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Belangrijke datums 
Yn neitins Sjieuwe Huisman 

Net sa faak wurdt in âld lid yn dit krantsje betocht. Ik ha sterk de behoefte 

om dit no al te dwaan. Net allinne omdat ik jierren mei Sjieuwe fuotballe 

ha, mar ek omdat hy 75 jier fuotbal yn Aldeboarn sa treflik ferwurde hat yn 

'De Derde Helft', syn libbenswurk. En net te ferjitten om syn rubryk destiids 

yn it fuotbalkrantsje: 'Uit de oude doos...van Koos'. Sjieuwe wie as 

fuotballer in dreech te nimmen horde. Hy begûn yn it stopper-spil systeem, 

wat letter 4-3-3 neamd waard. In deeglike 'back' dy't syn paadsje mear as 

skjinfage. Mar o wee as hy syn middei net hie, dan wie er net te treasten. 

Dan gie hy mei in skuldgefoel fan't fjild en dat praten je him ek net út 'e 

holle. Hy miende dan dat er faalt hie, dat it oan him lei. Der tôge hy ek jûns 

noch mei om en spile de wedstryd nochris oer mei in pilske derby. Sjieuwe 

hat him jierrenlang ynset foar de klup, mar altiten op in beskieden wize. Hy 

woe net op 'e foargrûn, dat lei him net. Doe't syn sûnens minder waard luts 

er him werom en kaam net folle mear by't fuotbaljen. Mar hy wist alles fan 

vv Oldeboorn, út de krante, it klupblêd of troch de radio. Soms kaam er yn 

beweging en reisge nei de pleats of om in boadskipke nei de Superrr. 

Fersichtich rinnend, de holle wat foardel, krekt as wie er yn prakkesaasje. 

Tocht er oer fuotbal, tocht er oer it libben? As je allinne binne ha je faaks 

noch meer tinzen, giet der noch mear troch dat kopke. Miskien wol mear as 

dat wy tinke. Ik haw ris in jûn by him sitten. 'De Derde Helft' lei op tafel en 

Sjieuwe begûn deryn te bledderjen. Wat my opfoel wiene de oantekens dy't 

hy deryn makke hie. Hy wie teloarsteld yn 'e minsken dy't syn libbenswurk 

oantaast hiene en hie der bot lêst fan. Krekt as by it fuotbaljen, koe nimmen 

him  op oare gedachten bringe. Sjieuwe is der net mear, hy hat no syn rêst 

fûn. Hein Akkerman 

 

Oefenprogramma 
Dinsdag 28 juli  1

e
 training 

Zondag 9 augustus Blue Boys 1 – Oldeboorn 1 14.00 

Zondag 16 augustus Oldeboorn 1 – Boornbergum 1 14.00 

Dinsdag 8 september Oldeboorn 1 – Akkrum 1 20.00 

 

 

 

 



  

Piet`s overzicht 
 

Sportvrienden/vriendinnen (voor zover ik die heb…) 

het einde is in zicht. Nee niet het einde van de wereld, 

zoals Piet W. (of Piet Sw. voor intimi) van de Weaze 

ons in de jaren 70 deed geloven, maar het einde van 

het voetbalseizoen 2014-2015. Hier en daar rolt nog 

een balletje, maar de meerderheid geniet eindelijk van het welverdiende 

zonnetje (en de rest..). Op zaterdag 27 juni met z’n allen nog ff een koe 

laten schijten, een spijker op z’n kop slaan, een te hoog boompje omzagen 

en even lekker in een “ton” grabbelen, dan kan dit seizoen ook weer 

definitief de boeken in. Om niet te snel af te hoeven kicken heeft één of 

andere organisatie, genaamd FIFA, besloten om in Canada het WK Voetbal 

voor vrouwen te organiseren. Op zich helemaal niks mee, maar deze 

“degelijke” organisatie houdt dan weer geen rekening met onze 

nachtrust….Tenzij m’n baas zegt “kom jij nog maar iets later na de 

nachtwedstrijd”, maar of dat er in zit……Afijn de eerste wedstrijd van onze 

meiden werd verdienstelijk met 1-0 gewonnen van Nieuw Zeeland. De 

volgende ronde komt daardoor al behoorlijk in zicht. Donderdagnacht 11 

juni a.s. spelen ze de cruciale 2
e
 wedstrijd om middernacht (00.00 u.) tegen 

China. Dus Harke…..misschien ben ik vrijdagmorgen toch iets later…(nog 

later???). We moeten onze “Friese” meiden toch steunen nietwaar??? Over 

voetballende Friese meiden gesproken. Wat denken we met z’n allen van 

ons Boarnster toptalent Kim Poepjes. Zij wist met het dames beloftenteam 

van SC Heerenveen de Topklasse te bereiken. Na het spelen van 2 

beslissingswedstrijden tegen de dames van VIOD uit Driesum was de 

uitslag totaal 9-1 voor de dames van SC Heerenveen. Een prestatie van 

formaat, waardoor ze in de toekomst ook een betere aansluiting bij de eerste 

selectie kunnen bewerkstelligen, en dat zou voor Kim toch een geweldige 

ervaring zijn om dat doel te bereiken, en wie weet spelen de Oranje 

Vrouwen volgend jaar wel op de Olympische Spelen in Rio, en…..Anders 

kan ze het EK voor Vrouwen in Nederland in 2017 ook nog als doel stellen. 

Vanaf deze kant nog proficiat en heel succes verder in je voetbalcarrière. 

Dan moet ik nog even kwijt dat Guus mij voor afgelopen vrijdag vergeten 

was te bellen. We hadden afgesproken nog even een boompje op te zetten 

aangaande de opstelling. Ja, en dat ze dan een “zekere voorsprong” van 3-1 

zo lullig weggeven in de laatste 20 minuten, dat hadden we vooraf kunnen 

voorkomen Guusje. Met deze verdediging krijgen ze het vrijdag a.s. in 

Letland weer moeilijk. Ik ga er overigens wel vanuit dat ie me deze week 

nog wel even anruft om in ieder geval een betere fundering neer te zetten. 

Misschien toch weer terug naar het “Louis systeem”?? Bij deze Guus: “Pay 



  

attention to the Manager”!! (aldus LvG na een paar bacootjes..). Dan 

hebben we afgelopen zaterdag ook nog kunnen genieten van een heerlijke 

CL finale, dus hoezo het voetbal is afgelopen…….En voor de echte 

liefhebbers……Begin juli speelt Go Ahead Eagles alweer de eerste 

wedstrijden in de voorronde van de voorronde van de voorronde van de 

voorronde van de Europa League..(en voor degene die het gemist hebben, 

Go Ahead speelt volgend seizoen ook nog in de Jupiler League…). Wat kan 

het (voetbal)leven toch mooi zijn (zeker met een organisatie als de 

FIFA…). Overigens nog even een andere formaliteit. Er werden voor de 

statistieken ook nog een paar wedstrijden door ons cluppie gespeeld. 

