
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubblad  nr. 10 

Hoofdsponsor: Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken 

 

,,de Zwart Witten” 



  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 56 nummer 10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet`s overzicht 
Hierbij even een kort en snel overzicht, 

aangezien ik naar de persconferentie van het 

Nederlands Elftal moet. Het blijkt dat Marco van 

Basten nog een paar goeie anecdotes heeft over 

Hakim Ziyech en Tannane…Even een paar 

“shotjes” meldonium, de schaatsen onder, en op 

naar Noordwijk…Ja, we maken wat mee 

momenteel in de topsport. Bemoeizuchtige 

assistent trainers, wederom vele dopingzondaars, een “boze” Max 

Verstappen, een rondvliegende Fernando Alonso, een geweldig handbal 

team (vrouwen), een zwalkend sc Heerenveen dat voor een tussenoplossing 

gaat met trainer Streppel voordat Gert Jan Verbeek wordt aangesteld, sc 

Cambuur dat nog niet kan spreken van het Marcel Keizer effect, een 

hoofdtrainer van de v.v. Oldeboorn die zijn verblijf hier toch maar weer 

mooi eventjes heeft verlengd, PSV dat misschien de wrange vruchten gaat 

plukken als gevolg van deelname aan de Champions League, waardoor 

AJAX de lachende derde wordt.. En dan hebben we natuurlijk ook nog ons 

Louistje. Na de uitschakeling in de Europa League door Liverpool, wist ie 

z’n verblijf afgelopen zondag toch weer te verlengen, en heeft ie zelfs weer 

kans op plaatsing voor de Champions League. Hij blijft ons verbazen!!! 

What A Wonderful World….Dus dan nu maar even kort het overzicht van 

onze ploegen, want we zijn nu met z’n allen alweer een paar weekjes los en 

de resultaten vallen helaas nog niet mee. Oldeboorn F2 heeft alweer een 

paar forse nederlagen moeten slikken tegen resp. Jubbega en Sport Vereent 

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van 

onze oud speler en bezorger van ons clubblad in het Lege 

Midden. 

                                 Cor de Boer 
 

Wij wensen Willy veel sterkte met dit grote verlies. 

 



(8-1 en 0-6). Zaterdag a.s. inhalen tegen Joure F9. De week erop vrij. 

Oldeboorn F1 kreeg ook gelijk een pak slaag van Heerenveen met 8-0, 

maar wisten zich zaterdag j.l. prima te herstellen met een 3-1 overwinning 

op DWP. Ook zij mogen zaterdag a.s. inhalen, en wel thuis tegen 

Heerenveense Boys. De week erop ontvangen ze Joure F7. Dezelfde lijn 

doortrekken, dan komt het helemaal goed. Oldeboorn E2 was ik vorige 

keer helemaal vergeten….Mijn oprechte excuses daarvoor. Ook zij hebben 

inmiddels de bal laten rollen. Helaas wel wat te vaak de verkeerde kant op 

tegen DWP. Een 8-2 nederlaag…Komende zaterdag naar Sport Vereent E2 

maar weer opnieuw proberen. Op 2 april op naar Aengwirden. Oldeboorn 

E1 heeft ook nog niet aan een overwinning mogen ruiken. Beide eerste 

wedstrijden gingen verloren. Tegen Heerenveen werd het nipt 2-1, maar 

zaterdag was de nederlaag wat hoger, 0-7 tegen Jubbega. Zaterdag 

ontvangen ze SJO RVC E2 en de week erop gaan ze naar Heerenveen. 

Oldeboorn D1 heeft de beste start van de jeugdteams. Zij wonnen de eerste 

wedstrijd met 7-2 van Opende en speelden zaterdag j.l. gelijk in Grou (1-1). 

Zij spelen komende zaterdag ook een inhaalwedstrijd uit bij ONR. Een 

week later gaan ze naar SJO WTTC en ook daar worden de punten binnen 

gesleept. Oldeboorn B1 mocht zowaar weer een keer genieten van een 

overwinning (2-1 tegen CVVO B3), maar helaas was dat genieten weer van 

korte duur. Zaterdag j.l. was Read Swart toch wel weer te sterk met 6-0. 

