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Belangrijke datums 
30 Mei    Koeschijtactie  

15 augustus   Happerij i.p.v. BBQ 

 

Uitslagen oefenwedstrijden 
Oldeboorn 1 – Gorredijk 1 2-1 

Oldeboorn 2 – Tijnje 2  3-1 

Oldeboorn C1 – Rottevalle C1 0-8 

Oldeboorn 2 – Tijnje 2  5-4 

Oldeboorn C1 – Irnsum C1 1-9 

 

Facebooknieuws 
Oldeboorn 1 – Kuinre 1 

Na de nederlaag tegen Oldeholtpade (2-1) word elke wedstrijd voor 

Oldeboorn belangrijk. Kom daarom allen om Oldeboorn te steunen. Het 

is nog niet zo ver, maar VV Oldeboorn maakt een grote kans op het 

kampioenschap. Deze wedstrijd is ook belangrijk in de strijd om het 

kampioenschap. De vorige wedstrijd tegen deze tegenstander werd 

verloren, onterecht, maar toch verloren. 

 

Indeling 35+ 7x7 
20 maart  Aengwirden 

10 april  Oldeboorn 

24 april  Akkrum 2 

8 mei   Blue Boys 

 

 

 



  

 Jarenlang organiseert v.v. Bakkeveen een fantastisch voetbalkamp, 

wat inmiddels een begrip is en niet meer weg te denken is in de Noordelijke 

provincies, waarbij kinderen met heel veel plezier aan deelgenomen 

hebben. Als opvolger van de KNVB (gestopt) heeft organisatie 

Sportpartners de taken overgenomen en zal  i.s.m. v.v. Bakkeveen het 

voetbalkamp voortzetten. Uit de administratie uit voorgaande jaren is 

gebleken dat er ook een aantal leden (jongens en meisjes) van uw club heeft 

meegedaan en die willen we graag weer benaderen via uw website om mee 

te doen. Bij voorbaat dank, 

 

 

Doe mee aan de Hollandse 

Voetbaldagen bij v.v. Bakkeveen 
                                                

Wil je in de schoolvakantie van 2015 ook meedoen aan een geweldig 

leuk Voetbalkamp !! Jarenlang een begrip in de wijde regio.. 

Kom dan naar v.v. Bakkeveen voor 5 dagen 

voetbalplezier met overnachting.  Deze 5 dagen 

staan bol van diverse voetbalactiviteiten 

gecombineerd met een gevarieerd 

avondprogramma. De kinderen hoeven zich 

absoluut niet te vervelen tijdens deze voetbaldagen.  

In samenwerking met v.v. Bakkeveen zal 

Sportpartners de Hollandse Voetbaldagen 

organiseren. Voor meer informatie (data) en inschrijven kunt u 

klikken op onderstaande link 
http://hollandsevoetbaldagen.nl/v-v-bakkeveen/ 
Wellicht zien wij u terug bij v.v. Bakkeveen.. 

Team Sportpartners  

http://hollandsevoetbaldagen.nl/v-v-bakkeveen/


  

Piet`s overzicht 
Breaking News!!!! Vers van de Pers komt er 

zojuist een mail binnen van de “TD man” van v.v. 

Oldeboorn. Of ik de indeling van het 35+ Team 7 

tegen 7 ook maar even wil vermelden in het 

overzicht. Ooit als Kabouters in een 7 tegen 7 

systeem begonnen, blijkt kennelijk de heimwee 

naar deze tijd zo groot voor deze “Oldies” dat ze 

wederom een team hebben aangemeld voor deze 

(wilde?) competitie. De oproep van de Frikandellenkoning stond vorige 

week pas in de Dorpskrant, en nu hebben ze al een team geformeerd. Deze 

ouwe rakkers starten op 20 maart a.s. in Aengwirden, en zullen verder in 

het strijdperk treden tegen Akkrum 2 (24 april) en Blue Boys (8 mei). Op 

vrijdagavond 10 april strijden deze ploegen dan in Aldeboarn tegen elkaar. 

