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Agenda 
vrijdag 10 april   sponsorloop  19.00 uur 

 

zaterdag 27 juni   koepoepen en games voor de jeugd met 

o.a. spikerslaan/boomstamzagen enz. aanvang 13.30 uur voor de jeugd en 

16.00 uur start koepoepen met o.a. warme hap  

18/19 en 20 juni   lotenverkoop 

 

zaterdag 15 augustus   happerij   19 uur 

 

Weetjes 
Ons eerste elftal is hard op weg om het record van het seizoen 38/39 te 

verbeteren! In dat seizoen scoorde men 117 keer in 20 wedstrijden.  

Achter in dit krantje staat een overzicht van alle seizoenen: 

A = Seizoen 

B = Aantal wedstrijden 

C = Aantal doelpunten 

D = Plaats in de eindstand 

E = Gemiddelde 

 *  huidige seizoen is nog niet afgelopen 

 

Piet`s overzicht 
 

WE GOT HIM !!!!      Who? Dat vragen jullie je 

misschien af. We hebben inmiddels de ALLTIME 

topscorer van ons cluppie in de vorm van “De 

Van Basten van de Jaren 90”, oftewel “De Enige 

Echte Fricandellenkoning van Aldeboarn”….. 

Ladies and Gentlemen it’s AUGUST FABER !!! 



  

Tegen Mildam wist hij nummer 500 in het mandje te leggen!! Een prestatie 

van formaat, en een felicitatie waard. Ik heb begrepen dat hij vanaf heden 

alle ballen aan een medespeler gaat geven, zodat de magische 500 

doelpunten blijven staan…..Even terugkijkend op dit enorme aantal 

doelpunten, zal er waarschijnlijk wel eentje uitspringen, en dat is volgens 

mij het “legendarische Van Bastendoelpunt” op  

Terschelling (volgens mij in 1997), waarna promotie naar de 4
e
 Klasse 

KNVB een feit was. Die goeie ouwe tijd…Maar laten we het heden ook 

even niet vergeten, want Oldeboorn 1 komt steeds dichter bij de 

felbegeerde titel in de 5
e
 Klasse. Dus ook dit seizoen zit er een promotie in 

naar de 4
e
 Klasse KNVB. Ook de laatste 2 wedstrijden werden in winst 

omgezet. Bakhuizen ging met 1-7 de bietenbrug op, maar afgelopen zondag 

werd een zeer zwaar bevochten 2-3 overwinning behaald in en tegen 

Langweer. Na de afgelopen 2 weekenden lijken er nog 2 kandidaten voor de 

titel over, en dat zijn Mildam en Oldeboorn, en laten deze 2 ploegen elkaar 

nu zaterdagmiddag a.s. om 17.00 u. treffen in Mildam. Met reden een 

echte topper te noemen. Paasmaandag a.s. komt dan Kuinre op bezoek, en 

zij kunnen op een pittige revanche rekenen. Mochten de jongens van Piet en 

Wieger komend weekend de volle buit binnenhalen dan kunnen de trekker 

en boerewein wel weer langzaam van stal worden gehaald. Op 12 april 

komt Blauwhuis nog op bezoek, en dat kon wel eens….Veel succes boys. 

Oldeboorn 2 leek het lek even boven te hebben in de thuiswedstrijd tegen 

Sparta (2-0 winst), maar helaas ging de uitwedstrijd tegen Frisia afgelopen 

zondag weer met 3-0 verloren. Zondag a.s. gaan ze het thuis opnieuw 

proberen, en wel tegen Nicator. Een week later mogen ze dan even 

uitrusten. Oldeboorn 4 sprokkelt dan toch een puntje bij elkaar. Tegen 

Mildam werd nog met 3-2 verloren, zondag j.l. wisten ze Drachten op 1-1 te 

houden. Dan volgt zondag een overwinning in Donkerbroek (en daarna op 

naar Moeke voor een optreden van The Urban Jungle Band), en op 12 april 

gaat Thor 2 het hier ook lastig krijgen.  Oldeboorn 35+ gaat op vrijdag 10 

april in Aldeboarn vanaf 19.00 u. de strijd weer aan met Aengwirden, 

Akkrum en Blue Boys. De eerste editie verliep in Aengwirden prima voor 

Oldeboorn 35+. Tegen Aengwirden werd nog wel verloren met 3-1, maar 

Akkrum werd met 5-3 verslagen en Blue Boys met maar liefst 5-1. De 

oudjes doen het nog best dus. Zal overigens een drukte van belang worden 

op vrijdagavond 10 april in “de Kuip”. Naast het 35+ toernooi is er voor de 

jeugd van de v.v. Oldeboorn een sponsorloop georganiseerd vanaf 19.00 u. 

Dit naast de reguliere training van het 1
e
 en 2

e
 elftal zal betekenen dat bijna 

ieder lid deze avond in “De Kuip” aanwezig is……Dan onze jeugdteams. 

De resultaten blijvend wisselend, maar het plezier blijft onverminderd 

groot. Wat te denken van Oldeboorn F2. Tegen Gorredijk nog met 0-10 op 

de broek, maar zaterdag j.l. nog maar slechts een 3-0 nederlaag tegen Joure. 



  

Mijn gevoel zegt dat er puntjes aan zitten te komen…..Zaterdag a.s. eerst 

paaseieren zoeken en dan thuis Thor er even “inkakken”. Een week later 

mogen ze, net als alle overige jeugdteams, een weekendje uitrusten. 

