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Jaargang 55 nummer 12 

DUEL GESTAAKT WEGENS BEVROREN SPELER…… 

In Nieuw-Zeeland wordt soms onder wel heer barre 

omstandigheden gevoetbald. Pas toen in 2005 een van de spelers 

bijna bevroor, besloot de arbiter het duel tussen Wairarapa United 

en Featherston af te blazen. De technische staf van Wairarapa 

United merkte op dat sommige voetballers wel erg bevangen waren 

door de kou, die door sterke wind een gevoelstemperatuur van 

achttien graden onder nul bereikte. Azim Sheikh was er het slechtst 

aan toe. Deze negentienjarige speler kampte met ernstige 

onderkoeling. Hij werd naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij zelfs 

stopte met ademen maar snel opknapte. Sheikh, die in 2003 

verhuisde van het warme Fiji naar Nieuw-Zeeland: ‘Ik kon me na de 

rust helemaal niet meer bewegen en raakte buiten bewustzijn. Mijn 

ploeggenoten vertelden me dat het waarschijnlijk heeft te maken 

met het feit dat ik uit een warm land afkomstig ben.’ Azim Sheikh 

was weer vlug volledig hersteld en voetbalde het 

daaropvolgende weekeinde gewoon mee. 



  

 

Gezien op facebook 

bedankt Lyanne Huitema 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Op de rand van het eigen strafschopgebied steunt een verdediger op de 

schouders van een teamgenoot en kan zodoende de bal koppen. Als de 

scheidsrechter hiervoor heeft afgefloten, schopt deze speler de bal uit het 

veld om te voorkomen dat de vrije schop snel genomen kan worden. Wat 

moet de scheidsrechter nu beslissen? 

A. Hij zal de overtredende speler voor beide overtredingen de gele kaart 

tonen en vervolgens de rode kaart. Hij zal het spel laten hervatten met een 

directe vrije schop 

B. Hij zal de overtredende speler voor beide overtredingen de gele kaart 

tonen en vervolgens de rode kaart. Hij zal het spel laten hervatten met een 

indirecte vrije schop 

C. Hij zal de overtredende speler de gele kaart tonen en het spel laten 

hervatten met een directe vrije schop 

D. Hij zal de overtredende speler de gele kaart tonen en het spel laten 

hervatten met een indirecte vrije schop 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

 



  

Piet`s overzicht 
De bal rolt inmiddels ook weer bij onze 

jeugdteams. De meeste teams hebben al 

weer 2 wedstrijden gespeeld, en dit met 

zeer wisselend resultaat. Om te beginnen 

met onze nieuwste aanwinsten, Oldeboorn 

F2. Zij moeten nog een beetje aan het 

balletje wennen (niet iedereen is gelijk 

verliefd op dat gekke ronde ding…). In de 

eerste wedstrijd tegen Irnsum wisten ze weliswaar te scoren, maar Irnsum 

vond het kennelijk nodig om het balletje 12 keer tegen het netje te werken. 

