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Als bestuur krijgen wij klachten, dat er gerookt wordt in de kantine.  

Dit kan echt niet!! 

We zijn dan ook genoodzaakt de regels over het roken aan te scherpen. 

ER MAG ONDER GEEN BEDING GEROOKT WORDEN IN DE 

KANTINE, BOXEN EN BESTUURSKAMER. 

Daarnaast is er ook overlast van het roken bovenaan de trap, de rook en 

geur trekt naar binnen en bezoekers moeten er door heen lopen. 

MET DIRECTE INGANG MAG ER OOK NIET MEER GEROOKT 

WORDEN BOVEN AAN DE TRAP. 

(De asbakken zullen onder aan de trap gezet worden) 

 

 
 
We vragen een ieder met klem zijn verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Piet`s overzicht 
Hierbij dan het laatste overzicht van 2015. 

Was het me toch een voetbaljaartje…..Of 

toch niet echt? Vooruitkijkend zal 2016 niet 

veel brengen op het hoogste niveau. Geen 

EK voor “onze jongens”. Hoe is het toch 

mogelijk? Daarnaast ook geen deelnemers 

meer in de Europa League (ook gewogen en 

zeer teleurstellend te licht bevonden). 

Misschien dat Foppe nog voor wat reuring kan zorgen bij sc Heerenveen. 

Geke heeft toestemming gegeven om tot het eind van het seizoen zijn 

“ding” nog een keer te mogen doen. Daarna moet het dan toch echt 

afgelopen zijn…Alhoewel, Foppe als bondscoach is dat misschien nog iets 

voor de KNVB, en dan onder het “nieuwe” motto; “we moeten vanaf heden 

gewoon alle wedstrijden winnen”….Overigens hoop ik niet dat de 

eventuele nieuwe directeur bij sc Heerenveen, Luuk Eijsenga, voor dezelfde 

problemen zorgt als bij o.a. de wielerploegen van T-Mobile, Saeco en 

Rabobank. Hier werd wel erg systematisch omgesprongen met doping (en 

verzwegen…). Bij sc Heerenveen is men toch hopelijk nog steeds gewoon 



dat een wedstrijd kan worden gewonnen op een boterham met 

pindakaas…Dan hebben we ook nog ons andere zorgenkindje in Fryslan 

(hoewel ze zelf af en toe denken dat ze niet in of bij Fryslan horen…), 

namelijk sc Cambuur. Spelen zij m.i.v. het volgend seizoen nog wel op het 

hoogste niveau? Henkie zal wel zeggen; “Sodemieter lekker op, daar wil ik 

helemaal geen stress van hebben”, maar of hij daar de 2
e
 helft van de 

competitie wel mee weg komt lijkt me niet (het was “Kloten van de 

bok”…). Henkie en Foppe doen er goed aan om alvast aan een stukje 

“Fryslan promotie” te doen in het kader van KH 2018…Of onze 

hoofdcoach wel stressbestendig is, moet ook blijken tijdens de 2
e
 

seizoenshelft. Piet de Winter en z’n maten laten het voor wat betreft de 

resultaten ook behoorlijk afweten de laatste weken. De laatste beide 

wedstrijden gingen met 3-0 verloren. Dit resp. tegen Steenwijkerwold en sc 

Bolsward. Ja, en dan zak je zomaar weer weg op de ranglijst naar positie 

10, en komen de onderste plaatsen ook weer in zicht. Piet echter kennende 

gebruikt hij straks ook de termen “Kloten van de bok”, “Stress? Sodemieter 

lekker op”. Gewoon de kop ervoor met z’n allen, en dan komt het wel weer 

goed! Oldeboorn 2 lijkt de winterstop in te gaan met de rode 

(kerst)lantaarn. Technisch Directeur “Katje” heeft de winterstop nog wat 

om over na te denken. Misschien ’s even koffie drinken met Guus, die is 

toch vrij…De 3-2 nederlaag tegen ODV 2 was een nipte, maar het kwartje 

moet binnenkort ook ’s een keer de andere kant opvallen. Misschien heeft 

Guus nog wat tips…Als enige ploeg mogen zij komend weekend nog een 

keer aantreden, en wel in en tegen Donkerbroek. Zit er een verrassing aan te 

komen? Oldeboorn 3 wist in Leeuwarden weer eens wat punten te 

sprokkelen, 2-3 winst. Helaas was Nicator 4 zondag duidelijk te sterk (2-6). 