Oldeboorn F1 is het jeugdteam momenteel met het meeste resultaat. Ook 

de laatste 2 wedstrijden werden in winst omgezet tegen resp. Gorredijk (0-

5) en Read Swart (6-1). En beste mensen, wat is dan hun positie op de 

ranglijst? Juist ja……Numero Uno !!!! Alweer een titelkandidaat binnen de 

gelederen. Komende zaterdag de zegereeks voortzetten tegen Oudehaske. 

Oldeboorn E1 moest helaas weer 2 nederlagen slikken. Tegen SJO RVC 

werd het 1-6 en tegen Joure 4-0, maar ook hier geldt; de aanhouder wint, 

dus komende zaterdag weer een kans, en wel tegen Heerenveense Boys. 

Oldeboorn D1 wist ook niet te winnen. In Nieuwehorne trok Udiros aan 

het langste eind met 4-1, en zaterdag ging GAVC met 0-8 huiswaarts. 

Zaterdag a.s. een vroegertje in Lemmer. Om 9.00 u. fluit de Beer van 

Lemmer voor de wedstrijd tegen CVVO, en ik voel ook hier dat er iets in de 

lucht hangt….Oldeboorn C1 blijft ook solidair met de meeste teams uit ons 

dorpie. Ook zij kunnen na de winterstop de wedstrijden niet naar zich toe 

trekken. Dit ondanks een prima inzet in de laatste wedstrijden. Er zal ook 

hier toch nog wel een overwinning volgen. Tegen Irnsum werd met 0-2 

verloren en zaterdag werd in Lippenhuizen ietwat geflatteerd met 6-1 

verloren. Komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen Langezwaag en wie 

weet…Met de juiste instelling (die gelukkig weer terug is) moet er wat 

mogelijk zijn. Ah, daar gaat de telefoon….Het is Guusje….Of ik in juni 

even wil meedenken over een mogelijke opstelling tegen Letland (12 juni 

a.s.). Daar ben ik uiteraard niet te beroerd voor, dus stel ik hem gerust dat 

hij rustig kan gaan slapen (dat heeft hij op die leeftijd wel nodig), en dat we 

in juni gaan zorgen voor de JUISTE opstelling. Komt helemaal goed. Zeker 

met de gedachte dat als je niet passeert, dan kom je er nooit langs, en je 

moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort dan je tegenstander. Hoe 

moeilijk kan het zijn????? Vrolijk Pasen…….Bring on those Eggs !!!!!! 

 

Top 8 

Piet van der Feer Bokaal 

1994 tot heden.  
 

August Faber    500  

Pieter Poepjes    308 

Willem van Kalsbeek   258 

Douwe Hein Akkerman   189 

Siete Veenstra  188 

Margje de Vries 158 

Jacob Stulp  137 

Nynke Akkerman 135 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
De nemer van een strafschop glijdt tijdens zijn aanloop vlak voor de bal uit 

en valt. Vervolgens loopt hij door en schiet de bal in het doel. De doelman 

lag echter al in de verkeerde hoek. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen? 

A. De scheidsrechter laat de strafschop over nemen, omdat de overtreding 

werd begaan voordat de bal in het spel was. De strafschopnemer ontvangt 

een gele kaart. 

B. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een 

doelschop. De strafschopnemer ontvangt een gele kaart. 

C. De scheidsrechter kent een doelpunt toe. 

 
HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

 

Uit onze geschiedenis (86) 
Voetbal-seriewedstrijden 

De voetbalvereniging ,,Warga”te Warga had voor Zondag een 

seriewedstrijd georganiseerd waaraan vijf voetbalclubs deelnamen. Er bleek 

weinig krachtsverschil te bestaan, en daardoor veel spanning. Het werd dan 

ook een uiterst geslaagde voetbalmiddag. De uitslag werd: O.N.B. 1 

(Drachten) – Warga 1 0-0 O.N.B. 1 won na penalties. D.T.D 1 (Jelsum-

Cornjum-Britsum) – Oldeboorn 1 0-1, O.N.B. 1 – Irnsum 1 2-0, Warga 1 – 

D.T.D. 1 1-0, O.N.B. 1 – Oldeboorn 1 1-1, Oldeboorn won na penalty’s. 

1
st 

prijs, Oldeboorn 1, 2
de

 prijs, O.N.B. 1, 3
de

 prijs, Irnsum 1, 4
de

 prijs, 

Warga 1, 5
de

 prijs, D.T.D. 1. De prijzen bestonden uit fraaie medailles. Als 

intermezzo werd nog een oefenwedstrijd gespeeld tussen Warga II en 

O.N.B. II, welke Warga won met 1-0. 

 

Vriendschappelijke wedstrijd 

Junioren G.A.V.C. 1 – Oldeboorn 1 
In deze oefenwedstrijd verschenen de geelkragen, welke ditmaal in het wit 

waren gestoken, met drie invallers. Vooral voor rust droeg de wedstrijd een 

aantrekkelijk karakter. De gasten kwamen met een ploeg robuuste 

voetballers in het veld. Hun keeper (Jelle Postma) deed voortreffelijk werk 

en was op hoge ballen moeilijk te verslaan. De linksbinnen der gasten 

opende de score 0-1. Joop de Visser bracht de partijen op gelijke voet 1-1. 

Dijkstra leidde voortreffelijk. 

 



  

Eindstand 1952-1953 1e klasse B 

01 de Sweach      16-25 48-21 

02 Stanfries      16-20 42-23 

03 Mildam      16-19 33-28 

04 ONB      16-18 31-30 

05 Nieuweschoot  16-15 39-31 

06 Udiros       16-12 25-35 

07 de Westhoek     16-12 21-35 

08 Sport Vereent   16-12 30-51 

09 Oldeboorn      16-11 36-42 

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn verstevigt koppositie. 

