 

niet alleen maar verwijten maken, richting een ploeg en trainer als je eens verliest 

(Oldeboorn) Wat een slecht wedstrijd verslag was dat, mij op voetbalnoord te kijk 

zetten dat ik mijn ploeg opdracht gegeven zou hebben, om alleen maar fysiek 

geweld toe te passen. Respectloos en onbeschoft, slecht van hun bestuur om daar 

niet in te corrigeren. Zo denk ik erover, wens hun wel alle succes toe richting 

het…… KAMPIOENSCHAP!! Ze hebben er de ploeg voor. (trainer Kuinre) 

 



  

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!! 

 

Winterprogramma 1e elftal  
Laatste training 19 december 

Start training 6 januari 2015 

Zondag 11 januari Oldeboorn – Boornbergum (oefenw.) 14.00 

Zondag 18 januari Akkrum – Oldeboorn 14.00 

Start competitie 25 januari 

AVV Terschelling – Oldeboorn 

Bij niet doorgaan een schaduwwedstrijd tegen Irnsum 

 

Piet`s overzicht 
Hierbij i.v.m. wat “gezondheidsperikelen” 

een wat korter overzicht dan normaal. 

Oldeboorn 1 heeft gisteren overtuigend de 

1e periodetitel weten binnen te slepen. Na 

een 5-1 overwinning op RES blijft men ook 

nog koploper in de 5
e
 Klasse. Een week 

eerder werd Blankenham ook nog even 

verpletterd met 0-13. Zoals het programma 

er nu uitziet hervatten zij de competitie weer op 25 januari a.s. met een 

reisje naar Terschelling. Op 1 februari komt Langezwaag dan langs in 

Aldeboarn. Oldeboorn 2 heeft de laatste wedstrijd voor de winterstop 

helaas in Harlingen niet in winst kunnen omzetten. De 4-0 nederlaag zorgt 

ervoor dat men nu de 9
e
 plaats op de ranglijst inneemt. Dat moet na de 

winterstop beter. Om te beginnen op 8 februari, en dan wederom in 

Harlingen. Oldeboorn 4 verloor een week geleden in Appelscha met 3-1 

van Stanfries, en zondag had de tegenstander (Thor 2) te weinig spelers. Zo 



  

sluiten ook zij de 1
e
 competitiehelft af met een teleurstellende 9

e
 plek. 

Volgens het programma mogen ze het op 8 februari thuis weer proberen 

tegen Thor. Onze jeugdteams deden het de 1
e
 seizoenshelft aanmerkelijk 

beter. Oldeboorn C1 wist de laatste 2 wedstrijden te winnen (Gorredijk C2 

0-3 en Blue Boys C1 1-6), hetgeen een 3
e
 plek opleverde. Meer zat er ook 

niet in. Een mooie 1
e
 seizoenshelft gespeeld. Oldeboorn D1 wist ook de 

laatste wedstrijd met 5-0 te winnen, en wel tegen Gorredijk D3. Zij 

eindigden hiermee als hoogste van onze jeugdteams, te weten 2
e
. Een prima 

prestatie. Oldeboorn E1 wist op het nippertje de buren in Akkrum nog 

even met 2-4 voetballes te geven. Een 3
e
 plek op de ranglijst is uiteindelijk 

het resultaat. Lijkt me ook uitstekend. Dan als laatste Oldeboorn F1. Ook 

zij wisten hun laatste wedstrijd in winst om te zetten. Langweer werd met 

4-1 terug gewezen. Ook onze jongste kroost wist hierdoor een 3
e
 plek te 

veroveren en te behouden. Kortom alle jeugdteams hebben naar behoren 

gepresteerd. Hopelijk is de sfeer tijdens de 1
e
 seizoenshelft bij de teams ook 

goed geweest. Dan kunnen we nu een paar maand genieten van de 

winterstop, en maar afwachten of “Koning Winter” nog gaat toeslaan, 

anders gaan we gewoon vanaf eind januari (1
e
 elftal) weer “los”. Ik wens 

dan ook alvast een ieder Fijne Feestdagen en een Sportief en Gezond 2015 

(en geen dingen doen, die ik ook niet zou doen….). Oh ja, nog even een 

uitspraak van oud-voetballer George Best (1946-2005); Op de vraag of hij 

in z’n carrière niet veel gemist had door zijn drankgebruik: “Veel gemist? 

