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Agenda 
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 

 

Uit de bestuurskamer 
Financieel nieuws vanuit de bestuurskamer 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering november 2014 is uitvoerig stil 

gestaan bij de financiële situatie van de club. Meest in het oog springend 

was de verslechterde marge op de kantine omzet. Daarnaast is de 

voorgestelde contributieverhoging goedgekeurd door de leden. Hierbij even 

een update: 

Marges kantine 

Naar aanleiding van de verslechterde marge hebben wij een aantal acties 

ondernomen. Door het bijhouden van een kasboek wordt de verhouding 

omzet/inkoop gedurende het seizoen scherp in de gaten gehouden. 

Daarnaast hebben we per product bekeken wat de marge hierop is. Een 

aantal producten werd te goedkoop verkocht, de prijzen hiervan zijn reeds 

aangepast. En er is goed nieuws! De verwachting m.b.t. de marge en de 

omzet van de kantine zijn positief. Zoals het nu lijkt zal de marge 

verbeteren ten opzichte van het afgelopen seizoen. Daarbij hebben we op 

dit moment al bijna het omzetniveau van vorig jaar behaald! Met nog een 

aantal wedstrijden en een eventueel kampioensfeest te gaan, gaan wij ervan 

uit dat we met z’n allen een mooie omzetstijging zullen realiseren! 

 



  

Contributieverhoging 

Door de gemeentelijke herindeling hebben wij te maken gekregen met een 

aantal nieuwe kostenposten. De kosten (ivm onderhoud) die de gemeente 

doorberekent voor het gebruik van de sportvelden zullen de komende jaren 

sterk toenemen. Daarnaast worden wij tegenwoordig ook belast voor de 

onroerend zaak belasting (WOZ). Dit werd door Boarnsterhim altijd door 

de vingers gezien. Daarbij zijn de lidmaatschapsgelden van de KNVB 

verhoogd met €2,- per lid. Om bovengenoemde zaken op te vangen is een 

contributieverhoging voorgesteld, welke door de leden is goedgekeurd. 

Hieronder ziet u wat de contributie wordt met ingang van seizoen 

2015/2016.  

 

Contributie VV Oldeboorn seizoen 2015/2016 

  
 

Nieuw 

Senioren 

 
 €             175,00  

  

 
  

A-
junioren 

 
 €             120,00  

B-
junioren 

 
 €             110,00  

  

 
  

C-pupillen 

 
 €               95,00  

D-pupillen 

 
 €               90,00  

  

 
  

E-pupillen 

 
 €               85,00  

F-pupillen 

 
 €               80,00  

  

 
  

Niet 
spelend    €               80,00  

 

Piet`s overzicht 
De kelen zijn weer gesmeerd en de kas is weer 

gespekt het afgelopen weekend. Vrijdagavond 

heeft de jeugd een behoorlijke financiële bijdrage 

geleverd d.m.v. van een prima deelname en inzet 

tijdens de sponsorloop (petje af voor de inzet!!). 

Ook de nieuwbakken 35+ competitie zorgde voor 

een mooie instrooier voor ons cluppie. Dat er dan 



  

om 00.00 u. ook nog iemand 50 jaar wordt is dan ook nog ’s mooi 

meegenomen. Kortom, de ponkjehouder kon weer ’s ouderwets tevreden 

zijn. Oldeboorn 1 deed afgelopen zondag ook nog een kleine duit in het 

zakje door met 6-1- van Blauwhuis te winnen. De mooiste overwinning was 

echter wel op zaterdag voor Pasen uit tegen Mildam. Een uiterst fel en 

gedreven Oldeboorn zette Mildam vanaf het begin tegen de muur, en na ca. 

20 minuten was er reeds een 0-3 voorsprong bereikt. De wedstrijd was 

daarna eigenlijk wel gespeeld, en na 90 minuten, na een 1-4 eindstand, was 

het wel duidelijk wie de meeste aanspraak straks mag maken op de titel. 

Tussendoor werd ook Kuinre nog even met 5-1 op zij gezet. Komende 

zondag volgt dan nog de lastige uitwedstrijd in Bolsward tegen RES, en een 

week later zou men theoretisch de titel al kunnen binnenslepen thuis tegen 

VWC. Deze ploeg strijdt volgens mij echter nog wel om de 2
e
  

periodetitel, en zal zeker hier niks weggeven. Oldeboorn 2 mocht 

onverwachts paaseieren zoeken op paaszondag. Nicator 4 was niet in staat 

een elftal op de been te brengen. Afgelopen zondag waren ze ook nog’s vrij, 

dus zijn ze zondag a.s. fris en fruitig in Sneek tegen Black Boys. Op 26 

april komt Blauwhuis hier langs, en een paar puntjes zijn wel weer ’s 

welkom. Oldeboorn 4 wist weer eens voor een overwinning te zorgen in 

Donkerbroek (0-2), maar afgelopen zondag moesten ze toch toekijken hoe 

Thor met een nipte 0-1 overwinning huiswaarts keerde. Zondag ontvangen 

ze Makkinga 2, en de week erop gaan ze naar Oosterstreek. Moeten toch 

wel een paar puntjes in zitten lijkt me. Oldeboorn C1 krijgt behoorlijke 

nederlagen om de oren, maar deze zijn, hoe gek het ook klinkt, toch wel wat 

geflatteerd. Tegen SJO WTTC met 6-1 verliezen, en een week later met 0-8 

op de billen krijgen van Langezwaag staat wel heel “knullig”, maar 

gelukkig blijven we “lichtpuntjes” zien, zoals vele trainers wekelijks voor 

de camera’s oreren. We verwachten binnenkort wel een keer een puntje of 

meer. Dat zal zaterdag in Sneek tegen koploper LSC wel zwaar worden, 

maar de week erop thuis tegen Joure zien we toch wel mogelijkheden. 