Zondag 22 maart stond voor Aldeboarn de uitwedstrijd tegen Bakhuizen op 

het programma. De vorige ontmoetingen werden vaak afgesloten met veel 

goals. Deze middag was niet anders. De drie punten waren vandaag het 

belangrijkste. De ingrediënten hiervoor waren, strijd, passie, acceptatie en 

scherpte. Aldeboarn startte prima, er was veel druk op de verdediging van 

Bakhuizen. Bakhuizen  moest veelal de lange bal hanteren die in de meeste 

gevallen weer in het bezit van Aldeboarn kwamen. Bakhuizen was fel, zat 

er kort op en probeerde de organisatie van Aldeboarn te ontregelen. De 

scheids had in het begin wel een aantal keren mogen optreden zowel tegen 

Aldeboarn als Bakhuizen. Aldeboarn was gevaarlijker, zo ontstonden de 

eerste kansen voor Aldeboarn. De voorzet van Age de Jong werd gemist 

door een verdediger en Douwe Hein Akkerman kon de bal niet binnen 

werken. Klaas Hartmans, die deze middag hard werkte en veel spelers van 

Bakhuizen bezig hield gaf een prima steekbal op Douwe Hein Akkerman, 

laatstgenoemde kwam een teenlengte tekort om tot een goed schot te 

komen. Achterin stond het weer prima, onder leiding van Wietse Huisman. 

Bakhuizen kwam er sporadisch uit en kon geen echte kansen creëren, een 

hard schot van de goed spelende Van Der Pal was het gevaarlijkste 

wapenfeit in de eerste helft. Zijn schot werd gepareerd door Dennis. 

Aldeboarn bleef voetballen, met een dansend middenveld werden vaak de 

spitsen bereikt. De altijd dreigende Age was een plaag voor de verdediging.  

Een voorzet van Douwe Hein werd prima afgewerkt door Klaas, Klaas 

werd volledig onterecht teruggefloten vanwege buitenspel. Aldeboarn bleef 

in deze fase rustig en verstandig. De onnavolgbare Robert werd op links 

naar de grond gewerkt en kreeg een vrije trap mee. De perfecte geschoten 

vrije trap werd hard binnen gekopt door Anno. De terechte 0-1 stond op het 

scorebord. Aldeboarn wilde doordrukken om Bakhuizen het gevoel te geven 

dat er niks te halen viel deze middag. Aldeboarn ging door, alle linies 

bleven hard werken en goed voetballen. Vlak voor rust haalde  Klaas 

verwoestend uit, de bal werd gekeerd met de hand door een speler van 

Bakhuizen en deze kon vertrekken met rood. De strafschop werd gekeerd 



  

door de keeper van Bakhuizen. In de rust was er enige teleurstelling maar 

na de prachtige woorden van Piet De Winter gingen we met goede moed de 

tweede helft in. Gelijk na rust een vrije trap (weer genomen door Tom) 

werd snoeihard in de kruising gekopt door Robert, een beter begin van de 

tweede helft konden we ons niet wensen. Achterin bleef het goed voetballen 

en Johannes en Henk zaten er vel op zodat de tegenstander vaak niet verder 

kwam. Bakhuizen kreeg nog wel een onterechte strafschop en Van der Pal 

schoot goed binnen 1-3. Het middenveld bleef georganiseerd  en creatief 

voetballen. Aldeboarn kreeg meer ruimte en speelde Bakhuizen stuk. 

Aldeboarn kreeg veel ruimte om te voetballen en profiteerde hier dan ook 

optimaal van. Na een prima actie van Klaas rondde hij prima af in de korte 

hoek 1-3. Uit een corner van Douwe Hein kopte aanvoerder Wietse mooi de 

1-4 binnen.  De moegestreden Age werd even later gewisseld en Arnold 

kwam er voor hem in. Henk werd ook gewisseld en voor hem kwam de 

altijd positieve Tim het veld in. De 1-5 volgde snel. Robert kwam vanaf 

rechts en schoot met zijn linker hard binnen. Er volgden nog een aantal 

kansen, Johannes speelde Douwe in maar laatstgenoemde punterde de bal 

over. Schoten van Robert Anno en Klaas werden gepakt door de keeper. 

Klaas begon weer met een actie en wurmde zich door de verdediging  van 

Bakhuizen op precies het goeie moment gaf hij de bal breed en kon Douwe 

simpel binnentikken 1-6. De 1-7 werd op koele wijze door Arnold 

afgemaakt. Hotse speelde hem vanaf rechts in en Arnold schoof de bal strak 

langs de keeper, een prachtig moment voor hem en de ploeg. Ik wil de 

ploeg de complimenten  geven voor het vertoonde en volwassen spel. 

Iedereen heeft hard gewerkt voor dit verdiende resultaat. Toetje van deze 

middag was dat RES gelijk speelde tegen concurrent Oldeholtpade en dat 

Aldeboarn 5 punten los staat. Graag wil ik het meegereisde publiek, 

Johannes (grens) en iedereen die betrokken was bedanken voor wat ze ook 

maar hebben gedaan. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Langweer 

op het programma. Groet Douwe Hein Akkerman 

 

