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AGENDA 

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 28-11-2014 

4. Jaarverslag seizoen 2014/2015  

5. Financieel jaarverslag 2014/2015  

 Vaststellen begroting seizoen 2015/2016 

6. Verslag kascommissie  Anno Huisman en Arnold Hobma 

7.   Verslag commissies  

8.   Aftredend en niet herkiesbaar Jan Nijboer, facilitaire zaken . Vacature 

9.   Rondvraag 

10. Sluiting 

 
 

 

 

 

 

UITNODIGING voor de Algemene ledenvergadering op 
6 november 2015 in de kantine om 21:00 uur 
 
Het jaarverslag 2014/2015 en het financieel jaarverslag liggen een half uur 
voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine 



  

Oproep 
Willen degenen die nog een sleutel in hun bezit 

hebben van de VVO, maar geen functie meer heeft 

binnen de VVO. Deze inleveren bij Cees Troost 

 

 

  

Piet`s overzicht 
En ja hoor, we hebben het dan eindelijk voor 

elkaar…Balletje achteruit, balletje breed, 

misschien een balletje naar voren, en waar 

eindigen we dan? ZEKER NIET IN 

FRANKRIJK!! En m’n grote broer maar denken 

dat ie volgend jaar mooi met de “retro” camper 

achter “Holland” aan kon reizen. Dus mooi niet. 

Zal wel een rondje IJsselmeer worden, want als we 

dan toch wat solidair met onze jongens moeten zijn, dan blijven we volgend 

jaar maar weer in Nederland. Is misschien ook wel goed voor de economie, 

want wees nu eerlijk, het geld laten rollen levert hier momenteel meer op 

dan het balletje laten rollen….Komende week maar weer ’s kijken of we nu 

daadwerkelijk internationaal ook helemaal niet meer meetellen. Ik heb er 

een zwaar hoofd over in. We kunnen er in ieder geval met z’n allen een 

weekje extra over nadenken, aangezien we komend weekend met z’n allen 

mogen genieten van een voetballoos weekend in Aldeboarn. Voor sommige 

teams van ons eigen cluppie is dat misschien ook maar beter. Even een 

weekendje uitrusten en dan de accu maar weer opladen voor het vervolg 

van de competitie. Dat geldt zeker voor Oldeboorn B1. Na een (verwachte) 

overwinning vorige week in en tegen Wolvega B4 (0-3), hetgeen de eerste 

overwinning was sinds december 2014, was het afgelopen zaterdag weer 

raak…GAVC B2 maakte aan alle illusies direct in het begin van de 

wedstrijd al een einde. Met de rust keken ze dan ook alweer tegen een 0-6 

achterstand aan. Het werd uiteindelijk 0-9…Op 31 oktober weer een lastige 

(uit)wedstrijd en wel tegen Gorredijk B2. De week erop zit er misschien 

wel weer eens een kleine verrassing in thuis tegen Oudehaske B2. Dan 

Oldeboorn D1. Zij gaan, na de eerste wedstrijd te hebben verloren, als de 

brandweer. Alle wedstrijden worden (bijna) met dubbele cijfers gewonnen. 

Boornbergum (0-10) en De Sweach D2 (16-0) werden letterlijk verpletterd. 

Ook de komende wedstrijden gaan ze winnend afsluiten tegen resp. 

Heerenveen D6 en ONT D3. Oldeboorn E1 was de afgelopen 2 

wedstrijden vrij. Afgelopen zaterdag moest in Heerenveen iedereen 



  

waarschijnlijk wijken voor de profs van SC Heerenveen, aangezien alles op 

Skoatterwald werd afgelast. Zaterdag 31 oktober komt Joure E7 op bezoek. 

De week erop mogen ze dan weer een poging wagen in Heerenveen. 

Oldeboorn E2 kwam met een 2-11 overwinning op Langweer huiswaarts. 

Helaas kwamen ze zaterdag j.l. tekort tegen Makkinga (4-5). Volgende 

week maar weer opnieuw proberen bij Heerenveense Boys E6, en een week 

later bij SJO RVC E4. Oldeboorn F1 pakte ook weer een keurige 

overwinning bij Gorredijk F4 (3-4). Volgende week ontvangen ze 

Makkinga F1 en daarna gaan ze naar “Stobbegat”. Oldeboorn F2 kakte 

Akkrum F5 er even met 4-1 in. Ook zij mochten zich afgelopen zaterdag 

niet in Heerenveen vertonen (afgelast). Op 31 oktober zetten zij hun 

zegereeks voort in de thuiswedstrijd tegen Heerenveense Boys F6 en op 7 

november gaat dan de reis naar Gorredijk. Oldeboorn 35+ speelde vrijdag 

j.l. in Joure. Daar werden 2 overwinningen behaald op resp. Akkrum (4-1) 

en Joure (3-1). Udiros bleek met 3-1 te sterk voor de Golden Oldies. 

