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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 

 

In memoriam: 

Sjieuwe Huisman 
Op 7 mei jl. is Sjieuwe Huisman overleden. Hij heeft veel betekend 

voor VV Oldeboorn. Van 1975 t/m 1980 was hij penningmeester van 

de club, hij schreef het jubileumboek de derde helft en had van 1985 

t/m 1996 een vaste rubriek in het clubblad ‘Uit de oude doos……van 

Koos’ We wensen de familie sterkte! 

 

Uit de bestuurskamer 
Schoonmaak 

Er wordt wel eens geroezemoezzzzd over de schoonmaak….  

Een paar dingen op een rijtje voor alle duidelijkheid. 

Henriette komt eens in de week om schoon te maken: de kantine, keuken, 

toiletten, bestuurskamer en sanitair gastenboxen. De leden moesten eigen 

box schoonmaken. We hebben eea aangepast: de futters houden vanaf nu de  

boxen , scheidsrechterhokje, buiten urinoir bij met de hoge drukspuit. Blijft 

voor Henriette het sanitair over en dweilen. De spelers/trainers/leiders 

vegen na afloop gebruik de boxen aan ook die van hun gastspelers. 



  

Graag het aangeveegde in prullenbak deponeren. 

Kantine vrijwilligers nemen bar en tafels af, zorgen 

dat alles veegschoon is, legen de prullenbakken en 

zorgen dat afwas in de keuken is weggewerkt. Zo 

ook de gehaktballenpan. De gebruikers van de 

bestuurskamer nemen ook de tafel af en werken 

afwas weg , en veegschoon achterlaten. Dat de tegels 

in de kleedboxen en alles niet altijd spik en span 

glimt, is ook niet reëel. 

Dit willen wij uiteraard wel zo goed mogelijk 

nastreven.  

Vandaar deze oproep: 

Gezocht op zaterdag 6 juni vrijwilligers die mee willen helpen om alles een 

grondige poetsbeurt te geven. 

 

Ik heb niets te klagen… 
Privé gaat het goed, gezondheid op een pijntje na prima! 

Tsja en wie kan zeggen als “invallende/interim/tijdelijke” voorzitter dat er 3 

teams kampioen worden. Dus ik blijf nog maar even, heeft zich overigens 

ook niet iemand zich spontaan aangeboden . Ben ik trots? Ja dat ben ik 

zeker, maar niet alleen op de kampioenen. Op alles en iedereen wat te 

maken heeft met de VVO, de leden, de ouders,de barkeepers, de 

vrijwilligers, de futters, de trainers, de leiders, de grensrechters, de 

scheidsrechters, onze drukker, de websitebeheerder,de mensen uit de 

commissies, ons jong penningmeestertrio, noem het maar op. Onze 

accommodatie, prachtig, ook iets om trots op te zijn! En dat wil ik graag zo 

houden, dus ook weer in dit stukje een oproep aan alle medewerkers, blijf 

het volgend seizoen ook zo mee draaien en helpen. En er kan nog meer bij, 

voor alle taken kunnen wij natuurlijk hulp gebruiken! Gesprek gehad met 

afgevaardigden van de gemeente Heerenveen en de Provincie over de 

verkeersveiligheid rondom en naar beide sportcomplexen, maar ook 

verderop naar de ijsbaan, het feestterrein. Er wordt aan gewerkt, maar ook 

hier wordt tzt een beroep gedaan op de dorpsbewoners, 

plaatselijk belang, kinderen en ouders. Zodra ik meer weet 

komt er een verslag in het voetbalkrantje en de 

Tuorkemjitter. Het voetbalseizoen is bijna afgelopen, 

maar we zitten niet stil, nog diverse feestjes van de teams, 

juni nog een seizoenafsluiting en in augustus alweer een 

openingsfeest voor het nieuwe seizoen. Wens ik iedereen 

nog een gezellige nazit van dit voetbalseizoen en alvast 

een mooie zomer! Bea  



  

Jeugdsponsorloop 
De sponsorloop van 10 april jongstleden heeft 895 euro opgebracht! 

Jeugdspelers, sponsors en iedereen die meegeholpen heeft: hartelijk dank! 

Met dit geld zullen training- en wedstrijdballen voor de jeugdteams 

aangeschaft worden.  