Oldeboorn D1 heeft het ook nog steeds moeilijk. Tegen CVVO werd met 

3-1 verloren, maar dat geeft toch weer “aanknopingspunten” voor Jan, 

Anneke en hun kornuiten voor de komende wedstrijden. Zaterdag thuis al 

tegen Joure een overwinning? Anders een week later maar in Heerenveen. 

Oldeboorn E1 wist het ook niet te bolwerken tegen Heerenveense Boys (0-

6). Ook daar kunnen ze wel een paar puntjes gebruiken. Om te beginnen 

zaterdag a.s. tegen Akkrum en de week erop zijn zij vrij. Oldeboorn F1 

stevent rechtstreeks af op de titel. Ook Oudehaske moest er met 0-5 aan 

geloven. Komende zaterdag gaan ze nog meer afstand nemen van 

Heerenveense Boys en een week later wordt ook SJO RVC ingepakt….Dan 

op naar de titel!!! Oldeboorn F2 heeft nog geen titelaspiraties, maar de 

nederlagen worden steeds draaglijker. Een 0-6 nederlaag tegen Thor kan 



  

gewoon gebeuren. De komende 2 wedstrijden worden pittig tegen Irnsum 

en Heerenveense Boys, maar de stijgende lijn hebben ze te pakken, dus wie 

weet……Dan zou ik bijna de oudjes vergeten. Ik ben nog niet gewend aan 

deze competitie…..Vrijdag j.l. werd dit “toernooi” dus in Aldeboarn 

gehouden, en het was weer een behoorlijk succes zo te horen. Onze oudjes 

verloren van Aengwirden met 1-3, wonnen met 1-0 van Akkrum en 4-0 van 

Blue Boys. Na afloop werden er onder het genot van een hapje (Snijboer) 

en een (menig) drankje sterke oude verhalen opgehaald……wat mij doet 

besluiten met de waarheid; “Voetballen doe je 20% met je hoofd, 20% met 

je benen en 60% met je hart. Dus speel met je hart”.   

 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een speler die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft 

gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenstander door een 

tegenstander opzettelijk tegen de benen geschopt. Op dat moment 

constateert de scheidsrechter dat de speler die zonder toestemming zijn 

team heeft gecompleteerd zich tegen de regels op het speelveld bevindt. 

Hoe reageert de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken? 

A. Hij toont de schoppende speler een rode kaart en toont de speler die  

zonder toestemming zijn team heeft gecompleteerd een gele kaart. Hij 

hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler. 

B. Hij toont de schoppende speler een rode kaart en de speler die zonder 

toestemming zijn team heeft gecompleteerd een gele kaart. Hij hervat het 

spel met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler. 

C. Hij toont de schoppende speler een rode kaart en toont de speler die 

zonder toestemming zijn team heeft gecompleteerd een gele kaart. Hij 

hervat met een strafschop tegen de schoppende speler. 

D. Hij toont de schoppende speler een rode kaart en toont de speler die 

zonder toestemming zijn team heeft gecompleteerd een gele kaart. Hij 

hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE 

VINDEN  VERDEROP IN HET 

KRANTJE!!!!!!!!! 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (87) 
Keeper Dennis Faber vervult hoofdrol in overwinning op Dronrijp. 

Oldeboorn verrast met zege. 
De laatste weken heeft Oldeboorn de stijgende lijn weer te pakken. Na een 

gelijkspel tegen SC Franeker en een overwinning op Robur werden ook 

tegen het hooggeplaatste Dronrijp drie belangrijke punten gepakt. In een 

enerverende wedstrijd met aan beide kanten de nodige kansen trokken de 

Boarnsters diep in de tweede helft uiteindelijk aan het langste eind. Daar 

zag het in de eerste helft absoluut niet naar uit. Er was aanvankelijk maar 

één ploeg die voetbalde en dat was Dronrijp. De gasten kregen zeker vier 

uitgelezen mogelijkheden om te scoren, maar de ploeg had de pech dat 

doelman Dennis Faber niet van plan was een tegentreffer te incasseren. 

Oldeboorn had veel moeite met het positiespel van Dronrijp, dat aantoonde 

dat de ploeg niet voor niets boven in de ranglijst meedraait. Bij Oldeboorn 

moest Robin Faber zich al vroeg in de wedstrijd geblesseerd laten 

vervangen door Jan Hendrik van der Wal. Slechts sporadisch dook 

Oldeboorn eens op bij het doel van Dronrijp, maar kansen vielen er niet te 

noteren. Tegen het einde van de eerste helft kregen de Boarnsters echter iets 

meer grip op het spel en ging de Dronrijpster storm wat liggen. Het hoge 

tempo waarin Dronrijp speelde kon de ploeg in de tweede helft ook niet 

meer brengen. Vlak na rust was men uit een hoekschop echter nog wel 

dichtbij een treffer, maar Robert van Roeden stond op de doellijn en kopte 

de inzet knap onder de lat vandaan. Hierna begon Oldeboorn meer en meer 

het heft in handen te nemen en kreeg via Arnold Hobma en Anno Huisman 

ook goede kansen om de score te openen. Het vizier stond echter niet op 

scherp en ook Robert van Roeden kreeg een goede kans niet achter de 

doelman van Dronrijp, die net als doelman Faber bij Oldeboorn ook een 

hoofdrol in de wedstrijd begon op te eisen. Dronrijp bleef overigens ook in 

de tweede helft over de zijkanten af en toe heel dreigend, maar Oldeboorn 

had het na rust behoorlijk staan en gaf geen uitgespeelde kansen meer weg. 

