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Van de bestuurstafel 
LEDEN GEVRAAGD: Toestemming aanleg zonnepanelen 

In verband met de toekomst en duurzaamheid van onze mooie voetbalclub 

is de commissie bestaande uit Harke Hartmans, Haaye van der Heide en 

Frans Goerres de afgelopen tijd druk bezig geweest  met de volgende vraag: 

Is het interessant om zonnepanelen aan te leggen op het dak van de 

kantine? 

Het oordeel is positief en de plannen zijn inmiddels zover afgerond dat het 

bestuur hierbij toestemming wil vragen aan de leden. 

Ontvangen subsidie! 

Met dank aan Albert Nijholt is er met groot succes een subsidie aanvraag 

afgerond, wat ruim €4.800,- heeft opgeleverd! De totale investering is 

€20.000,-. De resterende € 15.200,- zal de club zelf moeten betalen. Om dit 

mogelijk te maken heeft het bestuur allerlei ideeën, waaronder een grote 

crowdfundingsactie (maar daarover volgend seizoen meer). Wij hebben er 

in ieder geval alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 

Lening om direct te beginnen! 

Om zo spoedig mogelijk met de aanleg van de zonnepanelen te kunnen 

starten is iemand bereid gevonden om het bedrag voor te schieten. Deze 

lening moet natuurlijk wel zo snel mogelijk, maar binnen de mogelijkheden 

terugbetaald worden.  

Dit heeft als grote voordeel dat  we dus direct kunnen starten en dat de 

aanleg van de panelen in samenwerking met de tennisclub gedaan kan 

worden. 

En wat levert dit nu op? 

Wanneer we de zonnepanelen in 2015 al gehad zouden hebben zou dit ons € 

1.500,- bespaard hebben.  Wanneer de zonnepanelen 20 jaar meegaan 

bespaart dit de club dus € 30.000,-! 

Bezwaar maken? 

Indien je als lid bezwaar hebt tegen de aanleg van zonnepanelen kun je dit 

kenbaar maken bij een van de bestuursleden. Een e-mail mag natuurlijk 

ook: penningmeestervvo@hotmail.com.  

Bezwaar maken kan tot en met 15 mei 2016.   

 

mailto:penningmeestervvo@hotmail.com


Piet`s overzicht 
 

Helaas deze keer geen overzicht ivm ziekte 

(griep)!!!! 
 

 

 

Uit onze clubbladen (15) 
Welpenwedstrijd Zondagmorgen 10 uur 

Doel: H.R. Nieuwland    ZWART SHIRT  

Achter: W. de Vries en S. Jager 

Midden: D. v/d Heide, J. Jelsma en J. Simons 

Voor: T. v/d Meulen, A. Leemburg, Joh. Brouwer, D. Valk en Y. Walstra 

Reserve: D. Oosterbaan 

 

Doel: H. Wagenaar    WIT SHIRT 

Achter: S. G. Rodenburg en M. J. v/d Velde 

Midden: O. Venema, J.H. Nieuwland en K. v/d Velde 

Voor: J. v/d Meer, H.J. Nieuwland, D. Akkerman, J. v/d Heide en J. de Jong 

Reserve: S. de Jong 

Scheidsrechter de heer R. Mulder 

(overgenomen uit clubblad 23 – 3
e
 jaargang – 1 mei 1963) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team 

heeft gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door 

een tegenstander op een buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op 

dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze wisselspeler zich tegen 

de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter, als hij 

hiervoor het spel heeft onderbroken? 

A. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler 

een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de 

schoppende speler 

B. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler 

een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de 

wisselspeler 

C. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler 

een waarschuwing en hervat het spel met een strafschop tegen de 

schoppende speler 

D. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler 

een waarschuwing en hervat het spel met een scheidsrechtersbal 



Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn 1 – Bolsward 1 

Op zondag 24 april stond het thuisduel tegen SC Bolsward op het 

programma voor VV Oldeboorn. Een lastige tegenstander voor de 

Boarnsters, want sinds de oprichting van SC Bolward werd er nog niet van 

hun gewonnen.  Ook in de uitwedstrijd eerder dit seizoen werd met 3-0 

verloren in Bolsward. Maar SC Bolsward uit of thuis is nogal een verschil 

gebleken dit seizoen, de meeste punten werden behaald op het kunstgras in 

Bolsward. Met nog 4 wedstrijden voor de boeg doet Oldeboorn goed mee 

om de 3
e
 periode en is het dus belangrijk om punten te pakken vandaag, 

willen ze nog kans maken op een toetje na de competitie.Johannes Nijdam 

keerde terug op zijn 6-positie, waardoor Anno Huisman doorschoof naar de 

rechtshalf. Om twee uur werd afgetrapt onder winterse omstandigheden, 

wat er voor zorgde dat er nog maar een anderhalve man en een paardenkop 

langs de kant stond van het veld (heel begrijpelijk). 

Oldeboorn begon goed aan de wedstrijd en kwam al vroeg op voorsprong. 

Een goed aangesneden voorzet van Anno Huisman werd licht met het hoofd 

getoucheerd door Robert van Roeden, waardoor de bal in de verre hoek in 

het net neerplofte. Vervolgens kreeg Sc Bolsward een aantal goeie kansen 

om de score gelijk te trekken. De snelle en behendige aanvallers kwamen er 

een paar keer goed door. Eerst raakte linkerspits Lemmers nog de paal, 

even later kwam aanvaller Niemarkt 2 keer één op één met keeper Faber. 

Bij de eerste poging werd Keeper Faber goed geholpen door Tom Proot, die 

met een uiterste krachtsinspanning de rebound voorkwam. Bij de tweede 

poging werd de goal goed verkleind en leverde de rebound ook niks op voor 

de Bolswarders. Aan het einde van de eerste helft kreeg Oldeboorn nog een 

goede mogelijkheid om de score te verdubbelen. Door middel van een 

mooie één-twee tussen Robert van Roeden en Klaas Hartmans, kwam 

Robert goed door over links. Maar helaas belandde zijn schot op de paal en 

bleef het bij een 1-0 ruststand voor Oldeboorn. 

Oldeboorn speelde de 2
e
 helft tegen de harde wind in en liet Bolsward het 

spel maken, zakte wat in en maakte goed gebruik van de ruimtes die 

onstond achterin bij de Bolswarders. Spits Age de Jong kwam 1 op 1 met de 

Bolswarder doelman, maar schoot tegen de benen van doelman. Diezelfde 

Age de Jong is helaas geschorst voor het volgende duel uit tegen Warga, 

omdat hij in de eerste helft tegen een gele kaart aanliep. Vervolgens kreeg 

de goedspelende en uiterst veel werkverzettende Hotse Dekker een goeie 

kans. Hij speelde zich goed vrij en schoot de bal met links helaas over het 

doel. Ook kreeg de uiterst fitte en afgelopen weken goedspelende Klaas 

Hartmans een mooie kans. Ook hij speelde zich goed vrij, maar schoot ook 

helaas de bal over het doel. Bolsward werd nog een aantal keer gevaarlijk 

door een paar goed ingedraaide hoekschoppen, wat een aantal hachelijke 

situaties opleverde. Maar deze werden allemaal onschadelijk gemaakt door 

de lange mannen van Oldeboorn. Klaas Hartmans zette Oldeboorn op een 



veilige 2-0 voorsprong, hij kwam goed door op de achterlijn. Hij probeerde 

de bal voor te zetten, maar via via belandde de bal in het doel en stond de 2-

0 op het scorebord. Complimenten aan de ploeg, die door deze overwinning 

klimmen naar de 4
e
 plek op de ranglijst en nog maar 2 punten achterstaan 

op nummer 2 Renado. Met nog 3 wedstrijden op het programma doet VV 

Oldeboorn dus nog volop mee om promotiewedstrijden aan te dwingen naar 

de 3
e
 klasse. Wat een mooie kers op de taart zou zijn voor de Boarnsters, 

die als doelstelling had zich te handhaven in de 4
e
 klasse. Volgende week 

staat het duel in en tegen de kersverse kampioen Warga op programma. Als 

laatst wil ik nog de supporters bedanken, die ondanks het hondenweer nog 

op kwamen dagen. Bedankt! En tot volgende week. Dennis Faber 

 

