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Piet`s overzicht 
Hierbij overzicht nummertje 2 alweer. Het gehele 

cluppie loopt alweer volop achter die ronde 

knikker aan. Het ene team met wat meer succes 

dan het andere, maar ja je kunt niet alles hebben 

nou? Zo zijn ook onze oud gedienden weer van 

start gegaan. Op Nine-Eleven werd er afgetrapt in 

Akkrum, en Oldeboorn 35+ wist overwinningen 

te behalen op Udiros en Akkrum. Helaas moesten 

ze hun meerdere erkennen in Joure. Volgens het 

programma van de KNVB wordt deze competitie vrijdag a.s. voortgezet in 

Nieuwehorne, maar het lijkt mij dat daar alle spelers wel worden ingezet bij 

het Flaijelfeest, zodat dit toernooi zal worden verschoven naar een later 

tijdstip. Dan een week later maar weer opnieuw proberen op ons eigen 

terrein. Aanvang van deze spectaculaire, in een zinderend hoog tempo 

gespeelde wedstrijden, is 19.00 u. De oudjes heetten een ieder van harte 

welkom. Oldeboorn 3 kent een flitsende start van de competitie. De 

Leeuwarder clubs lijken hun op het lijf te zijn geschreven. Friesland 4 ging 

met 2-6 de bietenbrug op, en afgelopen zondag was het weer 5 keer raak, en 

werd Leovardia uiteindelijk met 5-2 verslagen, waarbij captain “Sietema” 

op miraculeuze wijze de bal over een afstand van ca. 40 meter (of was het 

nu 75 meter?) over de keeper in het netje wist te deponeren. Aan het einde 

van de avond werd de afstand steeds groter….. Hoe verrassend, ze gaan 

zondag a.s. weer naar…Leeuwarden en wel tegen 

Nicator. Op dierendag mogen ze dan eindelijk eens 

tegen een “dorpse” tegenstander, en wel thuis tegen 

St. Anna (ka…..). 

(Dat schot was echt over een afstand van 75 

meter….....) 
 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_hJuUt2Y5tkTWllsFbf22XcBn-lM_CeKrkHFIR9GvFaoZo3fXG2GnwJjwab6BFX4S&trk=pprof-0-ts-view_full-0


  

Ook Oldeboorn 2 kent een goeie start van de competitie. De jonge honden 

van “Katje” geven alleen helaas nog wel ’s wat kadootjes weg. Tegen ONB 

incasseerden ze een late gelijkmaker (3-3), en ze meenden dit afgelopen 

zondag nog maar een keer over te moeten doen. Een zeker lijkende 

overwinning werd in de slotminuten schlemielig uit handen gegeven tegen 

ODV, 2-2. De komende weken mogen ze hier nog even over nadenken, 

waarna ze zonder “Katje” de grens over zullen trekken (tenzij die grens dan 

ook al is gesloten) om tegen de nieuw toegevoegde club Stadspark uut 

Grunn weer 3 punten te gaan behalen. Voor deze wedstrijd zoekt leider 

“Katje” nog een vervanger aangezien hij niet over een paspoort beschikt, en 

hij waarschijnlijk vanuit Grunn ook de Boarnster Toer niet meer kan 

zien…Oldeboorn 1 leek patent te hebben aangevraagd op 5 

tegendoelpunten per wedstrijd, maar gelukkig was daar afgelopen zondag 

de eerste, en volkomen terechte, overwinning thuis tegen VWC (3-0). Met 

een paar fantastische doelpunten van Tom Proot en Johannes “Pruikje” 

Watzema. Een week eerder was er nog met 5-1 verloren bij Oosterlittens, 

maar daar hebben we het allang niet meer over..Zondag a.s. de polder in 

naar Rutten (Nee niet Fredje) om daar RKO een lesje te leren. Op 4 oktober 

komt Renado langs in Aldeboarn. Oldeboorn F2 heeft gelijk de 

doelpuntenmachine op gang gebracht, echter deze machine is kennelijk nog 

niet helemaal in de juiste richting afgesteld, gezien de 0-11 (SJO RVC F6) 

en 12-0 (Joure F7) nederlagen. Hopelijk weten een paar handige vaders de 

machine nu goed af te stellen, zodat er vanaf komende zaterdag ook wat 

ballen in het juiste doel belanden. Om te beginnen thuis tegen Heerenveen 

F11. Een week later is er dan wel opnieuw tijd om de machine (nog) beter 

in te stellen, aangezien ze dan vrij zijn. Oldeboorn F1 is de nieuwe 

korfbalcompetitie ook weer begonnen. Tegen Thor F1 werd nog met 6-11 

verloren, maar zaterdag j.l. was daar de eerste overwinning, 4-5 in en tegen 

Mildam F1. Zaterdag a.s. thuis tegen Udiros F2 en een week later naar 

Oldeberkoop (Sport Vereent). Ik verwacht weer veel doelpunten en zowaar 

ook wat punten. Oldeboorn E2 kreeg de eerste wedstijd ook al klop van 

Thor E1 met maar liefst 8-1. Ook zij hebben dat gelijk in de tweede 

wedstrijd even rechtgezet. Heerenveense Boys E8 werd op een 3-2 

nederlaag getrakteerd. Lekker puhhh. Zaterdag op naar Grou en de puntjes 

mee nemen in de tas en rap weer naar huis. Op 3 oktober wacht dan de 

thuiswedstrijd tegen Wispolia E1. Oldeboorn E1 waren de eerste wedstrijd 

net niet sterk genoeg tegen Langweer (1-10). Ze mochten afgelopen 

zaterdag even van deze schrik bijkomen. Zaterdag het vervolg, en wel thuis 

tegen Oudehaske E2, en de zaterdag erop naar Heerenveense Boys E5. 