Groet namens het Jeugdkader en de Activiteitencommissie  

 

Piet`s overzicht 
Dit overzicht wil ik beginnen met allereerst de 

familie Huisman mijn medeleven te betuigen met 

het overlijden van mijn illustere voorganger en 

voormalig collega Sjieuwe. Hij heeft in het 

verleden veel betekend voor de v.v. Oldeboorn. Hij 

wist allerlei “zaken” altijd prima te verwoorden op 

“schrift”. Daarnaast heeft de v.v. Oldeboorn (met 

name Harm) veel gebruik kunnen maken van zijn 

archief. De Jubileumuitgave “De Derde helft” uit 1998 kwam dan ook 

grotendeels uit de pen van Sjieuwe. Daar lag zijn kwaliteit. Dan wil ik 

vanaf deze plaats ook de familie Kok heel veel sterkte wensen na het 

ernstige bedrijfsongeval van Henry Jan afgelopen zaterdag. Na deze trieste 

gebeurtenissen is het dan ook moeilijk om de knop “gewoon” weer even om 

te zetten. Toch moeten we maar weer over gaan tot de orde van de dag. 

Laten we deze keer maar ’s beginnen met onze “Ouwe van Dagen”, oftewel 

Oldeboorn 35+. Zij presteerden het onmogelijke door op vrijdagavond 8 

mei de competitie als KAMPIOEN af te sluiten. Nadat onze Belgische 

vriend een Taxi-bus had geregeld voor het vervoer naar Nijbeets, was de 

ploeg “retescherp”, en versloeg met net zoveel gemak Aengwirden (5-2), 

Akkrum (3-1) en thuisploeg Blue Boys (2-1). Dit betekende de titel in de 

competitie voor “laag bejaarden”. Een prostatie van formaat…Naar verluidt 

is dit dan ook tot in de kleine uurtjes gevierd, en Blue Boys was zeer 

tevreden nadat de kantine gelijk ook even werd “verbouwd”…Oldeboorn 1 

kan maar geen eind aan het seizoen maken. Op zondag 3 mei kon 

Blankenham geen elftal op de been brengen, zodat deze wedstrijd zondag 

24 mei a.s. in Aldeboarn alsnog moet worden gespeeld. Op 10 mei werd 

Aengwirden nog wel even met 3-5 opzij gezet. De buit is allang binnen, en 

ze kunnen zondag “freewheelend” het seizoen in stijl afsluiten, 

tenzij……(overigens heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat ons 

vlaggenschip de algeheel topscorer van de Friese amateurs 

(standaardteams) in de gelederen heeft in de vorm van Agede Jong. 



  

Proficiat met deze unieke prestatie). Oldeboorn 2 wist, net als het 1
e
 een 

paar weken daarvoor, Mildam ook met een nederlaag achter te laten op 3 

mei. Het werd een krappe 1-2 overwinning, maar dat was voldoende voor 3 

punten. Helaas was LSC zondag met 1-3 weer net iets te sterk. Zondag a.s. 

in Leeuwarden Nicator nog maar even een tikkie geven, en het seizoen zit 

er weer op. Oldeboorn 4 moet dit seizoen de punten bij de supermarkt 

halen, aangezien ze op het veld niet (meer) voor het oprapen liggen. Tegen 

ODV gingen ze met 1-4 ten onder, en ook zondag bleven ze puntloos na een 

7-4 nederlaag bij Nieuweschoot. Komende zondag het seizoen ook maar 

afsluiten met een “Joris Drie Puntertje” thuis tegen (Ronnie James) DIO 

Oosterwolde. Oldeboorn C1 is trouw gebleven aan de “0-score”. 

Afgelopen zaterdag werd ook de laatste wedstrijd na de winterstop met 

verlies afgesloten. SJO WTTC was met 2-4 net iets te sterk. Een week 

eerder leken ze Langezwaag te gaan verslaan, maar helaas duurde de 

wedstrijd net wat te lang, en toog men huiswaarts met een 6-1 nederlaag. 

Een week eerder was ook Irnsum met 5-1 te sterk. Puntloos geëindigd, maar 

wel gestreden en ook niet onbelangrijk, het plezier was er wel. Komend 

seizoen als B-junioren verder. Time will learn…Oldeboorn D1 schraapte 

zowaar het tweede puntje binnen in de thuiswedstrijd tegen Joure (3-3). 