Komende zaterdag maar even “uitpuffen” en dan een week later maar weer 

proberen GAVC B3 een kopje kleiner te maken. Oldeboorn 35+ is ook 

weer “los”. Afgelopen vrijdag werd in Mildam gespeeld, en er volgden 

maar liefst 3 overwinningen op resp. Aengwirden (2-1), Read Swart (3-1) 

en Mildam (4-0). Een flitsende start!! Volgende toernooi is op vrijdagavond 

8 april a.s. op ons eigen sportcomplex. Be there!!! Oldeboorn 3 heeft alleen 

tegen FVC gespeeld, maar wel even met 3-2 gewonnen. Zondag a.s. mogen 

ze thuis om 10.00 u. van Akkrum 3 een chocolade paashaas maken. De 

week erop gelijk alweer een derby. Dan komt GAVC 3 langs. 

Spannend…Oldeboorn 2  sprokkelt hier en daar toch wat puntjes. Deze 

jonge ploeg versloeg eerst Udiros met 3-1, om een week later verdienstelijk 

met 1-1 gelijk te spelen tegen Mildam. Afgelopen zondag was Drachten 4 

echter net te sterk met 6-4. Komend paasweekend zijn ze vrij, en dan een 

week later komt Donkerbroek op bezoek. Oldeboorn 1 leek goed op weg 

naar de bovenste plaatsen met overwinningen op Veno (3-2) en 

Kraggenburg (1-0), maar helaas stokte de motor afgelopen zondag een 

beetje bij hekkensluiter De Blesse. Uiteindelijk ging men huiswaarts met 

een 2-2 gelijkspel. Het kan verkeren…Komend weekend maar even 

“relaxen”, en dan een week later Irnsum er maar even “inkakken”..Het kan 

in deze maffe competitie nog alle kanten op. Want ja; “Het moeilijke van 

een makkelijke wedstrijd is om een zwakke tegenstander slecht te laten 

voetballen”…..Ik zou zeggen “break an egg” en tot de volgende keer. 

 



Column 
Het rook er naar kaassoufflés en vlammetjes. Aan het plafond hingen 

obscure voetbalshirtjes, met een laagje stof erop. In de hoek: een enorme 

televisie met livebeelden van NEC - Heracles, met het volume net te hard.  

Er was zelfs een geïmproviseerd rookhok, maar daar zat niemand, omdat de 

mensen hier verdomme zelf wel uitmaakten waar ze rookten. Om half elf 's 

ochtends werd het eerste biertje getapt, stiekem, want officieel mag dat 

geloof ik pas na twaalven. In deze kantine, u begrijpt dat, klopte werkelijk 

alles. Vrees niet: dit stukje wordt niet slechts nostalgisch en romantisch, 

want dat is me te gemakkelijk. Je hebt ook prachtige nieuwe  voetbal-

kantines namelijk, met wijds uitzicht over alle velden, en met een dorpskerk 

in de verte. Je kunt er met één elleboog aan de bar hangen, en met de andere 

arm driftig meezwaaien op 'Leef je eigen leven' van André Hazes, terwijl je 

verderop net de spits van het zesde ziet uithalen (hoog over de 

ballenvanger). Ook heel mooi: de 'gerestylede' voetbalkantine, waar de 

plaatselijke meubelmaker een paar kekke nieuwe loungebanken heeft 

getimmerd, met appeltjesgroene loungekussens. De statafels zijn er van 

trendy steigerhout. Het barpersoneel heeft nieuwe polo's gekregen. Oók 

appeltjesgroen. Oude meuk is niet per se beter, kortom, maar voor een 

goede voetbalkantine gelden wel een paar gouden wetten, en het zou goed 

zijn als elke voetbalkantinecommissie zich daar voortaan strikt aan houdt. 