Een 7
e
 plaats is nu hun deel. Gewoon middenmotertje dus. Moet na de 

winterstop ook beter kunnen. Oldeboorn B1 wist op de valreep bijna nog 

een puntje te pakken thuis tegen Mildam, maar helaas de wedstrijd duurde 

deze keer net te kort….(2-3 nederlaag). Hopelijk gaan ze de komende 

winterstop benutten om vrijdag’s onder de bezielende leiding van Jan 

Berensen te zorgen dat ze er fysiek en conditioneel weer staan begin maart. 

De voorlaatste plaats op de ranglijst is hun deel. Oldeboorn D1 wist de 

laatste wedstrijd nog wel met 5-2 te winnen van ONB D4, maar de titel was 

reeds vergeven aan Drachtster Boys. Een prima 2
e
 plek is een uitstekende 

prestatie van dit team. Oldeboorn E1 moest op de valreep ook nog even 

een 7-1 nederlaag slikken bij Sport Vereent en afgelopen zaterdag ook een 

nederlaag bij Heerenveen (5-2). De 10
e
 plek op de ranglijst zegt wel 

voldoende. Ook dit kan na de winterstop alleen maar beter gaan. 

Oldeboorn E2 eindigde na een 4-5 nederlaag tegen Aengwirden toch wel 

op een keurige 6
e
 plaats. Oldeboorn F1 wou hier kennelijk niet voor onder 

doen, en zodoende eindigen zij ook op een 6
e
 positie. Dit na o.a. de 

overwinning op Heerenveense Boys met 4-5, en als slotstuk een 4-6 

nederlaag tegen Read Swart. Oldeboorn F2 moest ook de laatste 2 



wedstrijden de punten aan de tegenstander laten. Jubbega mocht met 4-1 

winnen, en Heerenveen F8 gunden ze zelfs 19 doelpunten!!! Eindresultaat 

een 10
e
 plek. Al met al niet veel positieve resultaten, maar zoals ik al eerder 

zei, dan kan het na de winterstop alleen maar beter gaan….We laten het 

voetballen voorlopig even voor wat het is en zeggen: 

 
Allemaal maar fijne dagen en vooral een gezond en sportief 2016 

gewenst. 
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SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Op weg naar het veld, voor aanvang van de wedstrijd, ziet de scheidsrechter 

dat een speler van ploeg A en een wisselspeler van ploeg B elkaar slaan. 

Wat zal hij nu beslissen? 

A. Hij stuurt beide spelers weg door het tonen van de rode kaart, zij mogen 

niet worden vervangen. 

B. Hij stuurt beide spelers weg door het tonen van de rode kaart, zij mogen 

nog wel worden vervangen. 

C. Hij stuurt beide spelers weg door het tonen van de rode kaart. De speler 

van ploeg A mag wel worden vervangen, maar de wisselspeler van ploeg B 

mag niet worden vervangen. 

D. Hij stuurt beide spelers weg door het tonen van de rode kaart. De speler 

van ploeg A mag niet worden vervangen, maar de wisselspeler van ploeg B 

mag wel worden vervangen. 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

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

Uit onze clubbladen (9) 
Attentie!! 