Ja, ik heb nooit Miss Venezuela of Miss Canada gehad”… 

 

Vreemd 
Als je zo het overzicht leest dan valt er iets op. Zo moet het tweede weer 

naar Harlingen en zou het vierde weer tegen Thor moeten. Even het 

wedstrijdschema van de KNVB erbij gehaald en jawel het staat er echt. 

Hebben ze denk ik het programma weer omgegooid dus we moeten maar 

afwachten wat op 8 februari het juiste programma is. 

 

Gefeliciteerd 
Ons eerste elftal met het winnen van de 1

e
 periode. De bovenste drie waren: 

01 Oldeboorn   13-36  63-14 

02 Oldeholtpade 13-32  50-8 

03 Mildam  13-51  50-15 

 

 



  

Facebook 
Er is nu ook een groep VVO-voetbalvereniging Aldeboarn. Wordt lid of 

maak anderen lid. Kunnen leiders of spelers mooi de uitslagen opzetten. 

Heb je nog foto`s of anekdotes plaats die. Ook mooi om oud leden terug te 

vinden. 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een bekerwedstrijd tussen twee teams in de B-categorie eindigt 

in een gelijkspel. Nu moet de beslissing vallen uit het nemen 

van strafschoppen. Bij het laatste fluitsignaal had partij A elf 

spelers en partij B tien spelers op het speelveld , omdat een 

minuut voor het eindsignaal een speler van team B een 10 

minuten straftijd is opgelegd. Hoeveel spelers mogen 

deelnemen aan de strafschoppenserie? 

a. 20 spelers 

b. 21 spelers 

c. 22 spelers 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

 

Piet van der Feer Bokaal 
Douwe Hein Akkerman 20 

Age de Jong 20 

Robert van Roeden 16 

Klaas Hartmans 8 

Ate Bergsma 8 

August Faber 7 

Anno Huisman 6 

Tim Tjoelker 6 

Johannes Watzema 5 

Robert van Steinvoorn 5 

Johannes Nijdam 4 

Ophir Ashur 4 

Jeroen Beeksma 4 

Siete Veenstra 4 

Hotse Dekker 3 

Arnold Oosterbaan 3 

Martin Meester 3 

Patrick Antonissen 3 

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 (81) 
Oldeboorn in FVB op dreef tegen Warga  

Zaterdag is de competitie in de hoofdklassen van het FVB-voetbal 

begonnen. In de zondagklasse komen dit seizoen liefst vijf nieuwe 

verenigingen uit en een daarvan, Warga, moest gisteren op bezoek bij 

Oldeboorn. Het werd bepaald geen memorabel debuut van de Wergeasters, 

want Oldeboorn kon na afloop tevreden wijzen op de 5-2 score.Die was 

overigens, gezien het spelbeeld, lichtelijk geflatteerd. Trainer Bonne de 

Vries was uiteraard een tevreden man:,, Wy ha in hiele jonge ploech, mei 

fiif nije minsken en dat freget oanpassing. Us tarieding wie net best en dan 

no is it fansels hartstikke moai dat jo sa,n earste wedstryd sa dik winne. 

Daar leek het aanvankelijk helemaal niet op, want het was Warga dat het 

initiatief naar zich toetrok en door middel van een schitterende vrije trap 

van Ronnie Rietveld op 0-1 kwam. Oldeboorn speelde opportunistisch en 

kon nauwelijks kansen creëren, mede omdat Warga,s laatste man Andre 

Terpstra goed stond te verdedigen. Na een half uur kon Oldeboorn toch 

gelijk maken uit wat de eerste echte kans was. Sietse Akkerman scoorde 

fraai. Na rust was de thuisclub heer en meester. Na drie minuten kon 

Douwe Hein Akkerman 2-1 scoren, maar toen Ronnie Rietveld meteen 

daarna gelijk maakte was er weer van alles mogelijk. Maar Oldeboorn ging 

steeds beter spelen en dat leverde in de 22ste minuut de 3-2 op van Henrico 

Veerman. Toen het kort daarna 4-2 werd door opnieuw Akkerman, was 

Warga geklopt. Veerman mocht de eindstand op 5-2 bepalen.     