Oldeboorn D1 verloor met 1-4 van CVVO. Oldeboorn E1 verloor met 7-1 

van Heerenveense Boys. Oldeboorn F1 won met 9-1 van Oudehaske. 

Oldeboorn F2 verloor met 5-1 van Thor. Oldeboorn 1 won met 10-0 van 

Blankenham. Oldeboorn 2 verloor met 2-0 van Nicator. Oldeboorn 4 

verloor met 1-2 van DIO Oosterwolde….Who cares….Allemaal 27 juni 

vanaf 14.00 u. naar het sportcomplex om het seizoen feestelijk af te sluiten, 

en weet wel: “Als je nooit om een doelpunt gejuicht hebt, heb je ook nooit 

geleefd”…..Allemaal een lekkere zomer gewenst. 

P.S. Er komt net een laatste persbericht binnen. Het is nog niet helemaal 

zeker of de toewijzing van het koeschijten op 27 juni a.s. aan de v.v. 

Oldeboorn door de FIFA wel doorgang kan vinden. Dit i.v.m. invallen van 

de FBI bij enkele bobo’s van de FIFA. Er schijnt ook m.b.t. dit spektakel 

sprake te zijn van fraude en/of steekpenningen…..Het schijt ook allemaal 

op de grote hoop!!!! 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK (1) 
Wanneer begint voor de scheidsrechter de bevoegdheid om spelstraffen uit 

te delen? 

A. Zodra de scheidsrechter op het sportpark is gearriveerd 

B. Zodra de scheidsrechter de kleedkamer verlaat om de wedstrijd te laten 

aanvangen 

C. Zodra de aftrap voor de eerste helft reglementair is genomen 

D. Dit mag overal en altijd 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK (2) 
Bij een hoge voorzet probeert een verdediger een doelpunt te voorkomen 

door de bal met zijn hand weg te slaan. Hierbij weet een aanvaller de bal 

toch in zijn bezit te krijgen. Nadat de scheidsrechter de voordeelregel heeft 

toegepast, schiet de aanvaller de bal tegen de paal en via het been van de 



  

doelverdediger gaat de bal naast het doel. Wat zal de scheidsrechter 

beslissen? 

1 – Disciplinaire straf: 

a. geen kaart 

b. gele kaart 

c. rode kaart 

2 – Spelhervatting: 

a. geen 

b. indirecte vrije schop 

c. hoekschop 

d. strafschop 

e. directe vrije schop 

3 – Plaats van de hervatting: 

a. op de plaats waar de bal met de hand werd geraakt 

b. op de plaats waar de bal over de doellijn ging 

c. op de strafschopstip 

d. in het hoekschopgebied 

e. in het strafschopgebied 

 

DE JUISTE ANTWOORDEN ZIJN TE VINDEN  

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

 

De redactie!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uit onze clubbladen (2) 
Speciale actie voor de clubkas  

Zoals reeds in ons vorig blad is geschreven komt er een fantastische  

“Glazen Actie”. Wij zijn er in geslaagd een aantal van deze bier- en of 

limonadeglazen te kopen, versierd met een “echte “ Oldeboornse voetballer. 

Ieder van ons is in staat een aantal te verkopen. Bij het volgende 

“maandblad” komt er een speciale verkooplijst waarop de gescoorde 

verkopen vermeld moeten worden. Deze actie zal een groot succes worden, 

waarbij iedereen gebaat is. Iedereen kan voor f1,-- per glas zijn voorraad 

voor de winter weer wat aanvullen en de club krijgt weer een klein 

spaarpotje en dat is wel nodig! 

(overgenomen uit clubblad 4 – 1
e
 jaargang – 6 oktober 1960) 

Onze TOTO 

Indien wij weer willen ontvangen, wat vorig jaar binnegekomen is, zullen 

wij harder moeten aanpakken! Verleden week werden er slechts 70 

poolformulieren ingeleverd. Hier moet wat aan gedaan worden. Laat 

iedereen eens om zich heen zien. Er zijn zeker veel meer personen die eens 

een gokje willen wagen. 

(overgenomen uit clubblad 6 – 1e jaargang – 20 oktober 1960)  

 
Efkes weromsjen..... 

It is al wer wat jierren lyn dat ik in oersjoch joech fan de kompetysje. 

Mar it  kampioenskip yn'e 5e klasse A, dat binnenhelle waard troch in 

klinkende oerwinning op it oare jier net mear besteande RES, is in reden 

om dat no al werris te dwaan. 24 jier ha wy wachtsje moatten op dit 

bjusterbaarlike momint. Noch trije wedstriden tegean, mar op dizze wize 

kampioen wurde is in geweldige teamprestaasje. Wa binne no ferantwurdlik 

foar dit geweldige risseltaat, yn in team dat 132 goals makke en 33 tsjin 

krigen. Wy begjinne fansels mei de slútpost, Dennis Faber. Hy hat in 

geweldich seizoen kypt, hat in oantal reddingen ferrjochte wer 't je suver 

kâld fan waarden. Benammen dy yn Mildam wie in wichtige, it sil mar 3-1 

wurde... It muolike dit seizoen wie de konsintraasje fêst te hâlden trochdat 

Boarn faak dominant wie. Graach hie'k sjen wolt datst 2 of 3 fan 'e 10 

penalty's derút reage hiest, mar it binne allegearre gjin Tim Kruls. Punt fan 

ferbettering is miskien noch it útkommen, mei dyn hân derby bist de grutste 

en moast baas wêze. Henk de Jong, ien fan de benjamins fan de ploech, 

komt út in ferneamd fuotballaach en makket syn paadsje mear as skjin. Hy 

hat it wat dreger tsjin 'snelle' oanfallers mar herstelt him faak ek wer. De 

'passing' wisselt noch wolris mar it yngoaien hast no aardich ûnder kontrôle. 

Ik sjoch dy de kommende jierren noch mear groeien.” Wietse Huisman. Ik 

wit net krekt hoe âld (of hoe jong) hy krekt is, mar it is noch altiten de 



  

betrouwbere slútpost fan Boarn. Hy hat alles al meimakke: 3e, 4e en 5e 

klasse. Enoarm traapfêst en in bêste kopper én noch hartstikke fit. Boetet 

miskien wat yn op snelheid, mar nei 20 jier yn it 1e alvetal in hiele protte 

routine en oars hast noch wol in sneltrein neist dy. Dy sneltrein is fansels 

Robin Faber. Yn 't ferline siet ik der noch wolris oer yn ast efter in man 

oangongst, dat hast no fuortnommen. As der ien is dy't dit seizoen 

progressy makke hat, bisto it. Wat in enerzjy en wat in loopfermogen. Dy 

'rushes' fan dy binne soms net te folgjen, ik tink foar dysels ek net. Nei 

50/75 meter sjochst efkes op en tinkst “O...bin'k hjir al, moat ik earst marris 

efkes sjen as der ek ien frijstiet.” Soms mislearret it, soms docht it fertúten. 