Volgens welingelichte bronnen gaat het hier steeds om een toernooitje. Ik 

wens deze ouwe cracks alvast veel plezier en weinig spierpijn toe. Come 

you boys, you can do it……(ik moet er niet aan denken…). Ondertussen is 

in het centrum van “de stad” het kunstwerk weer herplaatst, nadat ook hier 

de hooligans hadden toegeslagen, en aangezien ze geen geschikte antieke 

vijver konden vinden, was de Tuorkemjitter de pisang. Ik heb begrepen dat 

Klaas B en Roscoe P Coltrane inmiddels zijn opgepakt, en zij hebben als 

alternatieve straf het monument inmiddels weer in schitterende staat 

teruggebracht. Verder werd bekend dat Klaas Postma binnenkort met Henk 

de Jong (trainer Cambuur) gaat onderzoeken of damesvoetbal in Aldeboarn 

weer tot de mogelijkheden behoort, want ja “dat ding tussen benen is ook 

maar niks”…). Feyenoord heeft inmiddels Binne Oosterbaan benadert als 

onderhandelaar in de soap Fred Rutten/Feyenoord. De verwachting is nu dat 

er zeer snel een oplossing zal worden gevonden. Binne staat bekend als een 

echte Feyenoord-man die denkt in oplossingen, en niet in problemen. Hand 

in Hand!!!! Zo stiekem aan wordt er op de velden overigens ook weer de 

nodige wedstrijdjes gespeeld. Veelal oefenpotjes, aangezien de 

amateurcompetities komend weekend pas weer in alle hevigheid losbarsten. 

Oldeboorn 1 speelde een oefenwedstrijd tegen Gorredijk en wist deze met 

een 2-1 winst af te sluiten. Ook werd er in competitieverband weer 

gespeeld. St. Jacob werd met 8-2 verpletterd, maar, maar, maar…….daar 

was afgelopen zondag de uitwedstrijd in en tegen Oldeholtpade……Een 2-1 

nederlaag…..Dit zorgt er toch weer voor dat de spanning in de top 3 terug 

is. En met uitwedstrijden tegen o.a. Mildam en Langweer moeten ze zeker 

nog gaan oppassen dat ze de titelkansen niet alsnog gaan verspelen. De 

komende 2 thuiswedstrijden voorzie ik geen grote problemen. Zondag a.s. 

dient er revanche te worden genomen op de eerdere nederlaag tegen Kuinre, 



  

en een week later zal ook Langezwaag puntloos huiswaarts keren. 