Langweer 1 – Oldeboorn 1 
Zondag 29 maart stond voor Oldeboorn de uitwedstrijd tegen Langweer op 

het programma. Na de 1-7 overwinning tegen bakhuizen vorig weekend, 

moesten de mannen van Piet dit keer flink aan de bak. Thuis had Oldeboorn 

het al lastig tegen het fysieke Langweer (2-0) en op deze regenachtige 

zondagmiddag in Langweer was dat niet anders! Oldeboorn kende een 

droomstart en kwam al na 15 seconden, vanaf de aftrap op een 1-0 

voorsprong. Age de Jong die gelijk de diepte zocht, kreeg van Klaas 

Hartmans een afgemeten crosspass op links, waar de verdediger van 

Langweer nog even dacht de bal weg te werken, werd deze vanaf de punt 



  

van de zestien meter, hard in de rechterbenedenhoek binnengeschoten door 

Age. Nog geen minuut later kon de keeper van de Langweerders opnieuw 

de bal uit het netje vissen. Na een onderschepping op het middenveld speelt 

ditmaal Anno Huisman, de helemaal vrijstaande Age in, deze kan van 

buiten de zestien meter vrij uithalen op doel. Ook nu gaat de bal in het net, 

al ging het deze keer met ietwat geluk, de keeper van langweer ging niet 

helemaal vrijuit en dook over de bal heen, 2-0. Binnen 2 minuten wedstrijd 

beslist, zou je zeggen… Maar niets bleek minder waar, Oldeboorn kende 

een moeilijke en zware middag. Waar Langweer scherper en harder begon 

te voetballen kwamen de boarnsters af en toe in benauwde situaties. Vooral 

op het middenveld werd goed gevoetbald door Langweer. Er werden vele 

harde overtredingen gemaakt en er vielen een paar kaarten aan de kant van 

Langweer. Na 2 grote kansen voor de thuisploeg kwam toch het 

tegendoelpunt voor de boarnsters. Waar keeper Dennis nog een keer goed 

redde op een 1 op 1 situatie, en de spits van langweer voor open goal hoog 

overschoot, werd een corner enigszins gelukkig, met het achterhoofd, 

binnengekopt door de spits van Langweer. (ruststand 2-1) Ook de tweede 

helft was het van moeilijk voetballen, met fysiek spel, maar toch van beide 

kanten af en toe goed voetbal, worden er niet veel kansen gecreëerd. Beide 

ploegen geven weinig weg en dit zorgt niet voor een kansrijke wedstrijd. Af 

en toe worden beide ploegen wel gevaarlijk maar tot echt grote en 

uitgespeelde kansen lijdt dit niet. Oldeboorn krijgt het steeds moeilijker om 

de voorsprong vast te houden, maar maakt in de 80
e
 minuut toch de 

bevrijdende 3-1 via Robert van Roeden. Na een slechte bal van de keeper 

van Langweer komt deze in de voeten van Klaas terecht, deze bedenkt zich 

geen moment en zet Robert op goede wijze vrij voor de keeper. Robert 

blijft koel en schiet de bal keurig langs de doelman, 3-1. In de 88
e
 minuut 

komt langweer nog op 3-2, na een goede actie van de spits schiet hij deze 

buiten bereik van Dennis in de benedenhoek. Na nog even een paar 

spannende minuten kwam voor de boarnsters het toch wel bevrijdende 

eindsignaal. De boarnsters gaan met de zwaarbevochten 3 punten naar huis. 

Concurrent Oldeholtpade morst punten tegen Aengwirden, dus kwam deze 

overwinning natuurlijk goed uit en lopen de Boarnsters weer wat uit op de 

nummer 2 van de ranglijst. Volgend weekend wacht opnieuw een zwaar 

weekend voor de mannen van Piet, ditmaal word er zaterdagmiddag een 

inhaalwedstrijd gespeeld in Mildam en paasmaandag de thuiswedstrijd 

tegen Kuinre. Hier kunnen de Boarnsters natuurlijk goede zaken doen en 

uitlopen op de concurrentie. Tot volgende week  Age de Jong 

 

Mildam 1 –Oldeboorn 1 
Er is as zaterdag een groot scherm in de kantine met live uitzending  

SC Heerenveen- NAC Breda .Wij zijn bij deze allen uitgenodigd en welkom! 



  

Oldeboorn 35+ 
Vrijdagavond 20 maart staan 6 nerveuse mannen klaar om te vertrekken 

naar Tjalleberd om daar te gaan voetballen! Waarom nerveus zal je zeggen, 

ze voetballen toch al zo lang, de oudste heeft er tenslotte nu al 500 goals in 

liggen!!!!! Nee, het is ook nieuw voor hun, 7 tegen 7! Tegenwoordig 

beginnen ze in de F-pupillen met deze vorm maar deze jongens begonnen 

gewoon met 11 jongens. Om 7 uur staat de eerste wedstrijd op het 

programma en wel tegen Aengwirden. De opstelling wordt gemaakt en ziet 

er zo uit: August de Jong op keep, spelers zijn: Robert van Steinvoorn, 

Pieter Poepjes, August Faber, Siete Veenstra, Bart de Vreese en Sible de 

Roos. Alle begin is moeilijk blijkt de eerste wedstrijd, Oldeboorn valt aan 

(het liefst met zijn allen) en Aengwirden scoort, helaas een nederlaag dus. 

De tweede wedstrijd is tegen rivaal Akkrum (kende er maar 1 van). Volgens 

1 van de 2 supporters kon dit wel eens een moeilijke wedstrijd worden 

gezien de eerste wedstrijd van Akkrum. Maar ja je hebt kenners en …… 

Oldeboorn wint vrij gemakkelijk. Ze hebben het snel geleerd, niet meer als 

een stel pupillen met hun allen aanvallen, nee goed verdedigen en dan snel 

toeslaan. August, wat doet deze man tegenwoordig niet voor ons cluppie, ik 

zie hem vlaggen bij het eerste, hij fluit wel eens een wedstrijdje, supporter 

bij het eerste en nu weer op goal, jonge jonge waar haalt deze man de 

energie vandaan. Hij is het keepen nog niet verleerd! De derde wedstrijd is 

tegen Blue Boys. Een oude bekende komt voorbij, Lutsen Idsinga (oud 

eerste speler van Oldeboorn) staat laatste man maar hij kan niet voorkomen 

dat Oldeboorn deze wedstrijd ook dik wint. Al met al een zeer leuke avond. 

