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Bestuur V.V.O. bedankt voor de fantastische nieuwe ballen voor onze 

elftallen. Als er nu geen punten worden gepakt dan ligt het aan de “leiders” 

en zeker niet meer aan de ballen….. Gr., Leiders Oldeboorn B1 

 

Uit de bestuurskamer 
Aan alle leiders en trainers van alle teams VVO. 

Ivm de aangeschafte AED geven wij,via de EHBO, een 

cursus reanimatie. Deze wordt jullie aangeboden door de 

VVO. Graag hoor ik via pb of je wel of geen "diploma" 

reanimatie hebt. Het is "maar" één avond dus dat is te 

overzien. 

 

 

 

Opfris schoonmaak! Gezocht vrijwilligers die vrijdag 18 

september mee willen helpen om het complex een grote 

schoonmaakbeurt te geven. Ik denk te starten zo rond 9 uur. 

Meld je aan via FB. Alvast bedankt.  
 

 

Uitslag koeschijterij 
1

e
 prijs: 272 

2
e
 prijs: 329 

3
e
 prijs: 724 

 

De winnaars kunnen contact opnemen met Tom Proot, even een privé 

bericht sturen en dan zorgen we dat de prijzen verdeeld worden! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1025158007523863&set=gm.492405524256713&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1025158007523863&set=gm.492405524256713&type=1
https://www.facebook.com/tom.proot


  

Piet`s overzicht 
Welkom sportvrienden. De knikkertjes rollen weer 

in de wei, en komend weekend gaat dan 

daadwerkelijk alles weer los. Moeten we het eerst 

nog even hebben over het Nederlands Elftal, of 

zeggen jullie “laat maar even”? Hebben jullie ook 

allemaal zo’n heimwee naar King Louis?? Deze 

man moet toch wel een bepaalde gave hebben 

gehad om van deze “middelmatige” spelers een 

team te smeden dat 3
e
 op een WK wordt….Hoe lang is dat nu eigenlijk 

geleden? We zullen er sportief en economisch (ja ja) rekening mee moeten 

houden dat we de komende grote toernooien aan onze neus voorbij zien 

gaan. Alle Nederlandse Anti Poetin bewegingen kunnen gerust zijn. Onze 

jongens zullen op deze manier ook het WK in Rusland niet gaan halen. 

Weer een probleem getackeld. Misschien hoeven we ook niet meer mee te 

discussiëren over wel of niet in Qatar spelen in 2022…Helaas delen er 

binnen ons cluppie ook al een paar teams mee in de algehele malaise. 

Zowel het 1
e
 elftal, als ook de B-Junioren hebben hun bekerwedstrijden 

reeds gespeeld, en dat met matig tot zwakke resultaten. Oldeboorn 1 wist 

in de eerste wedstrijd Nieuweschoot nog op 3-3 te houden. Echter de 

volgende 2 wedstrijden werden behoorlijk doelrijp verloren resp. tegen LSC 

(0-5) en Nicator (Nikater) (1-8). Helaas was ook de ouverture in de 4
e
 

Klasse KNVB niet om over naar huis te schrijven. Onze buren uit Wergea 

bleken met 2-5 te sterk voor een gehavend selectieteam uit Aldeboarn. 

Komende zondag gaan ze voor hun 2
e
 wedstrijd naar Oosterlittens en een 

week later ontvangen ze een oude bekende, nl. VWC. Een paar puntjes in 

het begin van het seizoen zijn altijd welkom. Oldeboorn 2 kende een betere 

seizoenstart. De eerste overwinning staat in de boeken. Thor werd met 3-2 

afgedroogd. Komende zondag naar Drachten (ONB 4) en de week erop 

thuis tegen ODV 2. Oldeboorn 3 heeft gelijk het “korfbalgevoel” weer 

ingevoerd. Tegen de Flamingo’s uit Aquazoo Leeuwarden werd het maar 

liefst 6-6. Zondag gaan ze zelf naar Leeuwarden om daar weer een mooi 

resultaat te halen tegen Friesland 4. Of dat nog niet genoeg is…Een week 

later komt Leovardia 3 op bezoek, en die komen uit….jawel, Leeuwarden. 