Waar Dronrijp voor verrast met de thee de kansen niet afmaakte, daar prikte 

Oldeboorn er vlak voor tijd er nog wel één in. Robert van Roeden slalomde 

vanaf de rechterkant naar binnen en werd op de rand van het 

strafschopgebied onreglementair afgestopt. Het was specialist Douwe Hein 

Akkerman die zich voor de vrije trap meldde en de bal schitterend in de 

verre hoek krulde: 1-0. Na dit doelpunt was het nog even alle hens aan dek 

voor de Boarnsters, maar het slotoffensief van Dronrijp werd bekwaam in 

de kiem gesmoord. Daardoor bleven na een boeiende wedstrijd de punten in 

Aldeboarn. De ploeg kreeg hiermee misschien iets teveel, maar daar maalde 

niemand bij vv Oldeboorn om. Zondag speelt Oldeboorn in de laatste 

wedstrijd voor de winterstop de derby in en tegen streekgenoot Irnsum.  



  

Eindstand 2011-2012 4e klasse A K.N.V.B. 

01 MKV'29     24-58 84-34 

02 Renado     24-50 73-39 

03 Dronrijp     24-47 60-39 

04 Franeker     24-39 70-52 

05 Aengwirden     24-39 65-68 

06 Read Swart      24-36 44-45 

07 Nieuwesch,     24-28 57-60 

08 Irnsum      24-27 58-57 

09 Giethoorn      24-27 43-77 

10 Oldeboorn      24-25 35-65 

11 FFS       24-24 50-51 

12 Kraggenburg    24-24 45-67 

13 Robur      24-16 51-81 

 

Voetbalveld Oldeboorn 
1923 Veld achter openbare lagere school! 

1938 geen promotie naar KNVB, veld voldoet niet aan de eisen van KNVB! 

1939 geen promotie naar KNVB, veld voldoet niet aan de eisen van KNVB! 

1949 FVB laat alle thuiswedstrijden uit spelen! 

1951 Hielke en Tabe Koldijk helpen club aan een stuk land bij zwembad        

aan de Beetsterdyk! 

1951 Laatste 3 thuiswedstrijden gespeeld in Akkrum, Beetsterzwaag en 

Tijnje aangezien terrein maar   tot 1april beschikbaar was! 

1953 Laatste 3 thuiswedstrijden gespeeld in Akkrum, Gersloot en Tijnje 

aangezien terrein maar   tot    1april beschikbaar was! 

1955 B-junioren nemen niet deel aan competitie! 

1956 Wedstrijden om het kampioenschap van Friesland worden allemaal in 

Akkrum gespeeld. Oldeboorn wordt kampioen, 2-0 winst tegen 

Houtigehage 2, 1-0 winst tegen Akkrum en 5-1 winst tegen Freno 2! 

1956 KNVB geeft de club een jaar dispensatie om op het nood-terrein te 

spelen! 

1957 Opening nieuw veld aan de Súdkant! Burgemeester Anker verricht   

aftrap! 

1969 Gezamelijke velden met Akkrum aan de van Sminiawei?? 

1977 Opening tweede veld! 

 

Wedstrijdverslagen 
VV Oldeboorn zet goede stap richting kampioenschap 

Zaterdag 4 april stond de belangrijke wedstrijd tegen Mildam op het 

programma. Met een geheel fitte selectie konden de mannen van trainer Piet 

de Winter en leider Wieger Huisman een goede stap zetten richting het 

kampioenschap. Oldeboorn had 5 verliespunten minder dan de nummer 

twee Mildam, een echte 6 punten wedstrijd dus. Nadat er vorige week tegen 

Langweer na 1 minuut al een 0-2 voorsprong op het bord stond kwam 

Oldeboorn ook vandaag weer goed uit de startblokken. Na een goede 



  

loopactie van Anno kon hij Age de diepte inspelen die op zijn beurt Robert 

wist te vinden die met buitenkantje links de bal in de hoek plaatste. De 

spelers van Oldeboorn waren vandaag vele malen scherper in de duels dan 

Mildam en al gauw resulteerde dit in de 2-0 wederom van Robert. Robert 

maakte deze door een solo waar hij een man of vier voorbij ging alvorens 

de keeper ook nog uit te kappen en met zijn rechter binnen te schieten. De 

druk op de verdediging van Mildam bleef groot. Na enkele overtredingen 

van Mildam om onze voorwaartsen af te stoppen was het uiteindelijk een  

vrije trap rond de zestien welke ideaal voor onze specialist Douwe Hein lag. 

Deze vrije trap ging fantastisch mooi in de kruising. Wat een super start 

voor Oldeboorn, een 0-3 voorsprong na 30 minuten spelen! Helaas werd er 

mede door gezeur steeds minder gevoetbald door Oldeboorn. Klaas en 

Anno pakten voor de pauze ook nog een gele kaart waardoor Anno 

geschorst is voor de volgende wedstrijd. Net voor de pauze kwam Mildam 

tot hun eerste grote kans. Maar keeper Dennis wist zijn klasse te tonen door 

katachtig te redden. De pauze werd gebruikt om tot rust te komen en Klaas 

gaf aan niet verder te kunnen. Hotse was zijn vervanger waardoor Anno 

naar de nummer 10 positie schoof. De tweede helft probeerde Mildam nog 

wel wat, maar vooral verdedigend stond het bij Oldeboorn erg goed. 

