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Piet`s overzicht 
Aan alles komt een eind. Zo ook weer aan dit 

voetbalseizoen. Het was met het seizoentje wel 

weer. Van hoog tot laag, van “duur” tot “goedkoop”, 

overal gebeurde wel iets. Het ene positief, het 

andere (zeer) negatief. Toch heeft ons cluppie alle 

stormen kunnen weerstaan. Helaas gaan er voor 

komend seizoen wat geruchten over minder teams, 

vertrekkende kaderleden etc. etc. Ook de lokale 

media heeft al melding gemaakt van clubs waar de zondagafdeling tot het 

verleden gaat behoren (o.a Harkema en SC Joure). Dat terwijl ons 

vlaggenschip op zondag nog volop in de race is voor promotie naar de 3 

Klasse KNVB. Het bestuur mag eerst wel ’s nakijken of de v.v. Oldeboorn 

nog wel over een geldige licentie beschikt om in de 3
e
 Klasse te mogen 

spelen….Voor hetzelfde geld speel je, net als FC Utrecht, voor iets waar je 

HELEMAAL GEEN licentie voor blijkt te hebben….Hoezo, ik verbaas me 

NERGENS meer over. Is er overigens nog iemand binnen de club die de 

promotieregeling voor Oldeboorn 1 in Jip en Janneke taal kan uitleggen aan 

de leek. Hierover ontstond afgelopen zondag in Mildam al de nodige 

discussie…..Lang leve de KNVB!!! Deze instantie maakt momenteel 

weinig vrienden. In Enschede en Doetinchem zijn de messen geslepen en 

kan er wel eens een merkwaardige uitspraak van de rechter volgen. 

Overigens is het mij niet geheel duidelijk waarom Twente niet “gewoon” de 

“degradatie” naar de Jupiler League accepteert. Het kan toch niet zo zijn dat 

iedere club dan maar een vrijbrief krijgt om op allerlei manieren “creatief te 

gaan boekhouden”. Gewoon je verlies nemen, en zorgen dat je binnen een 

jaar weer terug bent op het hoogste niveau. Einde geouwehoer. Ondertussen 

is er gelukkig ook nog wel wat positiefs te melden lijkt me. King Louis 

heeft dan toch z’n “hoofdprijsje” binnen, maar het lijkt erop dat dit prijsje 

z’n functie niet kan redden. José de Verschrikkelijke staat volgens 

ingewijden aan de poort te rammelen. Onze bondscoach Danny Boy blijkt 

het toch niet helemaal alleen te kunnen en schakelt Dicky Dik in als 

“assistent”. Moet toch helemaal goed komen voor het WK in 2018 met 

Danny & Dikkie. Dan nu maar even over naar ons eigen cluppie. 



Oldeboorn F2 behaalde de laatste wedstrijden de volgende resultaten; 

Jubbega (0-2 verlies), Sport Vereent (5-3 verlies), Gorredijk (4-0 winst!!). 

In de eindrangschikking nemen ze genoegen met een 5
e
 plaats. Oldeboorn 

F1 eindigt een plaatsje hoger, nl. als 4
e
. Dit mede door de volgende 

uitslagen; Joure (0-6 winst), Akkrum (5-0 winst), Heerenveen (3-10 verlies) 

en DWP (9-1 verlies). Oldeboorn E2 wist tegen SJO RVC met maar liefst 

4-11 te winnen. Tegen DWP werd het 2-2 en tegen Aengwirden werd met 

6-0 gewonnen met als resultaat een keurige 3
e
 plaats en een bronzen 

medaille…Oldeboorn E1 wist helaas niet verder te komen dan de 6
e
 plaats. 

Wel was er winst tegen Heerenveen (7-6). Tegen Jubbega werd met 7-0 

verloren en ook Irnsum E2 (4-1) en Heerenveen (2-7) bleken net iets te 

sterk. Oldeboorn D1 gaat komende zaterdag voor het kampioenschap. Om 

9.30 u. in Aldeboarn is de aftrap tegen SJO WTTC en ER MOET 

GEWONNEN WORDEN om kampioen te worden!!! Spanning alom. De 

opmaat de laatste weken werd gezet in de wedstrijden tegen Opende (5-2 

verlies…) en Rottevalle (1-3 winst). Een prachtig slotakkoord zou mooi 

zijn. Veel succes allemaal. Oldeboorn B1 ging tegen CVVO (4-1) en Read 

Swart (5-9) nog behoorlijk het schip in, maar de laatste 3 wedstrijden was 

daar plotseling de stijgende lijn. Tegen Balk werd het nog 0-0, maar GAVC 

(3-1) en Heerenveense Boys (3-7) moesten het onderspit delven. Het 

seizoen werd dus prima afgesloten. Vooralsnog lijkt een 4
e
 plaats het 

maximaal haalbare. Toch iets teveel puntjes laten liggen. Oldeboorn 35+ 

mochten hun competitie in De Knipe afsluiten met na afloop een spetterend 

optreden van Koos Loos en nog een bezoekje aan Bar Oase in Heerenveen. 