Daarna nog even een frisje in de kantine waar we werden verwend met 

warme hapjes en sommige spelers van ons met een winnend lot bij de 

loterij. Daarna nog even naar de Boarnster kantine en sommigen nog even 

naar Moeke de Bruin (waar halen ze de energie vandaan). Op 10 april 

verhuist het hele circus naar Oldeboorn. Komt dat zien. Harm 

 

Jeugdverslagen 
VV Oldeboorn c1 vs LSC 1890 c4  (0-4) 

Op zaterdag 7 maart moesten wij tegen LSC 1890 voetballen.                                                                     

Het was onze eerste competitiewedstrijd na de winterstop en een goed 

resultaat was wel wenselijk nadat we eerder met 0-8 en 1-9 hadden verloren 

in de twee oefenwedstrijden die we hebben gespeeld. Maar ondanks een 

betere inzet dan in de twee oefenwedstrijden werd al gouw duidelijk dat 

LSC veel beter was als ons, en als er statistieken zouden zijn bijgehouden 

zouden hun waarschijnlijk ongeveer 80% balbezit hebben gehad. Maar 

gelukkig gingen hun niet goed om met de kansen die ze kregen en stond het 



  

bij de rust maar 0-1. In de tweede helft begonnen wij wat beter en kregen 

we zowaar een kans maar Cedric die in de spits stond en ongeveer voor het 

eerst in de wedstrijd in de zestien van LSC kwam wist die kans niet te 

benutten. Maar bij die ene kans bleef het voor vandaag en LSC nam het heft 

weer in handen en liep uiteindelijk uit naar een 0-4 eindstand. Volgende 

week moeten we naar Joure en hopen we daar wel 3 punten te bemachtigen 

tegen de op papier zwakste tegenstander.  Iwan Huitema  

 

Joure c5 – Oldeboorn c1 
We moesten zaterdag 14 maart tegen Joure voetballen. Na een goede 

warming up begonnen we aan de wedstrijd. We begonnen zwak aan de 

wedstrijd. De eerste tien minuten speelden we niet goed daardoor scoorde 

Joure twee keer. Na de tien minuten begonnen we beter te spelen dit werd 

beloond met een doelpunt door Rik. Wij bleven sterk in de tweede helft. 

Wij maakten mooi aanvallen en kregen grote kansen. Maar het werd 

jammer genoeg niet beloond met een doelpunt. De eind uitslag was 2-1. 

Rik van Santen 

 

SJO WTTC C1- Oldeboorn C1 
Zaterdag 28 maart moesten wij tegen SJO WTTC spelen. 9 uur stonden wij 

al op het veld. In het begin van de eerste helft speelde wij heel slecht, wat 

later in de eerste helft speelde we steeds beter. We hebben veel kansen 

gehad maar niks ging erin en zij hadden wel geluk want hun kansen gingen 

er wel in. Eerste helft stonden we 3-0 achter. Na de pauze speelde we ook 

heel goed, maar weer onze kansen gingen er niet in het werd 4-0. Toen met 

een mooie aanval van Rinse die de bal schoot naar Ids, en Ids schoot de bal 

en rik tikte de bal erin. 4-1. Uiteindelijk kregen wij niet zo heel veel kansen 

meer en als we kansen hadden gingen ze er niet meer in. Uiteindelijk 6-1 

verloren. Groetjes Anouk Stulp 

 

Oldeboorn D1 tegen Udiros D1 
21 maart moesten we tegen udiros dat betekend ûs dwarp is rik on sport. 

Het was mooi weer dus we hadden er weer zin in .De wedstrijd begon 10 

uur udrios was de eerste helft beter ze maakten 2 goals .Toen was het pauze 

, een lekker bakje thee en een goede bespreking van onze coah Jan van der 

Wal. Toen begon de tweede helft , die speelden we beter dan de eerste helft 

maar toch kwam udrios weer in de 16 en maakten 3-0 .Toen er kwam een 

mooie voorzet  van Jentsje  die heeft Levi benut 3-1 ,maar dat pikte udiros 

niet  ze kwamen terug om een goal te scoren en dat lukte ze 4-1, zo is de 

wedstrijd   beëindigd  we bedanken onze coach Jan van der Wal en rijders. 

Lars vink 



  

 
 

Gorredijk F3 - Oldeboorn F1 
Het is zaterdag 21 maart, een druilerige, eerste lentedag. Vandaag spelen 

we uit tegen nummer 1; Gorredijk F3. Dat belooft spannend te worden, 

want wij zijn nummer 2. Als we aankomen staan de Gordyksters ons al op 

te wachten. In de kleedkamer, waar we met 3 teams ingedeeld zijn, raken 

we al aardig op stoom door de douches die op volle kracht aanstaan. Op 

naar het veld waar we als profvoetballers worden bediend door de 

scheidsrechter. Of de aanvoerder zich even wil melden! Aanvoerder? Tja, 

vanaf nu hebben we die: Jesse. Na een serieuze toss kan het spel dan echt 

beginnen. Na nog geen 5 minuten spelen staat het 1-0. Top gedaan Rimer! 

Al vrij snel daarna maakt Jesse nog een doelpunt een hebben we een mooie 

basis staan tegen de nummer 1. Na de rust zijn we helemaal op dreef en 

laten we de Gorredijkers ver achter ons doordat onze aanvoerder maar liefst 

3 doelpunten maakt. Het laatste doelpunt was trouwens een prachtig 1-2-tje 

met Aniek. Wat een wedstrijd. We staan mooi aan kop nu. Dat wordt 

spannend de komende weken. Wie weet kunnen we dit vasthouden. Of dat 

lukt? Wordt vervolgd! Sjoerd Sixma en zijn moeder.  