Oldeboorn had alles goed onder controle en maakte ook nog de 0-4 door 

een mooie aanval die begon door het goed doorzetten van Robin, hij wist 

Anno te bereiken en Anno gaf een fantastische steekbal op Douwe Hein die 

er koelbloedig 0-4 van maakte. De rest van de wedstrijd probeerde 

Oldeboorn de wedstrijd rustig uit te spelen terwijl Mildam nog wat 

probeerde, maar ook niet kon. Tom en Age lieten zich uit voorzorg nog 

vervangen door Tim en Arnold. Oldeboorn deed er alles aan om de goed 

kepende Dennis de nul te gunnen alleen kregen ze in de 89
e
 minuut nog een 

penalty tegen welke ook werd gescoord. Dit was de 7
de

 penalty die we dit 

seizoen tegen kregen, ongeveer 30% van onze tegengoals komen dan ook 

uit penalty’s...  Uitslag 1-4 voor Oldeboorn waardoor het kampioenschap nu 

erg dichtbij komt. Aankomende maandag spelen we thuis tegen het lastige 

Kuinre waar eerder van werd verloren. Graag willen wij als spelers alle 

supporters bedanken. Goed om te zien dat er zoveel mensen zijn die 

meeleven.  Johannes Nijdam 

 

Oldeboorn slaat geweldige slag in paasweekend 
Na de winst op naaste concurrent Mildam op zaterdag 4 april, moesten de 

Boarnsters op maandag 6 april de inhaalwedstrijd spelen in eigen huis tegen 

Kuinre. Bij winst zou de voorsprong op Mildam en Oldeholtpade worden 

uitgebreid tot acht punten. Oldeboorn was echter niet ongehavend uit de 

strijd met Mildam gekomen. Anno Huisman liep in die wedstrijd tegen zijn 



  

vijfde gele kaart aan en was dus geschorst. Ook Douwe Hein Akkerman 

kon niet meedoen door een knieblessure, die hem hoogstwaarschijnlijk nog 

een aantal wedstrijden gaat kosten. Daarnaast waren Klaas Hartmans en 

Tom Proot (allebei uitgevallen tegen Mildam) en Robert van Roeden ook 

niet blessurevrij, maar zij waren fit genoeg om in de basis te starten. De 

vervangers van Anno en Douwe Hein waren Hotse Dekker en Arnold 

Hobma, zij namen de half posities in op het middenveld. Klaas Hartmans 

schoof door naar de voorhoede en Robert van Roeden nam diens plek 

achter de spitsen over. Kuinre bleek eerder dit seizoen voor Oldeboorn al 

een lastige tegenstander. Zelfs zo lastig dat de uitwedstrijd door de 

Boarnsters met 3-1 werd verloren. Ondanks de lage positie op de ranglijst 

van de Kuunders, mocht deze ploeg dan ook zeker niet worden onderschat. 

Desondanks begon Oldeboorn zeer matig aan de wedstrijd. Niet dat men 

niet wilde, maar de echte scherpte en overtuiging ontbrak. Misschien was 

dit ook wel de verdienste van Kuinre dat een stugge en hardwerkende ploeg 

heeft, dat via hun nummer 10 Thijs de Haan ook af en toe gevaarlijk kan 

zijn. De Boarnsters hadden wel een veldoverwicht, maar echt uitgespeelde 

kansen wist de ploeg niet te creëren. Toch werd het na een half uur spelen 

1-0 voor de thuisploeg. De opbouw van Kuinre werd verstoord en door 

goed doorzetten speelde Age de Jong zich vrij in het strafschopgebied. Hij 

haalde de achterlijn, behield het overzicht en vond de goed meegelopen 

Klaas Hartmans die de bal simpel in het lege doel kon schieten, 1-0. Zo had 

Hartmans toch zijn aandeel in deze wedstrijd. Want door zijn blessure kon 

hij tot zijn eigen frustratie niet zijn stempel drukken en zijn goede spel van 

de laatste weken helaas geen vervolg geven. In de rust zou hij zich dan ook 

laten vervangen. Doelman Faber hoefde in de eerste helft, op een enkele 

vervelende terugspeelbal na, niet heel veel in actie te komen, maar toch was 

er af en toe wel dreiging van Kuinre. Vlak voor rust leek Kuinre nog een 

grote kans te krijgen op de gelijkmaker, maar zoals zo vaak kon 

rechtsachter Henk de Jong er nog tussen komen en bleef de 1-0 voorsprong 

tot de rust behouden. In de tweede helft nam Ringo Crone de plek in van 

Klaas Hartmans en kenden de Boarnsters een droomstart. Robert van 

Roeden slalomde op de voor hem kenmerkende wijze door de verdediging 

van Kuinre heen en legde de bal precies op tijd breed op Age de Jong, die 

hem vervolgens beheerst in het doel plaatste, 2-0. Wie dacht dat de 

wedstrijd nu wel gespeeld zou zijn kwam bedrogen uit.  Kuinre kreeg 

ineens een aantal kansen en was heel dicht bij een treffer. Een vrije trap viel 

achter de Boarnster verdediging en werd door Thijs de Haan ineens uit de 

lucht genomen. De bal eindigde buiten bereik van doelman Faber op de 

paal. Even later komt het doelpunt van Kuinre toch. Een voorzet van de 

zijkant kon niet voldoende worden weggewerkt en de afvallende bal werd 

zeer fraai ingeschoten, 2-1. Niet lang daarna kwam Kuinre weer gevaarlijk 



  