Dit nadat Aengwirden met 2-0 was verslagen en ook Mildam er met 0-1 aan 

moest geloven. Dat de thuisploeg Read Swart een puntje werd gegund toont 

de sympathie dat ons “bejaardenteam” uitstraalt. Oldeboorn 3 hield het 

scorebord de laatste wedstrijden ook lekker warm. De uitslagen waren; 

Flamingo (7-4 verlies), Sparta (7-4 verlies), Friesland (3-5 verlies) en Frisia 

(2-4 verlies). Een 8
e
 plaats is hun deel, en coach Jan van Louw zag z’n 

contract dan ook niet verlengd worden……Oldeboorn 2 wist het tegen 

Thor niet te bolwerken (1-0 verlies). Ook Udiros was met 1-0 te sterk. ONB 

werd nog wel even knap met 2-1 opzij gezet. Dat was tevens het laatste 

wapenfeit van technisch directeur Katje. Hij heeft de handschoen inmiddels 

ook geworpen na een misschien wel ietwat  teleurstellende 5
e
 positie. 

Kortom het bestuur kan weer op zoek naar nieuwe kaderleden voor het 

nieuwe seizoen. Oldeboorn 1 lijkt dan toch nog een mooi slot aan het 

seizoen te kunnen geven. De laatste wedstrijden in de reguliere competitie 

tegen resp. Bolsward (2-0 winst), Warga (0-2 winst), Steenwijkerwold (2-1 

verlies)en Old Forward (4-2 winst) leverden uiteindelijk nacompetitie op 

voor promotie naar de 3
e
 Klasse KNVB. Inmiddels is de eerste wedstrijd 

afgelopen zondag in Mildam reeds gespeeld, en wist men een terechte, maar 

ook enigszins fortuinlijke 1-2 overwinning mee naar huis te nemen. 

Komende donderdag 26 mei a.s. om 19.00 u. volgt in Aldeboarn de return. 



Bij een overwinning of gelijkspel van onze jongens mogen ze op zondag 29 

mei en zondag 5 juni a.s. spelen tegen Stanfries uit Appelscha (29 mei uit 

en 5 juni thuis). De winnaar van deze onderlinge wedstrijden promoveert 

uiteindelijk naar de 3
e
 Klasse. Veel succes mannen!!! Als je op zoek gaat 

naar de overwinning, kom je hem vanzelf tegen!! Dan begint een week later 

eindelijk het EK Voetbal zonder……Ach laat ook maar. Niet meer zout in 

de wonden strooien lijkt me. En ach, we hebben inmiddels Max 

Verstappen, en daar overleven we deze zomer ook zeker wel mee!!! 

Overigens blijkt Us Mem inmiddels laxeermiddel te krijgen om komende 

zaterdag de hele boel er onder te schijten op het sportcomplex. Vanaf 16.00 

u. ramen en deuren sluiten en op naar het sportcomplex voor een natje en 

een droogje. Schijt je rijk!!! “Je gaat het pas zien als je het door hebt”!! 

Allemaal maar weer  

 

Kaboutervoetbal bij VV Oldeboorn 
Hallo allemaal, 

 Na de komende zomervakantie starten we weer met de training van een 

nieuwe groep minipupillen, de zogenaamde kabouters. Dit seizoen zijn we 

begonnen met 4 kabouters en deze groep bestaat inmiddels uit 12 kabouters. 

Het overgrote deel van de huidige minipupillen stroomt door naar de F- 

pupillen, wat natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling is. Er wordt op een 

speelse manier getraind waarbij de grondbeginselen van het voetbal worden 

bijgebracht aan uw zoon of dochter. De huidige kabouters zijn stuk voor 

stuk super enthousiast en hebben zelfs al een paar wedstrijdjes gespeeld 

tegen kabouters uit omliggende dorpen! Natuurlijk is het mogelijk om eerst 

eens een aantal keren mee te trainen om te “snuffelen” aan deze mooie 

sport. 

Voor wie: jongens en meisjes vanaf 4,5 jaar 

Wanneer: elke woensdag van 16:00 tot 16:45 

Kosten 40 euro per jaar. 

 

Uit onze clubbladen (16) 
               HARTELIJK DANK 

Deze woorden wil ik hiermee gaarne overbrengen voor de prachtige 

bloemen die ik als aanvoerder van het tweede van bestuur en 

elftalcommissie heb mogen ontvangen. Ook namens het tweede onze dank 

voor de vele felicitaties. Verder nog een woord van dank aan bestuur, 

elftalcommissie, trainer en spelers enz. die aan dir behaalde kampioenschap 

hebben meegewerkt. Ook namens mijn echtgenote hartelijk dank vanwege 

de bloemen. Kees Wiersma 

Voor de goede orde vindt U hier een lijstje van de spelers de aan het 

kampioenschap hebben meegewerkt. Achter de namen staan de gespeelde 

wedstrijden. 

  



Pieter de Leeuw  16 

Cor de Boer         15 

Rinus Dam    15 

Kees Wiersma    14 

Arend Heida     14 

Hottie de Roos    12 

Marten Meester    12 

Louw Visser     12 

Oene Schriemer   12 

Evert Leemburg  11 

Wybren Huisman  9 

Evert Adema   6 

Jan Nieuwland   5 

Simon Knol   4 

Rein Knol   4 

Jan de Vries   3 

Jan Watzema   3 

Jelke Bethlehem  2 

Bouke Stremler   2 

Jelle Wagenaar   2 

Jelle Visser   1 

Ate Jeeninga   1 

Kobus Wagenaar  1 

(overgenomen uit clubblad 25 – 3
e
 jaargang – 15 mei 1963) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Als de tegenstander naar de bal trapt die door de doelverdediger wordt 

vastgehouden, zal de scheidsrechter beslissen: 