  

Eindstand 1994-1995 Hoofdklasse 

01 Houtigehage       22-33 50-25 

02 Robur       22-32 52-23 

03 Thor        22-28 37-31 

04 Langezwaag       22-27 43-42 

05 Udiros       22-25 42-34 

06 de Westhoek      22-24 41-25 

07 Haulerwijk       22-22 42-39 

08 Warga       22-21 48-34 

09 Oldeboorn       22-18 44-47 

10 Sport Vereent    22-16  26-50 

11 Black Boys       22-16 27-52 

12 Langweer       22-2   18-76 

  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn 1 – Aengwirden 1 

Na de knappe 2-8 overwinning in en tegen Blauwhuis, stond 30 november 

de derby tegen Aengwirden op het programma. Vorig seizoen eindigde de 

uitwedstrijd in een gelijkspel (0- 0) en de thuiswedstrijd in een 2-1 

overwinning voor Oldeboorn. Oldeboorn weet dus dat de ploeg uit 

Aengwirden een lastige tegenstander is. Klaas Hartmans begon op de 

nummer 10 positie, omdat Anno Huisman een wedstrijdje naast de lijnen 



  

moest brommen naast door zijn schorsing. Oldeboorn kreeg de opdracht 

mee om vanaf het begin druk te zetten op Aengwirden, maar het was de 

ploeg uit Tjalleberd die in de begin fase van de wedstrijd druk uitvoerde op 

Oldeboorn. De boarnsters hadden het in de eerste kwartier van de wedstrijd 

hier moeilijk, maar naarmate de wedstrijd vorderde voetbalde ze zich hier 

steeds beter uit. Het was Douwe Hein Akkerman die Oldeboorn op 1- 0 

zette door een voorzet van Johannes Nijdam. Aengwirden kreeg bijna geen 

kansen op 1 schot op goal na, maar die ging hard over het doel. Na 40 

minuten kwam Oldeboorn op een 2-0 voorsprong. Een goeie pass van Hotse 

Dekker over de hele van het veld kwam terecht bij Douwe Hein Akkerman, 

die de bal vervolgens voorgaf op Klaas Hartmans. Klaas Hartmans was 

degene die koelbloedig afronden en 2-0 maakte. Vlak voor rust werd het 

nog 3-0. Johannes Nijdam werd goed diep gestuurd door een mooie diepte 

pass van Wietse Huisman, Nijdam schot de bal beheerst langs de doelman 

en zorgde voor de 3-0 ruststand. Vlak na rust werd een vrije trap toegekend 

aan Oldeboorn. Age de Jong ging achter de bal staan en hij was op degene 

die bal snoeihard in de verre hoek schot, 4-0. In de 62
ste

 minuut werd 

Robert van Roeden aangespeeld door Tom Proot. Robert van Roeden 

maakte een mooie actie tot de achterlijn en zag Douwe Hein Akkerman vrij 

staan voor de goal, van Roeden gaf de bal goed voor en Akkerman rondde 

beheerst af. In de 65
ste

 minuut kwam Ringo Crone erin voor de leeg 

gestreden Douwe Hein Akkerman. Age de Jong probeerde Klaas Hartmans 

in de 75
ste

 minuut diep te sturen met een lange bal. Age de Jong baalde al 

omdat de bal eerst niet goed bleek te zijn, maar door goed druk zetten van 

Klaas Hartmans kwam hij toch nog aan de bal en schoot de hij de bal langs 

de uitkomende keeper van Aengwirden. In de 76
ste

 minuut kwamen Arnold 

Hobma en Tim tjoelker in het veld voor Hotse Dekker en Tom Proot. In de 

81
ste

 minuut kreeg Aengwirden een vrije trap, Oldeboorn was in de 

veronderstelling dat zij de vrije trap meekregen omdat de speler van 

Aengwirden net iets gevaarlijker inkwam dan Robin Faber. De muur stond 

nog niet op de goeie plek en keeper Dennis Faber stond nog bij de paal, 

maar de bal lag wel in het doel 6-1. Vlak na de aftrap van Oldeboorn kwam 

de 7-1 op het scordebord, na goed doorstoren van Johannes Nijdam die de 

bal vervolgens om de keeper heen schot. Oldeboorn staat voorlopig 

bovenaan de ranglijst met 30 punten uit 11 wedstrijden. Er zijn nog 2 

wedstrijden te spelen voor de 1
e
 periode van de competitie. De eerst 

volgende wedstrijd van Oldeboorn is de uitwedstrijd tegen Blankenham, 

een onbekende voor de ploeg. Een week later staat de thuiswedstrijd tegen 

RES op het programma. Oldeboorn heeft het dus zelf in handen om de 1
e
 

periode te winnen. Dennis Faber 

 



  

Blankenham 1 – Oldeboorn 1 
Op een natte en koude 7 december reisden de mannen van Piet de Winter af 

naar het pittoreske Blankenham. Na een paar kansen voor Oldeboorn was 

het Johannes Nijdam met een Robertachtige solo die de bal achter de keeper 

van Blankenham schoof. De tweede goal kwam van Douwe Hein die een 

voorzet van rechts met een tegendraadse volley prachtig in het doel legde. 