Warga 1 – Oldeboorn 1 
S `nachts een vent is s`ochtends ook een vent! 

Zondag 1 mei 2016 moest Oldeboorn spelen om drie zeer belangrijke 

punten tegen de kampioen Warga. Oldeboorn strijd namelijk nog volop mee 

in de derde periode en hoopt deze te behalen. Doelstelling voor dit seizoen 

was echter directe handhaving en dit kon na deze middag ook verzekerd 

zijn. Tom Proot werd echter op de dag voor de wedstrijd verrast door zijn 

vrienden voor zijn vrijgezellenfeest. Dit heeft geduurd tot in de vroege 

ochtend maar Tom en Johannes Watzema waren gelukkig mooi op tijd en 

redelijk fit aanwezig. Waar Age geschorst was begon nu Sietse v/d Brink 

weer in de basis. Piet de Winter had Klaas Hartmans in de punt neergezet 

met daarachter Anno Huisman. Voor de rest de namen die de vorige 3 

wedstrijden ook op papier stonden. Oldeboorn had het in de eerste helft 

behoorlijk lastig tegen Warga. Deze ploeg is niet voor niets kampioen 

geworden in de 4
e
 klasse A. Echter staat de zeer betrouwbare verdediging al 

een aantal wedstrijden zeer goed opgesteld met als sluitpost Dennis Faber 

die alles van achteren coacht. Warga kreeg in de eerste helft vooral veel 

corners die voor veel dreiging zorgden. Echter was de verdediging alert en 

stond Dennis alert te keepen. Oldeboorn kwam in de eerste helft maar 

moeilijk aan voetballen toe doordat de bal voorin niet echt vastgehouden 

kon worden. De keeper van Warga had het in de eerste helft daarom niet 

heel druk. Oldeboorn ging tevreden de rust in met een 0-0 ruststand op het 

bord. In de rust werd Sietse gewisseld voor Ringo Crone i.v.m. een 

liesblessure. Sietse speelde naar behoren dus Ringo wist wat hem te doen 

stond. Oldeboorn had in de tweede helft de wind mee en dat was toch wel te 

merken. Dennis kon de ballen zo over de verdediging heen leggen en de 

spitsen konden hier op lopen. Oldeboorn kwam goed uit de startblokken en 

al snel was het Klaas die na een goede één twee met Robert via de achterlijn 

richting het goal kon gaan. De goed meegelopen Anno kreeg de bal 

aangespeeld en schoof de bal rustig binnen. 0-1. Dit was voor Oldeboorn 

natuurlijk heerlijk omdat hierdoor meer ruimte zou komen te liggen voor de 

aanvallers. Deze ruimte werd helemaal vergroot toen na 65 minuten de 



rechtsback van Warga het veld moest verlaten nadat hij in de eerste helft 

Klaas al van achteren neer had gehaald en in de 65
e
 minuut Hotse Dekker 