Oldeboorn D1 was de eerste wedstrijd net iets te licht tegen Drachtster 

Boys D5. Ondanks dat ze toch wel mogelijkheden kregen werd er 

uiteindelijk met 3-1 verloren. Zaterdag j.l. mochten ze dan wel het zoet van 



  

een overwinning smaken door thuis Blue Boys D1 met 4-2 te verslaan. Hier 

kunnen ze zaterdag in Frieschepalen (bij Ma Kelly’s?) tegen RWF D2 mooi 

een vervolg aan geven. Op zaterdag 3 oktober dan de onvervalste derby 

thuis tegen Akkrum D3. Oldeboorn B1 zag gelijk de eerste wedstrijd 

worden uitgesteld. I.v.m. “kleedkamerperikelen” bij Blue Boys werd deze 

wedstrijd uitgesteld naar maandagavond 21 september. Dus werd de 

ouverture op zaterdag j.l. thuis gespeeld tegen De Blesse B1. Na een prima 

1
e
 helft (2-2), waren onze jongens na de rust volstrekt kansloos. Hoe een 

kaartenhuis volledig in kan storten werd even duidelijk tentoon gespreid. 

De teleurstellende eindstand werd uiteindelijk bepaald op 3-8 in het 

voordeel van de Stellingwervers. Zaterdag wacht weer een loodzware 

opgave in St. Johannesga tegen DWP B1. Hopelijk weten ze zich een week 

later thuis te kunnen revancheren tegen Akkrum B2 voor de smadelijke 

nederlaag eerder in het beker toernooi (3-8, ook al….). Allemaal maar weer 

veel voetbalplezier, en ik hoop dat de volgende uitspraak van Fritz Korbach 

niet geldt voor onze voorzitter; “Ik heb Jan Smit (voorzitter Heracles) wel 

eens op z’n kop gehangen, maar er kwam nog geen kwartje uit de 

binnenzak van dat Armani-pak rollen. Die man is zó zuinig, die huilt met 

één oog”.. 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een veldspeler is met een directe rode kaart door de scheidsrechter van het 

speelveld gezonden. Een half uur later loopt de speler, als de bal tijdens het 

spel op het middenveld is, het speelveld weer in en slaat nabij de zijlijn een 

tegenstander. De scheidsrechter fluit af. Hoe zal hij dienen te handelen? 

1 – Disciplinaire straf: 
a. geen kaart 

b. gele kaart 

c. rode kaart 

2 – Spelhervatting: 
a. geen 

b. indirecte vrije schop 

c. directe vrije schop 

d. strafschop 

e. scheidsrechtersbal 

3 – Plaats van de hervatting: 
a. op de plaats van de overtreding 

b. op de plaats waar de bal was 

op het moment dat… 

c. op de strafschopstip 

d. op de zijlijn 

 

DE JUISTE ANTWOORDEN ZIJN TE VINDEN  

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

 

 



  

Uit onze clubbladen (4) 
Wie verkocht de meeste glazen? 

De uitslag van deze in het verkopen van glazen is: 

1
e
. Jan Adamse  verkocht  54 stuks 

2
e
 Jan Kramer  verkocht 27 stuks 

3
e
 Jan Nieuwland verkocht 26 stuks 

Hartelijk gefeliciteerd prijswinnaars. Van allen een uitstekende prestatie. 

De aan de wedstrijd verbonden prijzen zullen door onze penningmeester 

persoonlijk worden uitgereikt. Buiten mededinging heeft de echtgenote van 

onze secretaris, Mevr. V.d Feer nog meegedaan, en hoe! Wat zegt U van 

een verkoop van …. 159 glazen. Toch een reuze prestatie die een 

vermelding dubbel en dwars verdiend. 

(overgenomen uit clubblad 10 – 1
e
 jaargang – 17 november 1960)  

 

Training 

Dinsdag j.l. was de opkomst niet overweldigend. Wij menen er elkaar wel 

op te mogen wijzen, dat juist op een modderig veld de training zeer 

belangrijk is. De toestand van de terreinen is zondags soms weinig beter, 

Het ``eerste” is nu op de goede weg en met al die afgekeurde velden is de 

training nog belangrijker. Na de Sinterklaas-drukte hopen wij allen die 

aanwezig kunnen zijn aan te treffen. 

(overgenomen uit clubblad 12 – 1
e
 jaargang – 1 december 1960)  

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn komt tekort tegen fysiek sterk Oosterlittens 

Ook de tweede wedstrijd van het seizoen 2015-2016 is voor Oldeboorn 

teleurstellend verlopen. Het uit de derde klasse gedegradeerde Oosterlittens 

stuurde de Boarnsters met een (geflatteerde) 5-1 nederlaag terug naar huis. 