Helaas was Udiros met 2-3 weer net iets te sterk, en ook afgelopen zaterdag 

was de buit nihil door een 7-0 nederlaag bij GAVC. Zaterdag afsluiten met 

een overwinning op CVVO zou dan ook heel welkom zijn. Oldeboorn E1 

ging 2 weken geleden met 5-0 onderuit tegen SJO RVC, maar afgelopen 

zaterdag was er een verdienstelijke puntendeling thuis tegen Joure (2-2). 

Ook zij mogen zaterdag nog één keer aantreden en wel in Heerenveen tegen 

Heerenveense Boys, en wat zou het mooi zijn als er…….Oldeboorn F2 is 

na de winterstop aan zaaien. Ook nu weer een paar “pittige” nederlagen, en 

wel tegen Heerenveense Boys (0-20) en Jubbega (0-9). Echter volgens 

insiders gaan ze na de zomer pas oogsten. Zeker nadat de trainer van 

Feyenoord, Fred Rutten, gisteravond bekend heeft gemaakt om deze 

talenten na de zomer onder zijn hoede te nemen. Het vizier is nu eerst 

gericht op komende zaterdag waar men in Lippenhuizen alles op alles gaat 

zetten om de nieuwe trainer te laten zien dat het niet iedere wedstrijd “Tsien 

oer read” is….En dan kan ik toch nog afsluiten met goed nieuws, want onze 

F-pupillen hebben het langverwachte kampioenschap dan toch 

binnengehaald. Op zaterdag 2 mei was het thuis de wedstrijd Oldeboorn 

F1 tegen Gorredijk die beslissend zou blijken te zijn. Gedecideerd werd 

Gorredijk met 8-2 terug gewezen, en het kampioenschap was een feit!! De 

gehele Sparstrjitte was voor de huldiging afgezet, en het feest zou ook hier 

tot in de late uurtjes duren. Proficiat !!!! Zaterdag j.l. werd terloops ook nog 

even Read Swart met 1-10 verpletterd. Zij mogen het succesvolle seizoen 

komende zaterdag thuis afsluiten tegen Oudehaske. Allemaal maar weer 



  

veel plezier de laatste wedstrijd(en), en ach “Voetballen is uiteindelijk het 

zinledige geloop van elf grote mensen met kinderbroekjes aan, achter een 

leren zak insgelijks gevuld met lucht”. 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
De assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de 

bal de doellijn geheel gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter 

kan affluiten, ziet de scheidsrechter dat een verdediger binnen zijn 

strafschopgebied een tegenstander slaat. Wat moet de beslissing van de 

scheidsrechter zijn? 

A. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel 

met een hoekschop of doelschop. 

B. De Scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel 

met een strafschop. 

C. De Scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel 

met een doelschop of hoekschop. 

 
Eindstand ???? 2014-2015 5

e
 klasse A K.N.V.B. 

01 Oldeboorn   25-66 122-33 

02 Mildam   26-60 90-30 

03 Oldeholtp.   26-59 86-16 

04 VWC   26-54 70-36 

05 Bakhuizen   26-46 78-54 

06 Langweer   26-44 66-42 

07 Aengwirden   26-37 52-60 

08 Blauwhuis   26-36 44-59 

09 RES    26-35 53-53 

10 St.Jacob   26-22 36-81 

11 Kuinre   26-21 33-57 

12 Langezwaag   26-19 36-98 

13 AVV   26-18 38-77 

14 Blankenham   25-6 25-133  

  

Uit onze clubbladen (1) 
Training 

Nadat de Heer H. Nieuwland zich op de ledenvergadering teruggetrokken 

had als trainer, waarbij nadrukkelijk gesteld werd, dat het mislukken van de 

training, voor het overgrote deel lag aan gebrek aan enthousiasme in de 

gehele club, werd uitgezien naar een trainer van buitenaf en werd de Heer 

H. Reekers, speler van Frisia, en wonende te Akkrum bereid gevonden onze 

mensen te oefenen. Wij heten hem van harte welkom in ons midden, en 

wensen hem uiteraard veel succes. 