In fjoerfretter dy't in geweldich seizoen draait hat. Tom Proot heart al wat 

by de 'oudgedienden'. Hy kaam yn opspraak mei syn You Tube-filmke. Hy 

hie yn't ferline faak blessureleed, mar dat is dit jier goed gien. Yn 'e 

efterhoede is hy de man mei de bêste traap, en dat mei syn flewielen lofter 

poat. Makke dit jier sels in goal en wat foar ien...en sa bliid as in protter. 

Johannes Nijdam hat grif tocht 'ik wol yn myn karrière graach ienkear 

kampioen wurde.' Hy seach de kompetysjeploegen ris oer en beslúte 'dit is 

myn kans'. Hy hat him wer oanmeld foar it earste en as stofsûger koe er 

noch bêst meidwaan, sterker noch hy wie hiel nuttich. Soms mei nei foaren 

want dy drang om te scoren bliuwt altyd. Mar de reis werom wie wol ris 

wat dreech, hannen yn 'e side, efkes úrekke en dan wiest der wer. In 

prachtige 'comeback' mei in útsûnderlik risseltaat.  

Dy oare middenfjilder is Anno Huisman, in moaie fuotballer mei behoarlik 

wat duelkracht, fysyk sterk dus. Allinne binne der yn 'e 5e klasse wol mear 

fysike spilers, mar mei minder technyk. Der komme dan oare dingen út en 

o, wee ast ûnterjochte ôffluite wurdst dan binne de rapen gear. Dan wurdt 

der omraak nei-eamele en bist soms moeilik yn 'e stokken te hâlden. Dat hat 

dy al aardich wat kaarten koste, neffens my bist rekordhâlder. Oertredingen 

meitsje, nim allinne mar dy praatkaarten, der hast dysels mei te pakken, mar 

ek dyn meispilers. Anno... it oare jier de kop derby hâlde dan bist 

weardefoller as datst no al bist. Noch sa'n soarte spiler is Klaas Hartmans. 

Dreech om tsjin te spyljen, hielmin fan'e bal te krijen. Hy hat in prima 

technyk en makket hiel goed gebrûk fan syn bouw. Dat er de kont der faak 

by brûkt, der nimt net elke skiedsrjochter genoegen mei en dan is Klaas tige 

ferheard. 'Gjin bewuste oertreding' mient er dan en mei dan graach 

trochseure. Ek do, Klaas, gelyk of ûngelyk, de skiedsrjochter bliuwt baas en 

do kinst him better mei ha as tsjin. Ik fyn it sa wie sa in prestaasje datst hjir 

yn Boarn fuotballest. Studearje yn Rotterdam en elk wykein op en del. Dat 

jouwt oan datst  in grut Boarnhert hast en datst it nei't sin hast yn dizze 

ploech. Ik hoopje datst ien en oar regelje kinst  foar 't oankommende 

seizoen, want Boarn kin dy skoan brûke yn de 4e klasse. De man dy't hiel 

faak oer links komt is Robert van Roeden. Hiel wat trainers yn Fryslân 



  

soene dizze jongkeardel graach yn'e ploech ha wolle, mar Piet is de 

gelokkige. Jonge, wat hasto in topseizoen draait. As in wervelwyn 

sweefdest fan 'e iene ferdigener nei de oare. Soms in slachfjild efterlittend. 

Dêrfoar kom je nei in fuotbalwedstryd! Boppedat, net selssuchtich mar ek 

oaren de kâns jaan. In lyts minpuntsje: ast dan sa'n aksje hân hast moatst 

efkes bekomme, hannen efter de  holle, hannen op 'e knibbels, yn'e side en 

útrekke. Je soene sizze dea-ynein. Mar né hear....folgjende aksje. Robert … 

klasse!! Dan de topscorer fan Boarn, Age de Jong. Wat hasto ek in 

geweldich seizoen draait. Foar my wiest eins de man dy't my it meast 

fersteld stean die. In hurd skot hiest ...sommige keepers  hiene dûbele 

wanten oan. Mei dyn snelheid wisten spilers dy net by te hâlden. Do 

knipperst in kear en fuort bist. Mar wêrsto progressy yn makke hast, is it 

kontrolearjen fan'e bal. Foaral dyn ribbekast wie in fêst oannimpunt, mar ek 

dyn loopaksjes....lêstensnein seach ik ien om fan te smullen..!! 

Douwe Hein Akkerman ha 'k mar foar 't lêst bewarre. Hoe moat ik him 

neame..in leafhawwer?, in fuotbaldier? Né, dat is te bot, lit wy it mar op it 

earste hâlde. Dit jier as spits opsteld, ek mei it each op dyn leeftyd. As 37-

jierrige fuotballer noch yn't flaggeskip spylje is in prestaasje. Yn't lêst fan 'e 

kompetysje komme dan de pyntsjes, en pyntsjes wurde echt pine. Net mear 

forseare, do hast der hiel wat ynskopt. Ik neam de moaiste....de frije traap 

tsjin Mildam. Fierder hast de taak wat op dy nommen om de 'youngsters' 

om dy hinne wat te coachen en yn 'e stokken te hâlden. Sit der noch in 

seizoen yn? Sels soest graach wolle, mar dyn poatsjes kinne bêst 

tsjinakselje. Wurdt ferfolge, dan ha wy moandeis wat om oer te praten. 

Dat wiene de basis alve, mar like wichtig binne de banksitters. Ien dêrfan is 

Hotze Dekker, soms yn de basis. Hy is in tige enthousiaste fuotballer en 

pikt syn goaltsjes mei, mar mist nog wat duelkracht en oersjoch. Bal oan 'e 

foet, sjen en passe. Ast éfkes earder sjochst hast noch mear tiid. Mar do hast 

noch tiid genôch om dy dat ta te eigenjen. Do bist in fuotballer dy't letter 

grif in basisplak fertsjinnet. It like even faai mei Arnold Hobma, mar hy 

wie der wer. Yn't lêst sels hiele wedstriden weryn't hy 2 keer scoorde. 

Enoarme hurde wurker en noflik om mei te fuotbaljen. Ik kin my foarstelle 

dat in tsjinstander respekt foar dy hat. Greate stappen mei in wapperjende 

hierdos en in fûleindich gesicht....lit mar rinne!! Tim Tjoelker hat ek syn 

ynfalbeurten meipikt. Hy mist miskien krekt it lêste bytsje, mar dat makket 

er mei syn fûleindigens mear as goed. Libbet foar it fuotbaljen en de klup. 

