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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 

 

Felicitatie 
Hallo Harm, 

Iedere maandag kijk ik in de krant hoe Boarn Ien gespeeld heeft. 

Steeds dikke overwinningen. Maandag dacht ik al de ze kampioen 

moesten zijn, maar zag daar nog niets over op de site. Dorpskrant De 

Tuorkemjitter bracht de bevestiging. Harm, mijn felicitaties aan de 

Club en aan jou. Meer dan honderd doelpunten in 23 wedstrijden. Dat 

beleef je niet gauw weer. Als het even kan sta ik deze zomer weer met de 

caravan op Easterboarn. Misschien zien we elkaar dan. Groeten van Oene 

Veltman. (Dit bericht kreeg ik via de mail, Oene Veltman was 

bestuurslid van 1955 tot 1964 en dus nog steeds een groot supporter 

van onze club!!!!!) 

 

 

Wat is het verschil tussen een Hollander die een penalty trapt en 

een heerlijk Belgisch pintje? 

Een pintje gaat er altijd in... 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Voetbalkamp!! Kom dan naar v.v. Bakkeveen voor 5 dagen voetbalplezier 

met overnachting. Deze 5 dagen staan bol van diverse voetbalactiviteiten 

gecombineerd met een gevarieerd avondprogramma.  

De kinderen hoeven zich niet te vervelen tijdens deze voetbaldagen.  

In samenwerking met v.v. Bakkeveen zal Sportpartners de Hollandse 

Voetbaldagen organiseren. (voorheen KNVB Voetbaldagen) 

Jarenlang is het voetbalkamp van v.v. Bakkeveen een begrip voor vele 

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Adres Sportpartners 

Bosweg 1a 

6881 KH Velp 

Johan Scholten: 
0031(6)-54338375 
administratie@sportpartners.nl 
 

Adres v.v. Bakkeveen: 
Mjumster Wei 14 
9243 SK Bakkeveen 
Tel: 0516-541518 
http://www.vvbakkeveen.nl/ 
   

mailto:administratie@sportpartners.nl
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Piet`s overzicht 
      
Het is Koningsdag, en die enkeling die de moeite 

heeft genomen om de vlag uit te steken doet dat 

misschien wel voor ons eigen vlaggenschip. Onze 

jongens hebben op overtuigende wijze het 

kampioenschap binnengehaald en dat is op twee 

zondagen uitbundig gevierd volgens intimi…Vanaf 

deze kant dan ook nog een felicitatie. Het 

kampioenschap werd uiteindelijk in het verre Bolsward behaald met een 

ruime 2-7 overwinning, waarna in Aldeboarn een huldiging op de 

“trekschuit” wachtte. Daarna is er tot in de late uurtjes feestgevierd bij 

Moeke. Afgelopen zondag moesten ze laten zien dat ze de terechte 

kampioen zijn, maar helaas ging VWC er met een 2-3 overwinning 

vandoor. Ondanks deze nederlaag bleek het feest na afloop niet minder te 

zijn. De Melody Makers en de medaille van de KNVB bleken goed te zijn 

voor een heerlijk feest in de kantine. Het bleek zelfs zo gezellig te zijn dat 

“de natjes” op zeker moment zelfs op waren…..Ook een prestatie van 

formaat!!! Nog 2 “loze” wedstrijden te gaan en wel komende zondag thuis 

tegen Blankenham en op 10 mei de slotwedstrijd in en tegen Aengwirden. 