En dan denk je, volgende week maar beter…Helaas dacht Heerenveense 

Boys hier net iets anders over en zo verpestten ze afgelopen zaterdag weer 

een feestje voor onze jonge sterren…22-0 is mijns inziens wel wat 

overtrokken/geflatteerd/niet terecht en onze sterren bleken ook nog beter te 

zijn geweest!!! Dus de komende wedstrijden komt de kentering in de 

resultaten. Te beginnen zaterdag a.s. thuis tegen Gorredijk. De ballen vol 

met lucht en gaan met die banaan!!! Een week later gaan ze het Jubbega 

ook lastig maken. Voorzitter Jan Mulder van Jubbega schijnt het nu al dun 

door de broek te lopen..Oldeboorn F1 heeft wel een prima start met een 

winstpartij (Heerenveense Boys 0-3) en een gelijkspel (SJO RVC 2-2). Ook 

zij gaan komende zaterdag Gorredijk verslaan en de week erop blijkt ook 

Read Swart te kort te komen tegen onze vedettes. Oldeboorn E1 opende de 

2
e
 seizoenshelft verdienstelijk met een 2-2 gelijkspel thuis tegen aartsrivaal 

Akkrum. Zij mochten hiervan een week bijkomen. Zodoende kreeg “Coach 

Mug” wat meer tijd om wat “nippeltjes” aan te schaffen…Zaterdag 

ontvangen ze SJO RVC om 10 uur, en een week later gaan ze “op de 

koffie” in Joure. Oldeboorn D1 speelt momenteel wel met een heel erg 

jonge ploeg, aldus de leider, en zij hebben nog een pittige 2
e
 seizoenshelft 

voor de boeg. De eerste wedstrijd werd onder de rook van Douwe Egberts 

gespeeld, en hier werd een 0-4 voorsprong uit handen gegeven, en 

uiteindelijk werd de wedstrijd in 4-4 afgesloten. Helaas kwamen ze 

zaterdag j.l. iets te kort tegen Heerenveen (0-4). Komende zaterdag gewoon 

weer opnieuw proberen in Nieuwehorne tegen Udiros. De week erop komt 

GAVC uit Grou langs, en een paar puntjes zouden zeer welkom zijn. 

Oldeboorn C1 heeft ook nog geen puntjes kunnen verzamelen. De 

ouverture tegen LSC ging met 0-4 verloren, en afgelopen zaterdag werd in 

een spannende wedstrijd in en tegen Joure net met 2-1 aan het kortste eind 

getrokken. De inzet was echter prima te noemen, en als men dit doorzet dan 

zullen er zeker nog wel wat puntjes worden gepakt. Komende zaterdag 

mogen ze thuis tegen Irnsum revanche nemen op de eerder geleden 



  

nederlaag in de oefencampagne. Wordt een lastig potje. De laatste zaterdag 

van deze maand gaan ze naar SJO WTTC, en ook dat wordt weer een zware 

opgave. Ook onze senioren dartelen allemaal alweer vrolijk in de wei. 

Oldeboorn 4 had ook nog wat last van een kouwe start. Thuis tegen Read 

Swart werd nipt met 2-3 verloren. Afgelopen zondag was een “verplichte 

snipperdag”. Ze kunnen dan zondag a.s. ook weer fris en fruitig achter het 

knikkertje aan huppelen in Mildam. Zondag 29 maart komt Drachten hier 

langs. “Aldeboarn hat it gewoan”….,maar volgens Piet heeft Oldeboorn 2 

het “even” niet…..Na de winterstop gelijk alweer 2 nederlagen. Akkrum en 

Bakhuizen bleken duidelijk te sterk. Het is mij niet geheel bekend  wat het 

manco bij ons 2
e
 elftal is, maar misschien horen we daar binnenkort iets 

meer over, tenzij ze nu natuurlijk in een positieve flow komen en ze vanaf 

zondag met het snot voor de ogen weer een overwinning gaan pakken, en 

wel thuis tegen Sparta (van “De Siepel”). Een week later is dan Frisia aan 

de beurt, dus 6 puntjes?? Oldeboorn 1 speelde 1 wedstrijd de afgelopen 

weken. Zondag j.l. werd Langezwaag gedecideerd teruggewezen met maar 

liefst 8-1. Een eventuele titel komt nu wel steeds dichterbij, maar er volgen 

nu wel een paar lastige uitwedstrijden. Te beginnen zondag a.s. in 

Bakhuizen en een week later in Langweer. Deze potjes eerst maar ’s 

ongeschonden doorkomen en dan op naar Mildam (Paaszaterdag om 17.00 

u.). Dan start vrijdagavond a.s. ook “Het WK voor 35-plussers 7-tallen”. 