Oldeboorn 3 wist helaas in Akkrum niet de winst binnen te slepen. Onze 

westerburen waren met 3-1 te sterk. Afgelopen zondag wisten ze zich 

hiervan alweer te herstellen door met 2-4 in Leeuwarden bij FVC te 

winnen. Op 1 november ontvangen ze Warga 2. De week erop gaan ze naar 

Grou. Oldeboorn 2 had waarschijnlijk te lang in de rust gezeten, want ze 

waren zondag bij Mildam “kansloos”. De nederlaag van 6-0 spreekt dan 

ook boekdelen. Dan vervagen de resultaten van de oefenwedstrijden ook 

weer enigszins. De eerstkomende wedstrijd (1 november) is thuis tegen 

Drachten 4 en op 8 november gaat de reis naar “Wheelchair 

Donkerbroekie” (n.a.v. een geweldig nummer van de jaren ‘70 band 

Alquin…). Wat moeten we nu denken van Oldeboorn 1. Ze leken goed op 

stoom met o.a. een prima uit overwinning bij Veno (0-1). Hoe anders is dan 

een uitslag van 5-2 bij Kraggenburg afgelopen zondag. Weer even met 

beide voetjes op de grond, maar er is nog helemaal niks aan de hand, want 

op zondag 1 november komt De Blesse langs en de week erop gaat de korte 

reis naar Jirnsum, en ik verwacht wel weer een paar punten. Allemaal eerst 

maar even lekker uitrusten en genieten van het rustige herfstweer. En 

bedenk wel; “Gisteren is verleden tijd. Morgen is toekomstige tijd. Een 

wedstrijd bij SC Heerenveen is verloren tijd”….. 

 

Nieuws van het jeugdkader 
Mede op advies van een attente jeugdleider wil ik graag een korte update 

geven van de huidige stand van zaken binnen onze jeugdafdeling. We 

begrijpen dat er de laatste tijd veel onduidelijkheid is rondom de invulling 

van (met name) jeugdtrainers. Voor een klein clubje als Oldeboorn valt het 

niet altijd mee om op tijd alle posities bezet te hebben en zo lijkt het op het 



  

oog allemaal wat rommelig en onoverzichtelijk. Absoluut begrijpelijk dat 

deze gedachte leeft onder ouders en spelers. Ik hoop dat onderstaande voor 

meer duidelijkheid gaat zorgen.  

Commissie “Toekomst jeugd” 

Binnen ons jeugdkader kunnen er altijd zaken verbeterd worden.  

Vanuit die gedachte is tijdens de laatste ledenvergadering door een aantal 

personen een nieuwe commissie in het leven geroepen. Deze commissie wil 

graag dat de jeugd ook in de toekomst voor de club behouden blijft. 

Vandaar dat zij momenteel bekijkt wat er concreet veranderd/verbeterd kan 

worden zodat dit gerealiseerd kan worden. Te denken valt aan de invulling 

van trainingen, maar ook aan activiteiten buiten de wedstrijden en 

trainingen om. Daarnaast kijken we naar mogelijke samenwerkingen met 

andere clubs. Dat kan op allerlei gebied, en hoeft niet te betekenen dat we 

direct fuseren met een vereniging in de buurt. Misschien blijkt een minder 

rigoureuze optie wel veel beter. We willen in ieder geval alle 

mogelijkheden bekijken. Insteek is het behouden van de jeugd, waarbij 

iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau kan voetballen. Jan van 

der Wal, Jelle Teunissen, August Faber (vanuit het bestuur) en Johannes 

van der Wal (vanuit het jeugdbestuur) maken deel uit van deze commissie. 

Tijdens de volgende ledenvergadering (6 november) zal er inhoudelijk 

een toelichting gegeven worden van de vorderingen.  

Jeugdtrainers 

Omdat er altijd veel moeite gedaan moet worden om vanuit het dorp 

trainers te krijgen is aan het eind van vorig seizoen besloten om een 

gediplomeerde jeugdtrainer (eventueel van buiten Oldeboorn) aan te nemen 

bij Oldeboorn. De insteek was om deze trainer zowel de E-pupillen als de 

D-pupillen te laten trainen. Zo makkelijk als dat het hier staat, zo moeilijk is 

het in de praktijk gebleken om zo iemand te vinden. Het CIOS, 

voetbalscholen en oud-trainers zijn benaderd. Helaas is hier niets concreets 

uit gekomen. Hierdoor leek het of er niets gedaan is in de gehele 

zomervakantie en dat op het laatste moment pas mensen zijn benaderd voor 

het trainerschap. Dat heeft dus een reden gehad. Momenteel zijn alle 

trainers- en leidersposities gelukkig weer ingevuld. Alle informatie omtrent 

de jeugdteams en de laatste wijzigingen zijn te vinden in de informatiegids 

die onlangs is uitgekomen. We gaan er met zijn allen weer een mooi 

seizoen van maken! 

Namens het jeugdbestuur, Johannes van der Wal  

 

De kabouters 
In het infoblad staat dat de kabouters bij voldoende animo gaan 

trainen op woensdagmiddag van 15:45-17:45. Voor de duidelijkheid willen 



  

we graag vermelden dat er inmiddels al weer een aantal weken getraind 

wordt en dat er momenteel al 11 spelers meedoen! Het juiste tijdstip moet 

zijn: 16:00-16:45, in plaats van de vermeldde 15:45-17:45.  