Oldeboorn 2 heeft ook 2 oefenwedstrijden gespeeld en wel 2 keer tegen 

Tijnje 2. Beide wedstrijden werden winnend afgesloten (3-1 en 5-4). Zij 

hervatten komend weekend gelijk met een derby in en tegen Akkrum 3. Een 

week later ontvangen ze Bakhuizen 2. Oldeboorn 4 begint rustig aan met 

een thuiswedstrijd tegen Read Swart en dan hebben ze een week later gelijk 

alweer vrij. Oldeboorn C1 heeft inmiddels ook 2 oefenwedstrijden 

gespeeld. Dit zonder succes. Beide wedstrijden werden volkomen terecht 

met forse cijfers verloren (Rottevalle C1 0-8 en Irnsum C1 1-9). Hopelijk 

weten ze zich zaterdag a.s. te herstellen thuis tegen LSC C4. Een week later 

gaan ze naar Joure C5. Oldeboorn D1 opent het bal met een uitwedstrijd in 

Joure, en de week erop thuis tegen Heerenveen D7. Oldeboorn E1 start 

ook gelijk met een derby, en wel thuis tegen Akkrum E4. Een week later 

hebben ook zij alweer vrij. Oldeboorn F1 gaat zaterdag a.s. naar 

Heerenveense Boys F6, en de week erop mogen ze thuis spelen tegen SJO 

RVC F6. En dan sportvrienden…Het is echt waar…v.v. Oldeboorn heeft 

weer een F2 team!! Deze toekomstige sterren van Oldeboorn F2 beginnen 

zaterdag thuis tegen Irnsum F4 en op zaterdag 14 maart a.s. mogen ze naar 

Heerenveense Boys F7. Iedereen maar weer veel plezier de komende 

weken, en niet in de “historische vijvers” komen…..Overigens is het ook 

nog een keer zo dat als je komend weekend in de basis begint, dan start je 

niet op de bank….. 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK (1) 
Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op 

een fluitje blaast. Wat beslist de scheidsrechter, als een speler hierdoor nabij 

de zijlijn de bal in zijn handen heeft genomen, omdat hij van mening was 

dat de scheidsrechter had gefloten? 

A. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 

indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding. 

B. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe 

vrije schop op de plaats van de overtreding. 

C. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 

onderbroken. 

D. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de speler de bal met zijn handen 

aanraakte (nabij de zijlijn) 

 

 HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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



  

Uit onze geschiedenis (84) 
ODV boekt moeizame zege op Oldeboorn 

ODV heeft zijn eerste wedstrijd van de nieuwe competitie met 1-2 

gewonnen van Oldeboorn, maar makkelijk was het niet voor de ploeg van 

trainer Ron Loof. ODV begon goed aan de wedstrijd en dat leverde meteen 

kleine kansjes op voor Ludzen Hoogenberg en Folkert Hoekstra, maar de 

keeper van Oldeboorn stond telkens in de weg. Naarmate de wedstrijd 

vorderde werd het spel van OV er niet beter op, terwijl Oldeboorn de 

handen dichtkneep dat het vlak voor rust nog steeds 0-0 stond. Toch ging de 

thuisploeg met een 0-1 achterstand de kleedkamer in, want Folkert Hoekstra 

scoorde in de 43e minuut de openingstreffer: 0-1. In het begin van de 

tweede helft liet ODV het wat hangen en kwam Oldeboorn steeds beter in 

de wedstrijd. ODV-keeper Richard de Jong hield de nul tot in de 58e 

minuut, maar was kansloos op een vrije trap van Oldeboorn speler Douwe 

Akkerman. De scheidsrechter keurde het loepzuivere doelpunt echter af, 

waarna de vlam in de pan sloeg met als gevolg 3 gele kaarten voor de 

thuisploeg. Het was wederom Folkert Hoekstra die Oldeboorn nog dieper in 

rouw dompelde en oog in oog met de keeper de 0-2 scoorde. ODV had het 

duel in die periode definitief kunnen beslissen, maar liet dit na. In de 90e 

minuut kreeg de thuisploeg nog een strafschop en die werd door Wietse 

Huisman feilloos ingeschoten: 1-2. Gelukkig voor ODV blies de 

scheidsrechter daarna meteen af en waren de 3 punten voor de ploeg uit 

Wijnjewoude. Trainer Loof was na afloop niet te spreken over het povere 

spel van zijn ploeg, maar was wel blij met de 3 punten. Maar dat het beter 

moet, dat is zeker. 

 

Eindstand 2012-2013 4
e
 klasse A K.N.V.B. 

01 Nieuwesch.    26-49 73-51 

02 ODV    26-47 76-67 

03 Franeker    26-45 63-44 

04 Akkrum    26-43 54-43 

05 FFS     26-40 65-58 

06 Surhuisterv.    26-40 49-44 

07 Read Swart    26-39 37-31 

08 Gorredijk    26-37 41-45 

09 Irnsum    26-36 63-73 

10 Thor     26-35 68-63 

11 Renado    26-34 49-44 

12 Aengwirden    26-25 47-76 

13 RES     26-24 43-62 

14 Oldeboorn    26-16 38-65 

 

 
HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG (1) 

VAN DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: Wanneer een toeschouwer op een fluitje blaast 

en de scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel (bv. een 



  

speler pakt de bal op met zijn handen in de veronderstelling dat het spel is 

onderbroken), dan moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en het 

spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen 

het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken binnen het 

doelgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op 

de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht 

mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn-Sint Jacob 

Zondag 22 februari stond de wedstrijd tegen Sint Jacob op het programma! 