blokte toen deze druk wilde zetten op de bal. De scheidsrechter vond dit een 

optelsom en gaf de speler zijn tweede gele kaart. Oldeboorn wilde hetzelfde 

spelletje als altijd blijven spelen en dit deden de mannen van Piet en Wieger 

Huisman dan ook. Warga kwam maar heel weinig dreigend naar het goal 

toe en wanneer dit wel het geval was stond daar of een verdediger of 

Dennis als sta in de weg. Oldeboorn kreeg veel kansen maar wist de marge 

nog niet te vergroten. Hotse, Klaas, Robert, Ringo kregen grote kansen 

maar wisten het doel niet te treffen. Het meest dichtbij was Ringo die niet 

zelfzuchtig was en de bal voor wilde geven op Klaas. Dit was een te 

scherpe voorzet waardoor de kans verkeken was. Hotse had een zelfde soort 

moment waarbij hij na een goede lange bal en goed doorzetten richting de 

goal kon. Echter liep Klaas ook mee en wilde hij deze aanspelen. Deze 

voorzet was alleen veel te hard. In de 80
e
 minuut viel daar voor Oldeboorn 

dan toch wat meer rust. Na goed druk zetten op de verdediging waarbij 

Warga de bal achterin probeerde rond te spelen wist Ringo de keeper zo 

onder druk te zetten dat hij de bal te ver voor hem uitspeelde. Ringo kon 

zijn teen tegen de bal spelen en Hotse kon de bal zo oppikken en de bal in 

het lege doel schieten. 0-2. Hierna was het zaak voor Oldeboorn om de 0 te 

houden. Dit lukte ze ook. Klaas had nog een heel mooi geplaatst schot 

welke de keeper helaas keurig uit de goal zweefde. Warga had ook nog één 

gevaarlijk moment. Vanaf rechts kwam een voorzet die er in één keer in 

leek te vliegen. Echter spatte hij tegen de paal aan en Dennis kon hierna de 

bal nog helemaal uit het doel werken. De bal kwam voor de voeten van 

Henk de Jong en deze wist met links de bal helemaal weg te werken. De 

drie punten waren nu een zekerheid. Oldeboorn staat door deze 

overwinning eerste in de 3
e
 periode. Dit is natuurlijk heel mooi. Van 

promotie naar de vierde klasse naar directe handhaving in de vierde klasse 

en meespelen om een periode.  Volgende week staat het duel tegen 

Steenwijkerwold op het programma. Weet Oldeboorn die wedstrijd ook in 

winst om te zetten dan kan het eventueel thuis tegen Old Forward de 

periode pakken. Dat zou een prachtig toetje zijn. Ook deze week willen we 

weer de supporters bedanken die naar Warga zijn afgereisd. Hotse Dekker 

 

Oldeoorn 2 – Bakkeveen 3 
Zondag 17 april stond voor Oldeboorn 2 de wedstrijd tegen Bakkeveen 3 op 