 

Uit onze clubbladen (6) 
Opstelling 2

e
 elftal: Oldeboorn II – De Kooi II. 

Doel:  J. Postma; 

Achter:  C. Alderts; S. Wagenaar; 

Midden: A. Fokkema; H. Berkenbosch; Jac. V.d. Meulen 

Voor:  J. Nieuwland; S. Spijkstra; S. de Groot; D. Smit; C. de Boer 

(overgenomen uit clubblad 20 – 1
e
 jaargang – 23 februari 1961) 

 

Schutjassen 

Zaterdag 18 maart a.s. wordt weer ons traditionele schutjasavond gehouden 

bij Café v.d. Feer. Aanvang 8 uur. Alle leden en donateurs zijn welkom. Er 

wordt gestreden om de traditionele beker en verder zijn er talloze kleinere 

prijzen. Zegt het voort in uw omgeving. Als U allen komt dan zal deze 

avond weer net als de vorige jaren een groot succes worden. 

(overgenomen uit clubblad 23 – 1
e
 jaargang – 16 maart 1961) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Wanneer is een fluitsignaal nodig? 

A. Bij het toekennen van een hoekschop 

B. Bij het toekennen van een doelpunt 

C. Om het spel te laten hervatten met een directe of indirecte vrije schop 

D. Om het spel te laten hervatten nadat het spel onderbroken is geweest 

voor het tonen van een kaart 

 
HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn1 - Renado 1 

4 Oktober, vandaag staat er voor Oldeboorn een leuke wedstrijd op het 

programma. Thuis tegen Renado uit St. Nicolaasga, waar ook Oldeboorn 

trainer Piet de Winter vandaan komt. Renado staat bij aanvang van de 

wedstrijd op de tweede plaats. Het seizoen is nog niet zo lang onderweg, 

maar toch. Alle reden voor Oldeboorn om scherp aan deze wedstrijd te 



  

beginnen. Vanaf de aftrap laat Oldeboorn zien om voor de overwinning te 

knokken. Duels worden gewonnen en er wordt als een team gestreden voor 

elke meter. Renado komt natuurlijk wel aan de bal, maar echt gevaarlijk 

zijn ze niet in de eerste helft. Na zo’n 15 minuten wordt de score geopend 

door Robert. Een vrije trap die Robert met zijn linker op doel schiet. De 

keeper blundert en werkt de bal in de korte hoek. Niet veel later krijgt 

Oldeboorn een terechte penalty. De o zo lichtvoetige spits Klaas Hartmans 

tikt de bal met zijn vliegensvlugge benen voor de verdediger weg. Na deze 

actie wordt Klaas nog geraakt door de verdediger die ongetwijfeld de bal 

probeerde te spelen. Scheidsrechter Mc Bean bleef zoals de gehele 

wedstrijd erg rustig en wees uiteindelijk naar de stip. Robert eist de bal op 

en stuurt de keeper de verkeerde hoek in. 2-0. Na deze 2-0 krijgt Klaas de 

kans om Oldeboorn op 3-0 te zetten, maar helaas trapte niemand in zijn 

stiftbal. Oldeboorn moet het dit jaar zoals bekend doen zonder Douwe 

Hein.  Gelukkig heeft Oldeboorn sinds vandaag een andere Akkerman in de 

ploeg. Broerlief Tjerk maakt na enkele seizoenen weer zijn rentree,  en hoe! 

Robert houdt na een knappe actie het overzicht en weet de goed 

meegelopen Tjerk te vinden. Tjerk schuift de bal beheerst binnen. 3-0 dus! 

Nog voor rust wordt de 4-0 op het scorebord gezet. Opnieuw weten Robert 

en Tjerk elkaar goed te vinden. Robert pakt de bal af op het middenveld en 

gaat richting de achterlijn. Tjerk is intussen weer meegelopen en Robert 

speelt Tjerk de bal toe. Nadat Tjerk zijn directe tegenstander door de benen 

speelt, kapt hij nog een verdediger uit voordat hij vanuit een moeilijke 

positie met zijn rechterbeen de lange hoek weet te vinden. Met rechts! Rust. 

Tijd voor een bakje thee, even ontspannen en elkaar weer opscherpen voor 

de tweede helft, want Renado zal proberen zo scherp mogelijk aan de 

tweede helft te beginnen om nog iets goed te maken. In de beginfase lijkt 

Renado niet zomaar op te geven, ze komen iets meer in de wedstrijd en zijn 

minder slordig dan in de eerste helft. Oldeboorn blijft rustig en weet de 

drukkende tegenstander eigenlijk goed op te vangen. Het duurt dan ook niet 

lang voordat de thuisploeg een kans weet te creëren . Arnold Hobma is op 

het middenveld aan de bal. Kappen, draaien en overzicht bewaren. Met een 

prima pass stuurt hij Tjerk de diepte in die zo een op een op de doelman af 

komt. Beheerst schuift Tjerk de bal tegen de touwen, 5-0. Voor Tjerk de 3
e
 

van vandaag! Dan is Renado aan de beurt. Corner. Zoals bij elke corner op 

elk niveau hoort een beetje duwen en trekken van beide kanten er bij. 