 

 



  

 

Oldeboorn E1 – Akkrum E4 
zaterdag hebben we tegen akkrum gespeeld 

we moesten thuis spelen . het was een spanende wedstrijd 

we hebben 2-2 gespeeld . en ik stond de  tweede helft op keep ik heb er 1 

door gelaaten. Hessel had de goals gemaakt. 

Kyran werd een keer op zijn hakken geschopt. Joris van Rooijen 

 

Joure SC E10 – Oldeboorn E1 
Zaterdag 28 maart moesten we voetballen tegen Joure. 

We hebben 4-0 verloren. De eerste helft stond het 1-0 voor Joure.  

In de tweede helft heeft Joris 3 ballen van de lijn gehaald. 

In de tweede helft schoot Jitske de bal op de paal. 

Toen kreeg ik de kans maar ik schoot de bal net voor het doel langs. 

En daarna scoorde Joure nog 3 goals. Het was een leuke wedstrijd. 

Groetjes: Ralf van Warmerdam 

 

Oldeboorn F2G – Gorredijk F6 

21 maart 2015 
Zaterdag 21 maart mocht het jongste team van Oldeboorn spelen tegen de 

F6 van Gorredijk. Na de nederlaag van de week ervoor was er werk aan de 

winkel. Het was Thomas zijn eerste wedstrijd na het vingerincident. Het is 

een spannende strijd geworden en ondergetekende heeft begrepen dat er een 

stijgende lijn zit in de technische vaardigheden van het team. Er wordt al 

wat meer overgespeeld en er werd nu en dan ook op de helft van het 

voetbalveld van de tegenpartij  gevoetbald. Ondanks de enorme inzet van 

spelers en toeschouwers werd het uiteindelijk 0 –10. Maar om het positief te 

blijven houden: er zit dus een stijgende lijn in!! Dit proberen we vast te 

houden komende zaterdag als we uit moeten spelen tegen Jubbega F5. Er 

komt een tijd dat er ook zal worden gescoord door Oldeboorn F2!! 

Anneke en Thomas Brandsma 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is C: zijn aanloop was nog niet afgerond. Hier 

is dus geen sprake van het onderbreken van de aanloop. 
 

 



  

Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong 31 

Douwe Hein Akkerman 25 

Robert van Roeden 22 

Klaas Hartmans 11 

August Faber 11 

Anno Huisman 8 

Ate Bergsma 8 

Tim Tjoelker 6 

Jeroen Beeksma 5 

Johannes Watzema 5 

Robert van Steinvoorn 5 

Hotse Dekker 4 

Johannes Nijdam 4 

Ophir Ashur 4 

Ringo Crone 4 

Patrick Antonissen 4 

Siete Veenstra 4 

Arnold Oosterbaan 3 

Martin Meester 3 

Ronald van Warmerdam 3 

Wietse Huisman Wzn 2 

Aaltsen Bergsma 2 

Jelco Meijer 2 

Arnold Hobma 1 

Tom Proot 1 

Floris Crone 1 

René Spinder 1 

Jan Wybren Boschma  1 

Robbert v/d Torre 1 

 

Doe je mee aan jouw AED op het sportveld? 
In Aldeboarn, bij het Andringahûs en op Ald Swettebuorren, hangen twee 

AED’s (Ademhaling Externe Defibrillators), apparaten die bij een 

hartstilstand levensreddend kunnen zijn. Hopelijk zullen we ze nooit nodig 

hebben maar ze zijn aanwezig! Een kleine anderhalf jaar geleden, vlak voor 

de kerst is het Boarnster Biljarttoernooi gespeeld. De opbrengst van de 

loterij is geschonken aan de EHBO. De opbrengst was € 220,00.  

Besloten is dit bedrag te investeren in een AED voor het sportveld. Hoe 

vaak hebben we niet gelezen over hartstilstand bij sport? De 

voetbalvereniging heeft besloten dit bedrag te verdubbelen en TCO, de 

tennisvereniging, heeft ook € 100,00 toegezegd. Dus € 540,00 is binnen. 

Wat we nodig hebben is € 1600,00 . Mijn oproep is: “doe mee, als 

voetballer, als tennisser, als sportman (-vrouw), als vereniging, als 

ondernemer, of gewoon omdat je in Boarn woont en dit een belangrijke 

zaak vindt, en haal daarnaast iemand anders over om mee te doen.  

Hoe kun je meedoen? Bepaal zelf wat je er voor over hebt. Laten we zeggen 

een minimumbedrag van € 5,00? Maar wil je 10, of 25, of 50 of meer, is 

allemaal prima. Een lijst met alle sponsors hangen we op naast de AED.  

Stort je bijdrage op bankrekening NL45 RABO 0352 1074 99 ten name van 

EHBO afd. Aldeboarn onder de vermelding aedsport. Via de Tuorkemjitter 

wordt je op de hoogte gehouden van het bedrag dat we samen hebben 

gebracht. Laten we er naar streven dat vóór de Gondelvaart de AED present 

is op het sportterrein. Obe Kuipers 



  

De inworp 
Een inworp wordt toegekend aan de tegenstanders van de speler die de bal 

het laatst raakte wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, hetzij 

over de grond, hetzij door de lucht. 

Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden gescoord. 

Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij: 

• met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat; 

• met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staat; 

• de bal met beide handen vasthoudt; 

• de bal inwerpt van achter het hoofd en daarboven loslaat; 

• de bal inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten. 

Alle tegenstanders moeten ten minste twee meter afstand houden van de 

plaats waar de inworp wordt genomen. 