Allereerst: koop géén dure afzuiginstallatie. Wilfred Genee kan u van alles 

wijsmaken, maar een goede voetbalkantine staat of valt bij de geur van oud 

vet. Zorg dus dat het snackloket zich op een strategische locatie bevindt, 

liefst niet te dicht bij de deur. Ook belangrijk: voetbalfoto's. Bij voorkeur 

volkomen willekeurig, vergeeld en scheef ingelijst. Hoe meer voetbalfoto's 

uit verschillende tijdperken (inclusief het heden) des te beter. Hang ze 

kriskras door elkaar. Geef niet alleen het eerste elftal een plekje, maar ook 

de B3 uit 1987, en een collage van het jeugdkamp uit 2003, en laat die 

vooral voor altijd hangen. Een beetje voetbalkantine heeft een 'club van 

honderd'-bord, en aan die 'club van honderd' kun je feilloos aflezen met wat 

voor voetbalclub we hier te maken hebben. Je hebt club van honderds waar 

Sjaak, ome Cor en Rivelino de dienst uitmaken, maar ook club-van-

honderd-borden met 'architectenbureau Van Koningsbrugge' erop. De 

ambitieuze voetbalclub herken je aan de alomtegenwoordigheid van 

sponsors in de kantine. Ballensponsors, wedstrijdsponsors, broodje van de 

weeksponsors. Ook onmisbaar: een vitrine cq. prikbord met krantenknipsels 

en dienstmededelingen. 'Leiders gezocht!' 'Doe mee met de sponsorloop'. 

'Heren trainers, denk aan uw schuttingtaal!' De bruine kroeg is vaak 

gekoesterd en bezongen, de voetbalkantine relatief weinig, terwijl ze in veel 

opzichten vergelijkbaar zijn, als centrale plek in ons sociale leven. Ze 

hebben allebei hun eigen universele binnenhuisarchitectonische kenmerken, 

en hun eigen universele menukaart. In het geval van de voetbalkantine: roze 

koeken, AA'tjes in alle kleuren, snack-assorti, filterkoffie voor een euro. En 



vergeet ook het zwarte letterbord niet, met van die onhandige witte 

schuiflettertjes, pal naast het snackloket. (Merkwaardig genoeg bestaan die 

borden alleen nog in voetbalkantines.) John de Bever uit de speakers. Leren 

voetballen die in een netje boven de bar zijn gehangen, bij wijze van 

versiering.  Een vol krat bier op tafel. Een leeg kratje bidons pal ernaast. En 

links in de hoek staat een etalagepop, gehuld in de nieuwste Masita-

clubkleding, met het voetbalbroekje (haha!) op de knieën getrokken. 

Voetbalkantines zijn allemaal anders, maar het gaat erom dat ze een klein 

beetje hetzelfde blijven. 

Uit onze clubbladen (12) 
                               HOERA !!! 

Eindelijk is het een onzer donateur gelukt alle dertien toto uitslagen goed te 

voorspellen. Hij was bepaald ongelukkig dat nog 29 andere deelnemers zo 

slim waren dit te doen. Toen de buit echter verdeeld was bleef er toch nog 

het lieve sommetje van ca. f4500,- over. Ook een van onze leden behoorde 

vorige week bij de gelukkigen. Hij had 12 uitslagen goed voorspeld en kon, 

ook door het grote aantal tweede prijswinnaars nog ruim f150,- in ontvangst 

nemen. Dit is voor ons een beste reclame. Alle weldenkende en `dol op geld 

zijnde` leden, donateurs en anderen moeten nu met de toto meedoen. Uw 

buitenkansje ligt in Den Haag te wachten. Doet U niet mee dan onthoudt U 

Uw vrouw dat mooie japonnetje en Uw zoon die prachtige 

voetbalschoenen. Vijf prijzen vielen reeds in Oldeboorn gedurende dit 

seizoen. Allemaal dus aan de slag. Win toto deelnemers en geef ze op bij  

S. Knol. Eenmaal komt de prijs. Vult U hem deze week goed in, dan 

volgende week reeds, anders duurt het nog even. Maar eens zal de  prijs 

voor U komen.  

 (overgenomen uit clubblad 13 – 3
e
 jaargang – 5 december 1962) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Tijdens het spel slaat een verdediger (niet de doelverdediger) met zijn hand 

de bal uit het doel. Hij raakte hierbij de bal achter de doellijn, op het 

moment dat de bal nog niet in zijn geheel het doelvlak had gepasseerd. Wat 

zal de scheidsrechter moeten beslissen? 