Voor de komende zondag zijn de volgende verslaggevers aan de beurt: voor 

het eerste elftal Jac. Wagenaar voor het tweede H. de Roos, jun. A 

Sj.Huisman en jun, B S van Sinderen. Een ieder wordt verzocht, deze 

verslagen vooral niet te laat in te leveren> 

(overgenomen uit clubblad 2 – 3
e
 jaargang – 12 september 1962) 

Aan de spelers van het tweede elftal 

Jongens het gaat goed. 4 wedstrijden 8 punten; 28 voor en 0 tegen, een tot 

nu toe uitstekend resultaat. Maar toch is er iets niet in orde. Er wordt tijdens 

de wedstrijd door onze spelers veel te veel commentaar geleverd. Dat is niet 

nodig. We voetballen allen voor ons plezier en trachten het zo goed 

mogelijk te doen. Een ieder maakt wel eens een fout, en dat zien we zelf 

ook wel en daarom behoeft het niet door een ander gezegd te worden. De 

eerstvolgende keer moeten we allen trachten een wedstrijd uit te spelen 

zonder commentaar te leveren op scheidsrechter, tegenstanders en 

medespelers. Kees Wiersma  

(overgenomen uit clubblad 6 – 3
e
 jaargang – 10 oktober1962) 

 

Jeugdverslagen 
DWP B1 – Oldeboorn B1 

Zaterdag 26 september moesten wij voetballen tegen dwp.  We moesten uit 

voetballen om 10 uur moeten we verzamelen bij het voetbalveld. Om 11 uur 

moesten we voetballen. In het begin van de wedstrijd ging het best wel 



goed maar toen het eerste tegen goal kwam kwamen er gelijk nog een paar 

bij. Het stond in de pauze volgens mij 6-0 voor hun. Toen de tweede helft 

begon kregen we gelijk nog een goal tegen daarna ging het steeds wel 

redelijk goed. Het is uiteindelijk 9-0 geworden. 

Gr rinse tijsma 

 

Gorredijk B2 – Oldeboorn B1 
Ook deze keer vielen er geen doelpunten aan onze kant.  

We hebben 7-0 verloren tegen Gorredijk maar ondanks de nederlaag 

hebben we toch nog een mooie dag gehad!  

Groeten Leon Siemonsma 

 
Oldeboorn B1 – Mildam B1 

Zaterdag 5 december speelden wij tegen Mildam B1. 

Bij rust stond het 0-2 voor Mildam, maar er was ook nog een doelpunt van 

ons afgekeurd wegens buitenspel. 

Vlak na rust werd 0-3. 

Vervolgens werd er weer een doelpunt afgekeurd. 

Op het laatst scoorde Oldeboorn toch nog 2 doelpunten en werd het ook nog 

spannend. 

Maar het was niet genoeg… 

Het werd 2-3 Erben Hof 

 

De wedstrijd tussen Irnsum – Oldeboorn: 
In de eerste helft erg spannend en iedereen deed goed zijn best, de eerste 

helft ging super en dat eindigde met 0-0 we begonnen toen de 2
e
 helft wel 

goed maar halverwege de 2
e
 helft kwam er een goal voor Irnsum en toen 

lieten we de kopjes hangen en toen kwamen er meer een meer en toen 

kregen we op het eind nog een kans alleen ging die jammer genoeg mis. En 

toen was de wedstrijd afgelopen met 6-0 verlies . Jarno Doornekamp 

 

Overzicht Oldeboorn B1 1e seizoenshelft. 
Om een overzicht te schrijven van de 1

e
 seizoenshelft waarin “slechts” 3 

puntjes werden gepakt zal wel niet simpel zijn, echter als we dit groepje af 

en toe bezig zagen, konden we ook wel weer genieten. Ook al was het niet 

altijd “oogstrelend”, het plezier was er volgens ons wel, en daar gaat het 

toch ook nog steeds om. Iedere training en wedstrijd even een stoot 

frisse/gezonde lucht naar binnen werken is tegenwoordig ook al heel 

wat…Als voorbereiding op het seizoen was er besloten om ons in te 

schrijven voor het bekertoernooi. Deze wedstrijden konden dan mooi 

worden beschouwd als oefenpotjes voor dit wel erg jonge team. Een team 

dat voor de helft nog bestaat uit C-junioren. Het zou een gok blijven of ze 



een beetje stand konden houden dit seizoen. Hierbij een kort overzicht van 

de gespeelde wedstrijden: 