De bal is in het spel onmiddellijk nadat deze in het speelveld is gekomen. 

Na de inworp mag de inwerper de bal niet voor de tweede keer raken, 

voordat deze is geraakt door een andere speler. 

 

De bal in en uit het spel 
De bal uit het spel 
De bal is uit het spel wanneer: 

 hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij over de 

grond, hetzij door de lucht; 

 het spel is onderbroken door de scheidsrechter. 

 
De bal in het spel 
De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook: 

 wanneer hij terugspringt van een doelpaal, doellat, of 

hoekvlaggenstok en in het speelveld blijft; 

 wanneer hij terugspringt van de scheidsrechter of een assistent-

scheidsrechter als deze zich binnen het speelveld bevindt. 

 

De bal raakt binnen het speelveld een persoon niet zijnde een speler 
Wanneer de bal in het spel is en deze raakt de scheidsrechter of de 

assistent-scheidsrechter die op dat moment binnen het speelveld is, dan 

gaat het spel door omdat de scheidsrechter en de assistent-

scheidsrechters onderdeel van de wedstrijd zijn. 



  

Sportblessures: verstuikingen 
Wat is een verstuiking? 

 Een verstuiking is een beschadiging van een gewricht. De beschadiging 

betreft vooral de gewrichtsbanden. Een verstuiking ontstaat als er meer 

beweging in een gewricht komt dan eigenlijk mogelijk is. Bij een 

verzwikking is er sprake van een lichte verstuiking met gering inwerkend 

geweld en weinig schade aan het weefsel. De meest ernstige vorm van 

verstuiking is de ontwrichting, waarbij het verband tussen de botstukken 

van het gewricht helemaal verloren is gegaan. Hierbij is sprake van ernstige 

schade van het bandapparaat van het gewricht. Voetballers hebben vooral 

kans op een verstuiking van een gewricht van het been. Je kunt hierbij 

denken aan je kniegewricht, je enkelgewricht of de gewrichten van je voet.  

Een verstuiking van een van deze gewrichten ontstaat bij 

voetballers vaak door: 
Een verkeerde landing na een sprong 

Plotseling afremmen vanuit een sprint 

Een plotselinge draaibeweging die soms geblokkeerd wordt door een 

tegenstander of door fixatie van de noppen van je voetbalschoen in de 

grond. 

Een sliding tackle 

Je verstappen (kuiltje in het veld, te stroeve zaalvloer) 

Keepers hebben daarentegen vooral kans op verstuikingen van een 

schoudergewricht, een ellebooggewricht, een polsgewricht of 

vingergewrichten. Deze verstuikingen ontstaan voornamelijk door 

valpartijen, verkeerd contact met de bal en contact met een tegenstander of 

medespeler. Heb je al eens een verstuiking opgelopen, dan heb je daarna 

een grotere kans dat je het getroffen gewricht weer verstuikt. Dit hangt 

samen met blijvende speling op het bandapparaat en onvoldoende herstel 

van de actieve controle over het gewricht. 

Hoe kan een verstuiking behandeld worden? 
Voor een snel herstel van de verstuiking is eerste hulp noodzakelijk.  

Denk daarbij aan de volgende punten: 

Geef het getroffen gewricht direct rust 

Beweeg het gewricht zo min mogelijk 

Leg een drukverband aan op de plaats van de verstuiking 

Houd of leg het verstuikte gewricht omhoog 

Koel het verstuikte gewricht bijvoorbeeld met een dichtgeknoopte plastic 

zak met ijsblokjes en een scheutje water. De ideale koeltemperatuur ligt dan 

tussen 0-7 º C. Koel gedurende een aaneengesloten periode van 15 minuten, 

die verdeeld over de dag 4-6 keer kan worden herhaald. Het gebruik van 



  

zogenaamde cold-packs die in de diepvries (-24º C) bewaard worden, moet 

door het risico op plaatselijke bevriezingsverschijnselen vermeden worden. 

Verdere aandachtspunten bij het behandelen van een verstuiking: 
Ga niet door met voetballen als de pijn aanhoudt of de zwelling te groot is. 

Heb ja na vier of vijf dagen nog steeds veel pijn en kun je nog steeds niet op 

je been staan, ga dan naar de dokter om te kijken of er misschien iets 

gebroken is. Is het gewricht uit de kom, ga dan direct naar een spoedeisende 

eerste hulp afdeling van een ziekenhuis of naar een huisartsenpost. Daar 

bekijkt men er iets gebroken is en wordt het gewricht weer in de kom gezet. 

Zijn de gewrichtsbanden volledig doorgescheurd, dan is een operatie soms 

onvermijdelijk. Het beste resultaat wordt geboekt als deze operatie binnen 

10 dagen na het ongeval verricht wordt. De verdere behandeling en de 

revalidatie gebeurt volgens het revalidatieprotocol. Afhankelijk van de ernst 

van een verstuiking kan je binnen enkele weken tot enkele maanden weer 

voetballen. Bij letsel aan de voorste kruisband in de knie, duurt het na een 

operatie zeker wel een half jaar voordat je weer kan voetballen. 

Hoe kan je een verstuiking voorkomen? 
Een verstuiking is lang niet altijd te voorkomen. Maar er zijn wel een paar 

dingen die je als voetballer kan doen om de kans op een verstuiking te 

beperken: 

Zorg voor een goed beschermende sportuitrusting, zoals goede 

voetbalschoenen met onder andere juiste aanpassing nophoogte aan de 

toestand van het speelveld , goed passend 

Voetbal heel geconcentreerd en let goed op waar je tegenstanders en 

medespelers zich bevinden. 