A. Hij onderbreekt het spel en stuurt de verdediger van het speelveld door 

het tonen van een rode kaart. Hierna hervat hij het spel met een strafschop 

voor de aanvallende partij 

B. Hij onderbreekt het spel en stuurt de verdediger van het speelveld door 

het tonen van een rode kaart, hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal 

C. Hij onderbreekt het spel en stuurt de verdediger van het speelveld door 

het tonen van een rode kaart, en hervat het spel met een indirecte vrije 

schop voor de aanvallende partij 

D. Hij laat gewoon doorspelen, want de bal werd geraakt buiten het 

speelveld 



Wedstrijdverslagen 
VV OLDEBOORN - FC KRAGGENBURG 

Zondag 13 maart stond de wedstrijd VV Oldeboorn tegen FC Kraggenburg 

op het programma. Beide ploegen hadden hun twee voorgaande wedstrijden 

winnend afgesloten en waren erop gebrand om deze reeks door te zetten. 

Met de uitwedstrijd nog in het achterhoofd ( 5-2 verlies) wist Oldeboorn dat 

dit niet een gemakkelijke opdracht zou worden. Dit bleek ook wel in de 

eerste helft. Op een moeilijk bespeelbaar veld wisten beide ploegen weinig 

kansen te creëren. Robert van Roeden leek nog een keer aantal gevaarlijk te 

worden, maar werd in en rond de zestien te worden gevloerd. De 

scheidsrechter zag er echter geen overtreding in en  liet doorspelen. In het 

restant van de eerste helft werden beide keepers weinig op de proef gesteld 

tot het moment dat Age de Jong mocht aanleggen voor een vrije trap op 

randje zestien. Dit was het gevolg van goed druk zetten op de achterhoede 

van Kraggenburg, waarna de bal bij terecht kwam bij Tsjerk Akkerman. 

Tsjerk kwam door een lichte aanraking ter val en verdiende zo een vrije 

trap. Dit bood Age de Jong een uitgelezen kans om de score te openen. Met 

een verwoestende knal laag in de rechterhoek zorgde hij vlak voor rust voor 

de 1-0. Kort hierna werd er gefloten voor het rustsignaal. De tweede helft 

liet in eerste instantie hetzelfde beeld zien als in de eerste helft. 

Kraggenburg ging echter meer risico’s nemen in hun jacht naar de gewenste 

gelijkmaker en begon steeds meer opportunistisch te spelen . Hierdoor 

ontstond er voor Oldeboorn ruimte om het af te maken in de omschakeling. 

Age de Jong kon een terugspeelbal op de keeper onderscheppen. De hoek 

werd echter te lastig om nog te kunnen scoren.  Robert van Roeden was na 

een aantal goede acties nog dichtbij, maar zijn schoten waren van 

onvoldoende kracht om het de keeper lastig te maken. In het slot van de 

wedstrijd kwam Kraggenburg met tien man te staan. De verdediger van 

Kraggenburg had eerder in de wedstrijd een klein opstootje met Age gehad, 

waarbij beide speler een gele kaart ontvingen. Even later probeerde Tsjerk 

Akkerman richting keeper te gaan. D e bal werd echter tegengehouden door 

een hand van de tegenstander. Lang kon Oldeboorn niet genieten van de 

man meer situatie, want ook Age kreeg zijn tweede gele kaart van de 

middag nadat hij de tegenstander licht natrapte.  De 1-0 voorsprong kwam 

echter niet meer in gevaar, omdat Kraggenburg niet bij machte was om 

kansen te creëren tegen de sterke verdediging van Oldeboorn.  

Al met al een prima overwinning voor de Boarnsters dat weer keurig op een 

vierde plek staat,  al staat het allemaal wel erg dicht bij elkaar. Volgende 

week staat de wedstrijd tegen hekkensluiter De Blesse op het programma.  