A. om hem te bestraffen met een directe vrije schop wegens gevaarlijk 

aanvallen 

B. om hem te bestraffen met een indirecte vrije schop wegens gevaarlijk 

spel 

C. om hem niet te bestraffen 

D. om het spel te onderbreken en te laten hervatten met een indirecte vrije 

schop 

wegens het hinderen van de doelman bij het in het spel brengen van de bal 

 

Piet van der Feer Bokaal 
August Faber  22 

Robert van Roeden 14 

Age de Jong  13 

Hotse Dekker  12 

Jeroen Beeksma 12 

Ate Bergsma  10 

Aaltsen Bergsma 9 

Anno Huisman  8 

Siete Veenstra  7 

Tsjerk Akkerman 6 

Robert van Steinvoorn 6 

Arnold Oosterbaan 5 

Nico Veld  5 

Sietse van der  Brink 3 

Johannes Nijdam 3 

Wiemer Dekker  3 

Patrick Antonissen 3 

Klaas Hartmans  2 

Corné Schukken 2 

Peter Krako  2 

Wietse Huisman Wzn 1 

Tom Proot  1 

Johannes Watzema 1 

Floris Crone  1 

Tjitse de Jong   1 

Martin Meester  1 

 

 

 



  

Aantal teams per seizoen 
60/61 2 + 2 jeugd 

61/62 2 + 2 jeugd 

62/63 2 + 2 jeugd 

63/64 2 + 2 jeugd 

64/65 3 + 2 jeugd 

65/66 3 + 2 jeugd 

66/67 3 + 2 jeugd 

67/68 3 + 1 vet. Za + 2 jeugd 

68/69 4 + 2 jeugd 

69/70 5 + 3 jeugd 

70/71 4 + 3 jeugd 

71/72 4 + 3 jeugd 

72/73 4 + 4 jeugd 

73/74 4 + ZM + Da + 5 jeugd 

74/75 4 + ZM + 5 jeugd 

75/76 4 + ZM + 5 jeugd 

76/77 4 + ZM + 6 jeugd 

77/78 4 + ZM + 6 jeugd 

78/79 4 + 2 X ZM + 5 jeugd 

79/80 4 + ZM + 5 jeugd 

80/81 4 + ZM + 6 jeugd 

81/82 4 + ZM + 6 jeugd 

82/83 4 + ZM + 6 jeugd  

83/84 4 + ZM + 5 jeugd 

84/85 5 + ZM + 5 jeugd 

85/86 5 + 4 jeugd 

86/87 4 + 6 jeugd  

87/88 4 + 5 jeugd 

88/89 4 + 5 jeugd 

89/90 4 + 5 jeugd 

90/91 3 + ZM + 6 jeugd 

91/92 4 + ZM + 6 jeugd  

92/93 4 + 8 jeugd (Blue Boys) 

93/94 4 + 9 jeugd (Blue Boys)  

94/95 4 + 7 jeugd 

95/96 4 + Dames + 5 jeugd 

96/97 5 + Dames + 4 jeugd 

97/98 5 + Dames + 4 jeugd 

98/99 5 + Dames + 5 jeugd 

99/00 5 + Dames + 6 jeugd 

00/01 5 + Dames + 5 jeugd 

01/02 5 + Dames + 5 jeugd 

02/03 6 + Dames + 4 jeugd 

03/04 5 + Dames + 5 jeugd 

04/05 5 + Dames + 4 jeugd 

05/06   4+Dames (GAVC) 5jeugd 

06/07   4+Dames(GAVC)+6jeugd 

07/08 4 + 7 jeugd 

08/09 4 + 5 jeugd 

09/10 4 + 4 jeugd 

10/11 4 + 4 jeugd 

11/12 4 + 4 jeugd 

12/13 3 + 4 jeugd 

13/14 4 + 5 jeugd (Irnsum) 

14/15 4 + 35+ + 4 jeugd 

15/16 3 + 35+ + 7 jeugd  

16/17 2 + 35+ + 7 jeugd??????? 

 

Schoonmaakschema 
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. 

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn delft onderspit tegen Steenwijkerwold 

Op zondag 8 mei stond voor Oldeboorn de uitwedstrijd tegen 

Steenwijkerwold op het programma. Door 2 prima 2-0 overwinningen op 

Bolsward en Warga doet Oldeboorn volop mee om een ticket voor de 



  

nacompetitie om promotie. Steenwijkerwold speelt eigenlijk alleen nog 

voor de eer. Bij Oldeboorn ontbrak vandaag de geschorste Klaas Hartmans. 

Age de Jong keerde terug van een schorsing en verving hem vandaag. 

2 weken geleden vlogen de sneeuwvlokken en hagelstenen de jongens nog 

om de oren. Vandaag werd er afgetrapt onder zomerse omstandigheden. 

Met 28 graden was het warm. Oldeboorn had de pech dat zowel Tom Proot 

als Johannes Nijdam al vroeg in de wedstrijd geblesseerd raakten. Eerste 

genoemde liet zich halverwege de eerste helft vervangen door Jan Hendrik 

van der Wal. Op dat moment was Steenwijkerwold al een paar keer 

gevaarlijk door gekomen via hun snelle rechtsbuiten. Het was aan de 

uitstekende reflexen van Dennis Faber te danken dan de het 0-0 bleef. 