Lêstensneins, wy stienen dik foar, makke Tim in behoarlike oertreding. Ik 

spruts him der neitiid op oan, it wie neffens my net nedich west. Doe waard 

er súver lilk. 'Ik speelde de bal, wat wil je eigenlijk?' Dat typeert Tim, 

altiten de bal ha wolle. Reserve keeper Stefan Oosterbaan, Corné 

Schukken, Wiemer Dekker, Ringo Crone, en Arnold Oosterbaan 



  

(doelpunt) hawwe ek efkes rûke kinnen oan it grutte spul. Harren tiid komt 

noch nei't ik hoopje. Wa is no ferantwurdlik foar dizze prestaasje? 

Dan kom ik by Piet de Winter, no twa jier trainer by Boarn. Hy is al jierren 

trainer, mar dit is de earste kear dat hy in kampioenskip fiere kin. Yn 't 

begjin fan foarich seizoen hat Boarn djoere punten lizze litten en dan brekt 

dat je by de hannen om 't ôf. Dit jier eins altiten boppenoan stien, hast net te 

ferslaan. Wêr komt dat wei? 'Net fan de trainingen', seit Piet, 'want sa 

muoilik binne myn opdrachten net.' Hoe kin it dat spilers harren better 

ontwikkelje, de drive ha om te winnen? Is it it sosjale aspekt? De wil om 

meiinoar in teamprestaasje del te setten? Ik tink, Piet, datsto dat der 

ynbrocht hast en dat is in grutte fertsjinste fan dy. Folle sukses folgjend 

seizoen en lit us opnij genietsje. En dan de man dy't al jierren meidraait by 

it earste, Wieger Huisman. Hy hat in hiel grut fuotbalhert, is hofleveransier 

by it earste en hat alles al meimakke yn syn fuotballoopbaan. Promoasje nei 

de 3e klasse, promoasje nei de 4e klasse, mar ek de tsjinslaggen, 

degradaasjes. En no as kroan op it liederskip in kampioenskip. Datsto dêr in 

wichtig oandiel yn hast is dúdlik. Piet foar de trainingen en do foar de 

omballingen. Alles regelje sadat in wedstryd flot ferrinne kin. Ik  tink oan: 

waskjen fan de shirts, grinsrjochters sykje, opstellingen, pupil fan 'e wike, 

ferslach skriuwe..... sa kin'k noch wol efkes trochgean. Sneins 'gespannen' 

by de dug-out mei eartiids it iene shagje nei it oare. Ik wit net oft it nog sa 

is. It jout oan hoe begien asto bist mei de ploech, hoe'n leafhawwer asto 

bist. Mar kinst der wol sûnder? Ik tink it net. Gean noch mar efkes troch,  

Wieger, want fuotbaljen is in part fan dyn libben wurden. No tinke jim 

miskien bist hast op't ein? Né, want der rinne nog mear frijwilligers rûn.  

De grinsrjochters. Sûnt Tjibbe ophâlden is, is gjin fêste grinsrjochter mear. 

It is gjin maklik baantsje, altyd krityk fan de tsjinstander, soms striemin 

waar (Langwar, Blankenham)...je moatte it mar wolle. Ik neam se yn 

willekeurige folgoarder: Harke Hartmans, Jan Visser, Jelle Teunissen, 

Hendrik Nieuwland, Kees Reitsma, August de Jong en August Faber. 

Jonges bedankt foar jim bydrage!! En dan de gastfrou fan Aldeboarn, 

Willemke Meester. Middeis om 13.00 oere is se oanwêzich om de gasten 

te ûntfangen. De Heintje Davids fan Aldeboarn, ôfskie nimme en dochs 

werom komme. Dat jout oan dat sy der eins net sûnder kin, dat sy noch 

altyd dat Swart-Wite hert hat, wat in hiele protte minsken yn dizze feriening 

hawwe. Ik tink derby ek oan de supporters dy't trouw de út- en 

thúswedstriden folgen en dat dy supportersskare allinnich mar greater 

waard nei dit kampioenskip ta. Hâld dat ek fêst yn de 4e klasse, want de 

klup hat jim nedich. Ik winskje bestjoer en al dy kommisjes in moaie 

'Swart-Wite' takomst. Hein Akkerman 

 



  

Jeugdverslagen 
Oldeboorn C1. Geen punten, voldoende plezier. 

Om een overzicht van onze C-junioren over de 2
e
 seizoenshelft te schrijven 

valt niet mee, zou je denken….Echter een team dat uiteindelijk geen enkel 

punt behaald, maar er toch wekelijks voor gaat, en waar de sfeer er niet 

onder te lijden heeft gehad verdient wat ons betreft een groot compliment. 

De voortekenen waren na de winterstop zeker niet gunstig. De eerste 2 

oefenwedstrijden werden namelijk kansloos verloren tegen resp. Rottevalle 

(0-8) en Irnsum (1-9). Hierop werd besloten tot een “wake up call” in het 

clubblad, en kennelijk hebben de spelers daar toch iets van opgepikt. Vanaf 

de eerste competitiewedstrijd ging het wel gelijk een stuk beter.De 

thuiswedstrijd tegen de latere kampioen LSC ging uiteindelijk in de 2
e
 helft 

met 0-4 verloren. Er werd als team gestreden, en uiteindelijk was het meer 

tegenhouden dan aanvallen, maar de inzet was al stukken beter. Dit zou 

tevens de laatste wedstrijd betekenen voor Ids Tijsma als keeper. Hij vond 

het na jaren als ballenvanger wel welletjes, en wilde vanaf nu z’n voeten 

laten spreken. Gelukkig verkeerden we in de luxe omstandigheid dat er 

gelijk al een vervanger klaar stond, nl. Cedric Kok. Hij had tijdens de 

trainingen al de nodige ervaring opgedaan. Dus “no problem”. De tweede 

wedstrijd leken we gelijk de eerste punten te gaan behalen in Joure, maar 

ondanks een geweldig offensief in de 2
e
 helft van onze kant, trokken we 

toch met 2-1 net aan het kortste eind. Helaas kregen we in deze wedstrijd 

ook nog te maken met een paar blessures van Jisk Oosterbaan en Iwan 

Huitema. Laatstgenoemde routinier zou door een vervelende enkelblessure 

bijna de gehele 2
e
 helft van het seizoen niet meer in actie komen. Dit 

betekende na het vertrek van enkele goeie spelers, alsmede de langlopende 

blessure van Hessel Heerma, en het niet iedere week kunnen spelen van 

Anouk Stulp, weer een grote aderlating. Het zou nu nog meer op een 

teamprestatie aankomen, terwijl de selectie danig was uitgedund. Het 

debuut in deze wedstrijd van Cedric als keeper was bevredigend te noemen. 