Oldeboorn 2 gaat ook steeds beter. Tegen Black Boys 4 werd met 2-2 

gelijk gespeeld, envrijdag was er zowaar weer een overwinning tegen 

Blauwhuis 2 (3-0). Nog 3 wedstrijden te gaan. Zondag a.s. wordt de 

volgende overwinning gepakt en wel in Mildam. Wat ons vlaggenschip daar 

enkele weken geleden kon, moeten jullie daar ook zeker kunnen. Vanaf de 

eerste minuut “er op kletsen”, en de wedstrijd is voor rust al beslist. De 

week erop is het 2
e
 (en ook het 4

e
 elftal vrij). Ook Oldeboorn 4 heeft weer 

een overwinning te pakken. In een spectaculaire wedstrijd werd thuis met 6-

5 gewonnen van Makkinga 2. Helaas bleek afgelopen zondag Oosterstreek 

2 met 5-3 net iets te sterk. Zondag a.s. kunnen ze thuis ODV 3 een hak 

zetten in de strijd om de titelrace door ze met een nederlaag huiswaarts te 

sturen. Onze 35-Plussers kwamen vrijdag j.l. weer in aktie, en deze keer 

was het in Akkrum (of, volgens Katje, in Het Midden Oosten, gezien de 

toestand van het “trainingsveld”……). Het leverde niet alleen 2 

overwinningen op, maar ook de zo felbegeerde “hapjesschaal” werd 

“terugverdiend” tijdens de loterij. Deze schaal was een paar weken terug op 

een “Theo Maessen manier” ontvreemd uit Aldeboarn. Volgens Katje was 

het verder weer een geslaagd toernooi. Het slot van deze competitie is op 

vrijdag 8 mei a.s. in Nijbeets. Allemaal een hamer/schoevendraaier/zaag 

e.d. mee, dan kunnen ze misschien even helpen om de verbouwing nog iets 

te bespoedigen. Oldeboorn C1 heeft wederom 2 pittige nederlagen te 



  

slikken gekregen. Dit ondanks de toch wel prima inzet. De tegenstanders 

zijn gewoon sterker, en dan krijg je ook nog wel ‘s (onterecht) grote 

nederlagen als 9-0 (LSC) en Joure (2-6). De rug rechten en de volgende 

wedstrijd weer met dezelfde instelling het veld in is het motto. Komende 

zaterdag naar Irnsum wordt weer een hele dobber, en een week later de 

ingelaste uitwedstrijd in Langezwaag wordt ook weer moeilijk. Oldeboorn 

D1 zit een beetje in hetzelfde schuitje. Zaterdag j.l. verloren ze met 5-1 in 

Heerenveen. Helaas heb ik geen uitslag van een week eerder kunnen 

ontdekken (thuis tegen Joure?). Komende zaterdag gaan ze voor de eerste 

overwinning na de winterstop. Om 10.00 u. thuis tegen Udiros. Bij een 

overwinning doen ze gelijk de laatste plaats over aan Udiros. Alle 

jeugdteams zijn een week later (9 mei) vrij, behalve dus onze C-junioren. 

Oldeboorn E1 wist het tegen Akkrum net niet te bolwerken. De nederlaag 

was slechts 2-1. De uitslag van zaterdag j.l. heb ik nog niet binnen. 

Komende zaterdag naar SJO RVC en hopen dat er nu wat puntjes worden 

gepakt. Oldeboorn F2 ging in Irnsum met “slechts” 8-0 onderuit, maar ook 

hiervan heb ik helaas geen uitslag van afgelopen zaterdag binnengekregen. 

Zou kunnen dat er teveel lege kratten op de kabel staan…….Dan nu over 

naar Oldeboorn F1. Heerenveense Boys met 6-0 verslaan, SJO RVC met 

1-8 verslaan….en dan…..komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen 

directe concurrent Gorredijk om 10.00 u.  Dit wordt de allesbeslissende 

wedstrijd om het kampioenschap!!! Ik neem aan dat alle supporters al druk 

bezig zijn met het maken van spandoeken, er worden ook noodtribunes 

geplaatst, gezien de overweldigende belangstelling voor deze wedstrijd. 

Katje heeft ervoor gezorgd dat er voldoende natjes en droogjes zijn voor na 

de wedstrijd, dus “Let The Game Begin”!!!! Forza Oldeboorn F1 !!! En let 

wel: “Als je in het strafschopgebied staat en je weet je geen raad met de bal, 

schop ‘m in het doel, dan bespreken we later de opties wel”….Allemaal 

maar weer veel succes en plezier. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
De doelman staat aan de rand van zijn strafschopgebied met de bal in zijn 

handen en kijkt naar wie hij de bal zal spelen. Terwijl hij dit doet stuit hij 

met de bal enkele malen op de grond. Net als de bal de grond raakt, weet 

een toegelopen aanvaller de bal met de voet te spelen en in het doel te 

schieten. Wat zou jij als scheidsrechter moeten beslissen? 

A. Je kent een doelpunt toe; de doelman had de bal immers niet meer in zijn 

bezit. 

B. Je fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar 

de aanvaller de bal speelde, want de doelman werd geacht de bal in zijn 

bezit te hebben. 

C. Je fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar 

de aanvaller de bal speelde. Je toont de overtreder een gele kaart wegens het 

voorkomen dat de doelman de bal in het spel kan brengen. 