Halverwege de eerste helft kreeg Oldeboorn een levensgrote kans. Een 

lange pass van Johannes Watzema werd door Robert van Roeden verlengd, 

waarna Age de Jong alleen op de keeper af kon. Door een licht duwtje en 

het opstuiten van de bal schoot hij de bal hoog over de goal. Toch kwam 

Oldeboorn voor rust tegen de verhouding in op een 0-1 voorsprong. Robert 

van Roeden was vanmiddag weer ongrijpbaar voor zijn directe 

tegenstanders. Na een goede actie zette hij de bal vanaf de achterlijn voor, 

en was het voor Anno Huisman een koud kunstje om de 0-1 te scoren. 

Oldeboorn bleef daarna onder druk staan, maar wist met kunst en vliegwerk 

de 0-1 tot de rust te behouden. Aan het begin van de 2e helft kon Johannes 

Nijdam echt niet meer verder en liet zich vervangen door Ringo Crone. In 

de 2e helft nam de druk van Steenwijkerwold toe. Toch hielden de mannen 

van Piet de Winter lang stand. De warrig fluitende scheidsrechter bestrafte 

elk klein duwtje van de uitploeg. Toen Henk de Jong met een ferme 

opzichtige duw onderuit werd geduwd, liet de scheidsrechter wel door gaan. 

De snelle buitenspeler was voor Wietse en Johannes niet te houden. Zijn 

voorzet werd gepromoveerd tot de gelijkmaker. Daarna rook de thuisploeg 

bloed en ging op zoek naar de winst. Deze zou er uiteindelijk komen. 

Wederom ging er een overtreding aan vooraf. Dit keer werd Robert met 2 

handen achter in de rug geduwd waardoor hij het kopduel verloor. 

Oldeboorn had te veel mensen voor de bal. En de ruimte werd weer 

uitstekend benut door de thuisploeg. Wederom was het dezelfde spits die 

een klein gelukje had dat de bal hem over de voet stuiterde. Dit verraste 

Johannes ook, en de spits stond 1 op1 met Dennis en schoof de bal onder 

hem door in het doel. 2-1 voor de thuisploeg. De sfeer werd daarna 

grimmig. Oldeboorn voelde zich te kort gedaan door de scheidsrechter. Het 

leverde een paar opstootjes op, waarbij 2 spelers die er niks mee te maken 

hadden een gele kaart kregen. Deze gele kaart kost beide spelers komende 

week de laatste wedstrijd van het seizoen door een schorsing. In de slotfase 

kreeg Oldeboorn nog een vrije trap. Bij rugby had het 3 punten opgeleverd, 

aangezien Age ook deze bal huizenhoog over de goal schoot. 



  

Over de gehele wedstrijd gezien had Steenwijkerwold vandaag het meeste 

recht op de 3 punten, en die kregen ze dus ook. Oldeboorn zal zich 

komende zondag moeten herpakken in de thuis wedstrijd tegen Old 

Forward. Bij winst mogen de mannen gaan strijden om een plekje in de 3e 

klasse. Mocht dit niet lukken dan is het jammer, maar kunnen de mannen 

van Piet de Winter tevreden zijn over dit seizoen. Handhaving was het doel, 

en strijden ze tot de laatste dag mee om een plekje in de nacompetitie voor 

promotie. Tot komende zondag op het sportcomplex van Oldeboorn.  

 

Oldeboorn verslaat Old Forward en gaat de promotie wedstrijden in 
Op zondag 15 mei stond de laatste competitie wedstrijd op het programma 

tegen Old Forward. Oldeboorn wilde zich graag revancheren van de 2-1 

nederlaag bij Steenwijkerwold. Daarnaast was Oldeboorn bij winst zeker 

van nacompetitie om promotie. Robert van Roeden ontbrak vandaag door 

een schorsing. Klaas Hartmans keerde terug van een schorsing. En ook 

Tsjerk Akkerman was na een blessure van de partij. Dit ging ten koste van 

Sietse van de Brink. Oldeboon startte furieus en na 3 minuten was het een 

prima aanval tussen Hotse Dekker en Age de Jong. Eerste genoemde ronde 

prima af. 1-0. Oldeboorn drukte gelijk door en binnen 7 minuten lag 

nummer 2 ook in het netje. Wederom was Hotse Dekker zeer alert, en 

promoveerde het gekraakte schot van Age de Jong tot doelpunt, 2-0. 

Oldeboorn leek op rozen te zitten en ging door met goed voetballen op zoek 

naar de 3-0. Old Forward probeerde vooral met lange ballen gevaarlijk te 

worden. Maar de lange mannen van Oldeboorn wonnen de meeste duels. Na 

25 minuten leeg Age de Jong uit een vrije trap de 3-0 te maken, maar de 

keeper kon de bal nog net uit de kruising tikken. Een snelle vrije trap van 

Old Forward verraste Oldeboorn. Spits Room was weer scherp en ronde 

af.2-1. Daarna gebeurde er tot de rust weinig. Tot tsjerk akkerman de bal 

veroverde en door de defensie van Old Forward slalomde en met zijn 

chocolade rechter de 3-1 scoorde in de verre hoek. Na de aftrap floot de 

uitstekende scheids direct voor de rust, waarmee Oldeboorn heerlijk de rust 

in ging. In de 2e helft begon Oldeboorn onrustig. En dit werd snel afgestraft 

door Room. Wietse speelde te kort terug op Dennis, waarna Room uit een 

onmogelijke hoek de 3-2 maakte. Daarna was Oldeboorn het even kwijt, 

maar was het aan de uitblinkende Dennis Faber te danken dat de 

voorsprong op het bord bleef. Eerst parreerde hij en lage schuiver met de 

voeten. Daarna pakte hij nog een bal die hij nooit heeft zien aankomen met 

een geweldige reflex. Hotse Dekker werd deze middag het goudhaantje. 