Oldeboorn speelde zonder Anno Huisman die uit voorzorg niet meedeed. 

Hiervoor in de plek stond Hotse Dekker. Verder de vaste namen: Dennis 

Faber, Henk de Jong, Wietse Huisman, Robin Faber, Tom Proot, Johannes 

Nijdam, Hotse Dekker, Robert van Roeden, Klaas Hartmans, Douwe-Hein 

Akkerman, Age de Jong. Wisselspelers: Tim Tjoelker, Ringo Crone en 

Arnold Hobma. Oldeboorn startte slap en ongeconcentreerd. In de eerste 10 

minuten werden veel duels verloren, onnodig balverlies geleden en kansen 

gemist. Age werd tot tweemaal toe alleen op de keeper af alleen werden 

deze ballen gepakt door de keeper. Sint Jacob kwam er ook eenmaal goed 

uit en schoot toen via de paal naast de goal. Na 10 minuten ging Oldeboorn 

wat meer duels winnen en dit leidde ook tot beter voetbal. Johannes Nijdam 

passte keurig diep in de richting van Age en hij kon richting de goal. Echter 

werd hij onderuitgehaald in het strafschopgebied. De Sint Jacob speler 

kreeg geel en wat resteerde was een penalty! Deze was aan Robert besteed. 

Hij schoot de bal keurig in het doel! Hierna weer een fase waarin de 

mannen van Piet goed spel hadden maar wat nog niet leidde tot een goal. 

Na 25 minuten was het wel weer raak! Age kon weer op snelheid naar 

voren en zag naast hem Douwe-Hein vrijlopen. Hij gaf een keurige pass en 

Douwe-Hein hoefde de bal er alleen maar in te schieten. In de eredivisie 

worden dit soort kansen nog wel eens gemist maar Douwe bleef rustig en 

maakte hem af. Hierna was Oldeboorn al snel weer aan het juichen omdat 

de bal snel werd veroverd! Age werd diep gespeeld door Johannes en kon 

de bal rustig om de keeper heen schieten in de verre hoek! 3-0. In de laatste 

10 minuten van de eerste helft gebeurde er nog van alles. Zo maakte 

Johannes een prachtige goal alleen werd deze niet opgemerkt omdat de bal 

na een vlammend schot volgens de Boarnster over de lijn stuitte nadat hij de 

onderkant van de lat had geraakt. Ook werd de bal nogmaals tegen de lat 

geschoten door Age welke hard terug het veld in spatte. Hotse kreeg ook 

nog een kans nadat Wietse een goede tackle op de bal had waardoor de bal  



  

 

naar voren richting de goal rolde. Hij raakte de bal echter niet goed genoeg 

en de bal rolde daardoor ernaast. In de 40
e
 minuut kreeg Oldeboorn nog 

onnodig een tegendoelpunt. Waar er niet goed werd ingegrepen op het 

middenveld kon Sint-Jacob richting Dennis. Hij werd tegen zijn enkel 

aangetrapt en viel over Dennis heen maar de scheidsrechter gaf een penalty 

voor Sint –Jacob. Dennis kreeg zijn eerste gele kaart in zijn nog jonge 

Carrière  en moest toen ook nog een tegengoal slikken. Hij zat er nog wel 

aan bij de penalty maar kon niet genoeg zijn vingers achter de bal krijgen. 