De derde goal kwam op naam van Robert van Roeden. Hij maakte een actie 

op links trok naar binnen en schoot de bal in de verre hoek. Age de jong 

pikte de bal op rond de 16 meter en met harde droge knal verdween de bal 

in de goal. De corner van Douwe Hein verdween via een been van een 

Blankenhamster in het eigen goal. Hierna stokte de doelpuntenmachine van 

Oldeboorn er werd met 0-5 stand gerust. In de tweede helft werd er beter 

gespeeld door Oldeboorn en resulteerde als snel in de 0-6. Age kopte een 

voorzet van Johannes Nijdam binnen. Na goed doorkomen van klaas 

Hartmans was het Douwe Hein die zijn voorzet goed afrondde. 0-7. 

In de kluts na een corner was het uiteindelijk Age de Jong die als laatste 

zijn voet tegen de bal zette. 0-8. Age de Jong werd weggestuurd vanaf kop 

cirkel. Hij ging vervolgens op snelheid op het doel af en rondde beheerst af 

in de korte hoek.0-9. De 0-10 kwam van de voet van Douwe Hein die 

doorkwam op links en vervolgens uithaalde. Vervolgens was het Klaas 

Hartmans die zich met een actie door de 16 van Blankenham worstelde en 

de bal rechts in het doel plaatste achter de keeper.0-11 Wederom was het 

Douwe Hein die doorkwam op links en uithaalde. 0-12. Daarna was het de 

ingevallen Tim Tjoelker (die uitstekend inviel en verantwoordelijk was 

voor 2 assists.) die Johannes Nijdam wegstuurde. Deze ronde vervolgens 

goed af en zette de 0-13 op het scorebord. Dit was tevens de eindstand. 

Volgende week speelt Oldeboorn thuis tegen RES. Bij winst is de periode 

titel binnen (bier! Tsooo! ). Robin Faber 

 

Oldeboorn 2 wint eindelijk weer 
Op zondag 23 november ging Oldeboorn 2 op bezoek bij hekkensluiter 

Nicator 4. Na een dramatische reeks werd het wel weer eens tijd voor een 

overwinning. Met 13 man reisden we af naar Leeuwarden. De volgende 11 

begonnen in de 4-3-3 opstelling: Stefan-Corne, Jan Hendrik, Ophir, Floris-

Rene, Arnold, Jelle Jacob-Jeroen, Johannes W, Aaltsen. De wissels waren 

Johannes vd Wal en Wiemer. Doordat het 4
e
 op het laatste moment was 

afgelast kwamen Auke en Robbert het 2
e
 supporteren. Na een rommelig 

begin van 2 kanten kwam Oldeboorn na een kwartier op 0-1 voorsprong. Na 

een prachtige steekpass van Arnold ontsnapte Johannes aan de 

buitenspelval. Hij sprintte de verdedigers van Nicator eruit en schoof de bal 

langs de keeper. Nog geen 5 minuten jaagde hij goed door op de keeper. 



  

Deze schrok daar zo van, dat hij pardoes de bal in zijn voeten schoof. Dit 

buitenkansje ronde hij met een geplaatste bal in de hoek goed af. Daarna 

had Jeroen de stand op 0-3 kunnen brengen maar zijn schot ging naast. 

Oldeboorn speelde niet goed, en geknoei achterin leverde de 1-2 op. Daarna 

kwam er weer een steekpass van Arnold op Johannes. Deze keer gaf hij een 

perfecte voorzet op Aaltsen die de bal langs de keeper schoot. Wederom 

bleef de marge van 2 goals niet lang staan. Binnen een minuut stoomde de 

laatste man van Nicator op, en schoot de bal langs Stefan nadat hem geen 

strobreed in de weg was gelegd. Voor rust kwam Oldeboorn wel weer op 

een marge van 2. De doorgebroken Jeroen werd met een Ippon naar de 

grond getrokken in de het 16-meter gebied en kreeg terecht een penalty. 