De derde wedstrijd was thuis tegen Irnsum, en daar hadden we in de 

oefencampagne met maar liefst 1-9 van verloren. Er moest dus even wat 

worden rechtgezet! Met een smalle selectie (12 spelers), waarbij deze keer 

ook nog Sietse Hofstra ontbrak wegens een schouderblessure, werd de strijd 

uitstekend aangegaan. Echter zoals vaker zou blijken waren we aanvallend 

te machteloos, en werd daardoor de druk op de verdediging vaak te groot. 

Ook nu konden we net weer geen stand houden, maar de uiteindelijke 

nederlaag van 0-2 was draaglijker dan de eerdere forse nederlaag. Er zat 

duidelijk progressie in! De vierde wedstrijd was tegen een oude bekende, 

nl. SJO WTTC. Deze keer mochten we aantreden in Lippenhuizen. 

Ondanks de vele prima kansen die we toch ook nu weer kregen werd het 



  

uiteindelijk een zeer geflatteerde 6-1 nederlaag. Een week later thuis tegen 

Langezwaag konden we slechts beschikken over 11 spelers. Zij konden dan 

ook niet voorkomen dat het ook nu weer een geflatteerde nederlaag werd 

(0-8). Wederom genoeg kansen, maar er werd te vaak vergeten om 

meedogenloos de trekker over te halen. Een stuk brutaliteit, met name 

voorin, was wel wenselijk geweest. Na een ruststand van (slechts) 0-1, werd 

de wedstrijd in de 2
e
 helft binnen een paar minuten uit handen gegeven. Met 

12 spelers gaat de reis op 18 april naar het mooie Sneek om tegen koploper 

LSC aan te treden. Helaas ook nu weer een kansloze missie. Daarnaast was 

ook de scherpte van de afgelopen weken duidelijk minder, en als dan na 

rust ook nog een belangrijke pion als Leon Siemonsma met een blessure 

moet uitvallen is de uitslag van 9-0 misschien ook nog wel te begrijpen. In 

deze wedstrijd werd dan ook nog maar een keer duidelijk dat we er met z’n 

allen voor de volle 100% voor moeten gaan, anders kunnen we beter met 

z’n allen een dagje naar de speeltuin gaan….De week erop was het de 

bedoeling om dan eindelijk de eerste punten te gaan pakken en wel thuis 

tegen Joure. Helaas kregen we weer een domper te verwerken, en dit keer in 

de vorm van een polsblessure (gebroken) van Anouk Stulp. Zij zou de rest 

van het seizoen ook niet meer kunnen spelen.. Na een veelbelovende 

ruststand van 0-0 (de eerste keer), hadden we nog alle hoop voor de 2
e
 helft. 

Helaas, zoals vaker, werd ook nu de wedstrijd binnen een paar minuten uit 

handen gegeven. Echter na een snelle 0-2 achterstand kwam men toch weer 

uitstekend terug tot 2-2. Helaas konden we dat ook nu weer niet 

vasthouden. Vele kansen gemist en dan is een ongeschreven voetbalwet dat 

je ze dan zelf “om de oren krijgt”. Ook nu weer zeer geflatteerd, 2-6. Op 2 

mei op naar Irnsum. Iwan leek weer terug te zijn, en moet na 5 minuten 

reeds invallen voor de geblesseerde Ids Tijsma, maar hij bleek nog zeker 

niet volledig te zijn hersteld. We staan op dat moment ook al weer met 2-0 

achter, doordat we achterin niet resoluut genoeg zijn. Daarna gaat de 

wedstrijd lange tijd gelijk op, en zijn we zeker niet de mindere van Irnsum. 

Echter het maken van doelpunten is helaas bij ons inmiddels tot kunst 

verheven…Zelf niet scoren, dan doet de tegenstander het wel. Ook nu weer 

een nederlaag, en wel 5-1. De week erop spelen we de ingelaste wedstrijd 

uit tegen Langezwaag. Ook nu weer met 11 man de strijd aanbinden, en we 

komen zowaar voor het eerst deze seizoenshelft op een 0-1 voorsprong, 

waar het op dat moment eigenlijk ook al minimaal 0-3 had moeten 

zijn….Helaas weten we dit niet vast te houden tot aan de rust (1-1). Na rust 

valt Iwan helaas al snel weer uit en moeten we met 10 man verder, waarna 

de wedstrijd voor ons is gespeeld (6-1 nederlaag). Hier had leider “Louis” 

wel een foutje gemaakt door geen wisselspelers mee te nemen, dit ondanks 

het feit dat de D-Pupillen vrij waren….De laatste wedstrijd was thuis tegen 

SJO WTTC. Voorafgaande weer even op de traditionele elftalfoto, ook deze 



  

keer weer gemaakt door Wendy. Helaas hadden we wat problemen met het 

gladde veld, waardoor sommige ballen nogal “doorschoten”. Hetgeen ook 

een kwestie is van kwaliteit om de balsnelheid in te schatten. Ook gaven we 

de aanvallers te veel ruimte om te schieten, en werd er weer te vaak 

verzuimd om meedogenloos uit halen wanneer zich een kans voordeed. 

Ondanks dat was de inzet wederom prima te noemen, maar dat was ook nu 

weer net niet voldoende. Er werd afgesloten met een 2-4 nederlaag. Dient 

nog vermeld te worden dat Cedric nog wel een strafschop onschadelijk 

maakte. Na afloop nog even afscheid genomen van trainer Sybrand 

Oosterbaan. Hij kreeg een boek aangeboden en werd bedankt voor de 

afgelopen jaren dat hij bereid was geweest deze jongens onder zijn hoede te 

nemen als trainer. Daarna nog even een korte “derde helft” in de kantine, en 

konden we het seizoen afsluiten. Conclusie voor de 2
e
 helft van het seizoen 

was dat we uiteindelijk geen punten hebben behaald, maar dat de sfeer goed 

was te noemen. Het was dan voor ons ook niet een moeilijke beslissing om 

met deze groep door te gaan de komende jaren. Vanaf volgend seizoen gaan 

we het met z’n allen als B-Junioren proberen. Het zal het eerste seizoen best 

wel een zware bevalling worden, maar met de inzet en de teamspirit die de 

groep in menige wedstrijd heeft getoond hebben we er wel vertrouwen in. 