De eerste ronde wordt gespeeld in Tjalleberd. In een onderlinge strijd 

tussen Oldeboorn, Aengwirden, Akkrum en Blue Boys zal worden 

uitgemaakt wie zich de meest fitte 35-plusser mag noemen na afloop….Ik 

voel nu al kramp opkomen…..Iedereen maar weer veel plezier met dat rare 

ronde ding, en besef wel dat het behoort tot de wetten van het voetbal dat 

op succes vaak een grote teleurstelling volgt…. 

 

Uit onze geschiedenis (85) 
Revanche 

Op zondag 8 mei 1977 verloor Oldeboorn het gemeentelijk treffen tegen 

Akkrum met 2-0.  Het gold in de toenmalige gemeente Utingeradeel als de 

wedstrijd van de eeuw,  Akkrum handhaafde zich in de vierde klasse 

Oldeboorn degradeerde . Met dezelfde grijzere en dikkere acteurs van 24 

jaar geleden stonden de teams tijdens de jubileumfestiviteiten van het 75-

jarige Akkrum opnieuw tegenover elkaar.  Het duel was doelpuntrijker 3-3.  

Advocaat en Akkrum-fan Wim Anker vond dat er een beslissing moest 

vallen.  Penalties Oldeboorn won met 3-2.  Een fraaie revanche.  Weer iets 

om over na te praten tijdens het jaarlijkse matinee op de zaterdag na de 

gondelvaart in Aldeboarn.  Nu hebben de Boarnsters eindelijk iets om te 

lachen. 



  

GAVC-Oldeboorn 7-0 
Volgens GAVC-oefenmeester Jan Berensen speelde zijn ploeg vorige week 

tegen RES beter dan gisteren tegen Oldeboorn. Dat wij bij rust 2-0 voor 

stonden hadden wij niet zozeer aan onszelf te danken maar aan de onkunde 

van Oldeboorn.  Na rust liepen wij over Oldeboorn heen.  Wij gaan nu nog 

voor de derde periode.  Oldeboorn is na de zevenklapper gedegradeerd. 

GAVC wordt volgend seizoen getraind door Rachid Lamlaika nu trainer 

van Kollum. Hij volgt bij de zondag vierdeklasser  uit Grou Jan Berensen 

op die aan de slag gaat bij Oldeboorn. 

 

Eindstand 2000-2001 4
e
 klasse A K.N.V.B. 

01 Franeker    22-42 39-27 

02 R.E.S.    22-39 43-23 

03 Trynwalden    22-36 37-29 

04 Stiens    22-35 39-32 

05 G.A.V.C.    22-32 47-34 

06 Irnsum    22-31 30-29 

07 Rood Geel    22-29 49-36 

08 M.K.V.`29    22-29 37-39 

09 Warga    22-25 40-45 

10 Renado    22-25 39-50 

11 Robur     22-23 28-51 

12 Oldeboorn    22-13 25-58 

 

Jeugdverslagjes 
Joure D5 – Aldeboarn D1 

Wij moesten deze week weer voor de eerste keer in het jaar weer 

voetballen, tegen Joure. De 1
e
 helft van de wedstrijd was echt voor 

Aldeboarn, we begonnen met een mooie 1-0 door een goed gescoord goal 

van Jentsje. Toen gingen we mooi verder met een tweede goal van Erik, 

Erik had een goed hard schot op het goal en zo trapte niet 1 van Aldeboarn 

deze goal er in maar 1 van Joure! De 3
e
 goal werd toen ook alweer gemaakt 

door Levi! Toen waren we bijna aan de rust toe maar toch kwam Aldeboarn 

toch met een mooi goal van Jentsje! De 2
e
 helft gingen we dus in met een 4-

0 , maar nu de 2
e
 helft. Deze was niet van Aldeboarn jammer genoeg.  Joure 

had nu wel veel kansen en heeft in totaal ook 4 goals gemaakt. Dit vonden 

wij natuurlijk erg jammer maar, we hebben onze best gedaan en zijn 

geëindigd met 4-4. Een erg spannende wedstrijd!  