Deze werd door Johannes onberispelijk in de benedenhoek geschoten. 2-4 

was de ruststand. In de 2
e
 helft kwamen Johannes en Wiemer in de ploeg 

voor Jan Hendrik en Ophir. Oldeboorn wilde snel in de 2
e
 helft de wedstrijd 

beslissen. Nicator werd overlopen, alleen Jeroen had het vizier vandaag niet 

op scherp staan. In de eerste 10 minuten na rust had hij er zo 4 kunnen 

maken. De ene kans was nog makkelijker dan de andere, maar scoren deed 

hij niet. De 2-5 kwam er uiteindelijk wel. Johannes brak door via de 

rechterkant en zag Arnold vanuit het middenveld mee opkomen. Hij legde 

de bal prima terug en vanaf rand 16 schoot hij de bal prachtig in de 

linkerbovenhoek. Diezelfde Arnold maakte vlak daarna ook de 2-6. 

Wederom kwam de pass van Johannes, en ditmaal schoot hij met een 

diagonale schuiver de bal langs de doelman. Johannes vond het daarna wel 

welletjes en liet de laatste 20 minuten uitspelen door Ophir. Zo’n 10 

minuten voor tijd, klutste de bal in de 16 tegen de arm van Ophir. De 

scheids legde de bal op de stip, dit cadeautje werd met beide handen 

aangepakt door Nicator, 3-6. Het slotakkoord van deze wedstrijd was voor 

Floris. Hij stoomde vanuit de verdediging op richting de goal van Nicator. 

Na een paar ééntweetjes met hakjes en buitenkantjes stond hij ineens oog in 

oog met de keeper. Floris faalde niet en bepaalde de eindstand op 3-7. 

Eindelijk weer eens 3 punten. Het spel was nog niet groots, maar deze 

tegenstander was niet sterk genoeg om het ons moeilijk te maken. Een week 

later wachtte middenmoter Black Boys 4. Wederom werd er geen 

scheidsrechter gevonden en besloot Johannes om zelf maar te fluiten. Op 

zondagochtend om 9.50 ging de telefoon. Het bleek de leider van Black 

Boys. Bij hen waren er 6 van de 13 spelers niet op komen dagen, 

belachelijk om je team zo in de steek te laten. Hun leider was er wel klaar 

mee, en gaf ons de toestemming om 3-0 op het wedstrijd formulier te 

noteren. De 2
e
 overwinning op rij waar we niets voor hoefden te doen. 

Volgende zondag wacht Bakhuizen 2 om 12.00 op ons sportcomplex. 

Hopen dat we dan nog wel een scheidsrechter hebben. Uit werd onnodig 

verloren van Bakhuizen, tijd voor revanche. Johannes Watzema 



  

Kleurplaat 



  

Jeugdverslagen 
Blue Boys C1- Oldeboorn C1, 

Vandaag was het de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie in Nij Beets. 

We kregen een box en waren in een fractie van een seconde op het veld. 

Sietse had aangegeven niet te kunnen spelen, dus die is buiten de lijnen van 

het veld gebleven. De warming-up verliep goed. Even een balletje op de 

goal pompen en daarna in de basisformatie: keeper Ids; Leon, Djurre, Rik 

en Wolter vormen de verdediging; middenveld Iwan, Tjitse en Rinse; 

aanval Anouk, Cedric en Rico en als wissel Gerben. Het fluitsignaal ging en 

we begonnen wat slap aan de wedstrijd. Er was weinig inzet en er werd 

slecht rondgespeeld. Op de momenten dat we een kans creëerden waren we 

wel meteen gevaarlijk. Iedereen wist na 20 minuten wel dat er gescoord 

moest worden. We besloten alles op alles te zetten om voor de rust nog een 

goal te maken. Al snel zag Tjitse, Cedric vrij lopen en gaf de steekpas. 

Cedric nam aan en wist de bal naast de keeper in de goal te prikken (0-1). 