Komend seizoen zaaien, en het seizoen erop oogsten. Rest ons nog de 

volgende mensen te bedanken; Henk Vink, August Faber, Johannes 

Watzema, Arjen v.d. Bij, Johannes v.d. Wal, Tim Tjoelker en Dennis Faber 

(allen als scheidsrechter), Hotse Dekker en Sybrand Oosterbaan (trainers), 

en natuurlijk alle ouders (jullie hebben je betrokkenheid ook ruimschoots 

getoond). We hopen jullie allemaal volgend seizoen weer op de groene 

grasmat te zien. De geblesseerde spelers (Hessel, Anouk en Iwan) wensen 

we een voorspoedig herstel en we gaan ervan uit dat ook jullie het komend 

seizoen weer “aan de bak kunnen”. Iwan, Anouk, Rik, Wolter, Leon, Ids T., 

Rinse, Sietse, Cedric, Jisk, Hessel, Rico, Jurrit, Ids R. en Jarno, allemaal 

bedankt voor een mooi seizoen, en maak er maar een leuke lange vakantie 

van, zodat jullie goed uitgerust weer aan een nieuw seizoen kunnen 

beginnen. All the best. De leiders 

 

Oldeboorn C1 – Langezwaag C1 
zaterdag 9 mei C1. we moesten tegen langezwaag uit voetballen. 

eerst scoorde jurrit toen stonden we 1-0 voor toen werd het 1-1. 

toen hadden we pauze en daarna scoorde langezwaag 1-2. 

toen kreeg iwan last van zijn voet en toen speelden we nog maar met 10 

man. want  we hadden geen wissels. toen werd het 1-3 daarna 1-4  1-5  

en uiteindelijk werd het 1-6. gr sietse hofstra C1  

 



  

Oldeboorn C1 – SJO WTTC C1 
zaterdag 16 mei speelden we thuis tegen WTTC al snel maakte WTTC het 

eerste doelpunt vlak daarna maakte rinse de 1-1. toen maakte WTTC weer 

een goal en het was 2-1 daarna kreeg WTTC een penalty. Cedric hield die 

penalty tegen Vlak daarna maakte WTTC een goal  toen stond het 3-1. 

Rust de tweede helft was begonnen. Toen werd het algauw 2-3. 

toen de wedstrijd bijna afgelopen was maakte WTTC nog een doelpunt. 

De eindstand is 2-4 geworden. Rico Hielkema 

 

D-overzicht seizoen 2014 – 2015 
De eerste helft van het seizoen ging best, met veel overwinningen en hele 

leuke gelijkwaardige partijen. Hadden we de eerst wedstrijd niet verloren 

(waarvan het winnende doelpunt van de tegenpartij in de 10 minuten 

overtijd werd gemaakt omdat de scheidrechter de tijd niet goed had 

bijgehouden en een geheel onterechte penalty), dan was de kans zeer groot 

aanwezig geweest dat we kampioen waren geworden. Na de winterstop 

moest er worden doorgeschoven. Een paar C-spelers vertrokken en dit werd 

aangevuld met D-spelers. Zo moesten we afscheid nemen van Ids de Roos 

en Jurrit Dijkstra.  Sil van der Woude vertrok naar Grou. Wij  kregen een 

paar E-spelers erbij, te weten Lyanne Huitema en Dani van Warmerdam. 

Later kwam Tamme Veenstra ook nog in ons team.  In een dorp als de onze 

is het altijd een hele puzzel om de teams compleet te maken. Jeugdbestuur 

en leiders denken hier in vergaderingen met zijn allen goed over na. Soms 

moet  iemand al vroeg over naar een ander team om een team compleet te 

maken. Deze indelingen maken is, weet ik nu uit eigen ervaring een hele 

klus. Met zijn allen proberen we het zo goed mogelijk weer in te delen voor 

het komende seizoen. Met als doel dat een ieder op zijn eigen niveau kan 

spelen met eigen leeftijdgenoten. Na de winterstop zijn we naast het schema 

van rijden, wassen en stukjes schrijven ook begonnen met ouders in te delen 

om te vlaggen. Dit moest anders altijd op het moment zelf worden geregeld 

op het veld op de dag van de wedstrijd. Daardoor is het ook wel eens 

voorgekomen dat Jan uit noodzaak moest vlaggen en dat is niet wenselijk. 

Dit schema werkt heel goed voor ons gevoel. En doordat we de eerste helft 

van het seizoen zo goed hadden gespeeld, was dit na de winterstop moeilijk 

te evenaren. Er is twee keer gelijkgespeeld tegen Joure. De rest van de 

partijen moesten hebben we helaas verloren.  Dus meer dan 2 puntjes is er 

niet behaald na de winterstop. Soms met heel goed voetbal en sommige 

momenten kan het ook nog beter. Ondanks de nederlagen ging de motivatie 

van het team niet weg. Er wordt leuk gevoetbald en de sfeer in het team is 

goed. En al hebben de spelers soms te maken met een streng leiderschap, dit 

gaat niet ten koste van de sfeer en motivatie. De leiders proberen natuurlijk 



  

ook om met zijn allen tot een hoger niveau te komen en de spelers wat bij te 

brengen. Jan en ik hebben een mooi en sportief jaar achter de rug en 

proberen er volgend seizoen ook weer wat moois van te maken. Alle 

trainers, supporters, rijders, vlaggers, wassers, stukje schrijvers en onze vast 

scheidsrechter: Henk Vink bedankt voor jullie inzet!!!  

Jan en Anneke D-leiders 

Gavc – Oldeboorn D1 
Wij moesten zaterdag 16 mei voetballen tegen gavc. In de eerste helft stond 

ik op wissel. Toen kwam er een penalty maar niemand wist waarom, de 

tegenpartij schoot hem erin. Verder had Lars nog een paar mooie 

reddings.  De tweede helft kregen we nog meer tegen goals. Uit eindelijk 

wordt het 7-0. Het was een leuke wedstrijd maar jammer dat we verloren. 

Groetjes Dani van Warmerdam  

Staand van links naar rechts: Jente de Vries, Marianne Dekker, Amber van 

der Ven, Tiemen Jelsma, Job Veenstra, Erik Heerma, Tamme Veenstra. 

Zittend van links naar rechts: Dani van Warmerdam, Lyanne Huitema, 

Remco Weidenaar, Jentje Brandsma, Levi van der Wal, Huub Hofstede en 

Lars Vink, Liggend: Tim Hofstede 



  

Overzicht E1 seizoen 2014-2015. 
Na de winterstop zijn de E’s begonnen met 10 spelers; Ralf, Jitske, Ridzert, 

Kyran, Janieck, Jorn, Danielle, Hessel, Joris en Tobias. Ridzert en Joris 

waren onze vaste keepers. Doordat Dani en Lyanne doorgestroomd waren 

naar de D’s moesten we allemaal even wennen aan de samenstelling van dit 

team en het even anders spelen maar gelukkig ging dat steeds beter. 