Scheidsrechter Mc Bean zag helaas een overtreding en pakte de fluit er bij. 

Penalty voor Renado. Het scheelt maar weinig of doelman Faber van 

Oldeboorn pakt de bal uit zijn linkerhoek, maar helaas. De 5-1 staat 

genoteerd. Gelukkig gaat Oldeboorn door met het eigen spel en dit 

resulteert dan ook in het volgende doelpunt. Spits Klaas is aan de bal en hij 

behoudt het overzicht. Johannes Nijdam doet goed mee in de aanval en 



  

vraagt de bal. Klaas speelt Johannes in en deze kan de bal inschieten. 6-1 

dus! In de eindfase weet Renado toch nog een keer te scoren. Een corner 

wordt in eerste instantie weggewerkt, maar in tweede instantie alsnog voor 

de goal geslingerd. Een beetje gelukkig komt de bal voor de voeten van de 

aanvallers van Renado. Deze kans laten ze dan ook niet liggen en zo staat 

de 6-2 op het scorebord. Al met al was dit een leuke wedstrijd, zoals wel 

vaker tussen deze twee ploegen. Sportief met zo nu en dan ook de nodige 

duels. Voor Oldeboorn 3 mooie punten, Renado zal er alles aan doen om in 

de return de punten thuis te houden. Volgende week op het programma: 

Veno, voor Oldeboorn een vrij onbekende tegenstander. Tom Proot   

 

VENO 1 – Oldeboorn 1 
Zondag 11 oktober stond voor Oldeboorn de 3

e
 uitwedstrijd van het seizoen 

op het programma, tegen het onbekende sv VENO. Na 5 competitieduels 

stond Oldeboorn in de grote middenmoot, met 7 punten. Vooraf was bekend 

dat aanvoerder Wietse Huisman er vandaag niet bij kon zijn. Ook werd deze 

week bekend dat Henk de Jong voor een langere periode uitgeschakeld is. 

Hij liet deze week foto’s maken van zijn voet, daar kwam uit dat er een 

stukje van het bot is afgebroken en de enkelbanden zijn opgerekt. Op het 

laatste moment kwam daar ook nog bij dat buffel Klaas Hartmans niet fit 

genoeg was om te spelen en dus niet aanwezig was. Dit resulteerde in een 

aantal verschuivingen in het elftal van Piet de Winter. Johannes Watzema 

nam de rechtsback positie in. Johannes Nijdam nam de plek over van 

aanvoerder Wietse huisman centraal in de verdediging, hierdoor ging vice-

aanvoerder Anno Huisman naar de nummer 6 positie. Hotse Dekker stond 

vandaag linkshalf, waardoor Robert van Roeden doorschoof naar de 10 

positie. Het aanvalsduo bestond vandaag uit Tsjerk Akkerman en Sietse van 

den Brink. De bank bestond vandaag uit Tim Tjoelker, Jan Hendrik van der 

Wal en Floris Crone. Beide ploegen begonnen aftastend aan de wedstrijd, 

lieten elkaar opbouwen en vingen elkaar 10-meter voor de middellijn op. 

Het eerste gevaarlijke moment van de wedstrijd kwam van sv VENO, die 

kregen een vrije trap op een gevaarlijke plek. De bal werd over de muur 

getild en leek over te gaan, maar door de tegenwind belandde hij toch nog 

op de lat. Dit was tevens ook enige kans van VENO de eerste helft. 

Naarmate de eerste helft vorderde kwam Oldeboorn steeds beter in de 

wedstrijd en was het de gevaarlijkere ploeg. Met Tsjerk Akkerman in de 

ploeg heeft Oldeboorn er weer iemand bij die bal vast kan houden, 

waardoor de ploeg kan aansluiten. Dit resulteerde in een levensgrote kans 

voor Hotse Dekker. Het was Tsjerk die vanaf rechts goed voor gaf en Hotse 

kon de bal vanaf 5- meter binnentikken. Maar Hotse maaide de bal 

snoeihard over het doel. Alvast richting Kraggenburg, wat ongeveer 2 



  

kilometer van Vollenhove ligt en de volgende tegenstander is van 

Oldeboorn. Vlak voor rust was het wel raak, Robert van Roeden ging goed 

door over links en zag Sietse van den Brink vrij staan voor het doel. Robert 

van Roeden was niet zelfzuchtig en legde de pan klaar voor Sietse die de 

bal goed binnen tikte. De eerste helft gebeurde er verder niks 

noemenswaardig en bleef het bij 0-1. In de rust bleek Tsjerk nog 10 

minuten door te kunnen, na nog 1 goede verdedigende actie bleek de 

magische uierzalf uitgewerkt. Tim Tjoelker kwam in de ploeg voor Tsjerk, 

Tim nam de rechtsback positie over van Johannes Watzema. Watzema nam 

de 6 positie over van Anno Huisman, die doorschoof naar de 10 positie. 