Er was opluchting want we waren van de 0 af. Kort daarna werd door 

Cedric, Iwan gevonden die vrij stond. Die wist zijn eerste goal van het 

seizoen te maken door de bal naast de keeper te schuiven (0-2). De 

scheidsrechter floot af voor de rust. In de rust is Gerben gewisseld voor 

Cedric en kwam Gerben in de spits-positie te staan. In de tweede helft werd 

er bij Blue Boys slecht uitgeschoten door de keeper en daarvan profiteerde 

Gerben (0-3). Blue Boys had een paar andere spelers voorin gezet. Die 

wisten door te breken en een doelpunt te maken (1-3). Bij Oldeboorn werd 

daarna weer rondgespeeld. Iwan zag de keeper een beetje voor zijn goal 

staan en hij schoot een stiftballetje over de keeper heen in de goal (1-4). Bij 

Oldeboorn waren we er nu van overtuigd dat we de overwinning al naar 

onze zijde hadden getrokken. Djurre had Tjitse horen vragen en gaf hem de 

bal mee, waardoor hij 1 tegen 1 met de keeper kwam te staan, hij rosde de 

bal zo hard op de keeper dat deze hem niet meer kon stoppen (1-5). Vlak 

voor tijd werd Tjitse in de zestien meter nog onderuit gehaald. De 

scheidsrechter floot voor een penalty. Trainer Piet dacht Djurre de penalty 

te laten nemen omdat hij de club zou verlaten. Alleen Djurre (ik) dacht die 

bal eens even in de kruising te rossen. Helaas, de bal vloog hoog over de 

kruising. De scheidsrechter floot af. We bedankten de tegenstander en 

gingen omkleden. Eindstand is 1-5 en we zijn tevreden. In Aldeboarn 

hadden we in de kantine nog een etentje om het seizoen af te sluiten. Hessel 

heeft een teamschilderij gekregen omdat hij zijn been heeft gebroken. 

Gerben en ik (Djurre) hebben een oorkonde en teamfoto gekregen omdat 

wij de club gaan verlaten. Gerben wil profvoetballer worden en probeert via 

VV Akkrum hogerop te komen. Djurre gaat vanwege verhuizingen voor 

GAVC (Grou) spelen. Ik wil iedereen bedanken voor de inzet die jullie in 



  

mij hebben gestoken en de vele fijne voetbal uren. In de toekomst hoop ik 

VV Oldeboorn tegen te komen met GAVC! Ik zal dan wel een bal door 

mijn benen laten spelen ;). Bedankt en tot ziens, Djurre van der Woude 

 

C-junioren 1e seizoenshelft 2014-2015. 
Op zaterdag 13 september was de start van het nieuwe seizoen. Met wat 

nieuwe spelers en een geheel compleet nieuwe “leiding” werd er thuis 

afgetrapt tegen Read Swart. De selectie van 15 spelers was “uitgedund” 

door de afwezigheid van Jisk (voetblessure), waar hij later in het seizoen 

vaker last van zou hebben. De wedstrijd werd met een klinkende 

overwinning afgesloten (12-3). Doelpuntenmakers waren Tjitze (6), Anouk 

(2), Cedric (3) en Rik. Er werd vanaf de eerste wedstrijd besloten om niet te 

gaan doorwisselen tijdens de wedstrijd, en tijdens de rust alle reservespelers 

in te brengen. Iedereen zou hierdoor zijn/haar wisselbeurt krijgen. Onze 

enige dame in het team (Anouk) was niet iedere wedstrijd aanwezig i.v.m. 

verplichtingen bij het meisjesteam van v.v. Oosterlittens. Zij was dan ook 

de 2
e
 wedstrijd afwezig. Deze werd gespeeld in St. Johannesga tegen DWP 

C1. Na een snelle 1-0 achterstand als gevolg van “onderschatting”, werd de 

wedstrijd uiteindelijk wel gewonnen met 2-7. Doelpuntenmakers waren 

Gerben (2), Rinse (2), Hessel (1) en Tjitze (2). De week erop ontvingen 

SJO Oostenburg C3 uit Oosterwolde. Dit bleek een ietwat “vervelende” 