Kortom een hoog “Cambuurgehalte” in deze competitie… Zoals gezegd 

heeft Oldeboorn B1 er ook reeds 3 wedstrijden opzitten. Drie 

bekerwedstrijden die alle drie fors verloren gingen. Tegen Oudehaske B2 

was het nog draaglijk (4-1), maar tegen Joure B3 en Akkrum B2 konden de 

dubbele cijfers niet worden voorkomen (0-11 en 3-10). De start van de 

competitie is zaterdag a.s. in Nijbeets, en hoop doet leven, dus…..Een week 

later ontvangen ze De Blesse B1. Dit seizoen geen C-junioren, dus gaan we 



  

gelijk over naar Oldeboorn D1. Zij bijten zaterdag het spits af in en tegen 

Drachtster Boys D5. Op 19 september ontvangen zij dan thuis Blue Boys 

D1. Onze cluppie beschikt nu wel over 2 E-pupillen teams. Oldeboorn E1 

opent het seizoen thuis tegen Langweer E1 en een week later mogen ze dan 

gelijk alweer even uitrusten. Oldeboorn E2 reist komende zaterdag af naar 

Lippenhuizen om Thor te bestrijden. De week erop ontvangen ze dan thuis 

Heerenveense Boys E8. Oldeboorn F1 begint thuis tegen Thor F1 en een 

week later uit tegen Mildam F1. Oldeboorn F2 start tegen SJO RVC F6 en 

daarna mogen ze het tegen Joure F7 gaan proberen. Ook onze 

oudgedienden van Oldeboorn 35+ komen weer uit de bedstee. Komende 

vrijdag wordt er in Akkrum gespeeld met als tegenstanders Akkrum, Joure 

en Udiros. Allemaal maar weer veel voetbalplezier en Douwe Hein geniet 

van je “voetbalpensioen”….Dan moet ik toch nog even dit kwijt: 

“Nederland had een moeilijke poule, dat wil zegen dat de tegenstanders 

sterk zijn”…….. 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een veldspeler die binnen het eigen doelgebied staat, gooit een hand vol 

modder tegen de bal aan en voorkomt zodoende dat er een doelpunt wordt 

gemaakt. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen? 

A. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de tegenpartij op de rand van het 

doelgebied en geeft de speler een waarschuwing door het tonen van de gele 

kaart. 

B. Hij kent een strafschop toe en geeft de speler een waarschuwing door het 

tonen van de gele kaart. 

C. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de tegenpartij op de rand van het 

doelgebied en stuurt de speler van het speelveld door het tonen van de rode 

kaart. 

D. Hij kent een strafschop toe en stuurt de speler van het speelveld door het 

tonen van de rode kaart. 

 

DE JUISTE ANTWOORDEN ZIJN TE VINDEN  

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

 

 

 



  

Uit onze clubbladen (3) 
GLAZEN AKTIE 
Zojuist ontvingen wij bericht dat Kobus Wagenaar en Aukje Visser van de 

eerste plaats verdrongen zijn, Jan Adamse heeft het rekord gebracht op 22 

(twee en twintig) glazen en hij vertrouwde ons toe niet te zullen rusten voor 

hij dertig aan de man gebracht heeft. Diegenen, die met de verkoop tot nu 

toe nog niet zo goed op dreef zijn, kunnen er nu nog een schepje boven op 

doen. Doet U allen mee. 

(overgenomen uit clubblad 7 – 1
e
 jaargang – 27 oktober 1960)  

 

Opstellingen voor zondag 13 nov. a.s.  
Jun. A. Tijnje 1 A. - Oldeboorn 1 A. 