22-8-2015 Oudehaske B2 – Oldeboorn B1. Hoe verrassend, we stonden 

met de rust op een 0-1 voorsprong! Dit leek erop. Een prima doelpunt van 

Rinse, na een schitterende aanval over de vleugels. Helaas kwam het 

krachtsverschil de 2
e
 helft naar boven, en verloren we alsnog met 1-4. 

1-9-2015 Oldeboorn B1 – Joure B3. Vooraf werd er door de spelers van 

Joure gezegd dat het wel 0-10 zou worden. Ze hielden helaas geen 

woord…..Het werd 0-11. Voor onze jongens, met name in een prima 1
e
 

helft (0-2 ruststand), was het alleen maar tegenhouden. 

5-9-2015 Oldeboorn B1 – Akkrum B2. Onze westerburen waren kennelijk 

toch niet helemaal zeker van hun zaak, en vonden het nodig om ook nog 

een paar B1 spelers op te stellen. Door deze spelers werd het voor wel erg 

lastig een resultaat te behalen. Na een 0-10 achterstand wisten we de 2
e
 

helft wel met 3-2 te winnen…Dit nadat de B1 spelers van Akkrum hun 

werk hadden gedaan, en waren gewisseld. Eindstand 3-10. Doelpunten van 

Rinse, Hessel en Iwan. 

19-9-2015 Oldeboorn B1 – De Blesse B1. Onze eerste competitiewedstrijd. 

De ruststand gaf weer enige hoop (2-2, doelpunten Jurrit en Iwan). Helaas 

kwamen we ook nu weer tekort in de 2
e
 helft. De inzet viel ver terug, en 

uiteindelijk werden we met 3-8 afgeserveerd. Het laatste doelpunt kwam 

van de voet van Hessel.  

21-9-2015 Blue Boys B1 – Oldeboorn B1. Een avondwedstrijd in Nijbeets. 

Ik heb vanwege de duisternis niet veel van de wedstrijd mee gekregen, maar 

ik had ook het idee dat dit voor enkele spelers gold. Na een slappe 

vertoning werd er terecht met 5-0 verloren. Drie doelpunten vielen 

rechtstreeks uit corners…Is mij verteld…Onze verdedigers zagen kennelijk 

ook niets.. 

26-9-2015 DWP B1 – Oldeboorn B1. Ook deze wedstrijd was binnen een 

kwartier alweer beslist. Nadat we het probeersel 4:4:2 hadden “ingevoerd”, 

bleek ook dit niet te werken. In de 2
e
 helft volledig afgedroogd, en het werd 

uiteindelijk 9-0. Inzet ook nu zeer matig… 

3-10-2015 Oldeboorn B1 – Akkrum B2. Nemen we vandaag revanche op 

de bekernederlaag? Hopelijk geen B1 spelers bij Akkrum…Doordat we 

veel te veel ontzag hadden voor Akkrum wisten ze ook nu weer te winnen, 

en wel met 0-6. Fysiek kwamen we weer te kort. 

10-10-2015 Wolvega B4 – Oldeboorn B1. Voorafgaand aan deze wedstrijd 

hadden de leiders besloten dat ze na een nederlaag sterk zouden overwegen 

om de handdoek te gooien….Zonder dat de spelers hiervan op de hoogte 

waren, wisten ze dan uiteindelijk deze laagvlieger op een nederlaag te 

trakteren. Met een 0-3 overwinning togen we huiswaarts. De smadelijke nul 

was gelukkig weg…Doelpuntenmakers waren Jarno, Erben en Rik. Hoop 

doet leven… 



17-10-2015 Oldeboorn B1 – GAVC B2. Dat hoop af en toe van korte duur 

kan zijn, bleek deze zaterdag maar weer. Na een zeer matige 1
e
 helft en een 

achterstand van 0-6, werd er gelukkig in de 2
e
 helft meer gestreden, maar 

het kwaad was alweer geschied. GAVC ging met een 0-9 overwinning 

huiswaarts.  