(overgenomen uit clubblad 1 – 1
e
 jaargang – 15 september 1960) 

 

Van de Redactie: 

Na een geslaagde start van ons clubblad heeft de redactie al verschillende 

opmerkingen gehoord. Dit is zeer verheugend. Het blijkt dus dat ons blad 



  

gelezen wordt. Eén opmerking was echter zeer belangrijk n.l. als dit maar 

volgehouden kan worden. Als wij om ons heen zien, zijn reeds diverse 

cluborganen opgericht en weer na een korte tijd naar een eeuwige rustplaats 

gedragen. Hierop past maar één antwoord: met zijn allen moeten wij er ons 

voorspannen. Ieder lid van de V.V. Oldeboorn moet dit blad als zijn blad 

gaan zien. Alle vragen, opmerkingen, en ideeën zijn welkom. 

(overgenomen uit clubblad 2 – 1
e
 jaargang – 22 september 1960)  

 

de kampioenen 

 

Eindstand 35+ 
1 OLDEBOORN  12-27 

2 Aengwirden   12-21 

3 Akkrum   12-16 

4 Blue Boys   12-5 

 



  

We werden ontvangen in de centrale hal van de sportaccommodatie-in-

wording van Nijbeets’ Blue Boys. Een, zo blijkt, al jaren veelbelovend 

project dat elke keer na een 35+ seizoen weer een financiële impuls 

krijgt vanuit de baropbrengst. Oldeboorn overwoog zelfs even nog even 

de handen uit de mouwen te steken en in blauwe overall met gele helm 

te verschijnen, in plaats van het gevreesde zwarte tenue. 

 

Uit onze geschiedenis (89 en laatste) 
Personele problemen breken RES op. 

 Na een bekerzege met dubbele cijfers, eerder vorige week tegen Langweer 

(0-10), begon RES met vertrouwen aan het competitieduel tegen het nog 

puntloze Oldeboorn. Waar de doelpuntenmachine de afgelopen weken 

volop draaide, stokte het nu. Oldeboorn was gebrand op het behalen van de 

eerste punten en ging verdiend met drie punten naar huis: 0-2. 

Trainer/coach Frans Andrée moest puzzelen in de opstelling. Door de 

afwezigheid van een aantal basisspelers kwam er een andere opstelling uit 

de hoed. RES speelde in een te laag tempo en was zeker de eerste helft niet 

ongelukkig dankzij goed keeperswerk, de lat en paal. In de slotfase 

verhoogde RES het tempo en dat leidde tot enkele kansen maar geen 

doelpunten.  

Eindstand 2013-2014 5
e
 klasse A K.N.V.B. 

01 Bolsward 1      22-54   82-21 

02 Black Boys 1    22-51   90-32 

03 Robur 1      22-47   68-42 

04 RES 1      22-42   61-41 

05 Oldeboorn 1    22-38   75-34 

06 Bakhuizen 1      22-33   65-59 

07 Aengwirden 1  22-32    57-51 

08 Blauwhuis 1      22-24   47-62 

09 St. Jacob 1      22-23   33-63 

10 Langweer 1      22-22   30-63 

11 Langezwaag 1  22-12    31-93 

12 AVV 1      22-7      29-107 

 

Wedstrijdverslagen 
VV Oldeboorn 1 – VWC 1 

Op 26 april stond de wedstrijd VV Oldeboorn 1 – VWC 1 op het 

programma. Voor Oldeboorn was de buit al binnen, maar voor VWC stond 

2
e
 periode nog op het spel. Oldeboorn wilde graag voor eigen publiek laten 

zien waarom zij de terechte kampioen waren en wilde het VWC moeilijk 



  

