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Jaargang 56 nummer 11 



Piet`s overzicht 
Zo, dat waren me de 2 weekjes ook wel 

weer. In het vorige overzicht wat zitten te 

ouwehoeren over van alles en nog wat 

(lekker belangrijk…), breekt een dag later 

de pleuris uit in Brussel. Weer 2 dagen later 

staat de (sport)wereld opnieuw even stil. 

Nu bij het overlijden van Nederlands 

grootste (sport)ambassadeur. Zo vielen we 

de afgelopen anderhalve week van het ene in het andere grote eerbetoon. 

Overweldigend gewoon!!! En hij verdiende het!! We zullen z’n magistrale 

oneliners nog tot in lengte van dagen blijven gebruiken (ook in dit 

overzicht..). Dan was er ook weer opnieuw een bericht over een 

“vermoedelijk” dopingschandaal, waarbij een Britse arts beweert 150 

topsporters van doping te hebben voorzien. Ik ben zeer benieuwd wat daar 

uiteindelijk uitrolt, en of er bekentenissen zullen volgen. Er gaat nl. 

momenteel in de Premier League in Engeland wel een team “als de 

brandweer”….Tot op heden wordt er beweerd dat ze dat op o.a. pizza’s 

doen. Mijn geloof in het bedrijven van eerlijke (top)sport is helaas al lang 

verdwenen. Ik kijk nergens meer van op. Overigens was de doping die de 

grote meester (Cruijff) o.a. gebruikte een peukje en het oplossen van een 

kruiswoordpuzzel op de plee voor de wedstrijd…..Those good old days. 

Dan maar over naar de verrichtingen van onze teams (op een schone 

manier…). Oldeboorn F1 heeft weer een paar grote uitslagen te pakken. 

Op 26 maart ging Heerenveense Boys er nog met de buit vandoor (1-6), 

maar afgelopen zaterdag werd Joure met 9-0 weggevaagd. A.s. zaterdag 

gaan ze ook Akkrum even inpakken, en de week erop mogen ze bij 

Heerenveense Boys revanche halen. Oldeboorn F2 wist helaas geen punten 

te behalen. Tegen Joure werd het 1-5 en zaterdag j.l. 2-6 tegen SJO RVC. 

Dan zaterdagmiddag om 14.30 u. in Gorredijk maar opnieuw proberen, en 

anders de week erop ook maar revanche nemen in Joure. Oldeboorn E2 

kreeg met 11-2 klop van Sport Vereent, maar een week later wisten ze 

Aengwirden op 3-3 te houden. Zit dus progressie in. Zaterdag a.s. maar 



even van een rustdag genieten en dan de week erop vlammen thuis tegen 

Sport Vereent. Maandag 11 april spelen ze om 19.00 u. thuis nog een 

inhaalwedstrijd tegen SJO RVC. Oldeboorn E1 trok beide wedstrijden ook 

helaas weer net aan het kortste eind. SJO RVC was met 2-7 duidelijk te 

sterk, maar Irnsum kwam maar net goed weg met een 4-5 overwinning. 