door, maar redde in eerste instantie keeper Faber en in tweede instantie 

werd de bal door Wietse Huisman van de lijn gehaald. Oldeboorn had het in 

deze fase even moeilijk, maar gelukkig is er dan altijd nog Age de Jong. De 

topscorer van de 5
e
 klasse A kreeg de bal op de rand van de zestien 

aangespeeld van Johannes Nijdam, draaide kort weg bij zijn tegenstander en 

haalde verwoestend uit, 3-1. Dit betekende  het 100
ste

 competitiedoelpunt 

van de Boarnsters dit seizoen. Hierdoor was de ban gebroken en werd 

Oldeboorn heer en meester in de wedstrijd. De hardwerkende Arnold 

Hobma bekroonde zijn goede spel vervolgens ook met een doelpunt. Hij 

controleerde de pass van Age de Jong en schoot uit de draai vanaf zestien 

meter de bal buiten bereik van de doelman in de benedenhoek, 4-1. De goed 

ingevallen Ringo Corne moest zich in de slotfase geblesseerd laten 

vervangen. De ijverige Tim Tjoelker kwam voor hem in het veld en even 

later kwam ook Arnold Oosterbaan nog in het veld voor Age de Jong. Mede 

dankzij deze twee invallers kwam ook de 5-1 nog op het scorebord. 

Tjoelker stuurde met een goede pass Robert van Roeden diep, die 

vervolgens een niet te missen kans schonk aan Arnold Oosterbaan, 5-1. Zo 

blijkt dat schorsingen en blessures goed kunnen worden opgevangen en dat 

ook de reservespelers een groot aandeel hebben in het succes van de ploeg. 

Een succes dat echter nog niet is voltooid. In de komende 5 wedstrijden 

moeten de Boarnsters het kampioenschap zien veilig te stellen. Met acht 

punten voorsprong mag dat niet meer misgaan. Wietse Huisman 

 

Oldeboorn overtuigend richting kampioenschap 
Na de prachtige behaalde resultaten in het paasweekend moesten de 

mannen van Trainer Piet de Winter en leider Wieger Huisman aantreden 

tegen Blauwhuis. Klaas Hartmans en Douwe Hein Akkerman konden niet 

in de basis starten vanwege blessures. Hotse Dekker en Arnold Hobma 

namen hun plaatsen in. Bovendien keerde Anno Huisman terug in de basis 

na zijn schorsing. Aldeboarn startte prima, er werd goed gecombineerd en 

de ruimtes op het veld wist Aldeboarn prima te benutten. De eerste kansen 

waren dan ook voor Aldeboarn. Een vrije trap van Age werd goed gekeerd 

door de keeper van Blauwhuis. Schoten uit de tweede lijn van de goed 

spelende Hobma troffen geen doel.  Blauwhuis kwam er niet uit en gokte op 

de counter maar de verdediging stond weer als een huis en Blauwhuis kon 

daar geen vinger op leggen. Aldeboarn voetbalde lekker door en het 

wachten was op een goal voor Aldeboarn. Robert kwam vanaf rechts naar 

binnen en met een bekeken schuiver zette hij Aldeboarn op een 1-0 

voorsprong. Aldeboarn won veel duels op het middenveld en Blauwhuis 

was niet bij machte om het Aldeboarn moeilijk te maken. Bij Aldeboarn 

veel lopende mensen op het middenveld die constant voor dreiging zorgden,  



  

 