Na de zeperd tegen Warga (2-5) kun je wel spreken van een slechte 

seizoenstart. Vooral het aantal tegentreffers is zorgwekkend te noemen.  

Tegen een fysiek sterke ploeg als Oosterlittens zou je een speler als Anno 

Huisman goed kunnen gebruiken. Hij had het echter druk met de 

voorbereidingen op een weekje vakantie. Ook ontbrak Age de Jong nog 

steeds vanwege een blessure. Trainer Piet de Winter moest daardoor 

noodgedwongen schuiven in zijn opstelling. Dit leverde een basisplaats op 

voor Sietse van den Brink, die zo zijn debuut mocht maken in het eerste 

elftal. Oldeboorn begon best goed aan het duel en was via Robert van 

Roeden ook een paar keer dreigend, maar langzaam aan begon Oosterlittens 

het duel meer naar zich toe te trekken. Al snel leverde dit een doelpunt op. 

De Boarnsters konden de bal uit een hoekschop niet goed weg werken en zo 



  

kon deze opnieuw worden ingebracht. Bij de tweede paal werd vervolgens 

een speler van Oosterlittens volledig over het hoofd gezien en deze 

profiteerde dankbaar, 1-0. Oldeboorn was vervolgens niet in staat om echt 

terug in de wedstrijd te komen. Vaak werd teveel de lange bal gehanteerd 

waar de spitsen Robert van Roeden en Sietse van den Brink niets mee 

konden beginnen tegen de fysiek sterke achterhoede van Oosterlittens. 

Hoewel de uitbreiding van de voorsprong bijna niet kon uitblijven, kwam 

Oosterlittens enigszins gelukkig op 2-0. Uit de kluts viel de bal zo voor de 

voeten van de spits van Oosterlittens, die wel raad wist met deze kans. Dit 

was tevens de ruststand. Vlak na rust kreeg Klaas Hartmans een goede kans 

op 2-1, maar schoot rakelings naast de kruising. Oldeboorn gaf in  de 

tweede helft beter partij dan in de eerste en als deze bal er in was gegaan 

dan.. Echter toen Arnold Hobma bij de eigen zestien meter even het 

overzicht verloor en de bal verspeelde kwam Oosterlittens toch te 

gemakkelijk op een 3-0 voorsprong. Vlak daarna maakte Hobma zijn fout 

alweer goed toen hij vanaf de achterlijn een perfecte voorzet afleverde en 

Hotse Dekker bij zijn eerste balcontact in staat stelde om te scoren, 3-1. De 

Boarnsters leefden weer even op en toen Robert van Roeden in het 

strafschopgebied werd getorpedeerd door de doelman van Oosterlittens 

verwachtten vriend en vijand een penalty voor Oldeboorn. De enige die er 

anders over dacht was de scheidsrechter en liet gewoon verder spelen. Ook 

kreeg Klaas Hartmans nog een kans, maar hij kon een uitstekende pass van 

invaller Jan Hendrik van der Wal niet tussen de palen krijgen. Toen 

vervolgens de scheidsrechter het vlagsignaal van grensrechter Jelle 

Teunissen negeerde en daarbij de 4-1 (onterecht) goedkeurde was de 

wedstrijd gespeeld. De frustraties werden nog groter voor de Boarnsters 

toen Oosterlittens ook nog de 5-1 mocht maken, na een overduidelijke 

handsbal van de doelpuntenmaker. De overwinning van Oosterlittens was 

zeker verdiend, maar wel zeer geflatteerd. Volgende week ontvangen de 

Boarnsters het eveneens gepromoveerde VWC. Hopelijk worden dan de 

eerste punten van dit seizoen gepakt.  Wietse Huisman 

 

Oldeboorn wint terecht van 12 man. 
Zondag 20 september stond voor Oldeboorn de 2

e
 thuiswedstrijd op het 

programma tegen mede promovendus VWC uit 5A. Verleden seizoen werd 

het in Munnekeburen 1-4. De thuiswedstrijd verloor Oldeboorn met 2-3. Na 

2 speelronden was Oldeboorn de enige ploeg met 0 punten in 4A. 2 ruime 

geflatteerde, maar terechte nederlagen tegen Warga (2-5) en Oosterlittens 

(5-1) moesten vandaag weg gepoetst worden. Anno Huisman keerde na 

vakantie terug in de ploeg. Johannes Watzema die zich zaterdagavond nog 

had afgemeld omdat het niet goed ging met zijn dochtertje nam toch plaats 



  

op de bank, omdat de kuur zondagochtend eindelijk aan sloeg. Ook Hotse, 

Tim en Stefan zaten op de bank. Vanaf minuut werd duidelijk dat de 

scheids zijn eigen wedstrijd floot en vooral Oldeboorn telkens terug floot. 

Voetballend was Oldeboorn de betere ploeg en via Robert van Roeden en 

Sietse vd Brink werd het een paar keer gevaarlijk, maar de eindpass ontbrak 

telkens. Uit een corner van Sietse kreeg Wietze nog een kopkans, maar hij 

kon helaas de bal net niet tussen de palen krijgen. Naar zo’n 20 minuten 

kreeg Johannes Nijdam een gele kaart voor een harde tackle op de bal. 