Hopelijk tot ziens. Anno Huisman 

 

 

 



de Blesse 1 – Oldeboorn 1 
In de afgelopen drie wedstrijden heeft Oldeboorn 9 punten gepakt en daar 

wilde het vandaag in en tegen de Blesse graag 12 punten van maken. Dit 

was echter niet aan de beginfase van de wedstrijd af te lezen. De Blesse, 

ondanks dat ze al zo goed als gedegradeerd zijn, ging er vol tegen aan en 

maakte dan ook verdiend de 1-0. De linksback van de Blesse mocht geheel 

vrij het middenveld oplopen, kapte daarna simpel een mannetje van 

Oldeboorn uit en schoot vervolgens geweldig raak.  Nu zou je toch denken 

dat de Boarnsters wel wakker geschud waren. Dit bleek echter het 

tegendeel, want binnen een mum van tijd was het ook 2-0. De rechtsbuiten 

van de Blesse maakte een goede loopactie naar binnen toe, kreeg de bal op 

maat aangespeeld en schoot de bal vervolgens beheerst in het doel. Waar de 

mannen van Piet de Winter en Wieger Huisman de laatste weken weinig 

kansen weggaven, moesten er nu in 20 minuten tijd al twee doelpunten 

geïncasseerd worden. Gelukkig begon Oldeboorn na de 2-0 beter te spelen 

en kreeg het ook kansen. Echter wilde de scheidsrechter eerst even laten 

zien dat hij ook op het veld stond. Nadat Klaas Hartmans bij de rechtsback 

van de Blesse wegdraaide, floot de scheids voor een overtreding en gaf hij 

Klaas een gele kaart. Als reden van de gele kaart gaf hij aan dat Klaas de 

nummer twee van de Blesse in zijn ballen had geknepen. Als er al enige 

vorm van contact was, dan waren het zeker niet de balletjes aangezien de 

rechtsback daar geen last van had en we weten allemaal wel hoeveel pijn 

het kan doen als een vrouw (of man) je echt goed in je ballen knijpt ;). Toen 

Klaas vervolgens in het bijzijn van de scheids vroeg aan de nummer 2 of de 

waarneming van de scheids klopte zei die glashard ja. In het heetst van de 

strijd had iedereen waarschijnlijk hetzelfde gedaan, maar na een half uur 

terwijl je met 2-0 voorstaat en er nog niks is voorgevallen? Genoeg geluld, 

Oldeboorn moest zichzelf terug knokken in de wedstrijd. Dit gebeurde dan 

ook in de 35
ste

 minuut. Een terugspeelbal werd slecht geraakt door de laatste 

man van de Blesse, Klaas kon de bal onder controle krijgen, voorlangs 

kruisen en vervolgens de 2-1 maken. Oldeboorn was terug en kreeg steeds 

meer controle op de wedstrijd. Dit bleek ook uit een mooie aanval uit vele 

schijven die uiteindelijk via Robert bij Age terecht kwam. In plaats van dat 

Age de bal afgaf aan Robert die helemaal vrij voor de goal stond, koos hij 

voor een stift die helaas naast ging. Een gemiste kans om voor de rust 2-2 te 

maken. Na de rust ging Oldeboorn verder waar het voor rust gebleven was, 

aanvallen. Er werd nog meer druk naar voren gezet waardoor het ook meer 

grip op de wedstrijd kreeg. Dit resulteerde ook in meer gevaar voor het doel 

van de Blesse. Na een goede pass van Johannes Nijdam, kon Age alleen op 

de keeper af en vervolgens beheerst de 2-2 maken. Oldeboorn ging daarna 

op jacht naar de 3-2, maar kon doordat te weinig mensen in de wedstrijd 

zaten weinig meer creëren. De Blesse daarentegen creëerden, op een kleine 

kans na, ook weinig meer. Dit was wederom ook de verdienste van de 

verdediging van Oldeboorn die de laatste weken steevast hun niveau halen. 