D. Je fluit af en laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats 

waar de aanvaller de bal speelde, want de doelman werd geacht de bal in 

zijn bezit te hebben. 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

 



  

Uit onze geschiedenis (88) 
FVB-voetballers gekozen voor toernooien 

Het zondagelftal komt zondag in actie tijdens de voorronde van het toernooi 

om de Moorman-beker. Deze voorronde wordt gehouden op twee terreinen 

van de Hengelose voetbalvereniging Achilles, gelegen in ’t Wilbert. De 

eerste wedstrijd gaat tegen het elftal van de afdeling Zwolle van de KNVB. 

Er moeten drie wedstrijden worden gespeeld, elk van tweemaal twintig 

minuten. Voor het Moorman-toernooi zijn onderstaande spelers 

uitgenodigd: A. Westhof (LSC), J. van Es (Arum), F. Minnema, G. Bosma 

(beiden de Walden), H. Schaafsma, J. Outhuysen (beiden Robur), Ate 

Jeeninga, Jan Jeeninga en Hotty de Roos (allen Oldeboorn), I.de Haan 

(Sportclub), C. Vermeulen (Oosterwolde), A. Bootsma en H. Bij de Leij 

(beiden Stiens en H. van der Borg (Rood Geel). 

 
Eindstand 1964-1965 1

e
 klasse A 

01 Stiens   16-27 73-20 

02 Blue Boys   16-25 47-22 

03 Arum   16-19 32-30 

04 Akkrum   16-17 33-27 

05 Oldeboorn   16-17 31-28 

06 de Walden   16-13 27-40 

07 Irnsum   16-12 21-30 

08 Robur   16-7   30-59 

09 Blauwhuis   16-5   20-58 

 

Weetjes 
In welke klasse speelde Oldeboorn meestal? 

4
e
 klas KNVB  27 seizoenen 

1
e
 klas FVB  27 seizoenen 

2
e
 klas FVB  14 seizoenen 

5
e
 klas KNVB  6 seizoenen 

3
e
 klas FVB  5 seizoenen 

3
e
 klas KNVB  3 seizoenen 

Hoofdklas FVB  3 seizoenen 

 

In de seizoenen 1928/1929 t/m 1929/1930 en 1944/1945 werd er niet in 

competitieverband gevoetbald. In de seizoenen 1939/1940, 1943/1944 en 

1945/1946 werd er in groepen gespeeld. Volgend seizoen speelt 

Oldeboorn weer in de 4
e
 klas!!!!! 

 

Waarom hebben ze alle stoeltjes uit de Arena moeten slopen?  

Het waren kuipstoeltjes. 



  

Wedstrijdverslagen 
En daar kwamen de bloemen! 

Een dag die de boeken van Aldeboarn in gaat! Maar hier was met het 

klinken van het begin signaal van de wedstrijd nog geen sprake van. Er 

werd her en der stiekem over gedroomd. Aldeboarn zwengelde (wederom) 

aan met een kickstart. De vaker benoemde “geoliede machine” van Piet de 

Winter reed na een paar minuten al doeltreffend langs het doel van 

Bolsward. Robert ‘de danser’ van Roeden deed de 0-1 verschijnen op het 

scorebord. RES maakte hierna geen open baan voor Aldeboarn, zeg maar 

gerust het tegenover gestelde. RES bestreed vuur met vuur en zette overal 

druk op. De verdediging van Aldeboarn hield dit een tijdje rustig onder 

controle, tot er een klein foutje werd gemaakt. RES trakteerde zichzelf op 

de 1-1. Aldeboarn was hierdoor lichtelijk aangedaan en besloot massaal dat 

dit niet kon. Deze massale eenheid leidde er dan ook toe dat het tij al snel 

gekeerd kon worden. Het was een geweldige steekpaas vanaf het 

middenveld, of liever gezegd, steek in de rug voor RES van Robert van Ro-

eden op Age de Jong. Age de Jong stifte de bal vanaf 18,285 meter over de 

uitkomende keeper. 1-2! Na nog een tijdje door te blijven strijden, een 

afgewezen penalty en een afgekeurde goal wegens een dubieus buitenspel 

geval kwam de 1-3 toch op het scorebord. Aldeboarn die al meerdere malen 

goed combineerde en leuke kansen creëerde, bereikte uiteraard ook weer 

Robert van Roeden. Robert van Roeden die de bal met been en borst uit de 

lucht visde, wreefde de bal genadeloos van twee meter in het Bolswarder 

net. Skaft! 
De tweede helft was voor Aldeboarn een voortborduring op de eerste helft. 