Groetjes Marianne Dekker 
 

Heerenveense Boys F6 – Oldeboorn F1 
De zenuwen gieren door ieders keeltjes….de 1

e
 wedstrijd na de winsterstop 

gaat beginnen. Vandaag moet Oldeboorn F1 aantreden tegen de 

Heerenveense Boys F6. Onze mannen en vrouw hebben er zin in! Helaas 

moeten we Sjoerd missen vandaag. Daar we al vroeg moeten beginnen is 

iedereen door de frisse wind al snel wakker. Na een warming up gaan ze 



  

van start en hoe!! Direct in de aanval met Jesse, Gian, Mees en Sebastiaan 

wat al snel het resultaat geeft van 1-0 door Mees door goede samenwerking 

voorin en verdediging van Aniek en Rimer die de achterhoede leeg houden. 

De tegenstander probeert veel echter onze F1 wil alleen spelen op de helft 

van de tegenstander.  Zo af en toe lopen we op een kluitje te voetballen 

maar de coach zorgt er goed voor dat iedereen zijn of haar plek heeft op het 

veld. Door het overzichtelijke spel van onze F1 wordt het 2-0 door een 

mooie pass van Gian op Mees die deze in het net tikt, 

hij is lekker op dreef vandaag. Dat geldt ook voor 

Rimer die overal is waar je hem nodig hebt in deze 

wedstrijd. Onze keeper Wesley had genoeg tijd om 

aan zijn warming up te werken anders koelde hij 

enorm af door de koude wind. Met dit resultaat gaan 

we de rust in. Coach Baukje B laat ons op de App 

zien hoe ze wil dat we gaan strijden de 2
e
 helft….dit 

maakt indruk op het team en met goede moed gaan we 

de 2
e
 helft in met onze spits Jesse op doel voor de 1

e
 

keer en Wesley weer terug in het veld als spits. De 

tegenstander geeft hier en daar wat meer tegenstand 

maar onze F1 slalomt hierom heen met mooie passes 

naar elkaar en goed rond spelen.  En daar is Aniek die 

uitbreekt en de bal doorgeeft aan Gian die samen door de verdediging van 

de tegenstander breekt samen met Mees. Door de afleiding van Mees krijgt 

Gian een mooie kans die hij benut 3-0! Een geweldig mooi doelpunt. 

Onze F1 krijgt nog vele kansen, Wesley is er maar druk mee in de spits met 

Gian, Sebastiaan en Aniek maar het is hem telkens niet gegund dat de bal in 

het net verdwijnt, altijd weer die doelpalen die in de weg staan….  

We sluiten af met een verdiende 3-0 vandaag en gaan snel naar huis om 

onze F2 aan te moedigen thuis! Groeten Mees Beeuwkes 

 

Oldeboorn f1 - SJO RVC f6 
Zaterdag 14 maart hebben we gevoetbalt en we moesten tegen SJO RVC. 

Jesse scoorde heel snel en toen stond het 1-0. Daarna stond het heel snel 1-

1. Met de rust stonden we 2-1 achter. In de tweede helft scoorde Jesse 2-2. 

Het was een hele spannende wedstrijd. Aniek  van Warmerdam 

 

 

Zaterdag 7 maart 2015 10:00 –11:00 uur F2 Oldeboorn – Irnsum 
De eerste wedstrijd na de winterstop, guur windje iedereen heeft er zin in. 

De F2's bestaan vandaag uit Bente, Atte, Tygo, Daan, Sander, Yfke en 

Hans. De eerste doelpoging van de tegenstander na 30 seconden spelen 



  

wordt prachtig van de lijn gehaald door Bente. Bente heeft meerde schoten 

van de tegenstander uit het doel weten te houden maar na 5 minuten, scoort 

Irnsum de 0-1, kort na de spelhervatting valt de 0-2. De 0-3 valt ondanks 

een schitterende duik van onze keepster. Uit de eerste corner van Irnsum 

komt ongelukkig voor de voeten van Sander, een eigen goal is ook een goal, 

en resulteert in de 0-4. Sander herpakt zich snel en revancheert zich door in 

z'n eentje meerdere spelers van Irnsum te passeren speelt over naar Yfke en 

die schiet, ons eerste schot op doel wordt prima gestopt door de keeper. 