Hoogtepunt of dieptepunt (hoe je het maar wil bekijken) was dan ook dat de 

scheidsrechter na commentaar van een toeschouwer, de trainer van 

Oldeboorn achter de boarding stuurde. Desalniettemin floot de scheids een 

uitermate goede wedstrijd en liet hij duidelijk zien dat hij klaar is voor de 

volgende stap in zijn carrière.  Klaas Hartmans  

 

Oldeboorn 2 – Mildam 2 
Na een fantastische zege op Udiros 3 (de toenmalige nummer 2) van vorige 

week stond er weer een nieuwe uitdaging voor de deur. De huidige nummer 

2, Mildam.  Een wedstrijd waarin Mildam wel even dacht te winnen omdat 

de vorige wedstrijd gewonnen werd met 5-0. Beide teams waren gelijk fel 

vanaf de aftrap en wilden kostte wat het kost winnen. Mildam creëerde al 

vanaf het begin een aantal goede acties/kansen waarbij de verdediging van 

Oldeboorn gelijk op scherp stond. Ook Oldeboorn deed zijn best om tot 

scoren toe te komen. Bij Oldeboorn werden ook een aantal schoten gelost 

met helaas geen resultaat. Het lukte Mildam tóch nog voor rust om een 

fraaie goal te scoren. Na een overheerlijk bakje thee van de barkeepers en 

een team bespreking in de rust, ging iedereen weer gedreven de 

kleedkamers uit. Aan beide kanten vielen ook in de tweede helft weer een 

aantal kansen waarin Mildam toch de overhand had. Het was voor 

Oldeboorn een extra tandje er bij. Harm wisselde Jelle-Jacob voor August 

Faber om zo voorin met een extra aanvaller te spelen en wat extra verse 

lucht. Met nog iets minder als 10 minuten op de klok gooide Johannes van 

der Wal zijn inworp richting de 16 meter naar August. August draait knap 

weg en schiet de bal zo in de korte hoek. 1-1!! Mildam had deze uitslag niet 

verwacht en was zwaar geïrriteerd. Oldeboorn was uiteraard erg tevreden 

met deze punt. Op naar de nummer 1.  Drachten 4 – Oldeboorn 2. 

Jeroen Beeksma 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn B1 -  CVVO B3 

De eerste wedstrijd na de winterstop begon gelijk goed, 2-1 gewonnen. In 

de eerste helft stond het een tijdje 0-0 tot Rik de 1-0 maakte, Iwan de 2-0 en 

vlak voor het eind maakte CVVO nog de 2-1. Rico Hielkema 

 

Oldeboorn D1-Opende D2 
De wedstrijd was op 12 maart om 09:30 in Aldeboarn. Het was heel mooi 

weer dus de wedstrijd begon al goed. We kwamen op 1-0 voorsprong door 

een goal van Tamme Veenstra. Nog in de eerste helft kwam de 2-0 het 

doelpunt werd gemaakt door Levi van der Wal. Paar minuten voor rust 

kwam ook nog de 3-0 doelpunten maker Jentje Brandsma. Toen was het 

rust. De tweede helft begon. Direct na de rust scoorde opende 3-1. We 

dachten nu moeten we doorzetten anders maken ze straks nog een goal. We 

kregen het in die periode steeds moelijker en die goal kon zomaar eens aan 



de andere kant vallen. We scoorden de 4-1 doelpunten maker Jentje 

Brandsma. Opende scoorde vlak daarna de 4-2. Later scoorde Tamme 

Veenstra nog 2 doelpunten en Levi van der Wal nog 1. Zonder de 

verdedigers en de middenvelders hadden we ook niet gewonnen. De uitslag 

7-2 voor Aldeboarn. Groetjes Levi van der Wal 

 

VV Heerenveen F7 – VV Oldeboorn F1 
Op deze prachtige, zonnige zaterdagochtend zijn de boys & girls van F1 

vertrokken om aan te treden tegen F7 van VV Heerenveen. Allemaal waren 

ze een beetje onder de indruk van het enorme sportcomplex, maar dat ging 

gelukkig niet ten koste van de strijdlust. Iets later dan gepland begon de 

wedstrijd. Fanatiek werd de bal door beide ploegen vlot over een weer 

gespeeld, met af en toe wat botsinkjes en valpartijtjes, net als bij de profs.  