De eerste wedstrijd tegen Akkrum thuis, kwamen we op een 0-2 

achterstand. Gelukkig konden we er in de tweede helft 2-2 van maken, daar 

had Akkrum niet op gerekend. Het tweede weekend waren we al weer vrij 

doordat een team zich uit de competitie had teruggetrokken. De daarop 

volgende wedstrijden hebben we goed ons best gedaan maar konden we 

geen punten binnenhalen. Tussendoor hebben we er ook nog een speler bij 

gekregen, William en zijn we met 11 spelers verder gegaan. De wedstrijd 

uit tegen Akkrum was wederom een spannende wedstrijd. Wat verwarrend 

was voor ons, waren de dubbele achterlijnen. In het begin van de wedstrijd 

was niet helemaal duidelijk of een bal nu in of uit was, maar helaas kwamen 

we daar op een gegeven moment wel achter, jammer! Wel een goede 

manier of de tegenpartij op het verkeerde been te zetten. Helaas hebben 

we deze wedstrijd nipt verloren met 2-1. De op een na laatste wedstrijd 

thuis tegen Joure was wederom spannend! De spelers hebben goed hun best 

gedaan maar ze kwamen niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar wat 

hebben ze er voor gestreden en wat een support van het publiek, geweldig! 

Door dit gelijkspel kon Joure niet meer kampioen worden. En dan de laatste 

wedstrijd uit tegen Heerenveense Boys. Bijna iedereen had ‘de 2 fan Boarn’ 

in de benen, dat was in de eerste helft ook wel goed te zien. Gelukkig ging 

het in de tweede helft een stuk beter, we hebben wel verloren maar er wel 

voor gestreden. Al met al een mooie competitie. Kwa voetbal wordt het 

steeds beter! Dank aan de spelers, de scheidsrechters Jelle en Jurjen, ouders, 

supporters, altijd fijn als er supporters zijn, en de trainers en op naar het 

volgende seizoen. De meesten gaan door naar de D’s 7 tal en een aantal 

blijven bij de E’s. Veel succes allemaal. Groet Henk en Mariska 

 

Oldeboorn E1 – Joure E10 
Zaterdag 16 Mei hadden wij een voetbal wedstrijd. Wij moesten tegen 

Joure. De eerste helft stond Joris op kiep. Hessel maakte de eerste goal. 

Toen stonden we 1-0. In de eerste helft maakte Ralf een eigen goal. Maar 

Ralf kon daar niks aan doen. Hessel liep naar voren maar een van Joure 

pakte hem vast en toen werd Hessel boos. Toen kregen hun een vrije trap. 

Toen kwam de rust. We stonden toen 1-1. In de tweede helft maakte Joure 

een goal. Hessel maakte toen ook nog een goal. Toen stonden we 2-2. Het 

was een leuke wedstrijd. Jorn Brouwer 



  

F1 doet 't weer! 
Oké, de kampioenstitel is met nog twee wedstrijden voor de boeg al in de 

pocket. Maar is dat reden voor ons F1-team om in te kakken? Worden ze te 

makkelijk? Van dat alles niets! Ook in De Knipe (altijd lastig) lieten onze 

dame en heren weer eens zien dat de nr-1 positie meer dan terecht is. 

Kwamen ze aanvankelijk op een 1-0 achterstand, dat beeld veranderde snel! 

Binnen 10 minuten zorgde spits Mees voor de gelijkmaker, waarna Sjoerd 

ons binnen het kwartier op een 2-1 voorsprong zette. Verdediger Rimer 

sprintte ons op 3-1, waarna Sjoerd zijn kunstje in de eerste helft nog één 

maal liet zien. Dankzij zijn goal gingen we met 4-1 voorsprong aan de 

limonade! En na de rust was de spirit er nog láng niet uit! Onze toppers 

stonden amper op het veld, of Wesley bracht Boarn op 5-1! De eerste goal 

van Rimer smaakte naar meer, dus een tweede: 6-1! Zouden de door de 

vader van de bij de 1-1 genoemde spits beloofde ijsjes bij tien goals een 

extra motivatie zijn geweest? Het lijkt er wel op, want de serie werd 

voortgezet met een zevende goal van Sebastiaan, een achtste van Wesley, 

een negende van Sebastiaan en een tiende van - daar is 'ie weer - Wesley! 

Wij vermoeden hoge noteringen voor F1-spelers dit jaar in de ranglijsten 

van Boarnsters met de meeste doelpunten!! Hoe dan ook: de doos ijsjes van 

de eerder genoemde vader ging er goed in en het team is meer dan klaar 

voor de laatste wedstrijd van het seizoen! En het bijbehorende 

kampioensfeestje natuurlijk! Groet van Yde Wierda, heit van Rimer 

 

Thor Lippenhuizen-VV Oldeboorn F2 

23 mei 2015 
We vertrokken al vroeg in de ochtend vanaf  de parkeerplaats van VV 

Oldeboorn: 07.50! Na aankomst in Lippenhuizen meteen omkleden en het 

veld op. De jongens en meiden hadden er zin in. De eerste helft ging mooi 

gelijk op. Aanvallen over en weer. Lippenhuizen kreeg een beetje de 

overhand, en dat resulteerde dan ook in de 1-0 voor de thuisploeg. maar 

Oldeboorn knokte terug. Het duurde dan ook niet lang voordat de 

gelijkmaker viel. Quirijn wist gebruik te maken van een gat dat in de 

verdediging en zijn schot op doel verdween in de rechterhoek van het 

vijandige doel. Na de rust bleek het moeilijk de aanvallen van Thor te 

blijven afweren. Al snel vielen de 2-1 en de 3-1. Ondanks uitstekende keep-

werk van Daan. Maar de jongens en meiden van de F2 lieten hun hoofden 

niet hangen. Er werd geknokt voor elke bal, en het plezier was van hun 

gezichten af te lezen. De eindstand werd uiteindelijk 5-1, een verdiende 

winst voor Thor.  Grt, Peter Krako 

 

 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE  

SPELREGELVRAAG  (1) VAN DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: Zodra de aftrap voor de eerste helft reglementair 

is genomen. 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE  

SPELREGELVRAAG  (2) VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is B-C-D: de scheidsrechter past de 

voordeelregel toe, waardoor de aanvaller alsnog in 

balbezit komt. Door de bal met de hand weg te slaan, 

maakt de doel-verdediger zich wel schuldig aan 

onsportief gedrag, waarvoor hij de gele kaart moet 

krijgen. Door het toepassen van de voordeelregel is er 

geen sprake meer van het ontnemen van een 

duidelijke scoringskans. De aanvaller verprutst deze 

kans namelijk zelf . De spelhervatting is een 

hoekschop, te nemen vanuit het hoekschopgebied. 