Nog voor rust werd wel weer de marge van drie gemaakt! Douwe scoorde 

na een mooie slalom alla Tomba van Robert, deze schoot op de keeper en in 

tweede instantie kon Douwe de 4-1 maken. In de rust bleef Robin achter in 

de kleedkamer en kwam Tim voor hem in het veld! Tom schoof een plekje 

op naar Wietse toe en Tim kwam op de linksachter positie. Oldeboorn 

kwam goed uit de kleedkamer vandaan en speelde goed en snel over. 

Hierdoor ontstonden en goeie kansen en ook goals. Zo scoorde Hotse nadat 

Johannes een Robertachtige actie maakte op de achterlijn en de bal rustig 

klaarlegde voor Hotse. Deze hoefde alleen maar de bal te raken om zo de 5-

1 te maken. Robert was jaloers door de mooie actie en wilde dit natuurlijk 

zelf ook weer even laten zien. Dit deed hij dan ook en wel op een zeer 

mooie wijze. Hij ging eerst naar de achterlijn toe waar hij 3 tegenstanders 

omspeelde en daarna ook nog langs de keeper ging. Hierna schoot hij de bal 

met zijn rechterbeen in de goal. 6-1. Hierna werd er na een goede 

combinatie langs vele schijven gescoord door Age. Een mooie uitgespeelde 

goal van Oldeboorn. Hierna kwam Arnold Hobma in het veld voor Hotse. 

Sint Jacob kwam niet veel in het spel voor maar na de 7-1 werd er door hen 

wel een prachtig doelpunt gemaakt. Nadat ze de bal ver naar voren hadden 

getrapt hield de spits de bal goed vast. Hij had wat ruimte en probeerde het 

gewoon. De bal vloog op mooie wijze over Dennis heen die hier niks aan 

kon doen! 7-2. Age scoorde hierna de 8-2 nog na wederom een goede 

uitgespeelde actie. Hierna werd hij gewisseld voor Ringo. In het resterende 

kwartier werd er niet meer gescoord. Waar de 3 punten dus weer binnen 

waren kwam er ook positief nieuws van de andere velden! Blauwhuis had 

gelijkgespeeld tegen Oldeholtpade en Mildam verloren van Langweer. 

Hierdoor werd er dus weer uitgelopen op de concurrentie! Volgende week 

kan Oldeboorn nog betere zaken doen! Er wordt dan in Oldeholtpade 

gespeeld. Hier kunnen de mannen van Piet belangrijke zaken doen! 

Hotse Dekker 

 

 



  

Jeugdverslagen 
Oldeboorn C1-Junioren oefenen zeer “matig”. 

Na een lange winterstop en enkele wijzigingen in het team na het vertrek 

van Tjitze Brandsma, Gerben Bouma en Djurre van der Woude besloten we 

om voor aanvang van de tweede helft van het seizoen een paar 

oefenwedstrijden in te plannen. Rottevalle C1 en Irnsum C1 werden bereid 

gevonden om in oms “pittoreske” dorpje te komen spelen. Helaas waren de 

eerste wedstrijd tegen Rottevalle gelijk al niet compleet. Hessel Heerma is 

nog herstellende van een zware beenbreuk, Ids de Roos stond op de “grote 

latten” en Anouk Stulp speelde deze zaterdag met het damesteam van 

Oosterlittens. Gelukkig mochten we in goed overleg met de leiding van 

onze D-pupillen beschikken over Erik Heerma en Levi van der Wal. 