Wederom op aangeven van Age de Jong scoorde hij de bevrijdende 4-2. 

Daarna probeerde Old Forward het nog wel, maar was Oldeboorn het 

dichtst bij de 5-2 via Klaas Hartmans. Deze kwam er niet en zo ging 



  

Oldeboorn met de 3 punten aan de haal. Doordat Renado van Irnsum won, 

en Bolsward gelijkspeelde tegen VENO eindigen de mannen van Piet de 

Winter op een uitstekende 3e plaats. En daarmee mogen ze nog gaan 

strijden om een plekje in de 3e klasse. Aankomende zondag start Oldeboorn 

met een uitwedstrijd tegen Mildam. Om dan de donderdag er op het thuis 

op te nemen tegen Mildam. De winnaar van deze confrontatie mag het 

opnemen tegen de nummer 11 van de 3e klasse B. Dit is Stanfries uit 

Appelscha. De winnaar van dat duel handhaaft of promoveert naar de 3e 

klasse. Dus bij deze alvast alle fans bedankt vandaag en tot aankomende 

week in Mildam. 

 

Oldeboorn deelt Duitse tik uit aan Mildam 
Op zondag 22 mei stond in de 1e ronde van de nacompetitie om promotie 

naar de 3e klasse de wedstrijd Mildam-Oldeboorn op het programma. Beide 

ploegen streden verleden jaar om de titel in de 5e klasse A. Na een goed 

seizoen van beide in 4A en 4B mogen ze nu de degens kruisen om de finale 

te halen. Bij Oldeboorn ontbrak Klaas Hartmans door een schorsing. Robert 

van Roeden keerde weer terug naar een schorsing. Verder geen omzettingen 

en dus dezelfde 10 andere namen in de basis. En dezelfde 3 wissels op de 

bank. Beide ploegen begonnen afwachtend aan de wedstrijd. Dit resulteerde 

in veel balverlies aan beide kanten. Mildam probeerde vooral via de 

vleugels gevaarlijk te worden. Maar het meeste gevaar werd in de kiem 

gesmoord. Na 10 minuten leek een corner van Mildam in 1x het goal in te 

draaien, maar keeper Faber tikte hem nog net over de lat. Na een klein 

kwartier kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Henk de Jong wilde 

uit verdedigen en raakte per ongeluk de linksbuiten van Mildam in het 

gezicht. De scheids wees resoluut naar de stip, en dit buitenkansje werd 

benut. Moet gezegd worden dat Faber er prima bij zat, maar het was net niet 

genoeg. Na deze tegenslag probeerde Oldeboorn de wedstrijd in handen te 

krijgen. Tot echte kansen leidde het niet. Een driedubbele ééntwee tussen 

Hotse en Robert strandde in schoonheid. En Age de Jong zag een bal net 

langs de verkeerde kant van de paal gaan. In de 2e helft ging Oldeboorn op 

zoek naar de gelijkmaker. Tsjerk Akkerman werd vervangen door Sietse 

van de Brink, waardoor Robert van Roeden weer op zijn geliefde 

linksmidden positie kwam te staan. Johannes Watzema kwam goed weg 

toen hij gelijk na rust een slippertje achterin maakte waardoor een grote 

kans voor Mildam ontstond. Deze werd gelukkig hoog over de goal 

geschoten. Na 53 minuten was het Anno Huisman die uit een corner van 

Robert de 1-1 binnenkopte. Daarna was Oldeboorn de gevaarlijkere ploeg. 

Op aangeven van Johannes Nijdam loste Robert een prima schot deze ging 

langs de verkeerde kant van de paal. 10 minuten voor tijd leek Anno 



  

Huisman op de keeper af te kunnen, maar werd gevloerd op 20 meter van 

de goal. De scheids was mild en trok geel. Hier was Anno het niet mee 

eens, en daardoor liep hij tegen een domme praatkaart aan. De vrije trap 

leverde niks op. De wedstrijd leek dus te gaan eindigen in 1-1 omdat beide 

ploegen weinig meer creëerden. Alleen dacht Robert daar anders over. In de 

93e minuut begon hij weer aan een weergaloze slalom. Omspeelde alles en 

iedereen en stelden Hotse in staat om de 1-2 te maken. Dit hoefde Hotse 

niet meer te doen, doordat een speler van Mildam de bal zelf in de goal 

tikte. De ontlading bij deze late Duitse goal bij Oldeboorn was groot. 

Daarna kreeg Mildam alleen nog een vrije trap die niks opleverde. Toen 

vond het neutrale arbitrale trio wat een goede wedstrijd leidde het mooi 

geweest. Daarmee neemt Oldeboorn een goed resultaat mee de 2e wedstrijd 

in. Deze is komende donderdag om 19.00 op het boarnster sportcomplex. 