het programma. De voorgaande wedstrijd tegen heren 3 van Bakkeveen was 

nog kansloos met 4-0 verloren.  Dit was ook direct de slechtste wedstrijd 

onder leiding van wondertacticus Harm O. Aan ruimte voor verbetering op 

deze mooie dag dus geen gebrek! Daarbij waren alle voortekenen ook nog 

eens fantastisch. De kopjes oogden fris, de dranklucht niet overheersend en 

het weer was prima. Daarnaast was er gezorgd voor een natje en droogje na 

de wedstrijd. 16 april is namelijk de dag dat coach Harm verjaard, reden 



genoeg voor een feestje dus! Vrij snel na het eerste fluitsignaal van onze 

vaste leidsman Jentsje bedacht Wiemer een snood plan. Hij besloot de bal 

niet breed te spelen naar een vrijstaand mede zwart witje, maar joeg de bal 

daarentegen kneiter hard in de kruising. Veel effectiever dan de optie 1 en 

het ziet er ook nog veel spectaculairder uit. Klasse goal. Een vroege 

voorsprong voor Boarn 1! Door deze voorsprong dacht Harm wel even 

rustig een shagje te kunnen rollen, niets bleek minder waar. Het shagje was 

nog niet gerold en het stond al 3-0! Ongekende weelde voor Heren 2. De 

tweede goal kwam op naam van topscoorder JRN B. Na een ouderwetse 

scrimmage was hij er als de kippen bij om de bal binnen te tikken. De derde 

goal ontstond na goed doorgaan van Ringo op de achterlijn. Na zijn goede 

voorzet was het vervolgens simpel binnenknikken voor Hotse. Nog voor 

rust kwam ook de 4-0 op het score bord. Na een overtreding van Bakkeveen 

nam Arnold plaats achter de bal. Dit tot onvrede van keepert en broedert 

Stefan. Stefan zag namelijk liever iemand anders plaatsnemen achter de bal, 

onterecht bleek al snel want de bal verdween in de kruising. Het excuus van 

Stefan werd door Arnold gelukkig lachend geaccepteerd. Na het bakje thee 

voetbalde Boarn 2 rustig verder. Met het voordeel van het nei de toer ta 

voetballen kon de vijfde goal ook al snel genoteerd worden.  Met een Ate B 

achtigde slalom glipte Wiemer door de defensie van Bakkeveen, en prikte 

rustig zijn tweede van de dag binnen. Daarna was de beurt wederom aan 

Arnold die met een kopbal en weer een vrije trap zijn hattrick 

complementeerde. Prima goals, al ging de keeper bij de vrije trap niet 

geheel vrijuit. Bakkeveen deed uiteindelijk nog wat terug, en scoorde tussen 

de bedrijven door nog 2 goals. Dit mocht de pret echter niet drukken, een 

keurige 7-2 overwinnen die natuurlijk werd opgedragen aan Harm bij wijze 

van verjaardagscadeau! Het bleef dan ook nog lang onrustig op het 

sportcomplex die dag…. Jan Hendrik v/d Wal 

 

Jeugdverslagen 
Opende D2 - VV Oldeboorn D1 

Zaterdag 23 april speelden we tegen Opende D2. 

Het stond 2-0 voor Opende bij de rust.  

Na de rust scoorde Opende nog 2 keer. 

In de laatste minuten scoorde Levi nog 1 keer en scoorde nog 1 keer met 

een corner.  

De eindstand was 5-2 

Van Remco Weidenaar 

VV Oldeboorn D1 – GAVC D2. 
Oldeboorn D1 tegen GAVC D2 beloofde een spannende wedstrijd te 

worden, omdat ze de vorige keer gelijkspel hebben gespeeld. Oldeboorn 

trapte de eerste helft af maar er ontstonden al snel kansen voor Grou. Na 

een paar kansen voor Grou begon Oldeboorn wakker te worden en scoorden 



2 goals die werden gemaakt door: Lyanne en Levi . Verder kwamen er nog 

kleine kansjes voor beide ploegen. De tweede helft trapte Grou af maar leed 

meteen balverlies. Oldeboorn was duidelijk sterker en Grou begon nog 

meer te verzwakken. Er vielen 2 goals voor Oldeboorn die werden gemaakt 

door: Job en Jentje. Grou scoorde de tweede helft nog 1 goal. Eindstand: 4-

1 voor Oldeboorn. Groetjes Tim Hofstede. 

 

Oldeboorn E2 – SJO RVC E5 
Op maandag 11 april moesten wij tegen SJO RVC voetballen. We moesten 

thuis en hebben 10-0 gespeeld.  Mees heeft een doelpunt gemaakt, 

Sebastiaan 4 en Joris heeft 1 keer gescoord. Joris heeft de eerste helft 

gekeept en  Wiliam de 2 de helft. Ik schoot tegen de paal en een keer hield 

de keeper hem tegen. De scheidsrechter was mijn vader. 

Groetjes Aniek van Warmerdam   

 

SJO RVC E5 – Oldeboorn E2 
We hebben 23 april uit tegen SJO RVC gespeeld. 

De eerste helft waren we niet op ons best. 

De tweede helft waren we beter en de derde helft waren we het best! 😊 

(Feestje bij Sebastiaan en Michelle) 

Ik stond op keep, ik heb er 1 doorgelaten. 