Kort daarna weet Irnsum de 0-5 te maken, de stand waarmee we de rust in 

gaan. Sfeer in de kleedkamer is prima, bijtanken met een pittige ranja een 

snelle Jelle en Oldeboorn is klaar voor de tweede helft. De tegenstander is 

echter nog sterker uit de rust gekomen, na 8 minuten spelen in de tweede 

helft heeft het ontketende Irnsum 5 keer gescoord. Maar in de 10e minuut 

steekt Atte, tot dan toe vrijwel onzichtbaar, het volledige veld over met de 

bal aan de voet, zijn schot is voor de keeper van de tegenstander niet te 

stoppen 1-10! Oldeboorn komt nu echt in de wedstrijd wint duels is 

fanatieker dan ooit maar kan niet voorkomen dat de wedstrijd eindigt in 

1-12. Fijne zaterdag en tot de volgende keer, ik ga voetbal nog leuk vinden  

Siebren Jasper 

 

Heerenveense Boys F6 – VVO F2 zaterdag 14 maart 2015-03-14 

Het was voor veel gezinnen weer vroeg opstaan op deze ochtend. Om 

07.00 uur de wekker, ontbijtje, en klaarmaken voor de wedstrijd. 

Alles aan en mee, scheenbeschermers goed vast, kousen niet dubbel 

in de schoenen, warme overjas mee voor aan de kant). Om 08.00 uur 

verzamelen op de parkeerplaats bij VVO voor weer een enerverende 

wedstrijd vanochtend, die begint om 08.45 uur in Heerenveen. 

Al in de auto blijkt dat ze er allemaal weer vreselijk veel zin in 

hebben. De nederlaag van vorige week zit bij sommige spelers nog 

goed in het koppie en het streven is dan ook dat deze keer niet weer 

te laten gebeuren. Als de wedstrijd straks net zo kwiek, energiek en 

gezellig wordt gespeeld als dat ze in de auto al tekeer gaan, dan 

belooft dat heel wat…… Om 08.45 uur fluit de scheidsrechter, het 

gaat beginnen. En al meteen worden de jongens en meisjes van VVO 

verrast door de Heerenveense Boys and Girls: binnen 3 minuten is de 

stand 3-0. Dat gaat hard… heel hard!!! Het is koud, zowel op het veld 

als aan de kant, en de ouders blijven proberen de zwartwitten naar het 

andere doel te schreeuwen (alleen op een positieve manier!), maar 

helaas…. Slechts een enkele keer kwamen ze op de andere helft van 

het veld terecht, en helaas is het doel van de tegenstander in deze 



  

wedstrijd niet bereikt. Niet omdat ze het slecht deden, absoluut niet. 

De inzet van iedereen was ENORM!! Maar soms is de tegenstander 

net een beetje beter. Eerlijk gezegd, het bleef maar doelpunten 

regenen, terwijl de keepers (Bente in de eerste helft en Daan in de 

tweede helft) ook best nog veel goals hebben tegengehouden, goed 

gedaan allebei!), werd de stand bij rust: 12-0. De peptalk van coaches 

Alien en Andreas in de pauze was hard nodig, en heeft gewerkt: in de 

tweede helft gingen ze er weer even hard tegenaan als in de eerste 

helft. Maar helaas, ook nu werd het tegendoel niet bereikt en bleef 

het in eigen goal doelpunten regenen. We zijn gestopt met tellen…. 