Zaterdag naar Heerenveen en de week erop naar SJO RVC. Oldeboorn D1 

wist net niet van ONR te winnen (4-3 nederlaag). Toch wisten ze afgelopen 

zaterdag netjes van de koploper SJO WTTC te winnen met 0-2 (en dat 

geheel op eigen kracht !!). Komende zaterdag thuis tegen de nummer 3 

Rottevalle en de week erop ook revanche thuis tegen ONR. Hopelijk 

stroomt de ziekenboeg langzaam maar zeker wat leeg.. Oldeboorn B1 is 

nog wat zoekende en worstelen met de vraag wat nu belangrijker is; voorin 

doelpunten maken, of achterin tegenhouden. Als echter beide niet lukt 

verlies je met 3-2 van GAVC, hetgeen niet nodig was geweest…Zaterdag 

maar op voor 3 puntjes thuis tegen Heerenveense Boys en dan een week 

later weer thuis, en wel tegen Balk. Ik verwacht toch wel wat puntjes in een 

competitie waar alles nog redelijk open ligt. Oldeboorn 35+ mag vrijdag 

avond ook weer aan de bak. Op ons eigen sportcomplex ontvangen ze Read 

Swart, Aengwirden en Mildam. Oldeboorn 3 wist uiteindelijk 2 keer een 4-

6 nederlaag op het scorebord te krijgen. Tegen zowel onze buren uit 

Akkrum, alsook tegen GAVC moesten de jongens Jan Fischer z’n meerdere 

erkennen. Zondag krijgen ze het ook weer lastig in Leeuwarden tegen 

Frisia. De week erop ontvangen ze Sparta uit Deinum en op woensdag 20 

april mogen ze dan om 19.00 u. inhalen in en tegen Warga 2. Doelpunten 

gegarandeerd. Oldeboorn 2 scharrelt na de winterstop hier en vooral daar 

wat puntjes bij elkaar. Afgelopen zondag moest Donkerbroek er in de 

slotfase met 1-0 aan geloven. Deze stand stond zelfs ’s middags nog op het 

scorebord!!! Zondag dan maar even naar Nieuwehorne (Udiros) en maar 

hopen dat ze geen strafschop mee krijgen…anders gaat de keeper weer bij 

de palen staan. Een week later ontvangen ze Bakkeveen 3 thuis. Oldeboorn 

1 wist ook nu weer niet de volle winst te pakken. Thuis tegen Irnsum 

konden ze in de slotfase een 2-1 voorsprong niet vasthouden. Irnsum pakte 

in de absolute slotfase terecht nog een puntje mee. Zondag a.s. volgt de 

lastige uitwedstrijd tegen Black Boys uit Sneek. Een week later rest dan een 

vrije zondag. Allemaal maar weer veel voetbalplezier, en zorg er vooral 

voor dat je niet met een lege voetbaltas richting het sportveld gaat (“wie de 

schoen past, vergete hem…”). Ter afsluiting nog eentje van de meester; “De 

basis is de bal zo snel mogelijk onder controle te krijgen, zodat je iets meer 

tijd hebt om te kijken”….Geen speld tussen te krijgen lijkt me. Doe 

allemaal je voordeel er mee. 

 

 

 



Uit onze clubbladen (13) 
Er zijn nog enkele leden die niet gekeurd zijn. Wie dat zijn zal de 

betrokkenen wel bekend zijn. Wij willen hen er echter op wijzen dat zij, 

wanneer zij bij de hervatting van de competitie nog niet gekeurd zijn, niet 

zullen worden opgesteld. Ten eerste is dit voor de betrokkenen 

onverantwoordelijk en ten tweede komt dit de vereniging op een dikke 

boete te staan. Wees dus verstandig, zet mogelijke bezwaren, wat deze ook 

mogen zijn, aan de kant, en laat U keuren. 

(overgenomen uit clubblad 17 – 3
e
 jaargang – 6 februari1963) 

 

De verslaggevers voor komende zaterdag en maandag zijn resp, R. Bantema 

voor zaterdag, J. Visser voor maandag voor het eerste en L. Visser voor het 

tweede, de verslaggevers voor de junioren worden door de junioren-

commissie aangewezen. Helpt mee ons blad zo boeiend mogelijk te maken 

en breng op tijd Uw verslag. De verslaggevers van vorige week, die in 

gebreke gebleven zijn, kunnen alsnog hun verslag op de Sparstraat 4 

bezorgen. 

(overgenomen uit clubblad 20 – 3
e
 jaargang – 10 april 1963) 

 
SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

Een speler heeft tijdens het spel een uitgewisselde speler, die zich binnen 

het speelveld bevindt, een klap gegeven. Wat beslist de scheidsrechter als 

hij hiervoor het spel heeft onderbroken? 

A. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de uitgewisselde 

speler stond en toont de rode kaart aan de overtreder 

B. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler stond die 

de klap aan de uitgewisselde speler gaf, en toont de rode kaart aan de 

overtreder 

C. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het 

spel werd onderbroken en toont de rode kaart aan de overtreder 

D. Hij toont de overtreder de rode kaart en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 

onderbroken 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn D1-GAVC D2 

Zaterdag 19 maart moesten wij uit tegen GAVC D2 voetballen het was een 

hele spannende wedstrijd. Op het begin hadden wij en hun heel veel kansen 

maar ze gingen er maar niet in. Toen was de eerste helft afgelopen. In de 2
de

 