het ging Blauwhuis allemaal te snel. Met voorin de behendige bal tovenaar 

Robert van Roeden en altijd dreigende spits Age de Jong. Laatstgenoemde 

zette na goed doorzetten de 2-0 op het scorebord. Aldeboarn voetbalde door 

en kreeg mogelijkheden. Johannes Nijdam schoot hard op het doel maar via 

de keeper en de lat werd het een corner. Age de Jong zette ook maar weer 

eens aan. Na een mooi pass van Hotse slalomde Age mooi door de 

verdediging van Blauwhuis en rondde beheerst af met binnenkant rechts in 

de verste hoek 3-0. Aldeboarn bleef gaan en creëerde veel druk op het doel 

van Blauwhuis, dit resulteerde in een drietal corners. De derde was raak, 

Age kon ongehinderd inkoppen en maakte zijn derde en dus, een ware 

hattrick in de eerste helft 4-0, klasse kerel. Dit was ook de ruststand. Hotse 

Dekker ging lekker douchen na een prima eerste helft maar, gaf aan wat last 

te hebben, Tim was zijn vervanger. Het spelbeeld in de tweede helft was 

niet anders. Aldeboarn domineerde en wilde de wedstrijd uitspelen zonder 

gekkigheden. Robert kreeg een prima kans na alweer een schitterende 

individuele actie helaas punterde hij de bal net naast. Vlak daarna schoot 

Age nog op de bovenkant lat. Aldeboarn creëerde nog een paar kansen maar 

door verkeerde aannames en de lastige wind werden deze niet omgezet in 

doelpunten. Blauwhuis kwam via de lange bal er 1 keer uit. Het prima schot 

werd goed gepakt door Dennis, het is  moeilijk als keeper als je de gehele 

wedstrijd niets te doen hebt en dan moet je tweede helft 1 keer flink aan de 

bak, goed gekeerd Dennis. Robin faber liep achterin weer heerlijk te ballen, 

samen met onze aanvoerder Wietse. Rechtsback Henk speelde een prima 

pot voetbal maar, staat nog steeds niet in het krantje!!. De 5-0 kwam van de 

voet van jawel, Tom Proot (waar altijd alles begint!) Hij kreeg de bal 

aangespeeld op de 16 meter en dacht niet na en schoot snoeihard binnen 

met zijn chocoladebeen, wat een geweldige goal. Tom vierde dit niet met de 

ploeg maar met zijn vriendin die langs de kant stond, respect wat een 

romanticus. De 6-0 kwam op naam van Robert, hij zette in totaal 6 mensen 

op het verkeerde been en schoot hard binnen in de lange hoek. Aldeboarn 

ging wisselen. De moegestreden Johannes werd vervangen door Skukken 

en even later werd Arnold Hobma vervangen door Wiemer Dekker. De 

wissels vielen goed in. Aldeboarn voetbalde de wedstrijd rustig uit. Tegen 

het einde van de wedstrijd kreeg Aldeboarn alweer een strafschop tegen (nr 

8 of 9) De aanvoerder ging makkelijk liggen en schoot zelf de strafschop 

binnen 6-1. Dit was ook de einduitslag. Volgend week naar het altijd 

sympathieke  RES, hier kunnen we kampioen worden als Mildam punten 

laat liggen tegen Oldeholtpade. Iedereen een mooie week toegewenst.  

Groet Douwe Hein Akkerman.  

 



  

Jeugdverslagen 
Oldeboorn D1 – GAVC D2 

Dit beloofde een moeilijke wedstrijd te worden wand GAVC staat koploper. 

Na de aftrap begon het al meteen spannend te worden, maar toch begon 

Oldeboorn te verzwakken. Daar profiteerde GAVC van en kwam het 

doelpunt al redelijk snel. Zo bleef het in de eerste helft. In de rust sprak 

onze coach anneke ons toe dat we heel goed speelden en ze wel konden 

hebben. Toen de tweede helft begon ging het al niet zo lekker en werden er 

wel 7 goals door GAVC gemaakt. De aanval van Oldeboorn probeerde nog 

van alles, maar er stonden wel 8 man achterin. We hoorden het fluitsignaal 

en waren teleurgesteld. De volgende keer beter. Tim Hofstede   

 
CVVO D4 – Oldeboorn D1 

Het was een leuke wedstrijd ook al hebben we verloren. De eerste helft ging 

het goed we stonden met 1-0 voor. Maar de tweede helft ging wat minder er 

werden in eens 3 goals gemaakt. Het had wel minsten 2-3 kunnen worden 

want als Tamme niet was onderuitgehaald had hij gescoord. We moesten 

tegen CVVO (4 april). Gemaakt door Job Veenstra                                                                                           

 

Oldeboorn E1 – Heerenveense boys E6 
We moesten deze week tegen Heerenveense boys spelen. Het werd een 

moelijke wedstrijd want ze stonden eerste. En wij stonden als laatst. Heeren 

veense boys begon met de af trap. En toen ze de aftrap hadden genomen 

gingen ze gelijk op het doel af en schoten op het doel alleen had ik de bal 

net. Gelijk daar na gingen ze weer op het doel af en scoorden ze. En dat 

gebeurde nog twee keer. Dus in de pauze stond het  0 -3. De tweede helft 

stond Joris van rooijen Op doel en ik mid mid. Toen we de aftrap hadden 

genomen ging het best  goed aleen scoorden ze nog wel drie keer en dat was 

dan ook de uitslag. Uitslag 0 – 6. Ridzert Teunissen 

 

Oudehaske F2- Oldeboorn F1 
Op de 4

e
 van de 4

e
 maand -ook wel grasmaand genoemd- stonden de 

wekkers vroeg en moesten de meeste spelers wakker gemaakt worden. Het 

ontwaken was niet heel moeilijk want hé er stond een wedstrijd voor de 

deur! Iets voor acht uur werd er vertrokken richting eigen voetbalterrein om 

verder te carpoolen naar Oudehaske. Dit zouden de laatste tegenstanders 

worden van een reeks. Na deze wedstrijd gaan we nog eens tegen alle 

partijen spelen. Tot nu toe hebben we alles gewonnen. Natuurlijk mede 

door alle trainingen op woensdagavond onder leiding van Johannes. Als we 



  

deze ook ‘even’ binnen halen dan geeft dat veel vertrouwen voor de nieuwe 

ronde waar we dus dezelfde tegenstanders nog eens tegen komen. 

Sebastiaan moest verstek laten gaan i.v.m. diploma zwemmen (erg 

belangrijk natuurlijk voor o.a. als de bal privé eens in het water beland). 

Atte nam hem waar en komt voortaan vanuit F2, het F1 team versterken. 

Net zoals Sem vanaf volgende week. We waren dus mooi met 8 spelers. 