Aldeboarn ging met hetzelfde vuur verder, en het was binnen no-time 1-4 

door Age de Jong. Was RES dan nu al afgetroefd!? Deze vraag bleek aardig 

waar te zijn. Na een tijdje op de helft van Bolsward te hebben 

gecombineerd kwam ook daar de 1-5! het was weederom Robert van 

Roeden. U weet wel, de man die dansend op het veld vele tegenstanders de 

bosjes in stuurt! Henk ‘twa keer omhinne’ de Jong liet zich vervangen door 

Tim ‘DJ Boetkoe’ Tjoelker. Tim Tjoelker kwam verdedigend te spelen met 

achter hem zijn “al heel het seizoen goed keepende” manager Dennis 

‘beesie’ Faber. En dan opeens.... een luid applaus van de supporters van 

Aldeboarn deed blijken dat de stand van 

Oldeholtpade - Mildam gunstig uitgepakt was, en 

men wist het, de spelers in het veld staken hun oren 

omhoog. Kampioen!?? en dat deze middag al! 

Maar goed.. de wedstrijd was nog bezig. In dit 

laatste half uurtje werd er vruchbaar door gegaan. 

Het was Arnold Hobma die de 1-6 op het scorebord 



  

zette. Arnold Hobma liet zich kort daarna vervangen door Douwe Hein 

Akkerman. In de slotfase van de wedstrijd maakte Age de Jong een goal 

zoals hij ze wel vaker maakt, met de welbekende “peun”. Deze peun was 

vanaf 23 meter recht in de kruising! 1-7! Het feestje zou nog groter worden, 

want Aldeboarn kreeg een penalty toegewezen. Deze penalty werd er helaas 

steengoed uitgevist door de doelman van RES. Even later liet Klaas 

Hartmans zich vervangen door Wiemer Dekker! RES deed nog wel iets 

terug, ze maakten uit een counter een respectabele 2-7.  Het eindsignaal 

klonk.....  Op het speelveld klonterden voetballers en supporters samen.. Het 

team van Wieger Huisman en Piet de Winter is KAMPIOEN! Felicitaties 

werden uitgedeeld, selfiesticks erbij gepakt, pils werd geregeld, een 

boottocht in werking gesteld en frikandellen verzameld. 

 En daar kwamen de bloemen. Iedereen bedankt, Arnold Hobma 
 

 

 

 

 

Akkrum 35+ 2 – Oldeboorn 35+ 1 
Na het officiële moment van de teamfoto van de 35+ voetbalgoden, was 

Aldeboarn aan de beurt. Met de vorige wedstrijd tegen deze spelers in het 

zwart in het achterhoofd, startten we wederom in de 1
ste opstelling. Direct in 

de eerste minuut maakte Hylke uitgebreid kennis met zijn tegenspeler; een 

afgetrainde Herman den Blijker. Dus, Herman kent Hielke nu, en andersom. 

Dat belooft wat voor over 14 dagen in Akkrum (komt allen kijken!). 

Aldeboarn kwam moeilijk aan scoren toe. Akkrum hield het dicht achterin. 

Maar, omdat de afstand naar de voorhoede groot was, bleven doelpunten 

uit. Uiteindelijk viel er een gat, wist Herman soepel weg te draaien en 

Hilbrand te verrassen: 0 - 1.  

 



  

Gefeliciteerd 



  

Jeugdverslagen 
Oldeboorn C1 – Langezwaag C1 

Zaterdag 4 april moesten wij thuis voetballen tegen langezwaag c1. 

Wij moesten om half elf aanwezig zijn en elf uur spelen. De eerste helft 

Stond het  2 -0 volgens mij. Na de rust had niet iedereen er nog echt zin in. 

In de tweede helft kwamen er in een paar minuten vier goals bij (tegen). 

Aan het einde van de wedstrijd hebben we met 8-0 verloren. 