Iedereen was blij dat de scheidsrechter het eindsignaal gaf en aan 

deze doelpuntenregen een einde kwam (in de tweede helft regende 

het een heel klein beetje minder hard aan doelpunten). Gelukkig zijn 

er dan altijd nog de penalty’s, waarbij een groot deel van de wedstrijd 

dan meteen weer wordt vergeten. Applaus voor alle winnaars en 

verliezers, van alle toeschouwers! Keihard gewerkt allemaal. En hard 

werken loont een keer, dus ga zo door F2!!!!! De euforie van winnen 

is des te groter als je weet wat verliezen is!  

Nog een paar wist-u-datjes van vandaag: 

Hans: ik vond de pauze het leukst! 

Daan: zo zeg, wat schieten ze allemaal hard! Maar ik vind keepen 

wel leuk! 

Sander: ik vind het zielig voor de kleinere kinderen, daarom pak ik 

van hun de bal niet af. 

En Tygo vraagt voor zijn verjaardag een horloge. Dan kan hij zelf 

kijken hoe lang het nog duurt…… 

We hebben weer genoten langs de kant! Volgende week zeker weer! 

Thea van Maren 

 

Kantinedienst zondag 



  

Een nieuwe sponsor voor de helden van F2. Light4U uit Joure heeft zich 

bereid gevonden de F2 dit jaar te sponsoren en in nieuwe shirts te steken. 

Het is een nieuw team en we zeggen dan ook niet wat voor uitslagen ze al 

hebben neergezet, maar ze hebben er allemaal veel plezier in! 

Bovenste rij, van links naar rechts: Bente de Boer, Tygo Hylkema, Yfke 

van Maren, Sem van der Veen en Storm Schotanus.  

Onderste rij van links naar rechts: Hans Poepjes, Atte de Haan, Sander 

Sikkema en Daan Jasper. 

 

Wedstrijdverslagen 
                 Oldeholtpade – Oldeboorn – Langezwaag  
Ten eerste mijn oprechte excuses dat er twee weken geleden geen verslag is 

verschenen van de wedstrijd Oldeholtpade – Oldeboorn (sommige reporters 

kunnen het beter bij doelpunten maken houden in plaats van verslagjes te 

schrijven). Oldeholtpade begon in deze wedstrijd veel feller dan Oldeboorn 

en won alle tweede ballen. Het leek wel alsof de Boarnsters niet door 

hadden dat hier een grote stap kon worden gezet richting het 

kampioenschap. Dat het voor Oldeholdtpade de laatste kans was om 

aansluiting te houden bleek wel uit de sfeeractie die was opgezet door de 

thuissupporters. Misschien was dit wel de reden dat Oldeholtpade de 



  

wedstrijd uiteindelijk won door een eigen doelpunt van de Boarnsters. Door 

een communicatiefout tussen de linksback en de keeper belande de bal op 

klunzige wijze in het eigen doel. Oldeboorn wist deze 2-1 niet meer om te 

buigen naar een 2-2. Dit kwam aan de ene kant omdat teveel jongens bij 

Oldeboorn niet thuis gaven en aan de andere kant door de felheid van het 

team uit Oldeholtpade. Dat het vandaag feller en beter moest tegen 

Langezwaag besefte iedereen. Er werden dan ook enkele (kleine) 