Vanaf dat moment kon hij niks meer goed doen. Na zo’n half uur kwam 

Oldeboorn verdiend op 1-0. Klaas Hartmans werd op 25 meter van het doel 

onderuit gelopen. De deze week 30 geworden Tom Proot ging achter de bal, 

Met links vloog de bal met een fraaie curve over de muur in de bovenhoek 

buiten bereik van de doelman. Daarna verzuimde Oldeboorn de score uit te 

breiden. Klaas Hartmans schoot nog een bal van rand 16 naast. De scheids 

liet harde overtredingen van VWC onbestraft. En Robin Faber kreeg bij zijn 

1
e
 overtreding direct de gele kaart voor gehouden. Vlak voor rust viel Henk 

geblesseerd uit en werd verdienstelijk vervangen door Tim. Enige 

wapenfeit van VWC was een harde vrije trap recht in de handen van 

Dennis. Bij het aflopen van het veld, zei de scheidsrechter letterlijk tegen 

Johannes Nijdam dat hij zich moest laten wisselen, anders zou de scheids 

hem er met rood afsturen. In de rust werd overlegd wat te doen, hele elftal 

omgooien of niet. Voor laatste werd gekozen, en Johannes bleef staan. De 

hele 2
e
 helft was de scheids op zoek naar iets om hem van het veld te sturen. 

Begin 2
e
 helft werd Hotse Dekker uit voorzorg in het veld gebracht voor de 

licht geblesseerd aan de wedstrijd begonnen Arnold Hobma. Ook in de 2
e
 

helft was VWC niet bij machte om gevaarlijk te worden.  Het was dus 

wachten op de 2-0. Deze zou uiteindelijk na een uur vallen. Klaas Hartmans 

ging diep, en werd in de 16 van achter neer gehaald. De verdediger van 

VWC verwachte een fluitje en een rode kaart, en schoot de bal uit frustratie 

langs zijn eigen doelman. Dat doelpunt moest de scheidsrechter zuur toe 

kennen. Achteraf zei de scheids dat hij niet voor de duidelijke overtreding 

floot aangezien hij ooit eens een directe tegenstander van Klaas onterecht 

rood had gegeven voor een zelfde voorval. Hoe objectief kan een 

tegenstander zijn. Vlak daarna pakte Klaas nog een gele kaart, en ook Tom 

kreeg nog een makkelijk gegeven kaart. Daar tegenover stond nog een gele 

kaart voor VWC voor iets waar niks gebeurde. Tussendoor kreeg VWC nog 

1 kans, de spits draaide zich vrij en zag zijn harde inzet knap gekeerd door 

Dennis. Verder gaf de vandaag solide defensie niks weg. 25 minuten tijd 

verving Johannes Watzema de moegestreden Klaas Hartmans. Bij zijn 

eerste bal contact stuurde hij Robert de diepte in, en koos zelf positie bij de 

2
e
 paal. De bal van Robert werd op het laatste moment helaas gesmoord. In 

het laatste kwartier kreeg Oldeboorn nog een aantal prima kansen. Eerst 



  

schoot Hotse in vrije positie naast. Daarna zette Anno voor en kreeg 

Johannes Watzema de uitgelezen mogelijkheid om de 3-0 te maken. De 

keeper lag en Johannes stifte de bal, maar met een geweldige reflex wist de 

keeper de bal toch tegen te houden. In de 80 minuut kreeg Oldeboorn een 

corner. Sietse draaide bal weg van het doel. Deze viel over de verdediging 

en met zijn linker produceerde Johannes Watzema een volley die over 

iedereen heen in de verre kruising binnen vloog. 3-0 en de 3 punten zaten 

voor Oldeboorn in de knip. Het moest zeker zo zijn vandaag, eerst 

afmelden, dan toch op de bank plaats nemen en zo scoren. Een mooi slot 

voor een prachtige voetbalmiddag van Boarnster kant. Na 10 tegen 

doelpunten in 2 wedstrijden is het lekker om dan de 0 te houden en niks 

weg te geven. Ook het voor elkaar strijden was vandaag een enorme 

verbetering ten opzichte van de vorige 2 potjes. Deze lijn moeten de 

mannen door trekken. Volgende week wacht de uitwedstrijd in de polder 

tegen RKO. Zij staan op 4 punten en kunnen als concurrent gezien worden! 

Johannes Watzema 

 

ONB 4 – Oldeboorn 2 
Op zondag 13 september stond voor Oldeboorn 2 de uitwedstrijd tegen 