31-10-2015 Gorredijk B2 – Oldeboorn B1. Ondertussen werden we ook 

geconfronteerd met wat blessures, waardoor het team er niet sterker (fysiek) 

op werd. Dat bleek deze wedstrijd ook maar weer ‘s. Voor de rust was het 

alweer bekeken (4-0), en de 2
e
 helft kregen we ook nog 3 om de oren. Met 

een goeie inzet van een paar spelers halen we geen resultaten, zoveel is wel 

duidelijk.  

14-11-2015 Oldeboorn B1 – Irnsum B1. Zowaar een prima wedstrijd met 

de juiste instelling!! Een klein uur werd de koploper op 0-0 gehouden. 

Helaas brak toen het lijntje en werd er in de laatste 20 minuten nog 6 keer 

gescoord, 0-6. De leiders hadden, zoals zo interessant gezegd, 

“aanknopingspunten” gezien….. 

21-11-2015 Oldeboorn B1 – Oudehaske B2. De laatste kans volgens ons 

om in puntenaantal gelijk te kunnen komen met o.a. Akkrum. Aangezien dit 

een inhaalwedstrijd was bleek ook Oudehaske graag gebruik te maken van 

B1 spelers, en zodoende onze jongens kansloos te laten. De nederlaag was 

wederom fors, 2-10. Doelpuntenmakers Erben en Iwan. 

28-11-2015 Joure B3 – Oldeboorn B1. Volgens mij wel de best 

voetballende ploeg in onze competitie. Dat bleek op kunstgras ook maar 

weer ‘s. Wat dachten we van een ruststand van 9-0!! In de 2
e
 helft nam 

Joure wat gas terug, maar werd het uiteindelijk wel onze grootste nederlaag, 

14-0…..Dit mede ook door onze hulp d.m.v. 2 eigen doelpunten. Iedereen 

snakt naar het einde van de 1
e
 seizoenshelft… 

5-12-2015 Oldeboorn B1 – Mildam B1. Heeft Sinterklaas nog wat in de 

zak voor onze jongens? Toch wel. Na een 0-3 achterstand kwamen we in de 

slotfase nog prima terug tot 2-3. Helaas net niet…Ondanks de stormachtige 

wind was de inzet beduidend beter dan in de vele voorafgaande 

wedstrijden. Door 2 doelpunten van Rik konden we toch enigszins met 

opgeheven hoofd deze toch wat teleurstellende 1
e
 seizoenshelft afsluiten.  

Rest in de winterstop nog het MFT zaalvoetbaltoernooi (alleen voor C-

junioren) in het Soccerdome in Heerenveen, en deelname aan het Douwe 

Venema Toernooi in Akkrum. Hopelijk hebben jullie ook daar weer veel 

plezier, en gaan we in maart op voor de 2
e
 seizoenshelft. Allemaal komende 

winter het krachthonk in, dan komt het vast goed na de winterstop. Rest ons 

nog de scheidsrechters te bedanken (Jan v.d. Woude, August Faber, Arjen 

v.d. Bij, Johannes v.d. Wal, Dennis Faber, Anno Huisman, Arnold 

Oosterbaan en last but zeker not least Jelle Teunissen die ons op het laatste 

moment uit de brand hielp!). Zonder jullie kunnen er geen wedstrijden 

worden gespeeld!! Hartstikkene bedankt!! Ook alle ouders weer bedankt 

voor het rijden en hun, door ons zeer gewaardeerde, aanwezigheid. Dan nu 



allemaal maar weer de piek bovenin en de ballen erin hangen…en veel 

plezier de komende tijd, en alvast een Voorspoedig en Sportief, maar vooral 

gezond 2016 gewenst. 