Doel:     H. de Roos; 

Achter:    R. Dam; D. Benedictus 

Midden:  E. Leemburg; O. Schriemer; L. Visser; 

Voor:       F. Zandstra; W. Schriemer; H. Akkerman; J. Jeeninga; S. Knol; 

   Aanvang 12.45 uur:  Vertrek 12. 15 per fiets 

(overgenomen uit clubblad 9 – 1
e
 jaargang – 10 november 1960)  

   

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn 1 – Warga 1 

Aardig herfstweer op de eerste zondagmiddag in september. Op deze dag 

moest Warga voor de competitie ouverture in Oldeboorn (keurig nieuw 

complex daar) aantreden tegen het gepromoveerde Oldeboorn. Een 

vroegere Boarnsterhim derby , voor het laatst gespeeld in het seizoen 

2008/2009 met als eindstand 1-1. Deze keer geen sentimenten, al is het 

voor beide teams wel zaak om de competitie goed te beginnen. Bij 

Oldeboorn staat trainer Piet de Winter uit Sint Nicolaasga voor het 3e 

seizoen aan het roer. Oldeboorn kon in de beker geen potten breken. 

Met alleen maar een puntje tegen Nieuweschoot en een doelsaldo van 

4 voor en 16 tegen werd dit geen succes. Wel moet dan worden 

aangetekend dat de tegenstanders op een hoger niveau acteerden, 

LSC en Nicator. Maar ja, het is ook maar de voorbereiding en wat dit 

betreft geen echte maatstaf. Oldeboorn heeft bij aanvang van deze 

competitie nogal wat doelpunten ingeleverd. Om precies te zijn: 76. 

Deze werden het vorige seizoen gemaakt door Age de Jong en 

Douwe Hein Akkerman. Age de Jong is door een blessure langdurig 

uitgeschakeld en Douwe Hein Akkerman moest noodgedwongen een 

einde maken aan een toch wel imposante carrière. Vader Hein 



  

Akkerman zei het zondagmiddag dan ook heel treffend: “hij heeft 

alles kapot, wat er maar kapot kan zijn”. Vrijdagavond was er voor 

de voormalige spits van Oldeboorn nog een afscheidswedstrijd van 

zijn Oldeboorn tegen een team van oud tegenstanders van o.a. 

Irnsum, Robur en Wergea. Een mooi initiatief voor de topscorer 

allertijden van Oldeboorn met 95 doelpunten. 
Drie doelpunten Warga in eerste kwartier 

Warga deed het in de beker wat beter met een overwinning op 

competitiegenoot VWC en een verdienstelijk puntje tegen 2e klasser 

Olyphia. Bij Warga op de bank de gebroeders Wielinga en youngster 

Ruben Kok. Op het niet gemaaide en zodoende zeer trage veld ( met 

ook nog eens dubbelle !!!! belijning ) begon Warga goed aan de 

wedstrijd, maar het kreeg daarbij alle hulp van Oldeboorn. Na vijf 

minuten stond het al 0-1. Een voorzet van Abel Kooistra 

caramboleerde in de voeten van Warga spits Anton Hobert en hij 

zorgde voor de Wergeaster voorsprong. Twee minuten later 

verdubbelde Warga deze. Oldeboorn keeper Dennis Faber ging nog 

wel twee Wergeaster spelers voorbij, maar hij verspeelde vervolgens 

de bal. Voor Anton Hobert was het toen een koud kunstje om de bal 

in het lege doel te schieten. En nog waren de cadeautjes van 

Oldeboorn niet op. Uit een vrije trap van Jan Willem Sinnema kon de 

geheel vrijstaande Robbert Kooistra de 0-3 binnen koppen. Hem 

werd werkelijk geen strobreed in de weg gelegd. Onvoorstelbaar. Met 

een 0-3 voorsprong zou je denken dat Warga geheel vrijuit kon 

voetballen, maar dat gebeurde niet. Er werd slordig gespeeld en 

Oldeboorn kwam steeds beter in de wedstrijd. Een vrije trap van 

Wietse Huisman werd prima gepakt door Warga keeper Noordbruis 

en even later kwam een verdwaalde voorzet van Hotse Dekker op de 

lat. De in Rotterdam studerende Klaas Hartmans kon ook nog eens 

alleen op Noordbruis afgaan, maar ook nu weer kwam de Wergeaster 

keeper als winnaar te voorschijn. Warga ging dan wel rusten met een 

0-3 voorsprong, maar echt tevreden was Warga trainer Frankena niet. 
Rommelige tweede helft met veel overtredingen 