We hebben met 11-4 gewonnen. Het was een leuke wedstrijd. 

Groetjes,  Joris van Rooijen 

 

Hieronder het live verslag van de voetbalwedstrijd van 23 april: 

SJO RVC E4-Oldeboorn E2. 
23-04-16, 10:10 - Maaike: 0_1 sebastiaan vanuit cornee 

23-04-16, 10:10 - Maaike: Cornerrrrr 

23-04-16, 10:11 -  +31 6 ….: 👍�         
23-04-16, 10:14 - Maaike: En 0-2 

23-04-16, 10:14 - Maaike: Toch niet. Afgekeurd😩 

23-04-16, 10:14 - Maaike: Kans tegenpartijjjjjj 

23-04-16, 10:14 - Maaike: Niet gelukt� 

23-04-16, 10:18 - Maaike: Onze jongens vinden t veld wat groot.... 

23-04-16, 10:22 - Maaike: Mooie stop van joris 

23-04-16, 10:23 - Maaike: 1_1 

23-04-16, 10:24 - Maaike: 1_2 jesse 

23-04-16, 10:25 - Maaike: Riemer top verdedigd 

23-04-16, 10:25 - Maaike: 1_3!! Mees 

23-04-16, 10:25 -  +31 6….: 👍�👍�👍�         
23-04-16, 10:26 - Maaike: Sorry ...was sebas 

23-04-16, 10:27 - Maaike: Rust 

23-04-16, 10:27 - Maaike: Mooie score maar.....Wie heeft er pepers?😂😂 



23-04-16, 10:40 -  +31 6 …..: Mooie stand! 👍�👍�👍� Nu even 

opladen.... En dan er weer tegenaan! Succes!!!         
23-04-16, 10:42 - Maaike: Sjoerd op keep 

23-04-16, 10:43 - Maaike: 2_4 

23-04-16, 10:44 - Maaike: Er was Door tegenpartij direct na rust gescoord 

23-04-16, 10:44 -  +31 6 ….: Waar komt de 4e goal van ons vandaan?         
23-04-16, 10:44 - Maaike: Joris_mees_jesseeeeeeee 

23-04-16, 10:45 - Maaike: Eeh....jesse 

23-04-16, 10:45 - Maaike: 2_5 

23-04-16, 10:46 - Maaike: Oeeeeh bijna goal 

23-04-16, 10:46 - Maaike: Corner 

23-04-16, 10:47 - Maaike: Mooie aanzet joris!!! Goal jesseeee 

23-04-16, 10:47 - Maaike: 2_6 

23-04-16, 10:47 - Maaike: Ze zijn wakker 

23-04-16, 10:48 -  +31 6 ….: Gaat goed.         
23-04-16, 10:48 - Maaike: Joris_jesseeeeee 

23-04-16, 10:48 - Maaike: 2_7 

23-04-16, 10:49 - Maaike: Jesse_sebasssssss 

23-04-16, 10:49 - Maaike: 2_8 

23-04-16, 10:50 - Maaike: Gian mooi 

23-04-16, 10:51 -  +31 6 ….: Toppers!!         
23-04-16, 10:51 - Maaike: Voorzet jorissss_sebassssss 

23-04-16, 10:51 - Maaike: 9_2 

23-04-16, 10:52 - Maaike: 9_3 

23-04-16, 10:52 - Maaike: Jorissss voorzet 

23-04-16, 10:52 - Maaike: Jesseeeee 

23-04-16, 10:53 - Maaike: 10-3 

23-04-16, 10:53 -  +31 6 ….: Het regent doelpunten�Goed bezig!         
23-04-16, 10:53 - Maaike: Mooi mees 