maken voor de periode. Allemaal goede bedoelingen, maar er kwam in de 

1
ste

 helft weinig van terecht. Oldeboorn was zeer slordig in het uitvoeren 

van hun taken en verloor bijna alle duels. Dit resulteerde al snel in kans 

voor VWC.  VWC  was erdoor en zo kwam de spits oog in oog te staan met 

de keeper, alleen moest de spits dit met zijn verkeerde been doen waardoor 

het de kracht en precisie miste. Nog niks hand, maar de eerste tekenen dat 

het een lastige wedstrijd zou worden was duidelijk. VWC leverde veel strijd 

en daar kon Oldeboorn in de 1
ste

 helft niet tegen op. VWC bleef maar 

drukken en dat resulteerde dan ook in de 0-1. Een afvallende bal kwam bij 

een speler van VWC terecht en die probeerde het van een behoorlijke 

afstand. De bal leek op weg naar de handen de keeper, maar kreeg een 

geweldige zwabber mee en daardoor bleek keeper Dennis kansloos. Dit zou 

Oldeboorn toch wakker moeten schudden. Dat gebeurde niet en niet veel 

later komt de spits van VWC alleen voor de keeper te staan en schuift hij 

hem beheerst binnen. Deze goal had echter nooit door mogen gaan, omdat 

de spits van VWC wel twee meter buitenspel stond. Er was gevlagd, maar 

de scheidrechter beweerde op één lijn te staan en keurde de goal goed. Ik 

kan je vertellen de scheids stond nooit en te nimmer op één lijn en wilde 

niet eens luisteren naar de grensrechter. Oldeboorn ging er dan ook tegen 

in, maar zonder succes 0-2. Oldeboorn creëerde vrij weinig en kon niet 

gevaarlijk worden. Vlak voor rust hanteerde VWC nog maar eens de lange 

bal en die kwam tussen Tom en Tim in. Door een misverstand tussen beide 

spelers bepaald Tom de bal weg te willen schieten, maar raakt door het 

misverstand de bal totaal verkeerd en komt voor de voeten terecht van 

VWC. Weer de zoveelste één tegen één situatie en ditmaal schuift de andere 

spits hem onder de keeper door 0-3. Wat een belabberde eerst helft aan de 

kant van Oldeboorn. Dit is niet wat we wilden laten zien en daarom ging 

Oldeboorn er ook af met een striemend fluitconcert. Na een stevige 

toespraak van Piet werden de mannen van Oldeboorn weer op scherp gezet. 

Je kunt een keer verliezen, maar niet op deze manier. Tim en Tom werden 

van positie gewisseld, dit zou beide spelers ten goede uitkomen.  

De toespraak was nog maar net afgelopen en de bal lag er al in 1-3. Weer 

een snelle goal voor Oldeboorn. Age de Jong kreeg een goede bal 

aangespeeld en ging vanuit daar aan de wandel met de bal en schoot hem 

hard en laag in de korte hoek. Oldeboorn bleef druk zetten en niet veel later 

was het dan ook 2-3 door een eerst nog gekeerde inzet op een schot van 

Robert, was daar Anno die de bal er lekker inschoot. De wedstrijd was weer 

een wedstrijd. Oldeboorn wilde druk blijven zetten, maar VWC herpakte 

zich ook na deze tikjes. Zo waren er aan beide kanten wel kansen, maar niet 

allemaal gevaarlijk. Doordat er iets meer ruimte ontstond kwam VWC er 

goed doorheen, maar de keeper met 2
e
 heerlijke reddingen hield Oldeboorn 

op de been. In de slotfase was Oldeboorn nog dichtbij een punt. Echter 



  

werden de inzetten tweemaal van de lijn gehaald. Een veel betere tweede 

helft van Oldeboorn resulteerde helaas niet in een punt en zo bleef het 2-3.  

Na het laatste fluitsignaal kreeg Oldeboorn de medailles uitgereikt en kon 

het feestje op de club beginnen onder leiding van Melody Makers. Een feest 

met een klein bitter smaakje, maar daar was op het einde van de avond niks 

meer van te merken. Tim Tjoelker 

Jeugdverslagen 
C-junioren 2e helft seizoen 2014-2015 

Weinig punten, maar veel plezier !!! 

Staand v.l.n.r. Sybrand Oosterbaan (trainer), Anouk Stulp, Leon 

Siemonsma, Jisk Oosterbaan, Iwan Huitema, Rik van Santen, Ids de Roos, 

Cedric Kok, Hotse Dekker (trainer) en Roelof Tijsma (leider) Gehurkt 

v.l.n.r. Piet Tijsma (leider), Rinse Tijsma, Wolter Brak, Jarno Doornekamp, 

Rico Hielkema, Jurrit Dijkstra, Ids Tijsma, Sietse Hofstra en Hessel Heerma 

 

Heerenveen D7- Oldeboorn D1 
zaterdag 25 april was de wedstrijd Heerenveen D7 tegen Oldeboorn D1. In 

de eerste helft kwam Heerenveen na een tijdje 1-0 op voorsprong daarna 

werd het 2-0 toen 2-1 gescoord door Jentje en de laatste goal in de eerste 



  

helft was 3-1 voor Heerenveen. In de 2de helft scoorde Heerenveen nog 2 

keer en de eindstand was 5-1 voor Heerenveen. Remco Weidenaar 

 

Oldeboorn D1 - UDIROS 
Zaterdag 02-05-2015 moesten we voetballen tegen UDIROS. 