De leiders. 

 

Wat een team!!! 

 

De sfeer is weer goed!! V.l.n.r. Hessel, Jurrit, Sietse, Jisk, Cedric, 

Jarno, Anouk, Iwan, Wolter, Ids T., Rik, Leon, Ids R., Rinze, Rico en 

Erben. 

 

Ook zij wensen jullie allemaal een sportief en gezond 2016 !!!! 
 

Oldeboorn d1 – ONB d4 
Wij moesten zaterdag 5december om 9:30 voetballen tegen ONB D4. Wij 

moesten de 1
e
 helft tegen de wind in en die was heel hard.  Wij scoorden de 

1
e
 goal maar toen kregen we 2 tegen in de rust stond het 2-2. De 2

e
 helft 

ging beter wij scoorden nog 3 goals. Aan het eind van de wedstrijd moesten 

we nog op de foto. Groeten Lyanne Huitema 

 



 

Oldeboorn E1- Nieuweschoots E2 
We moesten thuis spelen tegen Nieuweschoot . 

We kwamen 0-1 achter te staan. Toen scoorde 

Dani 1-1. Daarna scoorden ze nog een keer  
toen scoorde Kyran 3 keer achter elkaar. Toen 

stond het 4-2 en daarna scoorden Jorn 

Dani & Jitske en toen stond het 7-3 en toen 

hebben we gewonnen! Hessel Jelsma 

 

Sport Vereent E2 – Oldeboorn E2 
Op 28 november, de één na laatste wedstrijd voor de winterstop.. ..Gingen 

we op weg naar , niet al te ver: Sport Vereent. Op enkele afwezigen na met 

precies 7 heren en één dame, dus 8-8 was de beste optie want tegenwoordig 

willen we spelen en niet op reserve.. Het ochtend zonnetje probeerde er 

doorheen te komen wat een mooi sfeerbeeld gaf. Als Leider,Coach,wasser, 

rijder en schrijver (van dit stukje) voor 1 dag, aan mij de schone taak deze 

de E2 Naar Voren te brengen… Na de aftrap gingen onze Ee-tjes rap 

vooruit! Binnen de 1
e
 5 minuten 0-2 al dat gaf het team ‘vleugels’ waardoor 

nr 3 en 4 ook al snel vielen maar vlak voor rust kwam de tegenstander met 

2 mooie doelpunten al wat terug. Rust in met 2-4.  De tegenstander had zich 

na de rust goed herpakt waardoor het moeilijker werd voor onze Ee-tjes om 

verder uit te bouwen op de score. Beide teams waren goed aan elkaar 

gewaagd zowel in technisch voetbal als fysiek...maar helaas voor 

Oldeboorn kwam de tegenstander gevaarlijk dichterbij qua score en was de 

stand vlak voor tijd al gelijk 6-6. De tegenstander wist het tempo nog een 

beetje op te voeren en schoot vlak voor het eindsignaal hard in, 7-6! 



Helaas niet gelukt maar erg hard gewerkt. Op naar de laatste wedstrijd voor 

de winterstop….  Groeten van de Heit van Mees Beeuwkes 

 

Jubbega F4 – Oldeboorn F2 
De jongens van Aldeboarn f2 mochten in Jubbega hun kunsten vertonen. 