We hopen dat we dan weer zoveel supporters mogen ontvangen als vandaag 

in Mildam. 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn B1 – Read Swart B1 

Zaterdag 30 april moesten we om 11 uur thuis voetballen tegen Read Swart 

B1. Read Swart trapte af. Voor allebeide teams waren er veel kansen. Toen 

maakte Read Swart de 0-1, paar minuten daarna ook de 0-2. Maar het 

duurde niet lang meer want toen maakte Ids de 1-2, gelijk daarna ook de 2-

2, later in de 1
ste

 helft was Read Swart beter, maar cedric had een paar goeie 

reddingen. Jammer genoeg kreeg Read Swart nog net voor rust een goeie 

kans die erin ging, 2-3. De 2
de

 helft begon voor Aldeboarn al slecht want 

Leon maakte een eigen doelpunt, 2-4. Later ook al snel de 2-5 en de 2-6, 

Iwan maakte een prachtige actie en daarna een goal, 3-6. Rik maakte de 4-

6. Hun waren beter in de 2
de

 helft. De stand was niet meer spannend daarna 

schoten ze gelijk de 4-7 en de 4-8 ook binnen. Rinse ronde de wedstrijd af 

met een prachtige goal. Het was een prima wedstrijd, jammer dat we 

verloren.  Groeten Hessel Heerma. 

Oldeboorn B1   -   GAVC B3 
Op zaterdag 14 mei 2016 moesten wij tegen GAVC voetballen.  De 

uitwedstrijd tegen GAVC hadden wij onterecht  verloren met  3-2 en dus 

wouden wij graag revanche nemen. De aftrap was om 11:00 uur. Wij 

begonnen direct goed aan de wedstrijd en zetten GAVC direct onder druk. 

Dit resulteerde direct in goede kansen voor jurrit en rik, alleen zij kregen de 

bal niet langs de doelman van GAVC. Ongeveer halverwege de eerste helft 

kwamen wij toch op 1-0, toen Cedric een voorzet van Ids Tijsma bij de 

tweede paal binnenschoot. Lang kon Oldeboorn niet genieten van deze 

voorsprong. Het werd namelijk weer  al snel 1-1, omdat Iwan met een 

verkeerde pass de verdediging in de problemen bracht en leon zich 



  

genoodzaakt voelde aan de noodrem te trekken. Hierdoor kreeg GAVC een 

penalty en daarop was Hessel volledig kansloos. In de tweede helft 

begonnen wij goed en creëerden wij ook direct een paar goede kansen.  

Daarna zakten wij een beetje in en GAVC kwam toen beter in de wedstrijd. 

In het laatste kwartier van de wedstrijd zette Oldeboorn nog even alles op 

alles om de overwinning binnen te halen en dit zou ook gaan lukken. Eerst 

schoot Erben op aangeven van Iwan de 2-1 onder de keeper door, en een 

paar minuten later besliste Rik de wedstrijd door na een steekpass van Iwan 

dit keer de bal wel tussen de palen te schieten. Door deze overwinning zijn 

we eindelijk van de laatste plaats af en met nog drie puntjes er bij volgende 

week kunnen we toch nog gewoon 4
e
 eindigen.  Iwan Huitema  

 

Overzicht 2e seizoenshelft Oldeboorn B1 
Na een lange winterstop van ruim 3 maanden gingen we op 12 maart weer 

de wei in. Dit keer waren er geen spelerswisselingen geweest. Er hadden 

geen transfers plaatsgevonden tijdens de transferwindow. Hieronder volgt 

een overzicht van de gespeelde wedstrijden. 

Oldeboorn B1 – CVVO B3 2-1. Na de winterstop gelijk goed uit de 

startblokken gaan, daar leek het gelukkig op. De eerste wedstrijd werd in 

een 2-1 overwinning omgezet. We leken nu wat beter te zijn ingedeeld. Een 

gelijk opgaande wedstrijd waarin onze doelpunten werden gescoord door 

Rik en Iwan. Het zou de laatste wedstrijd bij de v.v. Oldeboorn zijn voor 

Anouk. Zij ging zich volledig richten op het damesvoetbal bij Oosterlittens. 

Read Swart B1 – Oldeboorn B1 6-0. De euforie was helaas van korte 

duur. In De Knipe begonnen we veel te slap aan de wedstrijd en stonden we 

na 10 minuten reeds met 2-0 achter. Tijdens de rust moest onze keeper 

Cedric ook nog eens de wedstrijd staken met een handblessure. Zijn 

vervanger Jisk smaakte de tweede helft het ongenoegen om nog eens 4 

doelpunten om z’n oren te krijgen. Kortom, een slappe vertoning en dus 

weer met beide voetjes op de grond gezet… 

GAVC B3 – Oldeboorn B1 3-2. In Grou was het de bedoeling om weer 

wat recht te zetten, en dat leek in de eerste helft ook te gaan lukken. Helaas 

kwamen we na 5 minuten spelen weer knullig op een 1-0 achterstand, maar 

dat werd voor de rust nog goed gemaakt door doelpunten van Rik en een 

voortreffelijke vrije trap van Rinse. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken. 

Helaas gaven we in de tweede helft de wedstrijd wel weer uit handen, waar 

dat helemaal niet nodig was geweest. Uiteindelijk verloren we door 

persoonlijke fouten de wedstrijd met 3-2. Veel gemiste kansen en 

persoonlijke fouten deden ons de das om. 