ONB 4 op het programma. De heren waren de competitie een week geleden 

onder de nieuwe coach Harm O. goed begonnen met een driepunter tegen 

THOR 2. Voor de tweede wedstrijd was men dan ook vol goede moed! De 

eerste helft ging redelijk gelijk op. ONB was wel wat beter op elkaar 

ingespeeld, de bal ging makkelijk rond en de ingestudeerde combinaties 

verliepen soepel. Oldeboorn wist hier niet de juiste scherpte tegenover te 

zetten, waardoor niet elk duel gewonnen werd. Het eerste kleine gevaar 

kwam dan ook vanuit Drachten, veel stelde dit echter niet voor, en de 

defensie van Oldeboorn werd niet echt op de proef gesteld. Na ongeveer 20 

minuten werd Oldeboorn zelf voor het eerst gevaarlijk. Waar spits Jeroen 

Beeksma eerst nog terug werd gevloten wegens buitenspel (?) was het de 

tweede keer wel raak. Na balverlies van ONB op het middenveld werd hij 

de diepte ingestuurd, om vervolgens oog in oog met de keeper beheerst 

binnen te schuiven. Heel lang kon Oldeboorn helaas niet genieten van de 

voorsprong. De eerste echte serieuze poging van Drachten kon nog van de 

lijn gehaald worden door de keepert, bij het tweede moment was het helaas 

raak. Een afstandsschot vanaf de 16 leek een prooi te worden voor de 

keurig naar de kruising zwevende Stefan Oosterbaan, ware het niet dat het 

schot onderweg van richting werd veranderd. Keeper kansloos, 1-1. De 

wedstrijd kabbelde vervolgens verder tot aan de rust. Na rust ging 

Oldeboorn met twee fitte krachten opzoek naar de voorsprong. Qua inzet en 

beleving was de tweede helft een stuk beter dan de eerste. Oldeboorn werd 



  

hierdoor de bovenliggende partij, en ONB werd bij vlagen aardig onder 

druk gezet.  Dit resulteerde helaas niet direct in een voorsprong, in 

tegendeel.  Na een misverstand in de verdediging bij Oldeboorn werd er in 

een poging tot herstel een overtreding gemaakt binnen de 16. Penalty. Deze 

beslissing viel te betwisten. Er was slechts licht contact en de tegenstander 

ging wel erg gewillig liggen. Na de tegenvaller van deze tegengoal ging 

Oldeboorn er helemaal tegenaan. In no time gaf dit resultaat, de achterstand 

werd omgebogen naar een 2-3 voorsprong.  Jeroen maakte zijn tweede van 

de ochtend door de keeper beheerst uit te kappen, en wederom koeltjes 

binnen te schuiven. De derde goals was de mooiste van de wedstrijd. 

Zonder nadenken wordt de bal ineens op de pantoffel genomen door 

Aaltsen Bergsma. Onderkant lat zeilt de bal kiezelhard binnen; de keeper 

heeft deze nooit gezien. Zoals wel vaker in het voetbal draaide na deze 

voorsprong ook in deze wedstrijd het spelbeeld. Oldeboorn probeerde de 

zege over de streep te trekken en ONB ging met extra inzet opzoek naar de 

gelijkmaker. Met hulp van de scheidsrechter lukt dit helaas ook. Binnen de 

16 kreeg Corne de bal op zijn hand, echter deze hangen als weake 

soepstengels langs zijn lichaam. Daarbij is er geen enkele beweging van de 

hand naar de bal. Ondanks dit alles toch een penalty tegen. Ook deze wordt 

strak in de hoek binnen geschoten. Dit bleek ook het laatste wapenfeit van 

deze wedstrijd waardoor deze eindigde in een 3-3 gelijkspel. Conclusie: 

Oldeboorn 2 na twee wedstrijden nog ongeslagen! Jan Hendrik v/d Wal 

 

Oldeboorn 2 – ODV 2 
Op zondag 20 september moesten de mannen van coach Harm Oosterbaan 

aantreden tegen ODV uit Wijnjewoude. Als we aan ODV denken dan gaan 

de herinneringen terug naar twee jaar geleden. Toen werd er pijnlijk 

verloren en dat kon ons wegens een zeer jolige stemming destijds vrij 

weinig schelen (nog pijnlijker). Gelukkig werd de zaterdagvond deze keer 

anders ingevuld en konden we een stuk fitter aan de aftrap verschijnen. De 

wedstrijd begon om 10:30 uur plaatselijke tijd en werd geleid door dhr. J. 

Kirkenier. Coach Harm stuurde zoals gebruikelijk 11 personen de wei in. 

Tim Tjoelker hanteerde de vlag en aan Corné Schukken de taak om het 

scorebord bij te houden (niet onderschatten). De eerste helft eindigde in 0-0 

en zodoende had Corné een gemakkelijke eerste helft. Die 0-0 was vooral te 

danken aan een uitstekend keepende Stefan Oosterbaan. Hij zorgde met een 

paar knappe reddingen ervoor dat het weinig kansen creërende Oldeboorn 

op de been bleef.  

Verder opvallende zaken in de 1
e
 helft:  

- Een goede voorzet van Aaltsen werd prachtig aangenomen door 

Jeroen, maar de afwerking was helaas iets minder.  



  

- Schitterende actie van Arjen: Na een rush van 80 meter over de 

rechterflank wist hij er ook nog een verwoestend schot uit te 

persen. Helaas resulteerde dit niet in een goal. Daarna was het 

tankje bij Arjen overigens snel leeg maar dat terzijde.  

In de tweede helft moest het anders en zodoende haalde Harm zijn superduo 

“Chuck en Skuk” Tsjerk en Corné) van de bank. Arjen (na 60 minuten) en 

Wiemer waren het slachtoffer van deze tactische move van Harm.  