Robert van Roeden kwam nu samen met Sietse van den Brink in de aanval 

te spelen. De druk van VENO nam steeds meer toe en er werd eerder voor 

de bal naar voren gekozen in plaats van balbezit en de bal opzij. Oldeboorn 

stond verdedigend goed, maar kreeg toch steeds meer moeite met 

tegenhouden. VENO werd bijna in het zadel geholpen door verdediger 

Robin Faber. Hij wou de vrijstaande Hotse Dekker in spelen, maar raakte 

de bal totaal verkeerd en leverde de bal in bij de spits van VENO. Hij ging 

er in volle snelheid achteraan en probeerde de bal over de zijlijn te tikken, 

maar raakte bal wederom niet goed. Daardoor kon de spits de bal nog goed 

voorgeven, maar kon gelukkig genoeg raakte de andere spits van VENO de 

bal niet goed genoeg en belandde de bal over de lat. Jan Hendrik van der 

Wal kwam in het veld voor Arnold Hobma, die een stevige tik kreeg. De 

laatste kwartier was het vooral tegenhouden voor Oldeboorn en werden de 

spitsen gezocht met lange ballen, hierdoor kwam Robert van Roeden nog 

wel een keer gevaarlijk in de buurt van het doel maar kon niet afdrukken. 

Doelman Dennis Faber moest in het eind nog 1 keer handelend optreden en 

gooide zichzelf voor de bal, die werd weggewerkt door de uitstekend 

spelende Johannes Nijdam. Het was dus in de laatste tellen van de wedstrijd 

nog billen knijpen voor Oldeboorn.  Gelukkig voor de Boarnsters bleef het 

dus bij 0-1 voor Oldeboorn, waardoor er wederom 3 punten kunnen worden 

bijgeteld. Oldeboorn staat nu na 6 wedstrijden, met 10 punten, op de 4
e
 plek 

van de vierde klasse A. Zondag 18 oktober staat de uitwedstrijd tegen 

Kraggenburg op het programma, dus wederom 70 kilometer rijden voor de 

Boarnsters. Namens de ploeg wil ik de supporters bedanken die mee zijn 

gereisd naar Vollenhove en tot volgende week! Dennis Faber 

 

VV Oldeboorn 2 - Thor 2 
Het seizoen is weer begonnen, nieuwe ronde nieuwe kansen. Dit seizoen is 

er een nieuwe coach aangetrokken bij Boarn 2, Harm Oosterbaan zal de 

leiding nemen en proberen deze jongens naar het kampioenschap te 

leiden.  Zondagochtend 9.00 verzamelden de mannen zich op het complex 



  

voor de eerste wedstrijd van het seizoen, een voorbereiding die de mannen 

niet gewend waren. Na de goeie bieromzet van de afscheidswedstrijd van 

Douwe Hein Akkerman moesten er kratten gesjouwd worden. Zou dit de 

tactische zet naar een goed resultaat zijn ? Een goeie start van Oldeboorn, 

waar de bal veel rond ging en op balbezit werd gevoetbald Thor had niet 

veel in te brengen. Helaas werden de kleine kansen niet afgemaakt, hierdoor 

kwam dan ook de counter van Thor die meteen voor gevaar zorgde. Vanaf 

rechts konden ze naar het goal toe snijden en ontstond er een 1 op 1 situatie 

met keeper Stefan Oosterbaan. In eerste instantie werd deze gered in de 

rebound zat het geluk mee zo dat deze via de lat het veld in kwam en 

weggewerkt kon worden. in de 1e helft zette Boarn 2 een goeie aanval op 

waar Johannes van der Wal aka Bambi ingespeeld werd in de 16, waar 

Bambi zijn truckendoos opentrok werd hij gevloerd dus een penalty ! Hier 

mocht de debutant Sietse v/d Brink voor aantreden en schoof deze beheerst 

in de rechterhoek 1-0. Verder gebeurde er niet veel in de eerste helft en was 

de ruststand dan ook 1-0. De 2e helft was het spelbeeld meteen anders, Thor 

ging druk zetten en daar wisten de mannen van Boarn 2 niet onderuit te 

komen. Oldeboorn probeerde hun eigen spelletje weer te spelen en het 

balletje rond te laten gaan, dit mislukte en resulteerde vrij snel tot de  

1-1. Binne we no wekker ? Heel even zagen de mannen het licht en begon 

het balletje te rollen, hierdoor lag dan ook snel de 2-1 in het net. Een lange 

bal op Jeroen werd met hard werken gecontroleerd, laatstgenoemde bleef 

rustig kijken kapte de keeper uit en schoot binnen ! Door deze prachtige 

actie dacht Corne dit kan ik ook ! Een bal op rechts kwam aan bij Corne, er 

zat maar 1 ding op en dat was "racen" zoals Corne dit altijd noemt. Voor dat 

hij het wist schoot hij op doel en vloog deze met wat hulp van de verdediger 

de goal in 3-1. Helaas kwam Oldeboorn het laatste kwartier erg onder druk 

te staan, met veel opkomende mensen en gevaarlijke corners was het hard 

werken voor Oldeboorn. De 3-2 viel dan ook uit een corner, verder dan hier 

kwam Thor ook niet en heeft Oldeboorn 2 zijn eerste punten behaald ! Een 

goeie start die dit seizoen doorgetrokken moet worden !  