Hierdoor beschikten we toch nog over 13 spelers. Helaas was er een speler 

die de juiste aanvangstijd was vergeten (stond ook wat verwarrend in het 

clubblad, hetgeen onze schuld was), zodat we Levi als 10-jarige alsnog in 

de basisopstelling moesten toevoegen. Zo stond hij dus plotseling tussen 

“gabbers” van 16 jaar te spelen….Het kan verkeren…Nadat we de spelers 

duidelijk hadden gemaakt dat we wel wat individuele kwaliteit hadden 

ingeleverd, en dat we het vanaf heden meer als collectief moesten gaan 

doen, begon de wedstrijd onder leiding van Henk Vink. Dat de lange 

winterstop (en het vertrek van enkele spelers?) het team geen goed had 

gedaan bleek al na 3 minuten. Toen lag namelijk de eerste treffer al achter 

Ids (0-1). Helaas bleek al vrij snel dat de nodige spelers niet de motivatie 

konden opbrengen om er als team wat van te maken, en de ruststand van 0-

3 was dan ook niet eens geflatteerd. In de rust werd Erik gebracht voor Jisk 

(blessure), en Cedric kwam Levi vervangen. Over de 2
e
 helft kunnen we 

dan ook heel kort zijn. Het werd gewoon een kopie van de 1
e
 helft, met 

teveel ongeïnspireerde/ongeïnteresseerde/ongemotiveerde spelers, hetgeen 

uiteindelijk leidde tot een terechte 0-8 nederlaag. Dit waren we niet gewend 

na een behoorlijke eerste seizoenshelft. De teleurstelling was bij sommige 

spelers, en zeker de leiding, groot. Helaas bleken er teveel spelers te zijn die 

zich meer druk maakten om hun medespelers, en over de vertrokken 

spelers, dan over hun eigen spel. Het bleek kennelijk niet mogelijk voor 

sommige spelers om een stapje meer te doen nu we wat individuele 

kwaliteit hebben ingeleverd. Deze instelling heeft ons zeer onaangenaam 

verrast. Afgelopen zaterdag kreeg de groep de kans om revanche op zich 

zelf te nemen. Irnsum was de tegenstander, en naar nu blijkt zijn zij ook bij 

ons in de competitie ingedeeld. Een kleine testcase dus…..Nou dat hebben 

we weer geweten. Nadat we ook nu in eerste instantie over 11 spelers 

beschikten, werd op het laatste moment toch nog beslist om Levi maar weer 

even als wisselspeler te vragen (hij was toch aanwezig…). Het was in eerste 



  

instantie de bedoeling om met 11 spelers deze wedstrijd in te gaan, zodat 

men genoodzaakt zou worden om de volle 70 minuten voor elkaar te 

strijden, en het niet te makkelijk op een wissel te laten aankomen. Het begin 

was iets beter dan een week eerder. Echter nog wel zeer rommelig van 

beide kanten. Na een kwartier kwamen we toch op een 0-1 achterstand 

nadat een doeltrap voor eigen doel langs werd genomen, en zo door Irnsum 

kon worden binnen geschoten. De rust werd gehaald met deze 0-1 stand. 

Levi kwam Rico vervangen, en na een tip vanaf de zijkant (bedankt Djurre) 

om Rik in de spits te proberen, en Cedric achterin neer te zetten begonnen 

we aan de 2
e
 helft. Helaas bleek de warme ranja niet de juiste uitwerking te 

hebben gehad, en ook de wisseling in de opstelling niet, want binnen twee 

minuten was het reeds 0-3. In de 50
e
 minuut dan uiteindelijk toch een kleine 

opsteker in de vorm van een doelpunt van Rik (1-3). Oldeboorn begon aan 

een (korte) betere fase. De inzet werd wat beter, maar dit was helaas weer 

van korte duur bij sommige spelers. In de laatste 10 minuten werden we 

nog “verrast” door maar liefst 6 tegendoelpunten als gevolg van wederom 

slap spel en ongeïnteresseerdheid bij diverse spelers. Het werd dus toch 

weer “The Same Old Song” met als einduitslag 1-9. Dit gaf toch wel weer 

te denken. Ook de trainingen na de winterstop blijken niet echt gemotiveerd 

te worden uitgevoerd. De aanwezigheid van gemiddeld 8 spelers (van de 14 

spelers) is al matig, en als dan de inzet/motivatie ook nog ver te zoeken is, 

dan is het logisch dat er nu al twijfel is bij de leiding/trainers of ze volgend 

seizoen nog wel  tijd en energie in deze groep moeten steken. Voordat we 

nu al op deze zaken gaan vooruitlopen, gaan we eerst de competitie eens 

afwachten, maar het is wel duidelijk dat er het nodige aan de (team) 