wijzigingen doorgevoerd in de warming-up. Dit leidde ertoe dat Oldeboorn 

fel startte en gelijk enkele grote mogelijkheden kreeg. Helaas stond de goed 

keepende keeper van Langezwaag een aantal keren in de weg. Uiteindelijk 

was het Age de Jong die een vrije trap (Langezwaag maakte veel 

overtredingen rond de 16 meter) goed binnenschoot, 1-0. Vervolgens zette 

Oldeboorn het goede spel door waarna, na een mooie aanval over vele 

schijven, Douwe-Hein Akkerman met een mooi schot in de rechter 

benedenhoek kon aantekenen voor de 2-0. Na de 2-0 kwam Robert van 

Roeden met een mooie actie door op links en wilde de keeper omspelen, 

maar de keeper van Langezwaag pakte de bal uitstekend. De 3-0 viel na een 

ingooi op maat van Robert op Klaas Hartmans. Deze draaide bij zijn 

tegenstander weg en volleyde de bal in de linker benedenhoek. Vlak voor 

rust viel ook nog de 4-0. Nadat de bal werd onderschept op het midden kon 

Klaas, Anno Huisman inspelen die de bal op het juiste moment teruggaf 

waarna Klaas voor de 4-0 kon aantekenen. “Eindelijk” liet Oldeboorn deze 

middag weer eens zien waarom het boven aanstaat in de 5de klasse A. Door 

op de juiste momenten op te bouwen en de bal goed rond te spelen werden 

tal van mogelijkheden gecreëerd. Zo ook aan het begin van de tweede helft 

wat misschien wel de mooiste goal van de middag had kunnen zijn. Na een 

aantal mooie combinaties vanuit de achterhoede over het middenveld werd 

er geopend op rechts-midden Johannes Nijdam. Deze kwam goed mee op 

en gaf een prachtige voorzet die werd binnengelopen door Age. Helaas 

vlagde de grens onterecht voor buiten spel en ging het feestje niet door. 

Gelukkig trok Oldeboorn zich hier niet teveel van aan en kon Robert na 

wederom een prachtige aanval over rechts de 5-0 binnentikken. Hierna 

werden Robert en Johannes uit voorzorg gewisseld en kwamen Arnold 

Hobma en Hotse Dekker erin. Vervolgens ging Oldeboorn soms wat teveel 

lopen met de bal waardoor het spel wat rommelig werd. Toch werd het wel 

6-0 door Age na een mooie steek bal, maar konden de bezoekers hierna de 

6-1 maken. Oldeboorn herstelde zich na de 6-1 en uiteindelijk kon 

Oldeboorn uitlopen naar een 8-1 overwinning. Deze doelpunten werden 

beide gemaakt door Age al moet gezegd worden dat de 8-1 volgde na 

wederom een goede aanval en Douwe-Hein niet egoïstisch was en de bal 

aan Age gaf. Door deze puike actie laten we het verhaal van de gemiste 

penalty door een speler van Oldeboorn maar achterwege. Wel vielen er nog 



  

een aantal kaarten in de tweede helft aan de kant van de bezoekers en had 

de goed leidende scheidsrechter ook een rode kaart kunnen trekken, maar 

daar was de verder sportieve wedstrijd niet naar. 

Volgende week treedt Oldeboorn aan tegen Bakhuizen. Bakhuizen 2 wist, 

met een aantal spelers van het eerste van Bakhuizen, ruimschoots te winnen 

van Oldeboorn 2. Dus aan Oldeboorn 1 om dit volgende week in Bakhuizen 

recht te zetten en de drie punten mee naar huis te nemen.  Klaas Hartmans  

  

 

Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong 29 

Douwe Hein Akkerman 24 

Robert van Roeden 19 

Klaas Hartmans 10 

August Faber 9 

Ate Bergsma 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 

Ringo Crone 3 

Arnold Oosterbaan 3 

Martin Meester 3 

Patrick Antonissen 3 

Ronald van Warmerdam 3 

Aaltsen Bergsma 2 

Jelco Meijer 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 

 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
 

 

Vrijdag 20 maart (Tjalleberd) 

Aengwirden 35+ 1 – Oldeboorn 35+ 1 19.00 

Oldeboorn 35+ 1 – Akkrum 35+ 2 19.35 

Blue Boys 35+ 1 – Oldeboorn 3+ 1 20.10 

 

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  11.45 

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 

 

Zaterdag 28 maart 

SJO WTTC C1 – Oldeboorn C1  09.00 

Oldeboorn D1 – GAVC D2  10.00 

Joure E10 – Oldeboorn E1  10.10 

Oldeboorn F1 – Read Swart F2  10.00 

Jubbega F5 – Oldeboorn F2  09.00 

 

Zondag 29 maart 

Langweer 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Frisia 4 – Oldeboorn 2   10.30 

Oldeboorn 4 – Drachten 4  10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