Toen hebben we 2-3 gespeeld. In de eerste helft scoorde UDIROS 1x. 

Yn de 2 helft scoorden we er 2 en scoorde UDIROS ook 2x. 

UDIROS won met 2-3 het was een leuke wedstrijd. Gr. Tiemen Jelsma 

 

SJO RVC E4 Oldeboorn E1 
Zaterdag was ik aanvoerder, na 10 minuten was ik geblesseerd ik heb de 

hele wedstrijd niet gevoetbald. In de eerste helft hebben ze een gescoord. 

Het stond 1/0 voor hun. Toen hadden we rust. In de tweede helft hebben we 

verloren met 6/0 Danielle V/D Meulen      

 

v.v Oldeboorn f1-Sjo RVC f6 
Vrijdag 24 april was mijn verjaardagsfeestje we trainden voor zaterdag 25 

april tegen Sjo Rvc. Wij kunnen kampioen worden als wij winnen en 2 mei 

gelijkspelen of winnen tegen Gorredijk. Sjo Rvc staat laatste dus dat zal 

vast een duel met veel doelpunten worden. De opstelling van Aldeboarn op 

doel: Gian. Verdediging: Rimer,Sem. Middenveld: Aniek, Sjoerd. Aanval: 

Jesse, Mees, ik (Sebastiaan). Op wissel: Atte, Wesley. Aftrap is om 9:00 

van Aldeboarn. Aldeboarn heeft het meeste balbezit. En dus ik scoor de 0-1 

wij hebben nog steeds meer balbezit en het is logisch dus ik scoor 0-2 door 

de benen van de tegenpartij. Sjo Rvc is een beetje wakker en in de 

verdediging van Aldeboarn gaat het een beetje mis dus 1-2. Ik ga met Sem 

het veld uit en Wesley en Atte komen erin. Wesley is heel dreigend voor het 

doel en scoort 1-3 hij krijgt de kansen en uiteindelijk scoort hij ook 1-4 dat 

was de ruststand. Sem op keep en Jesse en  Mees op wissel.   Gian krijgt 

een mooie plek op het middenveld. Sem krijgt nauwelijks iets te doen iets 

van 2 schoten tegen in de eerste paar minuten. Sjoerd scoort een klasse goal 

1-5. De keeper heeft veel problemen met uittrappen Sjoerd kan daar 2x niet 

van profiteren. Maar Mees scoort  1-6 en  Misschien kan Sjoerd nog een 

keer scoren. Wesley scoort  1-7 hij is in een goeie vorm net zoals Sjoerd die 

ook nog een keer scoort uitslag 1-8. Even penalty schieten en wij zingen al 

zo vaak Aldeboarn heeft nog nooit verloren knoop dat in je oren. 

Groetjes Sebastiaan Witteveen 

 

Kampioenswedstrijd Oldeboorn F1 - Gorredijk F3 
Vandaag is de dag: F1 kan kampioen worden. Wat een spanning. De 

jongens en Aniek zijn al vroeg aanwezig en zitten vol adrenaline; kampioen 



  

worden is natuurlijk niet niks. Gorredijk is ook al vroeg van de partij en wat 

hun betreft kunnen we wel eerder starten. De scheids is echter 

onverbiddelijk: we starten pas om 10.00 uur om alle fans de kans te geven 

de hele wedstrijd te kunnen zien. Eindelijk is het tijd en kan de wedstrijd 

beginnen. De eerste minuten is de spanning aan de zijde van Oldeboorn 

goed merkbaar. De bal gaat alle kanten op en er zit geen lijn in het spel. Na 

5 minuten is de spanning onder controle en zien we het sterrenteam dat we 

het hele seizoen hebben zien voetballen. Er wordt goed overgespeeld en 

vrijgelopen. Ook laten ze zien dat ze goed het advies van de coaches 

opvolgen en zorgen ze ervoor dat er steeds een speler achter blijft voor als 

Gorredijk uitbreekt. Het eerste doelpunt kan dan ook niet lang uitblijven: 

Wesley scoort 1-0. Snel daarna maakt Gian het tweede doelpunt. Een 

reactie van Gorredijk komt direct hierop. 2-1. Het blijft nog even spannend. 