F1 van Oldeboorn scoorde een aantal ‘bijna’-goals, maar helaas gingen ze 

bij rust de box in met een achterstand: 4-0. Na de peptalk van de leiders en 

een beker drinken, ging F1 er in de tweede helft weer even enthousiast 

tegenaan als in de eerste helft. Sem stond op doel en heeft erg zijn best 

gedaan, er werd behoorlijk aanvallend gespeeld door Heerenveen. Gelukkig 

werd een paar keer een goal voorkomen omdat de lat of de paal werd 

geraakt, maar een eindstand van 8-0 kon helaas uiteindelijk niet worden 

voorkomen. Niet getreurd om dit verlies, volgende week gaan ze gewoon 

weer knetterhard hun best doen! Thea van Maren 

 

Oldeboorn F2 - Sport Vereent F1  (19 maart) 
Op deze koude voorjaarsdag hebben onze jongens een mooie wedstrijd 

gespeeld! In de eerste helft was Jorrit de keeper en hij heeft heel wat ballen 

tegengehouden. Super! Sport Vereent had het zwaar! In de tweede helft 

moesten we even weer op gang komen. Dit heeft een aantal doelpunten 

tegen tot resultaat gehad.  Thomas was nu keeper en ook hij heeft 

supergoed gekeept en er voor gezorgd dat de stand bij 0 - 6 bleef.  

Al met al een leuke wedstrijd en een mooi samenspel. Leoniek Boersma 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is A: Op het moment dat de verdediger de bal raakt is 

de bal nog in het spel (het doelvlak was nog niet geheel gepasseerd). Hij 

maakt dus hands en voorkomt daarbij ook nog een duidelijke scoringskans. 

De persoonlijke straf is derhalve het tonen van de rode kaart en daarnaast 

moet voor de handsbal een strafschop worden toegekend aan de 

aanvallende partij. 

 

 



Schoonmaakschema 
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. 

 

Piet van der Feer Bokaal 
August Faber 15 

Age de Jong 11 

Robert van Roeden 10 

Jeroen Beeksma 10 

Hotse Dekker 6 

Siete Veenstra 6 

Tsjerk Akkerman 5 

Anno Huisman 5 

Aaltsen Bergsma 5 

Nico Veld 5 

Ate Bergsma 4 

Sietse van der  Brink 3 

Johannes Nijdam 3 

Robert van Steinvoorn 3 

Klaas Hartmans 2 

Arnold Oosterbaan 2 

Corné Schukken 2 

Patrick Antonissen 2 

Wietse Huisman Wzn 1 

Tom Proot 1 

Johannes Watzema 1 

Floris Crone 1 

Martin Meester 1 

Kantinediensten zondag 



  

Kantinediensten zaterdag 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 26 maart 

ONR D2 – Oldeboorn D1  09.00 

Oldeboorn E1 – SJO RVC E2  10.00 

Sport Vereent E2 – Oldeboorn E2 09.00 

Oldeboorn F1 – Heerenveense B. F5 09.00 

Oldeboorn F2 – Joure F9  10.00 

Zondag 27 maart 

Oldeboorn 3 – Akkrum 3  10.00 

Zaterdag 2 april 

GAVC B3 – Oldeboorn B1  12.15 

SJO WTTC D2 – Oldeboorn D1 09.15 

Oldeboorn E1 – Irnsum E2  10.00 

Aengwirden E2 – Oldeboorn E1 10.30 

Oldeboorn F1 – Joure F7  09.00 

Oldeboorn F2 vrij  

Zondag 3 april 

Oldeboorn 1 – Irnsum 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Donkerbroek 2  10.30 

Oldeboorn 3 – GAVC 3   10.00 

Vrijdag 8 april (Oldeboorn) 

Oldeboorn 35+ - Read Swart 35+ 19.15 

Aengwirden 35+ - Oldeboorn 35+ 19.45 

Oldeboorn 35+ - Mildam 35+  20.15 

Zaterdag 9 april 

Oldeboorn B1 – Heerenv. Boys B4 11.00 

Oldeboorn D1 – Rottevalle D2  09.30 

Heerenveen E8 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn E2 vrij 

Akkrum F4 – Oldeboorn F1  09.00 

Gorredijk F7 – Oldeboorn F2  14.30 

Zondag 10 april 

Black Boys 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Udiros 3 – Oldeboorn 2   10.00 

Frisia 4 – Oldeboorn 3   10.30 

 

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 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