 

Eindstand Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong    43 

Robert van Roeden   31 

Douwe Hein Akkerman   28 

August Faber    15 

Klaas Hartmans    14 

Anno Huisman    14 

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 

Martin Meester    4 

Siete Veenstra    4 

Ronald van Warmerdam 4 

Robin Faber    3 

Aaltsen Bergsma   3 

Jorrit Zandberg    3 

Wietse Huisman Wzn   2 

Tom Proot    2 

Floris Crone    2 

Henk de Jong    1 

René Spinder    1 

Pieter Poepjes    1 

Robbert v/d Torre   1 

 

 



  

Provincietopscorer 
1 Age de Jong   Oldeboorn 37 goals zo 5A 

2 Maurits Flapper  Sleat  34 goals za 5A 

3 Tessa Spijker   Balk  33 goals za 3G 

4 Age Hains Boersma   SWZ Sneek 29 goals Hoofdklas 

5 Tim Grond   Tzummarum 28 goals za 5B 

6 Marten Jetze Kuperus  UDIROS 28 goals zo 3B 

7 Robert van Roeden  Oldeboorn 27 goals zo 5A 

 

Eindstanden  
01 Harlingen 5  20-48 102-47 

02 LSC 5  20-43 60-29 

03 Nicator 3  20-41 60-43 

04 Akkrum 3  20-40 72-36 

05 Sparta`59 1  20-28 50-65 

06 Frisia 4  20-25 49-54 

07 Black Boys 4 20-24 42-59 

08 Oldeboorn 2 20-18 31-53 

09 Bakhuizen 2  20-18 50-77 

10 Blauwhuis 2  20-15 43-76 

11 Mildam 2  20-12 41-61 

 

01 Nieuweschoot 4 22-55 122-40 

02 ODV 3  22-55 106-34 

03 Stanfries 2  22-49 64-31 

04 Read Swart 3 22-40 61-46 

05 Drachten 4  20-34 67-52 

06 Thor 2  22-31 53-54 

07 Dio Oosterwolde 4 21-27 46-66 

08 Oosterstreek 2 21-25 49-67 

09 Oldeboorn 4 22-17 48-74 

10 Mildam 3  20-16 39-82 

11 Donkerbroek 2 21-14 35-77 

12 Makkinga 2  21-8   37-104 

 

 

 



  

Eindstanden jeugd 
1 LSC C4   10-24 40-8 

2 Irnsum C1  10-22 22-16 

3 WTTC C1  10-21 35-21 

4 Langezwaag C1 10-13 36-35 

5 Joure C5  10-8   24-37 

6 Oldeboorn C1 10-0   8-52 

 

1 GAVC D2  10-25 42-11 

2 Joure D5  10-21 46-19 

3 Heerenveen D7 10-19 36-29 

4 CVVO D4  10-11 18-41 

5 Oldeboorn D1 10-2   13-45 

 

1 Heerenv. B. E6 8-18 39-14 

2 RVC E4  8-18 30-12 

3 Joure E10  8-13 19-24 

4 Akkrum E4  8-7   11-22 

5 Oldeboorn E1 8-2   7-34 

 

1 Oldeboorn F1 10-28 62-8 

2 Heerenv. B. F6    10-18 25-19 

3 Gorredijk F3  10-16 17-25 

4 Oudehaske F2 10-10 14-27 

5 Read Swart F2 10-9   12-33 

6 RVC F6  10-3   10-28 

 

1 Heerenv. B. F7 10-30 165-3 

2 Irnsum F4  10-22 50-39 

3 Gorredijk F6  10-17 51-48 

4 Jubbega F5  10-13 25-38 

5 Thor F2  10-6   18-77 

6 Oldeboorn F1 10-0   3-107  

  

 

 

 

 

 

 



  

Column 
 

We zijn er maar mooi klaar mee. De KNVB beweert dat voetbal een 

wintersport is. Nou niet dus. In de afgelopen zeven weken kon er precies 

drie keer op zaterdag gevoetbald worden, de zondagcompetities waren nog 

slechter af. Van een verantwoorde trainingsopbouw is allang geen sprake 

meer. Het is constant improviseren. Terwijl je op de trainingscursus in Zeist 

wordt doodgegooid met trainingsschema’s, periodiseren, hersteltijden en 

principes van herhalen en verzwaren. Wordt er in datzelfde Zeist doodleuk 

besloten dat je na een week improviserend trainen wel verplicht wordt om 

de wedstrijd te allen tijde door te laten gaan en dat je uit moet wijken naar 

kunstgras. Hoezo vragen om blessures en competitievervalsing? Spelers 

worden niet beter van dan weer zaal, dan strand en dan kunstgras. Door de 

wisseling van ondergrond krijgen vooral de oudere spelers spierproblemen. 

Clubs met kunstgras op het hoofdveld hebben voordeel. Zij trainen er de 

hele week op en zijn gewend aan de ondergrond en omstandigheden. Er zijn 

nl. verschillende gradaties kunstgras dus als uitspelende club weet je nooit 

of dat je op een kunstgrasveld terecht komt wat al tien jaar 24 uur per dag 

wordt bespeeld, of dat je mag spelen op zg. wedstrijdkunstgras wat 

doordeweeks alleen door het 1
e
elftal wordt bespeeld. En dan hebben we het 

nog niet eens over  de meeste kunstgrasvelden die niet bespeeld mogen 

worden als er sneeuw op ligt.  Ondertussen kijken toeschouwers bij 

bij wedstrijden die wel doorgaan koukleumend en blauwbekkend toe, of 

blijven, geheel begrijpelijk, helemaal weg. Dit zorgt weer voor minder 

inkomsten in de clubkas. Is het nou niet haalbaar om na de laatste wedstrijd 

in december gewoon een winterstop in te lassen van twee maanden? 

Meestal kunnen we vanaf maart  er vanuit  gaan dat we weer ieder weekend 

kunnen voetballen. Ja maar competities moeten toch eindigen eind 

april/begin mei hoor ik u zeggen? Ja, net als het lekker weer begint te 

worden dus. Wat is er op tegen om de competitie te organiseren van 

september tot en met december en vervolgens van maart tot en met mei. De 

nacompetities kunnen dan in juni gespeeld worden. De weers-

omstandigheden voor toeschouwers, spelers en trainers zijn beter.  Ja, maar 

de velden moeten toch herstellen in de zomer? Prima gedachte, maar velden 

die in de slechtste maanden van het jaar niet bespeeld worden lopen ook 

minder schade op en hebben minder hersteltijd nodig. Als de KNVB zich 

echt hard wil maken voor de verbetering van de kwaliteit van ons voetbal 

lijkt mij deze winter een mooie aanleiding om de lengte van de winterstop 

eens te heroverwegen. 

 

 

http://www.leidenamateurvoetbal.nl/tag/trainers/


  

 



  

 



  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