Oldeboorn 2 kwam al vrij snel in de tweede helft op voorsprong door een 

doelpunt van Jeroen Beeksma. Oldeboorn maakte in de tweede helft een 

veel betere indruk dan de eerste en dat was ook te merken aan de vele 

kansen. Waar sommige spelers te veel kansen nodig hadden om tot scoren 

te komen, daar was het Johannes v/d Wal die aan een kans genoeg had om 

tot scoren te komen. Helaas was het wél in eigen doel: 1-1. Na de 1-1 ging 

Oldeboorn weer rustig door met het creëren van kansen. De ruimtes bij 

ODV werden goed benut. Zo had Corné een dot van een kans, schoot Floris 

op de paal en schoot Jan-Hendrik tegen het zijnet. Jeroen Beeksma had nog 

een goede kopbal, maar ook deze ging er niet in. Gelukkig zorgde het duo 

“Chuck en Skuk” voor de bevrijdende 2-1. Ditmaal was het Corné die, na 

een rush van wederom minimaal 80 meter, de bal panklaar voorgaf en 

Chuck de mogelijk gaf de bal in het netje te schuiven. De 2-1 werd helaas 

niet omgezet in 3-1 en met maar 1 goal verschil kon er nog van alles 

gebeuren natuurlijk. Helaas maakte ODV in de laatste vijf minuten de 2-2. 

Uit een voorzet vanaf de linkerkant werd de bal door een speler van ODV 

bij de tweede paal binnengeschoven. De 2-2 was ook gelijk de eindstand.  

De komende twee weken is het 2
e
 vrij. Op 11 oktober is de eerstvolgende 

wedstrijd en wel tegen Stadspark 6 (uit, altijd lastig).  

Johannes van der Wal 

 

Friesland 4 - Oldeboorn 3 
T vertrek oftewel onze vlucht naar de haadsted van Friesland stagneerde 

door toedoen van onze speler piet Vlught !!! En het was allemaal de schuld 

van de coach uiteraard , zo wordt sn eigen broer of broertje nl ook 

behandelt , ( it wie jan syn Skuld ) Ook kwamen ons weer 2 nieuwe 

krachten versterken , nl good old smots en Peter Krakau ,en dat was maar 

goed ook want nu konden we met 13 man die kant op! We schrokken in 

eerste instantie wat van die gasten omdat ze nog vrij jong waren , en dat 

'waren' wij ook!! De wedstrijd werd geleid door een vrouwelijke scheids , 

en het commentaar van Faber luidde als volgt ( dass wel lekker ) !! Verders 

in de wedstrijd liep het allesbehalve lekker met augie , op het slotakkoord 

na !! In het  begin van de wedstrijd lag het initiatief bij de thuisploeg en de 



  

defensie aan onze kant stond er ook nog niet echt lekker bij , wat 

resulteerde in de 1-0 voor Friesland !! En zogaandeweg de 1e helft werd 

 t wat evenwichtiger en wij ook steeds gevaarlijker! Onze aanvoerder 

sietema wist hiervan te profiteren en maakte tot de rust 2 goals , een mooie 

schuiver en zeer bedoelt afstandsschot die met een stuit in het doel 

verdween! En ik vermoed dat roberts woorden voor de wedstrijd hier debet 

aan waren , is er ook es een keertje sprake van positieve coaching van 

Robertoos kant ( komt zelden voor )  Na de rust mocht de vantevoren al 

moe gestreden Theo aan de kant blijven met Robin erbij die overigens altijd 

een perfecte voorbereiding kent voor de wedstrijd ( lekker thuisblijven aan 

de fris ) maar al snel in de tweede helft moest Theo sn ( alde neef ) 

vervangen wat hij dan ook met veel plezier deed uiteraard ! Na een klein 

kwartiertje een lichtelijk misverstand achterin  zodat Friesland weer langszij 

kwam ! Bij de tegenstander liep een spits flink stennis te schoppen (pilletje 

gehad)  en moest 10 minuten aan de kant blijven , hiervan wist Oldeboorn 

te profiteren er werden 3 goals gemaakt waarvan 2 schitterende doelpunten 

( aanval over meerdere schijven en Siete kon m lekker oppe pantoffel in de 

rechtervoet schieten , en ook Faber een weergaloze lob) Voor de rest weinig 

wapenfeiten , Ooh ja smots maakte ook een doelpuntje goed voor sn 

moraal. Eindstand 2-6 en volgende thuiswedstrijd  weer aan de bak tegen 

wederom een ploeg uit L' warden.  

Met vriendelijke groet, Wietse Huisman 

 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn B1 – De Blesse B1 

Voordat ik met dit verslag begin, even een vraagje tussendoor. Is er iemand 

die weet hoe lang een wedstrijd bij de B-Junioren duurt?..........Volgens mij 

2 keer 40 minuten….Dat was altijd wel het geval, maar het lijkt er 

tegenwoordig op dat onze jongens denken dat het “slechts” 1 keer 40 

minuten is….We gingen er aan het begin van het seizoen al vanuit dat we 

het moeilijk zouden krijgen met deze grotendeels jonge groep. Alleen had 

ik niet verwacht dat de pijp bij sommige spelers na 40 minuten al leeg 

is…..Hoe is het toch mogelijk dat we nu al een paar keer een prima 1
e
 helft 

hebben gespeeld, en dat we na de rust als een kaartenhuis in elkaar 

storten… Heeft uiteraard deels ook te maken met “fysiek”, maar volgens 

mij nog meer met de juiste instelling/wedstrijdmentaliteit. Hier zullen we 

op zeer korte termijn aan moeten gaan werken. Afijn het voordeel is dat we 

binnen enkele dagen (maandag 21 september) alweer de wei in mogen 

tegen Blue Boys. Dan kan iedereen laten zien dat het ook anders kan (en 

zeker moet!!). Om over de wedstrijd tegen De Blesse kort te gaan; de 1
e
 

helft was zoals gezegd prima. Gelijk opgaand met tot 2 keer toe een 



  