Stefan Oosterbaan 

 

Oldeboorn 2 – Akkrum 2 (1-2) 
Woensdagavond 7 oktober jl. stond er wederom een oefenwedstrijd op het 

programma voor Oldeboorn 2. Een week eerder werd Irnsum 2 (uitkomend 

in de 3
e
 klasse A) olv. van oud Oldeboorn trainer Koos van Dijk, met 

redelijk goed voetbal in met name de eerste helft, nog knap met 1-0 

verslagen. Deze keer mocht “Harm’s black and white army” het opnemen 

tegen Akkrum 2, eveneens uitkomend in de 3
e
 klasse. Het zou wederom een 

wedstrijd worden waarin het niveauverschil (2 klassen) niet of nauwelijks 



  

zichtbaar was. Zowel Irnsum als Akkrum hebben weliswaar (iets) meer 

voetballend vermogen, maar daar staat tegenover dat Oldeboorn 2 de laatste 

wedstrijden steeds vaker laat zien als geheel over een gezonde portie 

werklust/inzet te beschikken en dat is het halve werk. Oldeboorn 2 begon in 

een iets andere samenstelling aan de wedstrijd dan een week eerder tegen 

Irnsum het geval was. Jeroen stond op de ijzers in Leeuwarden, Dennis 

verving Stefan onder de lat i.v.m. een schouderblessure, Hotse en Tim 

mochten weer hun opwachting maken na resp. een lies- en 

hamstringblessure en Johannes W. startte ten koste van Jan Hendrik op de 

rechtsback positie. Het eerste deel van de eerste helft was duidelijk voor 

Akkrum. Oldeboorn kwam maar moeilijk aan voetballen toe en was vooral 

aan het tegenhouden. De slag werd met name verloren op het middenveld, 

maar aanvallend en verdedigend schortte er ook het e.e.a. aan. Dit spelbeeld 

leidde uiteindelijk ook tot de openingstreffer van Akkrum. Na een 

interceptie in het eigen 16-metergebied, nam ondergetekende de bal 

onhandig met de arm mee en hierop besloot scheidsrechter August de Jong 

(terecht) een penalty toe te kennen aan Akkrum. Dennis wist de 

Akkrummer inzet nog bijna met de hand te pareren, maar zag de bal toch in 

het net verdwijnen, 0-1. Na de 0-1 rechtte Oldeboorn enigszins de rug, trok 

het initiatief iets meer naar zich toe en creëerde zelfs een aantal kansen, 

maar tot de aansluitingstreffer leidde dit helaas niet. De ruststand was dan 

ook 0-1 in het voordeel van Akkrum. Na de pauze bleven Arnold O, 

Johannes v/d W en Wilco in de kleedkamer achter. Wiemer, Jan Hendrik en 

Tim waren hun vervangers. De tweede helft begon waar de eerste was 

geëindigd. Een iets scherper en beter voetballend Oldeboorn. Er zat meer 

diepte in het spel en de linies sloten beter aan. Akkrum had hier duidelijk 

moeite mee en liet zich terugdringen, maar loerde nog wel steeds op een 

snelle uitbraak. Desondanks was het Wiemer die op aangeven van broer 

Hotse de stand verdiend gelijktrok door een voorzet vanaf rechts goed mee 

te nemen en binnen te schieten, 1-1. Niet veel later waren de rollen 

omgedraaid en was het Wiemer die op zijn beurt Hotse wist te bedienen, 

maar laatstgenoemde schoot de bal vrij voor de keeper helaas hoog over..  

Oldeboorn begon naar mate de tweede helft vorderde steeds vermoeider te 

raken en dat was duidelijk te zien aan het spel. Bij vlagen werd er erg 

slordig balverlies geleden en hiermee werd Akkrum terug in de wedstrijd 

geholpen. Het spel ging vervolgens op en neer, maar uiteindelijk was het 

toch Akkrum dat aan het langste eind trok. Een voorzet vanaf rechts werd 

door de terug in het veld gekeerde Johannes v/d W. met enige pech tot 

doelpunt gepromoveerd wat Akkrum de winst bracht 1-2. 

Komend weekend staat er eindelijk weer een wedstrijd in 

competitieverband op het programma. In en tegen Mildam moeten de 

punten gepakt worden om aansluiting te houden met de bovenste drie van 



  

de ranglijst. De oefencampagne geeft in elk geval hoop op een goede 

afloop. Jelle-Jacob de Vries 

 

Jeugdverslagen 
Wolvega FC B4 – Oldeboorn B1 

Op zaterdag 10 oktober 2015 moesten wij tegen Wolvega voetballen. Om 

11 uur vertrokken we vanaf Oldeboorn en om 12 uur begon de wedstrijd. 