In de kleedkamers bereidde ieder zich voor. Scheenbeschermers, sokken en 

schoenen werden aangetrokken net zoals de shirts met ieder zijn eigen 

rugnummer. Coach Baukje had haar strategie bepaald en besprak de 

opstelling met het team via een voorbeeld op de tablet. Atte, Jesse, Rimer, 

Aniek, Gian, Mees, Sjoerd en Wesley werden verdeeld als verdedigers, 

middenvelders en spitsen. Ook de keeper werd bepaald. Het inspelen kon 

beginnen. We speelden op kunstgras! De eerste maal dus even wennen. Zou 

dit nadelig voor ons zijn? We hadden er een heerlijk zonnetje bij. Sjoerd 

stond de eerste helft op keep. We speelden 8 tegen 8. Geen wissels dus 

ieder kon zijn energie lekker kwijt. Sjoerd had weinig te doen door de 

sterke verdediging van Aldeboarn. Na vele kansen in de eerste helft voor 

Aldeboarn bleven de goals eerst nog even uit maar na zo’n 10 minuten 

stroomden ze bijna minuut naar minuut binnen. De eerste was een mooie 

treffer van Mees, daarna een eigen goal van de tegenstander, maakt ons niet 

uit hoor en Jesse scoorde nog even 2 goals voor de welverdiende pauze 

(tussenstand 4-0 dus). Na de pauze trok Wesley het keepers shirt en de 

bijbehorende handschoenen aan. Ook hij had weinig te doen maar net iets 

meer dan Sjoerd en met succes: Er kwam geen bal langs deze doelman.  

Ook in de 2
e
 helft waren we de sterkere ploeg en hadden we duidelijk het 

meeste balbezit. Riemer scoorde 5-0. De tegenpartij had weinig kansen en 

de kans die ze hadden belande tegen de doelpaal…De aanmoedigers van het 

team werden overigens de gehele wedstrijd vriendelijk doch duidelijk 

verzocht achter de hekken te blijven en niet het veld te betreden. Wat deed 

dan toch de coach van Oudehaske steeds letterlijk midden op het 

speelveld??? Hij stond zowat mee te voetballen… Het hele team had weer 

goed samen gewerkt! Een tevreden coach, een tevreden ploeg. Ze zongen 

dan ook geheel spontaan, trots en uit volle borst ‘hun’ lied op het veld:  

¶ Aldeboarn heeft nog nooit verloren, knoop dat in je oren, van achter en 

van voren! ¶ zie foto 

Nog even penalty schieten, de tegenpartij bedanken en op naar de douches.  

De thuisblijvers werden de gehele wedstrijd weer goed op de hoogte 

gehouden via de groepsapp. De app’jes stroomden massaal binnen. 

Agnes, moeder van Gian  

………………………………………………………………………………

………………. 



  

Het was een leuke wedstrijd. Het kunstgras vond ik niet leuk want het doet 

meer pijn als je valt. Ik had al verwacht dat we zouden winnen want 

Oudehaske stond één na laatste. We wonnen gelukkig met 5-0. Volgende 

week spelen we niet. Jammer want ik voetbal liever. Gian Andringa! 

v.l.n.r.: Jesse ten Hoor, Atte de Haan, Gian Andringa, Sjoerd Sixma, Mees 

Beeuwkes, Aniek van Warmerdam, Wesley Idzenga en Rimer Wierda 

 

Zaterdag 4 april Oldeboorn F2G - Thor F2G 
Zaterdag 04 april. Vandaag spelen we thuis tegen Thor F2G de dag begon 

met een mooi lente zonnetje zou dit een voorbode zijn voor de wedstrijd 

van vandaag? Oldeboorn heeft er weer heel veel zin in en meerdere 

spelertjes hebben het er over nu echt te gaan scoren. Helaas al snel na het 

begin van de wedstrijd valt het eerste doelpunt tegen. Al snel volgt er een 

hele mooie actie van thomas helaas resulteert dit niet in een doelpunt maar 

het blijkt wel dat F2G steeds beter gaat spelen. na een overtreding op Sem 

volgt er een vrije trap maar helaas geen doelpunt. Al snel hierna volgt het 

tweede doelpunt voor Thor F2G gelukkig is het nu rust en kunnen de 

spelertjes even bijtanken en vol goede moed beginnen ze aan de tweede 

helft. helaas volgt al snel weer een tegen doelpunt en zo volgen er hierna 

nog drie. Sportief zijn de spelertjes van F2G wel ik zie nog steeds veel blije 

koppies dus dat doelpunt en natuurlijk de overwinning voor F2G zal nu 

toch echt nabij zijn. Sem van der Veen 

 



  

Pupil van de week 
Naam: wesley idzenga 

Leeftijd en team: 7 jaar vvv oldeboarn  f 1 

Op welke plaats speel je: middenveld 

Op welke plaats speel je het liefst: rechts voorin 

Beste voetballer ter wereld:  messi 

Beste voetbalclub ter wereld: heerenveen 

Leukste televisie programma: inzuma eleven [voetbal serie] 

Doe je ook aan andere sporten: heb nog zwemles 

Heb je huisdieren: ja twee katten 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: johannes v/d wal 

Wat eet je het liefst: lasagne 

Wat eet je liever niet: kip tandoori 

 
Een erg domme voetballer staat na de wedstrijd onder de douche met een 

paraplu. "Waarom doe je dat?" vraagt een teamgenoot. Antwoordt deze  
 

Een voetbalploeg moet uit spelen tegen Feyenoord. De spelersbus 

rijdt al uren door Rotterdam maar ze kunnen de Kuyp niet vinden. 

Uiteindelijk stapt een van de spelers uit en vraagt aan een 

voorbijganger "Hoe komen wij bij Feyenoord?" Waarop de man 

antwoordt "Trainen Jongen, heel hard trainen!" 
"ik ben mijn handdoek vergeten." 