tegenstander met teveel commentaar op alles en iedereen….Djurre en 

Anouk waren om uiteenlopende redenen niet aanwezig. Tijdens de 1
e
 helft 

lieten de spelers zien dat ze d.m.v. prachtig combinatievoetbal enkele 

schitterende doelpunten maakten. Deze doelpunten werden uiteindelijk 

gemaakt door Gerben (3), Rik (1), Cedric (1) en Tjitze (1), en zij zorgden 

voor de 6-1 overwinning. Wedstrijd nummer 4 was wederom onder 

prachtige weersomstandigheden, en nu in het ook al even prachtige 

Vledder. Tegenstander was St. BEW-Oosterstreek C1. Ook deze wedstrijd 

zou geen problemen opleveren. Met een ruime 2-10 overwinning togen we 

huiswaarts. Doelpuntenmakers deze keer Hessel (3), Rinse (1), Rik (1), 

Gerben (2), Tjitze (2) en Cedric (1). Ondanks deze forse overwinning liet 

men ook behoorlijk wat kansen liggen. Een week later stond de 

herfstvakantie voor de deur en de persfotograaf voorafgaand aan de 

wedstrijd op het veld. Dit bleek allemaal wat teveel van het goede. De 

concentratie was werkelijk bij alle spelers beneden ieder niveau. Na een 

complete “off day” bij iedereen werd de thuiswedstrijd tegen Langezwaag 

teleurstellend, maar zeker terecht, met 1-2 verloren. Anouk wist met 1 

doelpunt de eer te redden. De foto’s bleken later prima te zijn gelukt, maar 

het wedstrijdresultaat was zeker NIET gelukt. Afijn een weekje vakantie 

zou hopelijk iedereen weer goed doen. Twee weken later op naar Jubbega 



  

C2. Hier zou de grootste overwinning worden behaald tegen een zeer 

matige tegenstander. Van tegenstand was eigenlijk geen sprake, en bij wat 

meer scherpte had de uitslag ook makkelijk 2 keer zo hoog kunnen 

uitvallen. Met maar liefst 0-14 gingen we weer richting Aldeboarn. 

Doelpunten van Djurre (1), Rik (2), Gerben (5), Cedric (1), Rinse (1), 

Wolter (1), Anouk (1), en 2 e.d-tjes (oftewel eigen doelpunten van 

Jubbega). Een week later thuis tegen De Sweach, en dit betekende meer 

tegenstand. Uiteindelijk zou er gewonnen worden met 5-1, en de 

doelpunten werden verzorgd door Gerben (2), Tjitze (2) en Cedric (1). 

Ondertussen streden we mooi mee bovenin, maar de echte toppers stonden 

nog te wachten. Op 8 november de eerste topper in Terwispel tegen SJO 

WTTC C1. In een prachtige wedstrijd, waarin volop strijd was, trokken we 

toch ietwat geflatteerd aan het kortste eind. De 4-1 overwinning voor SJO 

WTTC was wel terecht, maar als we de kansen beter hadden benut, had er 

wel wat meer ingezeten. Beide keepers waren overigens wel in bloedvorm 

deze dag. De week erop mochten we van deze zware inspanning weer even 

uitrusten. Op 22 november stond de volgende zware wedstrijd op het 

programma, en wel thuis tegen Sport Vereent C1. Dit bleek wel een hele 

sterke ploeg te zijn, met enkele uitstekende spelers (waarbij zelfs al 

“baardgroei” was waar te nemen). Nadat we in de eerste helft niet veel 

hadden in te brengen, en de ruststand van 1-4 zeer terecht was, stonden 

onze jongens na rust op, en wisten zich terug te knokken tot 3-4, maar 

helaas zat er toen niet meer in. Sport Vereent wist in het laatste kwartier 

nog 3 keer te scoren. Ook deze uitslag van 3-7 was ietwat geflatteerd, en 

onze jongens hadden weer laten zien dat ze bereidt waren om voor iedere 

centimeter te knokken. Een heerlijke wedstrijd met een iets minder 

resultaat, waar we het ook nog met slechts 11 spelers moesten doen als 

gevolg van diverse blessures. Doelpuntenmakers Rik (2) en Gerben (1). 

Helaas moesten we vanaf deze wedstrijd Hessel missen met een dubbele 

beenbreuk als gevolg van een auto ongeluk in de week voorafgaande. 

Gelukkig kon hij wel bij de wedstrijd aanwezig zijn, en hij zou het vervolg 

van de competitie ook gewoon iedere wedstrijd meegaan. Ondertussen 

waren we wel duidelijk uitgeschakeld voor de titel, en was het maximaal 

haalbare een 3
e
 plaats. Dan was het wel belangrijk om in ieder geval de 

laatste 2 wedstrijden te winnen. Te beginnen in Gorredijk. Dit werd een 

moeizame wedstrijd waarin Gerben pas in de 50
e
 minuut de score wist te 

openen. Hierna was het verzet bij Gorredijk wel gebroken. Tjitze mocht met 

2 doelpunten het karwei afmaken. De laatste wedstrijd moest worden 

afgewerkt in Nijbeets tegen Blue Boys C1. Tijdens deze slappe wedstrijd 

werd wel duidelijk dat (bijna) iedereen wel verlangde naar de winterstop 

(ondanks wederom prachtige weersomstandigheden). Het zou uiteindelijk 

toch nog 1-6 worden door doelpunten van Cedric (1), Iwan (2), Gerben (1), 



  