Oldeboorn B1 – Heerenveense Boys B4 2-2. Eindelijk weer een puntje 

gepakt, en daar kwamen we uiteindelijk ook wel goed mee weg, aangezien 



  

er 2 ballen bij ons achter de doellijn waren geweest, maar “gelukkig” niet 

werden waargenomen door het “arbitrale duo”. De wedstrijd had ook onze 

kant nog kunnen op valle aangezien Ids T. in de tweede een strafschop niet 

wist te verzilveren. In een leuke spannende wedstrijd werden daarom 

terecht de punten verdeeld. Doelpuntenmakers waren deze keer Rinse en 

Erben.  

Oldeboorn B1 – Balk B3 0-1. Onder zeer winderige omstandigheden 

wisten we Balk 65 minuten op 0-0 te houden. Dit mede door fantastisch 

keeperswerk van onze “nieuwe” keeper Hessel. Helaas werd zijn enige 

foutje ons in de 65
e
 minuut fataal. De nederlaag was zeker niet aan Hessel 

te wijten. De inzet was bij sommige spelers onder de maat, waardoor we er 

geen gelijkspel uit konden slepen. 

CVVO B3 – Oldeboorn B1 4-1. Helaas stonden we na een persoonlijke 

blunder binnen 2 minuten weer op achterstand. Daarna wisten we bijna een 

uur lang vele kansen te missen en helaas de gelijkmaker niet te produceren. 

Dus trad de aloude voetbalwet weer eens in werking. Binnen 10 minuten 

werden we op een 3-0 achterstand gezet. Rinse wist nog wel tegen te 

scoren, maar uiteindelijk was de eindstand van 4-1 wel teleurstellend te 

noemen. Was weer niet nodig geweest. 

Oldeboorn B1 – Read Swart B1 5-9. Als je 5 doelpunten scoort kan je dan 

een wedstrijd verliezen? Ja dus. In de 5
e
 minuut kwamen we keurig op 

voorsprong tegen de kampioenskandidaat door een doelpunt van Ids T. 

Daarna ontstond een hele leuke eerste helft waarin beide ploegen genoeg 

kansen kregen. Read Swart ging hier wat beter mee om en nam een 1-3 

voorsprong. Wederom kwamen we terug tot 2-3 en ook nu weer door Ids T. 

Helaas kwamen we vlak voor rust door een eigen doelpunt op een 2-4 

achterstand. Dit bleek ook gelijk het breekpunt te zijn. Na rust werd de 

wedstrijd door Read Swart binnen 10 minuten beslist. Ze liepen uit naar 2-

7. Toch toonden onze jongens veerkracht en vochten ze terug naar 4-7 door 

doelpunten van Rik en Iwan. Uiteindelijk wist Rinse ook nog te scoren (5-

8), maar was het slotakkoord voor Read Swart (5-9). Toch hadden we een 

leuke wedstrijd gezien met veel kansen, fouten en doelpunten…Helaas 

teveel aan de verkeerde kant. 

Balk B3 – Oldeboorn B1 0-0. Dit keer een wedstrijd onder tropische 

temperaturen. In een leuke wedstrijd met weer vele kansen over en weer 

wisten onze jongens er een prima gelijkspel uit te slepen. Ook dit keer weer 

met een uitblinkende keeper aan onze kant. Een uitstekend resultaat tegen 

de nummer 3 van dat moment. 

Oldeboorn B1 – GAVC B3 3-1. Zit het venijn dan in de staart van de 

competitie? Daar leek het wel op. We waren ons er van bewust dat we tegen 

Grou nog wel wat hadden recht te zetten. De start was prima en Cedric zette 

ons dan ook terecht op een 1-0 voorsprong. Helaas vonden we het nodig om 



  

Grou een verlaat Sint Pieter kadootje te geven in de vorm van een 

strafschop (1-1). Ook de tweede helft kregen we voldoende kansen, met 

name uit corners, maar daar gingen we niet agressief en effectief genoeg 

mee om. Het duurde dan ook tot de 72
e
 minuut dat we volkomen terecht op 

voorsprong kwamen door Erben. Twee minuten later werd de wedstrijd 

door Rik beslist. Over 2 wedstrijden gezien hadden we GAVC in ieder 

geval op doelsaldo geklopt en dat smaakte wel… 

Heerenveense Boys B4 – Oldeboorn B1 3-7. Het begon er eindelijk op te 

lijken dat de trainingen van Piet de Winter en Hotse Dekker zijn vruchten 

gingen afwerpen. De laatste 3 wedstrijden werd er steeds beter gevoetbald. 