Wolvega stond onderaan met nul punten en een doelsaldo van 0 voor en 32 

tegen, dus we wisten dat er vandaag absoluut gewonnen moest worden. Ids 

de Roos ontbrak bij Oldeboorn door een blessure. In de eerste helft 

begonnen Wolter en Hessel op wissel, zij zouden later in de eerste helft nog 

in het veld komen. De eerste helft werd direct duidelijk dat deze 

tegenstander een stuk minder goed was als de vorige tegenstanders die we 

troffen dit seizoen. Desondanks werd de eerste helft alsnog afgesloten met 

een 0-0 eindstand, dit kwam vooral omdat onze aanvallers de bal er maar 

niet in kregen. Gelukkig kwam het dit keer in de tweede helft wel goed. 

Ons spel was dit keer in de tweede helft veel beter en dat resulteerde in een 

snelle voorsprong nadat Jarno een goede voorzet van Ids in de goal tikte. 

De tweede goal viel niet snel daarna toen Erben een op een met de keeper 

kwam en beheerst afrondde. Daarna probeerde de scheidsrechter Wolvega 

weer terug in de wedstrijd te laten komen. Hij gaf zomaar een penalty aan 

Wolvega naar een vermeende overtreding van Wolter. Maar gelukkig voor 

ons schoot hun linksvoor de bal op de paal. Daarna kwam Oldeboorn zelfs 

nog onderdruk te staan maar Cedric had een paar goede reddingen in huis 

waardoor hij zijn doel schoon hield. In de slotfase besliste Rik de wedstrijd 

door een corner van Iwan bij de tweede paal binnen te schieten. Zodoende 

werden  voor het eerst sinds begin december van het vorige jaar weer eens 

de 3 punten meegenomen naar huis! Einduitslag 0-3. Iwan Huitema  

 

Oldeboorn D1 – Akkrum D3G 
Zaterdag 3 oktober moesten we voetballen tegen Akkrum. We hebben met  

13-0 gewonnen. De eerste helft stond Ridzert op keep, hij heeft de bal geen 

een keer aangeraakt. De  eerste goal scoorde Tamme uit een corner , daarna 

scoorde Levi, daarna scoorde Jentje 3 goals. Toen het rust was stonden we 

met  5-0 voor. Na de rust scoorde Job ook nog een keer en daarna Levi en 

daarna Job nog twee keer. En de tiende goal scoorde Jentje en daarna Levi 

nog een keer en daarna Jentje ook nog een keer en de laatste goal scoorde 

Erik. Groetjes Ralf van Warmerdam 

 

 



  

Boornbergum D1 – Oldeboorn D1 (10-10-2015) 
De D1 heeft zaterdag weer gevoetbald. Dit keer tegen Boornbergum die aan 

het begin van de wedstrijd 3
e
 stonden. En wij stonden 2

e
 dus dat beloofde 

een spannende wedstrijd te worden. Toen de aftrap was genomen was 

Boornbergum de hele tijd een beetje voor ons goal aan het spelen. En toen 

kregen we een vrije trap tegen maar gelukkig had ik die. Toen hadden we 

een counter en scoorden we. Verder in de 1
e
 helft scoorden we nog 3. Dus 

met rust was het 0-4. In de 2
e
 helft had iedereen er weer zin in. Toen de 

aftrap was genomen gingen we er weer op af en daardoor scoorden we weer 

vrij snel. Toen hadden we weer een tijdje dat Boornbergum weer voor ons 

goal aan het voetballen was maar toen knalden we er weer uit en scoorden 

we er nog 5. Toen had Boornbergum bijna een goal maar die had ik net. 

Dus de eind stand was 0-10 voor ons. Groeten Ridzert  Teunissen.   

 

v.v. Oldeboorn e2 – Sportclub Makkinga e1 
Zaterdag 17 oktober speelden wij tegen Sportclub Makkinga. 

Om 9:30 begon de wedstrijd. 

Opstelling Oldeboorn: 

Joris keeper 

Riemer verdediger  

Sybo middenvelder  

Aniek middenvelder  

Sjoerd middenvelder  

Jesse aanvaller  

Sebastiaan aanvaller 

Mees spits  

Gian op wissel. 

Afwezig: William (Met F1 mee) 

Oldeboorn had een vliegende start. 

Na 2 minuten krijgt Oldeboorn een corner, Sebastiaan raakt hem totaal 

verkeerd maar Sjoerd schiet hem erin.  1-0. 

Sybo zet een aanval op door Sebastiaan aan te spelen. 

Dan wil Sebastiaan Mees aan spelen maar daar komt een been van de 

tegenpartij tussen. De bal stuitert een keer maar Mees schiet en schiet de bal 

toch nog maar net op de lat. Maar Jesse schiet de bal uit de rebound in het 

net.  2-0 na 9 minuten spelen. Mees heeft pijn na een wilde schop en wordt 

vervangen door Gian. Makkinga zet een aanval op wat lijdt tot een redding 

van Joris. In de 11 minuut komt Makkinga alsnog tot een goal via het been 

van Joris. 2-1. Na 12 minuten onderschept Sybo de bal en speelt op 

Sebastiaan en Sebastiaan geeft ook de assist op Jesse al zijn 9
e
 assist van 

Sebastiaan dit seizoen. 3-1. Iets later zet Makkinga weer een aanval op dat 

lijd tot een goal. 3-2. Sybo speelt een goede wedstrijd. 