Trainer Johannes arriveert en dan  gaat het ineens snel: Wesley en Jesse 

zorgen ervoor dat we met 5-1 de rust in gaan. Nu komt het kampioenschap 

wel heel dichtbij. De limonade wordt snel naar binnengeklotst en er wordt 

nog even van keeper gewisseld. We zijn er weer klaar voor. Toch duurt het 

even voordat we weer in het spel zitten. Er is dan ook gelijk een mooie kans 



  

van Gorredijk. Gelukkig is daar keeper Jesse en blijf het 5-1. En dan gaat 

het weer doelpunten regenen. Wesley, Sebastiaan en onze koningin Aniek 

scoren. Tussendoor weet Gorredijk toch nog een keer te scoren waardoor de 

eindstand komt op 8-2. Yes, gelukt. Oldeboorn F1 is kampioen.  

De spelers kijken elkaar eerst wat onwennig aan: wat doe je eigenlijk als je 

kampioen bent? Iemand begint te zingen: 'Oldeboorn heeft nog nooit 

verloren, knoop het in je oren van achter en van voren…..' Alle spelers doen 

in koor mee en samen rennen ze over het veld. Daarna nog de penalty's en 

handjes schudden. Gorredijk vertrekt als nummer 2 daarna snel naar de 

kleedkamer. Voor F1 de gelegenheid om nog even verder te vieren met een 

mooie rode roos en in de kantine een zakje chips met op de achtergrond 

hard ‘We are the champions'. Dit is leuk. Op zaterdag 23 mei is de laatste 

wedstrijd en dan mogen we op een kar door het dorp zodat iedereen zal 

weten dat Oldeboorn F1 kampioen is. Super gedaan Jesse, Wesley, Mees, 

Rimer, Sebastiaan, Atte, Aniek, Gian, Sem en Sjoerd! 

Simone Sixma coach F1 
 

Oldeboorn F2- Heerenveense Boys F7 
Een wedstrijd die als volgt kan worden verwoordt: geen houden aan! De 

trotse koploper Heerenveense Boys F7 kwam 24 april bij ons op bezoek, 

een geoliede machine met een doelsaldo van 100-3. En dat in slechts zes 

wedstrijden. De uitwedstrijd werd door ons met 22-0 verloren, het kon dus 

alleen maar beter gaan en dat was inderdaad ook zo. Keeper Daan heeft 

ontzettend zijn best gedaan en was met zijn vele reddingen de held van de 

wedstrijd. Voor de rest weinig hoogtepunten of je moet een ouder van een 

speler van Heerenveense Boys zijn. Het doet zeer om de uitslag te 

vermelden maar deze wedstrijd ging verloren met 0-20. Kop niet laten 

hangen en er de volgende wedstrijd weer inkletsen. De eerste punten komen 

eraan! Bert en Sander Sikkema 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pupil van de week 
Naam: Mees Beeuwkes 

Leeftijd en team: 8 jaar, F1 

Op welke plaats speel je: Aanvaller 

Op welke plaats speel je het liefst: Aanvaller 

Beste voetballer ter wereld: Robben 

Beste voetbalclub ter wereld: sc  Heerenveen 

Leukste televisie programma: Voetbal tv, lego nindjago+ 

Doe je ook aan andere sporten: nee 

Heb je huisdieren: ja 1 Hond  

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Johannes, ik zelf 

Wat eet je het liefst: Patat 

Wat eet je liever niet: spruiten 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is A: De bal was al uit het spel voordat de 

gewelddadige handeling (het slaan van een tegenstander) plaatsvond, 

daarom zal het spel hervat moeten worden met een doelschop of hoekschop, 

afhankelijk van wie de bal het laatst speelde en de slaande speler zal van het 

veld gestuurd moeten worden door het tonen van de rode kaart. 