Neem geen onnodige risico’s in een wedstrijd. Zo is een sliding tackle een 

noodmaatregel, die je bij uitzondering moet uitvoeren en zeker niet op het 

middenveld. 

Fair play: 
Toon respect voor je tegenstander en speel volgens de bedoelingen van het 

spel en de spelregels van de KNVB.  Besteed extra aandacht aan 

balansoefeningen voor knie-en enkelgewricht. Dit geldt zeker voor spelers 

die al eens een verstuiking van deze gewrichten opgelopen hebben. 

Tapen of bracen van instabiele enkels met regelmatig optredende 

zwikneigingen bij voetbal. 

Tapen van duim- of vingergewrichten na doorgemaakte verstuikingen 

(keepers) 

De voetbalvereniging moet tenslotte zorgen voor een goed onderhoud van 

de velden. Speciaal moet hierbij gelet worden het feit dat de velden egaal 

zijn. 

 



  

Kantinedienst 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 4 april 

Mildam 1 – Oldeboorn 1  17.00 

Oldeboorn C1 – Langezwaag C1 11.00 

CVVO D4 – Oldeboorn D1  09.00 

Oldeboorn E1 – Heerenv. B. E6  10.00 

Oudehaske F2 – Oldeboorn F1  09.00 

Oldeboorn F2 – Thor F2  10.00 

 

Zondag 5 april 

Oldeboorn 2 – Nicator 4  10.30 

Donkerbroek 2 – Oldeboorn 4  11.00 

 

 

Maandag 6 april  

Oldeboorn 1 – Kuinre 1   14.00 

 

Vrijdag 10 april (Oldeboorn) 

Oldeboorn 35+ 1 – Aengwirden 35+ 1 19.00 

Akkrum 35+ 2 – Oldeboorn 35+ 1 19.35 

Oldeboorn 35+ 1 – Blue Boys 3+ 1 20.10 

 

Zondag 12 april 

Oldeboorn 1 – Blauwhuis 1   14.00 

Oldeboorn 4 – Thor 2   10.00 

Zaterdag 18 april 

LSC C4 – Oldeboorn C1  15.00 

Oldeboorn D1 – Joure D5  10.00 

Akkrum E4 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn F1 – Heerenv. B. F6  10.00 

Irnsum F4 – Oldeboorn F2  09.00 

 

Zondag 19 april 

RES 1 – Oldeboorn 1   14.30 

Black Boys 4 – Oldeboorn 2  11.00 

Oldeboorn 4 – Makkinga 2  10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

A   B C D    E 
38/39   20 117 1     5.85 

34/35   12 65 1     5.42 

43/44   10 50 2     5 

*14/15   19 93 1     4,89  

40/41   14 62 2     4.43 

35/36   12 50 1     4.17 

33/34   12 50 2     4.17 

41/42   14 55 2     3.92 

36/37   14 55 2     3.92 

89/90   20 75 3     3.75 

32/33   14 52 4     3.71 

45/46   10 37 3     3.7 

27/28   6 22 2     3.67 

90/91   20 73 1     3.65 

42/43   8 28 3     3.5 

13/14   22 75 5     3.41 

48/49   14 47 2     3.38 

53/54   16 51 1     3.19 

92/93   20 63 2     3.15 

37/38   14 44 1     3.14 

54/55   16 49 5     3.06 

83/84   22 67 2     3.05 

31/32   14 42 3     3 

30/31   10 29 5     2.9 

47/48   18 51 5     2.83 

86/87   18 50 3     2.78 

39/40   8 22 3     2.75 

65/66   16 44 2     2.75 

46/47   12 32 3     2.67 

56/57   16 41 4     2.56 

91/92   20 51 3     2.55 

93/94   22 56 2     2.55 

99/00   22 56 4     2.55 

84/85   20 50 5     2.5 

96/97   22 53 6     2.41 

26/27   8 19 3     2.38 

10/11   26 61 11   2.35 

52/53   16 36 9     2.25 

87/88   22 49 7     2.23 

49/50   14 31 7     2.21 

02/03   20 44 3     2.2 

07/08   22 48 3     2.18 

05/06   22 45 3     2.05 

63/64   16 32 3     2 

94/95   22 44 9     2 

64/65   16 31 5     1.94 

69/70   23 44 5     1.91 

85/86   20 38 5     1.9 

77/78   22 42 11   1.9 

58/59   16 29 6     1.81 

78/79   22 40 5     1.81 

25/26   10 18 5     1.8 

55/56   18 32 1     1.78 

79/80   22 38 9     1.73 

51/52   16 27 3     1.69 

88/89   20 33 7     1.65 

50/51   14 23 7     1.64 

97/98   22 36 6     1.64  

61/62   18 28 8     1.56 

01/02   22 34 8     1.55 

06/07   22 34 10   1.55 

70/71   22 33 4     1.5 

03/04   22 33 4     1.5 

98/99   22 33 12   1.5 

12/13   26 38 14   1.47 

11/12   24 35 10   1.46 

71/72   20 29 5     1.45 

08/09   22 32 12   1.45 

60/61   18 26 5     1.44 

09/10   22 31 6     1.41 

80/81   22 29 5     1.32 

82/83   22 29 11   1.32 

74/75   20 26 9     1.3 

66/67   20 25 2     1.25 

67/68   20 24 10   1.2 

04/05   22 26 6     1.18 

59/60   18 21 8     1.17 

72/73   20 23 8     1.15 

81/82   22 25 10   1.14 

00/01   22 25 12   1.14 

57/58   14 15 7     1.07 

62/63   18 18 10   1 

75/76   20 18 6     0.9 

73/74   20 15 10   0.75 

76/77   20 14 11   0.7 

68/69   22 12 12   0.55 

 



  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