voorsprong voor Oldeboorn. Helaas werd het net voor de rust weer 2-2, 

nadat op dat moment een paar spelers onnodig wat “nerveus” werden. Na 

de rust was kennelijk de thee nog niet uitgewerkt, of er zat deze keer geen 

“peper” in, want binnen 1 minuut stonden we dan voor het eerst op 

achterstand, 2-3. Dit soort tegenslagen kunnen we kennelijk moeilijk 

verwerken, want in een tijdsbestek van 15 minuten werden we volledig 

onder de voet gelopen, en liep De Blesse uit naar 2-8. Dat we vlak voor tijd 

nog 3-8 maakten was enkel alleen voor de statistieken. Helaas weer een 

verloren zaterdag….Maar zoals gezegd kunnen we 2 dagen later alles weer 

rechtzetten in Nijbeets. Let The Good Times Roll and Keep Our Heads 

Up!!  Piet 

Drachtsterboys D5 -Aldeboarn D1, 12-9-2015. 
Na lang wachten mogen we eindelijk weer voetballen. 

De wedstrijd begon om 10.30 uur. 

We begonnen niet goed. 

De Drachtsterboys kwamen gelijk aan voorsprong. 

Met alle moet gingen we verder. 

Gelijk kregen we weer een doelpunt tegen. 

Daarna scoorde ik (Tamme) bijna. 

Het was aan de linker kant heel gevaarlijk. 

We gingen de tweede helft in met 3-0 achterstand. 

De tweede helft ging een stuk beter. 

Wat later in wedstrijd scoorden we en was het 3-1. 

We hebben veel kansen gehad (Levi) en een gelijkspel was verdiend 

geweest. Al snel fluitte de scheids einde wedstrijd. 

Tamme Veenstra D1 

 

Oldeboorn F1 – Thor F1 
Om half 9 zaterdagochtend stonden de F-jes alweer trappelen om het 

nieuwe voetbalseizoen ‘af te trappen’. Het grootste deel van het team is 

doorgeschoven van F2 naar F1, en een kleiner deel is nog een jaar gebleven 

in het F1-team. Omdat F2 vorig jaar ver onderaan geëindigd is in de 

competitie, en F1 toen kampioen is geworden, schept dat voor sommige 

spelers hoge verwachtingen voor dit seizoen. Het begon fantastisch: 

Scheidsrechter Anouk floot voor de aftrap en vrijwel onmiddellijk stoof 

Wesley naar de goal van Thor om een prachtig eerste doelpunt te scoren. 1-

0 voor!!!!! De stemming zat er goed in en er werd mooi over en weer 

gevoetbald en gescoord. Helaas kwam het team van F1 vooral in de tweede 

helft wat tekort, de koek leek op, waardoor het uiteindelijk helaas 6-11 is 

geworden. Mooi is dan dat het wel heel jammer is dat de wedstrijd verloren 

is, maar dat er wel mooi 6 doelpunten zijn gescoord!!! En als je dat 



  

vergelijkt met het vorige seizoen, 2 doelpunten over het hele seizoen, dan is 

er al een enorme vooruitgang geboekt. F2, komende zaterdag uit tegen het 

altijd lastige Mildam, heel veel succes! Thea van Maren 

 

F2 : 19 sept. 2015 uit tegen H’veen 
De tweede wedstrijd dit seizoen. De jongens van F2 hadden er zin in! Met 

enthousiasme renden ze over het veld en probeerden het jongens van 

Heerenveen zo moeilijk mogelijk te maken. In de eerste helft stond Wesley 

in het doel. Hij heeft menig bal tegen gehouden, maar ook een paar 

doorgelaten. In de 12-e minuut kwam er een schitterende solo actie van 

Fokko: helaas net naast het doel geschoten.  Thomas en Syb probeerden ook 

nog een paar keer te scoren: helaas, de keeper van Heerenveen hield de 

ballen tegen. Na de rust gingen onze ‘mannen’ er vol tegen aan. Nu stond 

Syb in het doel, hij heeft wel 4 keer de bal tegen weten te houden, maar er 

ook een paar doorgelaten.  Thomas, Ralph en  Jorrit hadden een paar goede 

verdedigingacties en ook Hans en Pier stonden  hun mannetje. Pier wist de 

bal goed weg te houden van ons doel! Het was een leuke wedstrijd en de 

jongens hebben goed hun best gedaan! 

(uitslag: Heerenveen heeft gewonnen met 12 – 0 ). Leoniek Boersma 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is: A-E-B omdat de speler al was weggezonden met 

een rode kaart, kan geen kaart meer worden getoond. Wel dient het voorval 

te worden gemeld aan de bond. De spelhervatting is een scheidsrechtersbal, 

omdat de overtreding binnen het speelveld wordt gemaakt door ‘een ander 

persoon’ en de plaats van de spelhervatting is daar waar de bal was op het 

moment dat de scheidsrechter het spel onderbrak. 