   



  

Nieuws van de K.N.V.B. 
7x7 35/45+ toernooien 

Ga de uitdaging aan! Vanaf vrijdag 22 mei 2015 starten de populaire 7x7 

toernooien voor 35- en 45-plussers. Ruim 5.000 35- en 45-plussers doen 

mee aan deze toernooien. Op meer dan 70 locaties gaan teams de strijd aan 

voor een ticket voor de districtsfinale. Deze districtfinales volgen een week 

later op vrijdagavond 29 mei. Uiteindelijk strijden de districtwinnaars op 

zaterdag 13 juni voor de titel in Zeist. Ook niet-leden van de KNVB kunnen 

wederom meedoen, dit om zoveel mogelijk sporters kennis te laten maken 

met deze voetbalvorm. Vriendenteams, collega’s en buren kunnen een team 

gaan vormen.  

Inschrijven 

De inschrijving loopt t/m 15 mei. Na sluiting ontvangt u informatie over de 

aanvangstijden, de deelnemers en het speelschema. Deelname is alleen 

mogelijk per team. De KNVB tracht rekening te houden met de door u 

ingevulde voorkeurslocatie. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 

wordt, in onderling overleg, de definitieve locatie bepaald. Een team 

inschrijven kan via deze link.  

Voor meer informatie ga naar www.voetbal.nl/7tegen7 

Kom maar op als je durft! 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Evelien Walker via 

telefoonnummer 0513-618914 of per e-mail evelien.walker@knvb.nl 

 

 
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: Het opzettelijk schoppen van een tegenstander 

betekent altijd een rode kaart. De speler die zonder toestemming zijn team 

heeft gecompleteerd wordt de gele kaart getoond. Omdat dit een speler is 

die zijn team completeert, wordt hij net zo bestraft als een al aanwezige 

speler. De overtreding gebeurde in het strafschopgebied en derhalve is de 

spelhervatting een strafschop (de 11e speler behoort tot de zogenaamde 

categorie spelers). 

 

 

http://senioren.voetbal.nl/article/7tegen7/34420/schrijf-je-voor-de-7-tegen-7-toernooien
http://www.voetbal.nl/7tegen7


  

Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong 36 

Douwe Hein Akkerman 27 

Robert van Roeden 26 

Klaas Hartmans 12 

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 

Arnold Oosterbaan 4 

Patrick Antonissen 4 

Siete Veenstra 4 

Martin Meester 3 

Ronald van Warmerdam 3 

Arnold Hobma 2 

Wietse Huisman Wzn 2 

Tom Proot 2 

Aaltsen Bergsma 2 

Jelco Meijer 2 

Jorrit Zandberg 2 

Floris Crone 1 

René Spinder 1 

Jan Wybren Boschma  1 

Robbert v/d Torre 1 

 

Kantinedienst 
 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 18 april 

LSC C4 – Oldeboorn C1  14.45 

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 

 

Vrijdag 24 april (Akkrum) 

Aengwirden 35+ 1 – Oldeboorn 35+ 1 19.00 

Oldeboorn 35+ 1 – Akkrum 35+ 2 19.35 

Blue Boys 35+ 1 – Oldeboorn 35+ 1 20.10 

 

Zaterdag 25 april 

Oldeboorn C1 – Joure C5  11.00 

Heerenveen D7 – Oldeboorn D1 09.00 

SJO RVC F6 – Oldeboorn F1  09.00 

Oldeboorn F2 – Heerenv.B. F7  10.00 

 

Zondag 26 april 

Oldeboorn 1 – VWC 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Blauwhuis 2  12.00 

Oosterstreek 2 – Oldeboorn 4  10.00 

 

Zaterdag 2 mei 

Irnsum C1 – Oldeboorn C1  11.00 

Oldeboorn D1 – Udiros D1  10.00 

SJO RVC E4 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn F1 – Gorredijk F3  10.00 

Gorredijk F6 – Oldeboorn F2  09.00 

 

Zondag 3 mei 

Oldeboorn 1 – Blankenham 1  14.00 

Mildam 2 – Oldeboorn 2  12.00 

Oldeboorn 4 – ODV 3   10.00 

 



  

Vrijdag 8 mei (Nij Beets) 

Oldeboorn 35+ 1 – Aengwirden 35+ 1 19.00 

Akkrum 35+ 2 – Oldeboorn 35+ 1 19.35 

Oldeboorn 35+ 1 – Blue Boys 35+ 1 20.10 

 

Zondag 10 mei 

Aengwirden 1 – Oldeboorn 1  14.00 

 

Zaterdag 16 mei 

Oldeboorn C1 – SJO WTTC C1  11.00 

GAVC D2 – Oldeboorn D1  10.30 

Oldeboorn E1 – Joure E10  10.00 

Read Swart F2 – Oldeboorn F1  09.00 

Oldeboorn F2 – Jubbega F5  10.00 

 

 

Zondag 17 mei 

Oldeboorn 2 – LSC 5   10.30 

Nieuweschoot 4 – Oldeboorn 4  10.00 

 

Zaterdag 23 mei 

Langezwaag C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn D1 – CVVO D4  10.00 

Heerenv. B. E6 – Oldeboorn E1  11.30 

Oldeboorn F1 – Oudehaske F2  10.00 

Thor F2 – Oldeboorn F2  09.00 

 

Zondag 24 mei 

Nicator 3 – Oldeboorn 2  11.00 

Oldeboorn 4 – Dio Oosterwolde 4 10.00 

 

Zondag 31 mei 

Oldeboorn 2 – Nicator 4  10.30   

 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 



  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