Oldeboorn begon de tweede helft gedreven en dit resulteerde al snel 

in de 1-3. Robert van Roeden ging drie Wergeasters voorbij alsof ze 

er niet stonden en Klaas Hartmans zorgde voor nieuwe hoop bij 

Oldeboorn. Na 30 seconden kon deze weer de koelkast in, want toen 

maakte Robbert Kooistra de 1-4. Hierna werd het een van beide 



  

kanten rommelige wedstrijd met veel overtredingen. De verder goed 

fluitende Bourakba trad hier te lankmoedig tegenop en uiteindelijk 

kregen drie Wergeasters en twee Boarnsters de gele kaart 

gepresenteerd. Beide trainers wisselden volop, maar ook dit had niet 

het gewenste resultaat. Warga geloofde het verder wel en Oldeboorn 

was niet bij machte om nog echt gevaarlijk te worden. Robbert 

Kooistra maakte tien minuten voor tijd nog wel zijn derde doelpunt 

en in de ruim 12 minuten bijgetrokken blessuretijd bepaalde Anno 

Huisman de eindstand op 2-5. 
Conclusie 

Warga besliste in het eerste kwartier de wedstrijd en in de daarop 

volgende 75 minuten waren beide teams gelijkwaardig aan elkaar. Bij 

vlagen aardig combinatie voetbal, hard gewerkt en drie punten in de 

pocket. Zondag ontvangt de nummer twee Warga koploper de Blesse, 

dat VWC met 4-0 versloeg. 

 

Jeugdverslagen 
Oudehaske B2 – Oldeboorn B1 (Beker 22-8-2015) 

De kop is eraf voor komend seizoen. Met het complete C-junioren team van 

vorig seizoen in 1 keer over naar de B-Junioren dit seizoen. Dat maakt het 

voor een ieder toch wel spannend. Hoe zullen met name de jonge spelers 

zich gaan houden. Dit team bestaat nl. nog voor de helft uit spelers die de 

leeftijd van C-Junior nog hebben (zelfs nog 1
e
 jaars C-junioren!!). Een team 

waarin het leeftijdsverschil uiteen loopt van 13 tot bijna 17 jaar. Toch blijkt 

het wel een voordeel dat vele spelers al jaren met elkaar spelen. Het blijkt 

toch een hechte groep te zijn. Zo besloten ze zelf in samenwerking met 

Hotse Dekker dat de trainingen maar weer ’s moesten beginnen op 14 

augustus j.l. Dit ook mede doordat we ons hadden aangemeld voor de 

bekercompetitie. Deze bekercompetitie start altijd enkele weken voor 

aanvang van de reguliere competitie. Zo ook op zaterdag 22 augustus. Na 3 

trainingen mochten we aantreden tegen Oudehaske B2. Zonder de 

geblesseerde Anouk, en onze nieuwe aanwinst Erben Hof (overgenomen 

van Akkrum…) betraden we het strijdperk met 14 spelers. Onder een 

behoorlijk hete gouden ploert die zorgde voor (te) warme temperaturen 

gingen onze jongens fris van start. Al snel bleek dat er wel degelijk voetbal 

in de ploeg zit. Er werden een paar uitstekende aanvallen geproduceerd, en 

er waren ook kansen over en weer. Na 13 minuten spelen werd Iwan 

Huitema op rechts prima de diepte ingestuurd. Zijn afgemeten voorzet werd 

uitstekend afgewerkt door Rinse Tijsma, 0-1. Zowaar gelijk al op 



  