23-04-16, 10:53 - Maaike: Sebas onderuit 

23-04-16, 10:53 - Maaike: Getroost Door joris 

23-04-16, 10:57 - Maaike: Corner 

23-04-16, 10:58 - Maaike: 9_4 

23-04-16, 10:59 - Maaike: Goed zo gyan 

23-04-16, 10:59 - Maaike: Schot giannnnn 

23-04-16, 10:59 - Maaike: Lat 

23-04-16, 10:59 -  +31 6 ….: Huh? Waar is dat 10e goal gebleven?         
23-04-16, 10:59 - Andre Van Rooijen: Raar 

23-04-16, 10:59 - Maaike: O 

23-04-16, 10:59 - Maaike: 10_4 

23-04-16, 10:59 - Maaike: 😂 

23-04-16, 11:00 - Maaike: 11_4 jorissss 

23-04-16, 11:03 - Maaike: Goed verdedigd gian 



23-04-16, 11:03 - Maaike: Klaar! 

23-04-16, 11:04 -  +31 06….: Joehoe! Goed gedaan hoor.         
23-04-16, 11:05 - Andre Van Rooijen: 10 punten uit 4 wedstrijden  goed 

bezig👍�👍�👍� 

23-04-16, 11:10 -  +31 6 …..: WAUW!         

23-04-16, 11:10 -  +31 6 …...: GOED  GEDAAN         

23-04-16, 11:11 -  +31 6 ……: 👍�😄         

23-04-16, 11:15 -  +31 6 ……: GAAN WE VIEREN Hele team kan 

vanmiddag langs komen. Plaats DE JISTER 15:00. CHIPS EN DRINKEN 

AANWEZIG. SEBASTIAAN EN MICHELLE DRAAIEN MUZIEK. 
Groetjes,MaaikevanRooijen(moederJoris)  

 

 

 

Oldeboorn F1 – Heerenveen F7 
Hallo, ik ben Storm en dit is mijn verslag van de wedstrijd tegen 

Heerenveen.De wedstrijd begon heel goed, Wesley maakte heel snel 1-0. 

Maar ik denk omdat het heel koud was ging het daarna niet meer zo goed. 

Toen de pauze kwam was het 3-1 voor Heerenveen. De tweede helft wou 

het nog steeds niet ook al scoorde Atte een keer en Wesley ook nog een 

keer, maar Heerenveen bleef maar komen en toen hebben we met 10-3 

verloren. Bijna aan eind viel Tygo best wel raar en deed zijn knie heel veel 

pijn. Tygo ging toen van het veld af. Ik hoop dat we de volgende wedstrijd 

echt gaan winnen. Dag allemaal. Groetjes van Storm  Schotanus 

 



Oldeboorn F2 – Jubbega F4G 
Zaterdag 23 april 2016 

Tussen de buien door, konden we genieten van een mooi partijtje voetbal! 

De Fjes van Oldeboorn en Jubbega waren aan elkaar gewaagd en dat 

leverde een spannende wedstrijd op met voor beide partijen een aantal 

kansen. Helaas voor de jongens en meid van Oldeboorn leverde dit geen 

doelpunten op. De penalty’s na afloop leverden wel een 6-1 overwinning 

op! Oldeboorn F2-Jubbega F4G 0-2 

Grietje Poepjes, de mem van Hans en Wietske  

 

Pupil van de week 
Naam: Daan Jasper 

Leeftijd en team: 8, F1 

Op welke plaats speel je: Verdediging 

Op welke plaats speel je het liefst: Verdediging  

Beste voetballer ter wereld: Messi 

Beste voetbalclub ter wereld: Barcelona 

Leukste televisie programma: Netflix 

Doe je ook aan andere sporten: Nee 

Heb je huisdieren: Nee 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Wesley 

Wat eet je het liefst: Patat 

Wat eet je liever niet: Lasagne 

 
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: dat de schoppende speler van het veld gestuurd 

moet worden zal voor iedereen duidelijk zijn. En dat de wisselspeler, die 

zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, 

daarvoor geel moet worden getoond is ook duidelijk. De spelhervatting is 

geregeld op pagina 11 van de aanvullende instructies. Omdat hier een 

overtreding wordt gemaakt waarvoor de scheidsrechter het 

spel onderbreekt, is de spelhervatting een strafschop tegen de schoppende 

speler. Was er geen overtreding gemaakt en had de scheidsrechter het spel 

onderbroken toen hij constateerde dat de wisselspeler zonder zijn 

toestemming binnen het speelveld was gekomen, dan had de spelhervatting 

een indirecte vrije schop moeten zijn, op de plaats waar de bal was toen de 

scheidsrechter het spel onderbrak. 