Gr. Rinse Tijsma 

 

Lsc c4 – Oldeboorn c1 
Zaterdag 18 april ’15 moesten wij voetballen in Sneek het ging in de eerste 

helft wel goed en een goede inzet, toen werden erin de eerste helft 3 goals 

gescoord toen hadden we rust, de tweede helft ging het wat minder goed 

want we stonden al met 3-0 achter en toen werden er in de tweede helft nog 

6 goals gescoord dus het eindigde met 9-0 Gr Ids Tijsma 

 

Akkrum E4 - Oldeboorn E1 

Zaterdag 18 april moesten we tegen akkrum spelen . De eerste helft 

hebben we 1-1 gespeeld. Hessel maakte het doel punt. Daarna 

scoorde Akkrum een keer . Toen was het pauze . De tweede helft was 

het heel zwaar want we moesten veel verdedigen. Op het laatst heeft 

Akkrum nog een keer gescoord. uitslag 2-1  

Groetjes Jitske Spoelstra  

 

OLDEBOORN F1-HEERENVEENSE BOYS F6 D.D. 18-4-2015 
Wat boften we met het prachtige weer op zaterdagochtend 18 april! En wat 

was de eerste helft spannend! Oldeboorn en de Heerenveense Boys gingen 

redelijk  gelijk op, al werd er voor het grootste deel  gespeeld op de helft 

van onze tegenpartij. Helaas kreeg Jesse een bal hard tegen zijn hoofd/nek 

en moest daardoor helaas het grootste deel van de eerste helft aan de kant 

doorbrengen. Oldeboorn had een paar prachtige kansen, die er helaas net 

niet in gingen. Ook de Heerenveense Boys hadden een paar mooie kansen, 

die tegengehouden werden door keeper Mees. Deze spannende eerste helft 

zorgde voor een tussenstand van 0-0  op het moment van de rust.  

De tweede helft werd een heel ander verhaal! Wesley ging op keep en Jesse 

was gelukkig weer voldoende hersteld om mee te kunnen spelen. Na een 

peptalk van de coaches ging Oldeboorn  direct in de aanval, en hoe!!!? Na 4 

minuten maakte Mees de 1
e
 treffer voor Oldeboorn! De kop was eraf en dat 

was te zien aan de gezichten van de spelers van Oldeboorn. Heel snel 

maakte Jesse 2-0,  daarna volgde Sebastiaan met 3-0. Rimer scheurde 



  

voorbij en maakte  4-0! De Heerenveense Boys kwamen even op onze helft, 

maar Jesse ging er weer vandoor met de bal en na een 1-2-tje met Gian 

scoorde hij 5-0! De tegenstander probeerde van alles, maar Oldeboorn was 

wakker geworden en op dreef! Als afsluiting scoorde Mees de 6-0! Met nog 

maar enkele minuten te gaan, ontstond er een opstootje aan de kant van de 

Heerenveense Boys. De scheids heeft dit gesust en blies vlak na de aftrap 

de wedstrijd voor gespeeld! Oldeboorn-Heerenveense Boys: 6-0.  

Op naar SJO RVC! Groeten van Mees Beeuwkes 

 

VV IrnsumF4 vs VV OldeboornF2 
Aanwezige spelers: Quirijn, Daan, Sander, Bente, Jorrit, Storm, Tygo, Yfke 

& Hans. 

Debutanten: Jorrit & Quirijn. 

Keeper: Storm.  

Onder de zon aan de blauwe hemel beginnen onze toppers met de warming-

up; om de beurt goalschieten. Het valt op dat F2 met veel enthousiasme aan 

de wedstrijd begint. De eerste aanval van Irnsum is een feit, maar Storm 

maakt een goede redding. Onze tegenstanders lijken geluk te hebben, want 

het eerste doelpunt is een feit. Dan volgt ook de 2-0. Gedreven door passie, 

blijft F2 doorknokken. Er volgt een aanval van Quirijn, dan een perfecte 

redding van Daan. Ondanks het doelsaldo zijn de tegenstanders niet echt 

gevaarlijk op dit moment. Hans heeft het spel goed door. Onze keeper is in 

vorm, want alweer houdt Storm de bal tegen. Nu is er een gevecht voor de 

goal van de tegenstanders. Tygo komt dichtbij de goal van Irnsum. F2 blijkt 

vandaag over een ijzersterke verdediging te beschikken want de 

tegenstander komt lastig over de middenlijn. Dan toch een goal... 3-0. Bente 

laat zich niet omver lopen op het veld. Tijdens de rust blijkt het positieve 

gevoel nog steeds aanwezig bij ons team. Debutant Jorrit heeft de smaak 

goed te pakken. Met frisse moed wordt gevolg gegeven aan de tweede helft. 

Het is nu 4-0. Met een dappere aanval van Yfke lijkt het spel zich om te 

draaien. En alweer is daar een prachtige redding van keeper Storm. Nadat 

nog een aantal tegengoals zijn gevallen, herpakt F2 zich met een geweldige 

actie van Sander. Nu houdt Daan de boel op scherp. Bij het nemen van de 



  

penalties, schieten de meeste van onze toppers in de goal: bravo! Sportief 

geven onze jongens en meiden VV Irnsum een handje. De uitslag is 8-0. 