voorsprong, wat een weelde!! De eerst helft wisten ze dan ook prima stand 

te houden. Tijdens de rust werden de 3 wisselspelers  ingebracht. Helaas 

wist het team de 2
e
 helft geen stand te houden. Uiteindelijk werd de druk 

toch wel wat te groot en de warmte sloeg hier en daar behoorlijk in de 

benen. Het goede spel van voor de rust was helaas verdwenen, en zo 

werden we toch nog met 4-1 verslagen. De nederlaag kwam hier en daar 

toch wel wat hard aan, maar met vooral een goeie 1
e
 helft kunnen we toch 

over het algemeen terugzien op een goed debuut als B-Junioren team. Nu 

op naar de volgende bekerwedstrijden tegen resp. Joure B3 en Akkrum B2, 

en daar kan zomaar ’s een positief resultaat uitrollen. Piet 

 

Oldeboorn B1 – sc Joure B3 
De 2

e
 bekerwedstrijd van onze “jonge” ploeg was dinsdagavond j.l. thuis 

tegen sc Joure B3. Vooraf denk je dan….B3….Misschien een beetje 

gelijkwaardig aan ons, maar het was al snel duidelijk dat deze ploeg wel 

wat meer dan een doorsnee B3 elftal in hun mars had. Tijdens de wedstrijd 

kregen we dan ook te horen dat dit een team is dat al enkele jaren 

samenspeelt en bestaat uit allemaal 2
e
 jaars B-Junioren die voorheen op een 

behoorlijk niveau hebben gespeeld. Dat was dan ook wel te zien. Onze 

jongens konden met kunst en vliegwerk de 1
e
 helft de stand op een 

draaglijke 0-2 houden, met name ook door goed keeperswerk van Cedric. 

Na rust viel niet alleen het licht gedeeltelijk uit (waardoor ik zelf een groot 

gedeelte heb gemist…..), maar ook het geloof in een acceptabel resultaat. In 

een iets hogere versnelling werden we uiteindelijk met 0-11 naar de 

slachtbank gebracht door Joure, en het had nog wel veel hoger kunnen 

worden…Het werd hierdoor letterlijk en figuurlijk een toch ietwat donkere 

avond. Ook gezien het feit dat deze ploeg ook nog eens bij ons in de 

competitie zit. Onbegrijpelijk dat zij niet hoger zijn ingedeeld, want ik 

verwacht dat deze ploeg de titel uiteindelijk met gemak gaat binnenhalen. 

Onze laatste bekerwedstrijd spelen we zaterdag 5 sept. (inmiddels dus al 

gespeeld), en wel thuis tegen Akkrum B2. Hopelijk wordt dit een 

respectabele generale voor de start van de competitie volgende week in 

Nijbeets. Het team hunkert naar een overwinning…en dat verdienen jullie 

nu ook wel eens!!! Anouk beterschap met je elleboogblessure, en doe geen 

dingen die wij ook niet zouden doen…..Oan’t sjen. De leiders 

 

Oldeboorn B1 – Akkrum B2 (beker) 
Vast wel ’s gehoord van de uitdrukking “Van de kouwe kermis 

thuiskomen”, nou dat kun je wel zeggen na afloop van deze wedstrijd 

afgelopen zaterdag. Vooraf de voorzichtige (positieve) conclusie getrokken 

dat deze ploeg dan misschien een beetje gelijkwaardig aan ons zou zijn, 



  

maar helaas. Met een inzet die vanaf minuut één ver ondermaats was, 

werden we voor de rust al geknipt en geschoren. Een blamerende ruststand 

van 0-8 was dan ook het gevolg…..Volgens insiders moest er peper aan te 

pas komen, en het leek de 2
e
 helft wel of er daadwerkelijk (wat) peper in de 

thee had gezeten, want die werd maar liefst met een 3-2 overwinning 

afgesloten, echter dit deed niks af aan de schandelijke nederlaag van 3-10. 

Dit was niet nodig geweest, en het bleek maar weer eens dat de inzet 

minimaal 100% moet zijn, anders kunnen we beter met z’n allen gaan 

vissen…Komende zaterdag gooien we weer even een hengeltje uit in het 

vernieuwde Polderhoofd Kanaal in Nijbeets, en zou deze ploeg (Blue Boys 

B1) dan wel een beetje gelijkwaardig zijn? Ik durf niks meer te 

“voorspellen”….Het woord is aan jullie. De leiders 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is D: Het gooien met een voorwerp naar de bal (raak) 

wordt gelijkgesteld met hands en de spelhervatting derhalve een strafschop. 