Piet van der Feer Bokaal 
August Faber 22 

Robert van Roeden 14 

Age de Jong 13 

Jeroen Beeksma 11 

Hotse Dekker 9 

Ate Bergsma 9 

Aaltsen Bergsma 8 

Anno Huisman 6 

Siete Veenstra 6 

Tsjerk Akkerman 5 

Arnold Oosterbaan 5 

Robert van Steinvoorn 5 

Nico Veld 5 

Sietse van der  Brink 3 

Johannes Nijdam 3 

Klaas Hartmans 2 

Wiemer Dekker  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 

 

Schoonmaakschema 
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. 

 

Stand 3e periode 

 

 



 

Kantinediensten zondag 

 

Kantinediensten zaterdag 

 
 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 7 mei 

Balk B3 – Oldeboorn B1  10.30 

 

Zondag 8 mei     

Steenwijkerwold 1 – Oldeboorn 1 14.00 

 

Maandag 9 mei 

Oldeboorn E2 – DWP E3  09.30 

 

Donderdag 12 mei 

Udiros 3 – Oldeboorn 2   20.00 

 

Vrijdag 13 mei  (Read Swart) 

Oldeboorn 35+ - Aengwirden 35+ 19.15 

Mildam 35+ - Oldeboorn 35+  19.45 

Oldeboorn 35+ -  Read Swart 35+ 20.15    

 

 



  

Zaterdag 14 mei 

Oldeboorn B1 – GAVC B3  11.00 

Oldeboorn D1 – SJO WTTC D2 09.30 

Irnsum E2 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn E2 – Aengwirden E2 09.30 

Joure F7 – Oldeboorn F1  09.00 

Oldeboorn F2 vrij  

Tijnje MP1 – Oldeboorn MP1  09.00 (Tijnje) 

Oldeboorn MP1 – Read Swart MP 1 09.15 (Tijnje) 

Jubbega MP2 – Oldeboorn MP1 09.30 (Tijnje) 

 

Zondag 15 mei 

Oldeboorn 1 – Old Forward 1  14.00 

Oldeboorn 2 – ONB 4   10.30 

Oldeboorn 3 – Friesland 4  10.00 

 

Zaterdag 21 mei 

Heerenv. Boys B4 – Oldeboorn B1 12.45 

Rottevalle D2 – Oldeboorn D1  10.30 

Oldeboorn E1 – Heerenveen E8  10.00 

Oldeboorn E2 vrij  

Oldeboorn F1 – Akkrum F4  09.00 

Oldeboorn F2 – Gorredijk F7  10.00 

Tijnje MP1 – Oldeboorn MP1  10.00 (de Knipe) 

Oldeboorn MP1 – Read Swart MP 1 10.15 (de Knipe) 

Jubbega MP2 – Oldeboorn MP1 10.30 (de Knipe) 

 

Zondag 22 mei 

Oldeboorn 3 – Frisia 4   10.00 

 

Zaterdag 28 mei 

SJO RVC F6 – Oldeboorn F2  10.00 

Tijnje MP1 – Oldeboorn MP1  10.00 (Jubbega) 

Oldeboorn MP1 – Read Swart MP 1 10.15 (Jubbega) 

Jubbega MP2 – Oldeboorn MP1 10.30 (Jubbega) 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 



  

 

  



    

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor€2.50perdag/pertafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