De tegenpartij was een gemengde groep welke in de persoonlijke duels 

goed getraint leken te zijn. Jubbega ging,  op sportieve wijze, bij ieder duel 

door tot de bal weer in bezit van het team was. De zwart witten lieten echter 

door goed samenspel zien, gegroeid te zijn en als team een geduchte partij 

te zijn geworden. Jammer genoeg vloog de bal vier keer over onze eigen 

doellijn.  Gelukkig werd, in het winderige Jubbega, de eer van de zwart 

witten met een briljant tegenddoel  hoog gehouden. Mooi teamspel, 

indrukwekkende solo,s, en sportief gespeeld. Gr Frans Damstra 

 

 

Standen senioren 
1 Warga 1 12 26 

2 Black Boys 1 13 23 

3 Steenwijkerwold 1 13 23 

4 VWC 1 13 23 

5 SC Bolsward 1 12 21 

6 Old Forward 1 13 19 

7 RKO 1 12 18 

8 VENO 1 13 17 

9 Oosterlittens 1 12 16 

10 Oldeboorn 1 13 16 

11 Renado 1 12 14 

12 Kraggenburg FC 1 13 14 

13 Irnsum 1 12 11 

14 Blesse De 1 13 6 

 

1 Drachten 4 8 24 

2 ODV 2 9 17 

3 Mildam 2 7 15 

4 Udiros 3 8 12 

5 Donkerbroek 2 6 7 

6 ONB 4 7 7 

7 Bakkeveen 3 8 6 

8 Thor 2 8 6 

9 Oldeboorn 2 7 5 

 

1 Nicator 4 12 34 

2 Sparta'59 1 10 24 

3 Warga 2 11 22 

4 GAVC 3 11 22 

5 Akkrum 3 11 20 

6 Frisia 4 9 17 

7 Oldeboorn 3 11 16 

8 Flamingo SC 2 10 14 

9 FVC 4 13 8 

10 Leovardia 3 11 6 

11 Annaparochie St. 3 11 4 

12 Friesland 4 12 4 

 

 



Eindstanden jeugd 
1 Irnsum B1 11 28 

2 Joure SC B3 10 26 

3 Mildam B1 10 22 

4 GAVC B2 10 21 

5 Gorredijk B2 10 21 

6 Blesse De B1 10 21 

7 Oudehaske B2 11 12 

8 Blue Boys B1G 9 9 

9 DWP B1 10 9 

10 Akkrum B2 10 9 

11 Oldeboorn B1 11 3 

12 Wolvega FC B4 10 0 

 

1 Drachtster Boys D5 11 31 

2 Oldeboorn D1 11 28 

3 GAVC D2 11 28 

4 Boornbergum'80 D1G 10 21 

5 Heerenveen D6 11 17 

6 Blue Boys D1 10 16 

7 ONB D4 11 14 

8 ONT D3 11 10 

9 Sweach De D2 11 10 

10 Irnsum D2 11 9 

11 RWF D2G 11 4 

12 Akkrum D3G 11 0 

 

1 Heerenveense B. E5 10 24 

2 Langweer E1G 10 22 

3 Gorredijk E3 8 17 

4 Heerenveen E6 9 17 

5 Sport Vereent E1 9 14 

6 Joure SC E7 10 14 

7 Oudehaske E2 9 12 

8 Read Swart E2 9 9 

9 Heerenveen E8 9 7 

10 Oldeboorn E1 9 6 

11 Nieuweschoot E2 10 6 

 

1 Jubbega E3 11 31 

2 Thor E1G 11 30 

3 Heerenveense Boys E6 11 28 

4 Heerenveense Boys E8 10 18 

5 Aengwirden E1G 10 16 

6 Oldeboorn E2 11 15 

7 Sport Vereent E2 11 14 

8 Sportclub Makkinga E1 9 11 

9 Wispolia E1G 10 11 

10 SJO RVC E4 11 7 

11 GAVC E4 10 1 

12 Langweer E2G 11 1 

 

1 Thor F1G 11 33 

2 Mildam F1 10 24 

3 Wispolia F1G 11 24 

4 Heerenveense Boys F4 10 21 

5 Read Swart F2 11 21 

6 Udiros F2G 11 18 

7 Oldeboorn F1G 11 18 

8 Aengwirden F2G 11 12 

9 Sportclub Makkinga F1 11 12 

10 Sport Vereent F1 11 6 

11 FFS F1 10 3 

12 Gorredijk F4 10 0 

 