Aisha Bransen moeder van Quirijn 

 

Pupil van de week 
Naam: Rimer Wierda 

Leeftijd en team:8 jaar F1 

Op welke plaats speel je: verdediger  

Op welke plaats speel je het liefst: verdediger 

Beste voetballer ter wereld:  Arjen Robben 

Beste voetbalclub ter wereld: Heereveen  

Leukste televisie programma: lego nindjago en kirby bukets 

Doe je ook aan andere sporten: ja skeeleren 

Heb je huisdieren: ja een hond,cavia en een konijn 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Rimer en Jesse  

Wat eet je het liefst: pizza tonno 

Wat eet je liever niet: vissticks 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is D: De doelman wordt geacht de bal in zijn 

bezit te hebben zodra hij 1 vinger of hand aan de bal heeft, maar ook 

als hij met de bal op de grond stuit of omhoog werpt om hem uit te 

trappen. De bal mag nu niet meer door een aanvaller worden 

gespeeld. Noot: als de doelman met een voet op de bal staat, is hij 

gewoon voetballer en heeft hij de bal niet in zijn bezit. 

 

Coachmomenten en Coachopmerkingen. 
Voor de balbezittende partij: 

• Indien er afspeelmogelijkheden zijn benut deze dan op tijd (niet als je 

medespeler er slechter voor staat) 

• Houd de bal wat langer vast als de verdedigers wat verder weg staan 

• Houd de bal bij je als er geen afspeelmogelijkheden zijn. Wanneer je 

wordt aangevallen op tijd met de bal van positie veranderen en daarbij de 

bal afschermen voor de tegenstander. 

• Tijdens pingelen of dribbelen met de bal kijken waar nieuwe 

afspeelmogelijkheden ontstaan 

• Speel de bal over de grond, zonder stuit, naar je medespeler. 

 



  

Voor de medespeler van de balbezitter: 
• Als een medespeler de bal heeft, meteen een positie innemen zodat je snel 

aanspeelbaar bent. 

• Jezelf niet samen met anderen op dezelfde positie/afspeellijn aanbieden. 

• Zorg ervoor dat je met de hele partij in het veld zoveel mogelijk posities 

bezet houdt. Dat wil zeggen: stel je verspreid op. Het beste is vaak aan twee 

kanten van de balbezitter en een mogelijkheid tot ‘diep’ spelen. 

• Je eigen positie aanpassen aan die van de balbezitter. 

• Neem de bal zo aan, dat je ‘m snel door kunt spelen naar een medespeler. 

Voor de niet-balbezitter/verdediger: 
• Als het mogelijk is de balbezitter bedreigen, anders er snel naartoe gaan. 

• De bal op geschikte momenten van de balbezitter afpakken 

• Je kunt de bal onderscheppen (tegenhouden) of afpakken 

• Van positie veranderen wanneer de balbezitter en medespelers van de 

balbezitter op een andere plek gaan staan. 

Tips 
Wanneer het moment voor de trainer is aangebroken om verbaal te gaan 

begeleiden, geef dan aanwijzingen die ‘hout snijden’. De volgende tips 

verwijzen naar voetbalhandelingen in een bepaalde voetbalsituatie. 

Voor de balbezitter: 
Dribbelen als er een of meer tegenstanders in de buurt zijn 

• Probeer de bal heel dicht bij je te houden, zodat een ander de bal niet kan 

afpakken. 

• Probeer de bal heel vaak even te raken als je heel snel vooruit wilt. 

Drijven als er veel ruimte is 

• Probeer zo snel mogelijk naar voren te lopen met de bal 

• Je hoeft de bal niet zo heel vaak te raken als je heel snel vooruit wilt 

• Speel de bal maar iets verder voor je uit 

Passen 

• Probeer de bal met de binnenkant ( even aanwijzen) van de voet te 

trappen/raken, dan kun je beter mikken 

• Probeer de bal de volgende keer wat harder, zachter te raken. 
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Wedstrijdprogramma 
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 

 

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 

 

Zaterdag 9 mei 

Langezwaag C1 – Oldeboorn C1 11.00 
 

Zondag 10 mei 

Aengwirden 1 – Oldeboorn 1  14.00 

 

Maandag 11 mei 

Oldeboorn D1 – Joure D5  19.00 

 

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 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