helft ging het op het begin precies hetzelfde. Maar later in de 2
de

 helft had 

GAVC D2 een doelpunt gescoord, 1-0 achter maar voetbalden door en toen 

scoorde levi met een assist van tim. De wedstrijd was bijna afgelopen. Toen 



was de laatste corner voor ons. Maar jammer genoeg ging die over de 

achterlijn. De eindstand was dus 1-1. Groetjes: Jentje Brandsma  

 
DWP E3 – Oldeboorn E2 

Het heeft even geduurd, maar zaterdag 19 maart was het dan toch écht zo 

ver: de eerste wedstrijd van het voorjaar voor E2. Na een prima 

herfstseizoen was het weer even opstarten. Dit eerste duel vond plaats in 

Sintjohannesga, bij DWP (de wite peal). Nadat bij het inspelen de nodige 

ballen uit de sloot waren gevist, ging het los! Helaas vielen de doelpunten 

in eerste instantie vooral in het (voor ons) verkeerde goal. Tot 4-0, want 

toen wist Mees er eentje in te leggen (4-1)! De rust gingen we in met 5-1. 

Maar de tweede helft gewoon met frisse moed begonnen! De eerste goal gaf 

meteen weer hoop: 5-2 door Jesse! Helaas konden de dame en heren van 

Boarn er geen nieuwe goals aan vast knopen, DWP wel. Eindstand 8-2, 

maar wél goed gespeeld! En goed gekeept door Joris en William! Toch 

waren er een paar die na afloop meer zagen in een carrière als 

speelgoedautochauffeur (zie foto). Maar ach: volgende week nieuwe 

kansen! Groetjes van Yde Wierda 

 

Jubbega F4 – Oldeboorn F2 
Vroeg vertrok F2 naar Jubbega. Jubbega begon sterk en al snel werd het 

eerste doelpunt gemaakt. Ook het tweede doelpunt van Jubbega volgde 

snel. Gelukkig was Syb de Jong erg scherp en bracht Oldeboorn met een 

prachtig schot op 2-1. Oldeboorn speelde goed maar helaas was Jubbega 

wat feller. Na de rust lukte het Oldeboorn niet de draad weer op te pakken. 

Jubbega wist dan ook de einduitslag op 7-1 te brengen. Fokko Tamminga 

 
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: Als de bal in het spel is en een speler begaat een 

gewelddadige overtreding binnen het speelveld tegen een gewisselde speler, 

dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal 

was op het moment van onderbreking, terwijl de straf voor de overtreder 

een rode kaart is. 

 

 

 

 



Pupil van de week 
Naam: Sem van der veen 

Leeftijd en team: 8 jaar F1 

Op welke plaats speel je: keeper of verdediger 

Op welke plaats speel je het liefst: keeper 

Beste voetballer ter wereld: Messi 

Beste voetbalclub ter wereld:  FC Barcelona  

Leukste televisie programma: Teen Titans 

Doe je ook aan andere sporten: Nee 

Heb je huisdieren: Ja 2 hondjes en een cavia 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Johannes van der Wal 

Wat eet je het liefst: Stampot boerenkool 

Wat eet je liever niet: Paprika 

 

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  18 
Age de Jong  12 

Robert van Roeden 11 

Jeroen Beeksma 10 

Hotse Dekker  6 

Aaltsen Bergsma 6 

Siete Veenstra  6 

Tsjerk Akkerman 5 

Anno Huisman  5 

Nico Veld  5 

Ate Bergsma  4 

Robert van Steinvoorn 4 

Sietse van der  Brink 3 

Johannes Nijdam 3 

Klaas Hartmans  2 

Arnold Oosterbaan 2 

Corné Schukken 2 

Patrick Antonissen 2 

Peter Krako  2 

Wietse Huisman Wzn 1 

Tom Proot  1 

Johannes Watzema 1 

Floris Crone  1 

Tjitse de Jong   1 

Martin Meester  1 

 



Kantinediensten zondag 

 

Kantinediensten zaterdag 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
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 

 

Maandag 11 april 

Oldeboorn E2 – SJO RVC E5  19.00 

 

Zaterdag 16 april 

Oldeboorn B1 – Balk B3  11.00 

Oldeboorn D1 – ONR D2  09.30 

SJO RVC E2 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn E2 – Sport Vereent E2 09.30 

Heerenv. Boys F5 – Oldeboorn F1 08.45 

Joure F9 – Oldeboorn F2  11.30 

 

Zondag 17 april 

Oldeboorn 2 – Bakkeveen 3  10.30 

Oldeboorn 3 – Sparta`59 1  10.00 

 

Woensdag 20 april 

Warga 2 – Oldeboorn 3   19.00 

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 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