Ontnemen van een duidelijke scoringskans betekent rood voor de 

verdediger. 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Anno Huisman Eerste 2 

August Faber Derde 2 

Age de Jong Eerste 1 

Klaas Hartmans Eerste 1 

Wietse Huisman Wzn Eerste 1 

Jeroen Beeksma Tweede 1 

Sietse van der  Brink Tweede 1 

Corné Schukken Tweede 1 

Patrick Antonissen Derde 1 

Martin Meester Derde 1 

Robert van Steinvoorn Derde 1 

Nico Veld Derde 1 

 

 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
 

Vrijdag 11 september (Akkrum) 
Udiros 35+ 2 – Oldeboorn 35 +  19.00 

Oldeboorn 35+ - Akkrum 25+ 3  19.35 

Oldeboorn 35+ - Joure 35+  20.10 

 

Zaterdag 12 september 
Blue Boys B1 – Oldeboorn B1  10.30 

Drachtster B. D5 – Oldeboorn D1 10.30 

Oldeboorn E1 – Langweer E1  10.00 

Thor E1 – Oldeboorn E2  09.30 

Oldeboorn F1 – Thor F1  09.00 

Oldeboorn F2 – SJO RVC F6  10.00 

 

Zondag 13 september 
Oosterlittens 1 – Oldeboorn 1  14.00 

ONB 4 – Oldeboorn 2   10.00 

Friesland 4 – Oldeboorn 3  11.00 

 

Zaterdag 19 september 
Oldeboorn B1 – de Blesse B1  11.00 

Oldeboorn D1 – Blue Boys D1  09.30 

Oldeboorn E1 vrij 

Oldeboorn E2 – Heerenveense B. E8 09.30 

Mildam F1 – Oldeboorn F1  09.00 

Joure F7 – Oldeboorn F2  09.00 

 

Zondag 20 september 
Oldeboorn 1 – VWC 1   14.00 

Oldeboorn 2 – ODV 2   10.30 

Oldeboorn 3 – Leovardia 3  10.00 

 

Vrijdag 25 september (Udiros) 
Udiros 35+ 2 – Oldeboorn 35 +  19.00 

Oldeboorn 35+ - Akkrum 25+ 3  19.35 

Oldeboorn 35+ - Joure 35+  20.10 

 

 

 



  

 

Zaterdag 26 september 
DWP B1 – Oldeboorn B1  10.15 

RWF D2 – Oldeboorn D1  09.00 

Oldeboorn E1 – Oudehaske E2  10.00 

GAVC E4 – Oldeboorn E2  11.15 

Oldeboorn F1 – Udiros F2  09.00 

Oldeboorn F2 – Heerenveen F11 10.00 

 

Zondag 27 september 
RKO 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Oldeboorn 2 vrij 

Nicator 4 – Oldeboorn 3  11.00 

 

Vrijdag 2 oktober  (Oldeboorn) 
Udiros 35+ 2 – Oldeboorn 35 +  19.00 

Oldeboorn 35+ - Akkrum 25+ 3  19.35 

Oldeboorn 35+ - Joure 35+  20.10 

 

Zaterdag 3 oktober 
Oldeboorn B1 – Akkrum B2  11.00 

Oldeboorn D1 – Akkrum D3  09.30 

Heerenveense B. E5 – Oldeboorn E1 10.00 

Oldeboorn E2 – Wispolia E1  09.30 

Sport Vereent F1 – Oldeboorn F1 10.30 

     Oldeboorn F2  vrij 

 

Zondag 4 oktober 
Oldeboorn 1 – Renado 1  14.00 

Oldeboorn 2 vrij 

Oldeboorn 3 – St. Annaparochie 3 10.00 

 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

Kantinediensten 

 



  

 

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