 

 



1 Joure SC F6 11 30 

2 Irnsum F3 10 27 

3 Heerenveen F8 11 27 

4 Heerenveen F11 11 24 

5 Heerenveense Boys F6 11 24 

6 Joure SC F7 11 16 

7 Gorredijk F6 11 13 

8 SJO RVC F6 11 12 

9 Jubbega F4 11 12 

10 Oldeboorn F2 11 6 

11 Langweer F1 9 0 

12 Akkrum F5 10 0 

 

Schoonmaakschema 
Week 02 3

e
 11 t/m 16 januari 

Week 06 2
e
 8 t/m 13 februari 

Week 10 1
e
 7 t/m 12 maart 

Week 14 E1 4 t/m 9 april 

Week 18 E2 2 t/m 7 mei 

Week 22 D’s 30 mei t/m 4 juni 

Week 26 B’s 27 juni t/m 2 juli 

Week 36 35+ 5 t/m 10 sept. 

 
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het antwoord had C moeten zijn: hij stuurt beide spelers weg door het 

tonen van de rode kaart. De speler van ploeg A mag wel worden vervangen 

omdat de wedstrijd nog niet was aangevangen. Een wisselspeler die zich 

schuldig maakt aan ernstig gemeen spel mag echter niet meer worden 

vervangen. 

 

Wedstrijdprogramma 
Zondag 24 januari 

Oldeboorn 1 – Oosterlittens 1  14.00 

 

Zondag 31 januari 

VWC 1 – Oldeboorn 1   14.00  
 

Zondag 14 februari 

Oldeboorn 1 – RKO 1   14.00 

Oldeboorn 3 – Akkrum 3  10.00 

 

Zondag 21 februari 

Renado 1 – Oldeboorn 1  14.00 

St. Annaparochie 3 – Oldeboorn 3 10.30  

 

Zondag 6 maart 

Oldeboorn 1 – VENO 1   14.00 

 

 



  

Oefenprogramma 
Laatste training vrijdag 18 december 

Start training dinsdag 5 januari 2016 

Oefenwedstrijd dinsdag 12 januari 20.00  
Oldeboorn – Sleat 

Oefenwedstrijd zondag 17 januari 14.00 

Harkema Opeinde – Oldeboorn 

Start competitie zondag 24 januari 14.00 

Oldeboorn – Oosterlittens 

Schaduwwedstrijd  

De Walden - Oldeboorn 

 

 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Piet van der Feer Bokaal 
August Faber 12 

Jeroen Beeksma 6 

Siete Veenstra 6 

Anno Huisman 5 

Age de Jong 5 

Robert van Roeden 5 

Tsjerk Akkerman 4 

Aaltsen Bergsma 4 

Sietse van der  Brink 3 

Johannes Nijdam 3 

Ate Bergsma 3 

Robert van Steinvoorn 3 

Nico Veld 3 

Arnold Oosterbaan 2 

Patrick Antonissen 2 

Hotse Dekker 1 

Klaas Hartmans 1 

Wietse Huisman Wzn 1 

Tom Proot 1 

Johannes Watzema 1 

Floris Crone 1 

Corné Schukken 1 

Martin Meester 1 

 

 

 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 

Schoonmaakschema 
Week 02 3

e
 11 t/m 16 januari 

Week 06 2
e
 8 t/m 13 februari 

Week 10 1
e
 7 t/m 12 maart 

Week 14 E1 4 t/m 9 april 

Week 18 E2 2 t/m 7 mei 

Week 22 D’s 30 mei t/m 4 juni 

Week 26 B’s 27 juni t/m 2 juli 

Week 36 35+ 5 t/m 10 sept. 

 



  

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