Na 21 minuten scoort Jesse nog een keer. 4-2. 

In de 2
e
 helft staat Sybo op keep en doet Makkinga het goed. 

Het begint als het geen balbezit heeft te schoppen.                                                          

Later wordt het 4-3. Dan krijgt Joris een kans maar schiet helaas naast. 



  

Al snel wordt het 4-4. Nu begint Oldeboorn zich te haasten. 

Maar we komen 5 minuten voor tijd toch nog achter 4-5. 

dat is uiteindelijk ook de eindstand. 

Wel doen we het goed we staan nu 5
e
 in de competitie. 

24 oktober moeten we tegen Wispolia thuis.  

Kijken of we dan punten kunnen pakken.    Groet Sebastiaan Witteveen 

  

EERSTE OVERWINNING OLDEBOORN F2 – AKKRUM F5 
Zaterdag 9 oktober komt in de boeken te staan dat ons splinternieuwe F2 

team zijn eerste overwinning mocht behalen en ook nog wel tegen Akkrum. 

De verwachtingen waren al hoog aangezien Akkrum onder F2 stond in de 

ranglijst van de competitie (ja dit is mogelijk met zoveel verliespartijen) en 

met de aanschaf van onze nieuwe trainer Henk Vink. Helaas begon Akkrum 

met het scoren van het eerste doelpunt. Maar daarna was het Thomas 

Brandsma die het allereerste doelpunt voor dit team dit seizoen mocht 

scoren. Wat een vreugde langs de lijn. Vervolgens wist Siep de Jong het 

tweede doelpunt te scoren voor Oldeboorn F2. Wat een euforie en 

blijdschap. Daarna volgden nog twee treffers van Fokko Tamminga. Dus 

met een eindscore van 4-1 heeft dit team de eerste 3 punten van het seizoen 

binnen. En die pakken ze ons niet meer af! Volgende week tegen 

Heerenveen F8 die 3e staan in de competitie. Wie weet wat het team na 

deze overwinning volgende week kan presteren. We zullen zien.  

Met een welverdiende lolly van de leider kon iedereen zeer tevreden aan de 

rest van het weekend beginnen. Anneke Brandsma 

  

 

Piet van der Feer Bokaal  
August Faber  10 

Siete Veenstra  5 

Tsjerk Akkerman 4 

Jeroen Beeksma 4 

Anno Huisman Eerste 3 

Robert van Roeden 3 

Aaltsen Bergsma 3 

Robert van Steinvoorn 3 

Sietse van der  Brink 2 

Johannes Nijdam 2 

Patrick Antonissen 2 

Ate Bergsma  2 

Nico Veld  2 

Hotse Dekker  1 

Age de Jong  1 

Klaas Hartmans  1 

Wietse Huisman Wzn 1 

Tom Proot  1 

Johannes Watzema 1 

Corné Schukken 1 

Martin Meester  1 

 



  

Standen senioren 

 

 



  

Kantinedienst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE 

WEEK IS: 

Het juiste antwoord is D: Voor het toekennen van een hoekschop, voor 

een doelpunt en om het spel te hervatten met een vrije schop is geen 

fluitsignaal nodig. Om het spel te hervatten nadat het spel is onderbroken 

vanwege het tonen van een kaart (wegens onbehoorlijk gedrag), is juist wel 

een fluitsignaal nodig. 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 24 oktober  

Oldeboorn E1 – Read Swart E2  10.00 

Oldeboorn E2 – Wispolia E1  09.30 

Langweer F1 – Oldeboorn F2  09.00 

 

Vrijdag 30 oktober (Udiros) 

Udiros 35+ 2 – Oldeboorn 35 +  19.00 

Oldeboorn 35+ - Akkrum 35+ 3  19.35 

Oldeboorn 35+ - Joure 35+  20.10 

 

Zaterdag 31 oktober 

Gorredijk B2 – Oldeboorn B1  11.30 

Heerenveen D6  - Oldeboorn D1 09.00  

Oldeboorn E1 – Joure E7  10.00 

Heerenveense B. E6 – Oldeboorn E2 10.00 

Oldeboorn F1 – Makkinga F1  09.00  

Oldeboorn F2 – Heerenveense B. F6 10.00 

 

Zondag 1 november 

Oldeboorn 1 – de Blesse 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Drachten 4  10.30 

Oldeboorn 3 – Warga 2   10.00 

 

Zaterdag 7 november 

Oldeboorn B1 – Oudehaske B2  11.00 

Oldeboorn D1 – ONT D3  09.30 

Heerenveen E8 – Oldeboorn E1  10.00 

SJO RVC E4 – Oldeboorn E2  10.00 

FFS F1 – Oldeboorn F1   09.00 

Gorredijk F6 – Oldeboorn F2  09.00 

 

Zondag 8 november 

Irnsum 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Donkerbroek 2 – Oldeboorn 2  11.00 

GAVC 3 – Oldeboorn 3   12.00 

 
Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