 

Piet van der Feer Bokaal  
Age de Jong   43 

Robert van Roeden  29 

Douwe Hein Akkerman  27 

August Faber       15 

Klaas Hartmans   12 

Anno Huisman   11 

Ate Bergsma    8 

Jeroen Beeksma  6 

Johannes Watzema  6 

Tim Tjoelker    6 

Patrick Antonissen  6 

Hotse Dekker   5  

Robert van Steinvoorn  5 

Arnold Hobma   4 

Johannes Nijdam  4 

Ophir Ashur   4 

Ringo Crone   4 

Jelco Meijer   4 

Arnold Oosterbaan  4 

Jan Wybren Boschma   4 

Siete Veenstra Vierde  4 

Ronald van Warmerdam4 

Aaltsen Bergsma  3 

Martin Meester   3 

Jorrit Zandberg   3 

Wietse Huisman Wzn  2 

Tom Proot   2 

Floris Crone   2 

Robin Faber   2 

René Spinder   1 

Pieter Poepjes   1 

Robbert v/d Torre  1 



  

Kantinedienst 
23 mei  9-sluit  Jesse ten Hoor en Job Veenstra 

24 mei  9.00-12.45 Hotse Dekker en Robin Faber 

  12.45-sluit Martin Meester en Siete Veenstra 

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 23 mei 

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 

Oldeboorn 1 – Blankenham 1 14.00 

Nicator 3 – Oldeboorn 2  11.00 

Oldeboorn 4 – Dio Oosterwolde 4 10.00 

 

Zaterdag 30 mei 

Gorredijk F6 – Oldeboorn F2  09.00 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 
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FC Labrador 

Een kwart van ons team is opa en de rest zou dat kunnen zijn. Wij hebben 
samen 186,4 kilo overgewicht en schijt aan Sonja Bakker. De honderd 
meter lopen wij in twee keer en onze laatste gele kaart is van 1997 en daar 
is onze laatste man nog altijd niet trots op. Onze vrouwen zijn fanatieker 
dan wij en als het regent lopen onze horloges en die van de scheidsrechter 
sneller. Wij kennen door de jaren heen alle tegenstanders bij naam en na 
de wedstrijd trakteert de verliezer. 

Goedzakken zijn wij, de labradors van het amateurvoetbal, je kunt ons bij 
wijze van spreken aan onze oren trekken en dan nog vinden wij het goed. 
Niemand maakt ons gek, wij regelen alles onderling. Deze week nog. Onze 
tegenstander kwam een mannetje te kort en hun elftalleider had een neefje 
met genoeg ADHD en snelheid om ’s ochtends tegen ons mee te doen en 
’s middags met zijn eigen tweede elftal. 

Prima, maakt ons niet uit. Maar terwijl onze rechtsback nog bij de middellijn 
aan het omschakelen was, was het linksbuiten-neefje al met de bal bij de 
achterlijn en omdat zijn spits ook nog wel een poosje onderweg was 
maakte de jongen het zelf maar af. Prima, maar na vijf van zulke 
tegendoelpunten in elf minuten tijd was zelfs bij ons de lol daar wel vanaf. 

Dus namen de aanvoerders de jongen even apart maar alles wat je niet in 
rapteksten tegen zo’n jongen zegt komt niet echt aan. Echter, wij labradors 
zijn opgevoed met wie-niet-horen-wil-moet-voelen. Dus bij de volgende 
rush naar de achterlijn geeft onze rechtsback de jongen een schouderduw 
die duidelijk genoeg moet zijn maar de jongen staat nadat hij landt gewoon 
weer op en rent verder. Voor onze laatste man zit er niks anders meer op 
dan een tackle die eindigt met dat de jongen van de reclameborden terug 
het veld in stuitert en dit had geel kunnen zijn. 

Als de jongen na een minuutje weer bijkomt zie je in zijn ogen dat hij de 
boodschap begrijpt: ook met labradors kun je te ver gaan en dan laten ze 
even hun tanden zien. Prima, voor ons is het goed zo en wij doen de 
jongen z’n voetbalschoenen weer aan en z’n shirtje weer goed. En na de 
wedstrijd krijgt hij wat te drinken van ons. 

 

 



  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