 

Piet van der Feer Bokaal 
August Faber 6 

Jeroen Beeksma 4 

Siete Veenstra 4 

Anno Huisman 2 

Ate Bergsma 2 

Robert van Steinvoorn 2 

Hotse Dekker 1 

Age de Jong 1 

Klaas Hartmans 1 

Wietse Huisman Wzn 1 

Tom Proot 1 

Johannes Watzema 1 

Tsjerk Akkerman 1 

Aaltsen Bergsma 1  

Sietse van der  Brink 1 

Corné Schukken 1 

Patrick Antonissen 1 

Martin Meester 1 

Nico Veld 1 
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Wedstrijdprogramma 
Vrijdag 25 september (Udiros) 
Udiros 35+ 2 – Oldeboorn 35 +  19.00 

Oldeboorn 35+ - Akkrum 35+ 3  19.35 

Oldeboorn 35+ - Joure 35+  20.10 

 

Zaterdag 26 september 
DWP B1 – Oldeboorn B1  10.15 

RWF D2 – Oldeboorn D1  08.45 

Oldeboorn E1 – Oudehaske E2  10.00 

GAVC E4 – Oldeboorn E2  09.00 

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 35+ 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


  

Column 
Een wonder was het. Het kon niet, maar het gebeurde wel. En dan 

heb ik het niet eens over de uitslag van PSV - Manchester United, 

maar over een ander statistiekje. Dat van het balbezit. 

Mocht u die cijfers nog niet gezien hebben, dan hier alsnog: 

PSV: 40% Manchester United: 60% 
Kijk er nog eens naar en laat het op u inwerken. De kans dat een 

Nederlandse ploeg in een internationale wedstrijd minder balbezit 

heeft dan de tegenstander is tegenwoordig net zo groot als de kans 

dat het vanmiddag doperwten regent. In Nederland zijn we vergeten 

dat het bij voetbal gaat om zo veel mogelijk ballen tegen het net van 

de tegenstander te schieten. In plaats daarvan proberen we de bal in 

de ploeg te houden. Tikkies breed en tikkies terug - zolang de bal 

maar in ons bezit blijft. Als je punten voor balbezit zou krijgen, dan 

had Ajax de afgelopen drie jaar met twee vingers in de neus de halve 

finale van de Champions League gehaald. En dan zou het Nederlands 

elftal al máánden geleden gekwalificeerd zijn voor het EK in 

Frankrijk. Geen enkele ploeg in de EK-kwalificatie heeft méér 

balbezit dan wij. We zijn verliefd op de bal, niet op goals. Na afloop 

van elke verloren wedstrijd hoor je Nederlandse trainers wauwelen 

over balbezitpercentages. Tegengoals komen standaard door 

'persoonlijke fouten'. Dat valt zogenaamd onder de categorie pech, 

persoonlijke fouten. Misschien moet iemand ze eens uit de droom 

helpen: voetbal is een aaneenschakeling van persoonlijke fouten. In 

Nederland dwepen we nog altijd met de ideologie van Johan Cruijff - 

een man die zijn successen als voetballer en trainer haalde in een 

tijdperk waarin vrijwel alle Nederlandse voetballers van dit moment 

nog niet eens geboren waren. Zijn als-je-de-bal-hebt-kunnen-hun-

niet-scoren-dogma zie je terug bij bijna alle Nederlandse ploegen. 

Maar wie zegt dat hij gelijk heeft? De Noorse voetbalprofessor Egil 

Olsen rekende twintig jaar geleden al uit dat de meeste goals vallen 

in situaties waarin de bal na een fout van de tegenpartij zo snel 

mogelijk naar voren wordt gebracht. Met andere woorden: als je de 

bal niet hebt, kun je vaak dus wél in no time scoren. Maar 

reactievoetbal en countervoetbal zijn vieze woorden in Nederland. 

Dat doe je niet. Je hoort 4-3-3 te spelen, met buitenspelers en zes 

miljoen driehoekjes per wedstrijd. Het gaat zelfs zo ver dat sommige 



  

Nederlandse clubs die speelwijze verankeren in de statuten van de 

club of het contract met de trainer. Maar waarom? Waarom willen 

wij ten koste van alles wedstrijden domineren? Waarom willen we 

met uitgeklede teams vol A-junioren het moeilijkst mogelijke tiki-

taka-hakjes-driehoekjes-pirouetjes-voetbal spelen tegen volwassen 

ploegen die lachend toezien hoe we ons in hun mes storten? Waarom 

blijven we hangen in een speelwijze die al jaren niet werkt? Waarom 

zien we niet in dat het enige Nederlandse internationale succes - de 

derde plaats op het WK van vorig jaar - juist werd behaald door de 

balbezitobsessie los te laten? De manier waarop het winnende 

doelpunt van PSV tegen Manchester tot stand kwam was 

veelbetekenend. Het was zoals Egil Olsen het graag ziet: een fout in 

de opbouw bij Manchester werd onmiddellijk afgestraft door PSV. 

Twee passes waren er nodig om Narsingh alleen voor het doel te 

zetten. Het was een boodschap aan alle Nederlandse ploegen: Wég 

met die bal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals is te zien zijn we nog op zoek naar een 2
e
 koelkast voor in 

de kantine…… 
 



  

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