Rik (1) en Tjitze (1). In z’n laatste wedstrijd voor de v.v. Oldeboorn mocht 

Djurre in de slotfase ook nog aanleggen voor een strafschop……..echter 

was het doel kennelijk te ver weggezakt in de turf, want ze zijn de bal nu 

nog aan het zoeken…..Na de wedstrijd hebben we met z’n allen 

(spelers/leiders/trainers/scheidsrechter) nog even een patatje en een snackje 

met wat drinken tot ons genomen in de kantine, waarbij we tevens Hessel 

een cadeau hebben aangeboden, en afscheid hebben genomen van Djurre 

(gaat naar GAVC) en Gerben (hij gaat het hogerop proberen). 

Scheidsrechter en trainers werden bedankt voor een leuke 1
e
 seizoenshelft, 

Hessel werd een voorspoedig herstel gewenst, en de vertrekkende spelers 

veel succes bij hun nieuwe club. De leiders hebben de 1
e
 seizoenshelft als 

zeer prettig ervaren, en willen ook alle ouders bedanken voor het rijden, en 

aanwezig zijn bij de wedstrijden, en hopen ook de 2
e
 helft van het seizoen 

weer een beroep op jullie te mogen doen. Iedereen alvast Fijne Feestdagen 

en een Gezond Nieuwjaar gewenst. Oan’t sjen. De leiders 

 

Jubbega D2 – vv Oldeboorn D1 
Wij hebben zaterdag tegen Jubbega gespeeld. Na  lang spelen in de 1

e
 helft 

kwamen we op 1-0 voorsprong. We gingen met 1-0 voorsprong naar de 

kleedkamers. Kort na de rust scoorden we weer. 2-0 voorsprong. 5 minuten 

daarna scoorden we nog een keer. 3-0. En daarna scoorden we nog 2 keer. 

De eind uitslag:5-0. We hebben niet alleen gewonnen maar ook nog eens de 

0 gehouden. Dat betekent dat we een goeie keeper en verdediging hebben. 

Maar het middenveld was ook sterk die gaf steeds goeie passes. Het was 

koud maar daar hebben we niks van gevoeld. Jentje heeft 2 goals gemaakt 

ik heb 2 goals gemaakt en job heeft een doelpunt gemaakt. Dit was mijn 

verslagje. Groetjes Levi van der Wal  

 

Oldeboorn D1 – GAVC D3 
Zaterdag 29 nov was de wedstrijd aldeboarn tegen GAVC. 

Toen heeft aldeboarn met 5-0 gewonnen. 

Levi heeft 2 gescoord. 

Jentje heeft 2 gescoord. 

En Sil heeft 1 gescoord. 

De eerste helft hadden we veel kansen maar ze gingen bijna allemaal naast.  

maar na de rust ging het veel beter en scoorden we 4 doelpunten. 

Remco Weidenaar 

 

Oldeboorn D1 - Gorredijk D3. 
Zaterdag hebben we tegen Gorredijk gespeeld. 

Toen hebben we met 5-0 gewonnen. 



  

Dit was de laatste wedstrijd voor de winter stop. 

In de eerste helft heeft Sil gescoord en bij rust stond het een - nul. 

In de tweede helft scoorden Levi en Erik. 

En Sil heeft ook nog een penalty gemist. 

Het was een leuke wedstrijd. 

Groetjes van Tiemen Jelsma 

 

Akkrum E4 - Oldeboorn E1 
zaterdag moesten de tegen akkrum e4 voetballen we hebben 4-2 gewonnen 

Lyanne Dani en Ik hebben gescoord 

Lyanne had een mooie aanval en Danie een aanval en ik had hem met een 

vrijtrap gescoord 

Ridzert werd drie keer achter elkaar onderuit gehaald en ik bijna 

groetjes Hessel Jelsma 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: in het Handboek competitiezaken av 2014-

201515 (voorheen het bewaarnummer) staat in het landelijk gedeelte onder 

3.4 Tijdstrafregeling, bij punt 16: spelers die de tijdstraf nog niet volledig 

hebben ondergaan bij het starten van de strafschoppenserie, mogen wel aan 

de strafschoppenserie deelnemen. 

 

Wedstrijdprogramma 
21 december  Oldeboorn 4 – Donkerbroek 2  10.00 



  

Eindstanden jeugd 

 



  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