instelling moet worden gedaan, willen we er met z’n allen nog een leuke 

tweede seizoenshelft van maken. We hebben met z’n allen de eerste 

seizoenshelft laten zien dat het wel mogelijk is. Willen we hierbij nog 

bedanken Henk Vink en August Faber (scheidsrechter), Levi en Erik 

(wisselspelers), en Anja, Titia, Trudie en Erika (kantinedienst). Tige. 

De leiders. 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK (2) 
Tijdens een wedstrijd kent de scheidsrechter een indirecte vrije schop toe 

aan de aanvallende partij. De aanvaller die de vrije schop neemt, schiet de 

bal rechtstreeks op het doel van de tegenpartij. Een op de doellijn staande 

verdediger (niet de doelverdediger) probeert de bal die in het doel dreigt te 

gaan uit het doel te koppen. Hij raakt de bal maar deze gaat toch in het doel. 

Echter, de scheidsrechter had vergeten om zijn arm omhoog te steken. Wat 

zal hij nu moeten beslissen? 

A. Hij kent het doelpunt gewoon toe 



  

B. Hij laat de indirecte vrije schop overnemen en steekt nu wel zijn arm 

omhoog 

C. De scheidsrechter heeft een fout gemaakt en herstelt dit door een 

scheidsrechtersbal toe te kennen. 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

 

Pupil van de week 
Naam:    Jesse ten Hoor 
Leeftijd en team:  F1  7 jaar 
Op welke plaats speel je:  spits  
Op welke plaats speel je het liefst:  spits 
Beste voetballer ter wereld:   ronaldo 
Beste voetbalclub ter wereld:  barcelona 
Leukste televisie programma:  voetbal 
Doe je ook aan andere sporten:   niet meer  
Heb je huisdieren: ja poes en kippen 
Wie is de beste voetballer van Oldeboorn:  ik zelf 
Wat eet je het liefst:   spruitjes en soep  
Wat eet je liever niet:   patat 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong 25 

Douwe Hein Akkerman 23 

Robert van Roeden 18 

Klaas Hartmans 8 

Ate Bergsma 8 

August Faber 8 

Anno Huisman 7 

Tim Tjoelker 6 

Johannes Watzema 5 

Robert van Steinvoorn 5 

Hotse Dekker 4 

Johannes Nijdam 4 

Ophir Ashur 4 

Jeroen Beeksma 4 

Siete Veenstra 4 

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 

 



  

Kantinedienst zaterdag 

 
HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG  (2) VAN 

DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is A: Hij past hier in feite de voordeelregel toe. Als de 

bal rechtstreeks in het doel zou zijn gegaan, dan had hij de vrije schop over 

moeten laten nemen, nadat hij uitleg had gegeven dat hij vergeten was aan 

te geven dat het een indirecte vrije schop was. 

 



  

Kantinedienst zondag 

 

Column 
Vooraf: ik ben geen Feyenoordfan, zeker ook niet van Newcastle. Als ik 

mag kiezen stond Van der Wiel rechtsback in Oranje. Ik vind Janmaat ook 

niet echt sympathiek overkomen. Toch ben ik van mening dat Janmaat in 

Praag gewoon pech had. Geen blunder, geen domme beslissing, gewoon 

pech. Ga maar na: als de bal een centimeter of vijftig meer naar rechts is, 

geef je gewoon een corner weg en denkt niemand drie seconden later nog 

dat Janmaat een fout maakt. Komt de bal een centimeter of veertig meer 

naar binnen dan heeft Cilessen de bal gewoon klem. De blunder van de 

critici bestond dus uit het feit dat de bal met een omtrek van zeventig 

centimeter precies in de negentig centimeter terecht kwam waar het fout 

ging. Probeer het maar eens, knappe prestatie. Dan heb je nog de categorie 



  

‘wat als’. Wat als hij de bal dom wegschiet en de bal bij een tegenstander 

was gekomen? Dan hadden alle critici hem aangevallen op het feit dat hij 

niet rustig bleef. Wat als de bal tot corner werd verwerkt en daar uit 

gescoord werd? Dan was Janmaat de gebeten hond geweest, net als nu. Wat 

als de bal een net iets andere hoek tegen de paal krijgt? Dan stuitert de bal 

precies bij Cilessen in de handen en lachen we achteraf om het voorval. 

Tijdens de wedstrijd kopte Janmaat al twee keer eerder een bal terug op zijn 

keeper. Dat ging goed, waarom zou hij dat in blessuretijd niet mogen? 

Sterker nog, ik ben blij met een verdediger die dingen voetballend probeert 

op te lossen. Dat siert de back. Vaak is het een nadeel wanneer je de bal 

dom weg rost. Dus moeten we ook accepteren dat het een keer mis kan 

gaan. Zelfs als dat een punt kost. 

 

 

Competitie indeling jeugd  
 

2 Langezwaag C1 9:00 

3 SJO WTTC C1 10:30 

6 LSC 1890 C4 15:00 

4 Irnsum C1 11:00 

5 Joure SC C5 12:20 

1 Oldeboorn C1 11:00 

 

2 Heerenveen D7 9:00 

6 CVVO D4 9:00 

3 Joure SC D5 12:00 

5 GAVC D2 10:30 

1 Udiros D1 10:00 

4 Oldeboorn D1 10:00 

 

   

4 SJO RVC E4 10:00 

6 Akkrum E4G 11:30 

2 Heerenveense Boys E6 11:30 

3 Joure SC E10 12:00 

1 Oldeboorn E1 10:00 

 

2 SJO RVC F6 9:00 

3 Heerenveense Boys F6 8:45 

6 Oudehaske F2 10:15 

1 Gorredijk F3 10:15 

5 Read Swart F2 9:00 

4 Oldeboorn F1G 10:00 

 

6 Irnsum F4 9:00 

2 Thor F2G 9:00 

5 Heerenveense Boys F7 8:45 

4 Gorredijk F6 9:00 

3 Jubbega F5 9:00 

1 Oldeboorn F2G 10:00 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 7 maart 

Oldeboorn C1 – LSC E4  11.00 

Joure D5 – Oldeboorn D1  12.00 

Oldeboorn E1 – Akkrum E4  10.00 

Heerenv. B. F6 – Oldeboorn F1  08.45 

Oldeboorn F2 – Irnsum F4  10.00 

 

Zondag 8 maart 

Oldeboorn 1 – Kuinre 1   14.00 

Akkrum 3 – Oldeboorn 2  10.00 

Oldeboorn 4 – Read Swart 3  10.00 

 

Zaterdag 14 maart 

Joure C5 – Oldeboorn C1  12.20 

Oldeboorn D1 – Heerenveen D7 10.00 

Oldeboorn E1 vrij  

Oldeboorn F1 – SJO RVC F6  10.00 

Heerenv.B. F7 – Oldeboorn F2  08.45 

 

Zondag 15 maart 

Oldeboorn 1 – Langezwaag 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Bakhuizen 2  12.00 

 

Zaterdag 21 maart 

Oldeboorn C1 – Irnsum C1  11.00 

Udiros D1 – Oldeboorn D1  10.00 

Oldeboorn E1 – SJO RVC E4  10.00 

Gorredijk F3 – Oldeboorn F1  09.15 

Oldeboorn F2 – Gorredijk F6  10.00 

 

Zondag 22 maart 

Bakhuizen 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Sparta 1   10.30 

Mildam 3 – Oldeboorn 4  10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

Henk de Jong wedstrijd  



  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