De inzet werd steeds beter, maar er zat ook steeds meer een idee achter bij 

vele spelers. Wat een plotselinge progressie was er waar te nemen bij vele 

spelers. We konden dan ook genieten van een prachtige slotwedstrijd 

waarin de tegenstander, met name voor de rust, alle hoeken van het veld 

werd opgestuurd. Door doelpunten van Rinse (een wonderschoon doelpunt 

met een volley vanaf ca. 20 meter), Iwan (2), Rik (2) en Erben werd een 

zeer terechte ruststand van 1-6 bereikt. Na rust spartelde Heerenveense 

Boys nog enigszins tegen en kwamen ze terug tot 3-6, maar na een venijnig 

schot van Iwan waren de kaarten wel geschud. Een heerlijk slot van de 

competitie na een fantastische wedstrijd. Met opgeheven hoofd ging 

iedereen na afloop van de wedstrijd richting kleedkamer waar al vrij snel 

werd gesproken over het nieuwe seizoen. Een nieuw seizoen waarin we als 

team zeker nog een jaar met elkaar verder gaan als B-junioren. We kwamen 

dan ook al snel tot de slotsom dat we toch weer een leuk seizoen hebben 

gehad met z’n allen, en dat, ondanks wat leeftijdsverschillen, we kunnen 

spreken van een (h)echt team waarvan we als leiders doorgaans echt kunnen 

genieten. Dan willen we naast onze trainers Piet de Winter en Hotse 

uiteraard ook onze scheidsrechters Jan v.d. Woude, Johannes v.d. Wal, 

Johannes Watzema, Arnold Oosterbaan en Arjen v.d. Bij, alsmede alle 

chauffeurs bij uitwedstrijden en ouders die kantinediensten draaien en 

gewoon als toeschouwer aanwezig waren bedanken voor hun inzet en 

aanwezigheid. Zonder jullie kunnen onze jongens niet trainen of hun 

wedstrijden spelen. Heel veel dank hiervoor en hopelijk kunnen we ook 

volgend seizoen weer een beroep op jullie doen. Het was ons in ieder geval 

een waar genoegen. We hebben het weer met veel plezier gedaan. We 

wensen jullie allemaal een fijne zomer en au revoir. Ook namens alle 

spelers, te weten; Iwan, Jarno, Rik, Wolter, Leon, Ids T., Rinse, Sietse, 

Cedric, Jisk, Hessel, Rico, Jurrit, Ids R. en Erben). De leiders 

 

Rottevalle D2 – Oldeboorn D1 
Aldeboarn D1 speelde zaterdag 21 mei 2016 uit tegen Rottevalle D2G. 



  

Levi heeft de eerste helft 2 keer gescoord en toen stonden we voor met 2-1. 

Aan het eind van de tweede helft scoorde Remco ook nog en toen werd het 

3-1.  Groet Job Veenstra  

E1-pupillen 

 

Sport Vereent E2 – Oldeboorn E2 
Zaterdag 26 maart hadden we een wedstrijd tegen Sport Vereent. 

Het was mooi weer dus had iedereen er weer zin in. Voor de wedstrijd een 

warming up doen en dan in de wedstrijd knallen. De opstelling van 

Oldeboorn in de eerste helft:  

doelman: Joris  

verdediging: Rimmer en Sjoerd 

middenveld: William en Aniek 

aanval:  Mees en Sebastiaan 

wissel: Gian en Jesse. 

Als de wedstrijd begint zetten beide teams hoog druk.Maar al snel valt de 1-

0. dan zijn er een paar kansjes voor Oldeboorn bijvoorbeeld een solo van 

Sebastiaan maar schiet tegen de benen aan van de doelman. Opeens valt de 

2-0. 2 minuten later valt de 2-1 van Rimmer. Na een mislukte lage voorzet 

en de doelman maait over de bal en gaat zo in het doel. Bij een aanval krijgt 

Jesse de bal maar schiet ruim over. Plots valt de 2-2 bij de rebound na het 

schot van William scoort Sebastiaan. In de tweede helft gaat Gian op keep. 

Veel hebben op het begin ruzie met de veters. Meteen scoort Sport Vereent. 

De 3-2 en 4-2. Ook heeft Sport Vereent verkeerde ingooien en krijgt 

Oldeboorn de inworp. Nog steeds krijgt Oldeboorn kansen Joris schiet nog 

een paar keer op  doel maar mist helaas. Dan krijgt Sport Vereent kansen en 

maakt 5-2. 1 minuut later is het ook alweer 6-2. Nog steeds gooit Vereent 

verkeerd in en krijgen wij weer de inworp. Soms maakte Sport Vereent een 



  

foutje en krijgt Oldeboorn een kans, maar helaas gingen ze naast of over. 

Later is Sport Vereent wat sterker en maken ze er maar liefst 11-2 van. Dan 

de penalty's vrijwel iedereen schiet ze binnen. En Gian zit er vaak goed bij 

maar moest wel een paar doorlaten. Hopelijk winnen we de volgende 

wedstrijd wel, maar ben ik er  dan niet bij vanwege een damtoernooi.  

Groetjes Sebastiaan Witteveen 

 

DWP F2 - Oldeboorn F1 
Vol goede moed op weg naar Sportpark de 

Grie in Sint Johannesga. De heenweg duurde 

iets langer dan gepland ( met o.a. een extra 

rondje op de rotonde Joure), maar toch waren 

we nog ruim op tijd voor een goede warming 

up en wedstrijdvoorbereiding. De 

thuiswedstrijd werd gewonnen met 3-1 en het 

kon alleen maar beter gaan gezien de 

vorderingen die de laatste maanden door dit 

team zijn gemaakt. Helaas … dat viel even 

tegen. De 0-1 viel al vrij vlot door een 

onhoudbaar afstandsschot van Wesley, maar 

daarna was er geen houden meer aan. Deze 

wedstrijd ging met 9-1 verloren. Nog twee 

wedstrijden te gaan tegen Akkrum en Joure en 

dan een mooie plek in de middenmoot. Bert 

Sikkema ( vader Sander) 

 

Oldeboorn F2 – Gorredijk F7 
10.00 uur was het zover, de laatste competitiewedstrijd tegen Gorredijk. De 

jongens (en Wietske) gingen de wedstrijd anders aanpakken dan de strijd in 

Gorredijk.(1-0) Na 10 min. scoorde Thomas al de 1 nul en Syb maakte er 

voor rust al 2 nul van. Ook na de rust was er een goal van Syb binnen 20 

tellen.Voor Jelte was het zijn eerste wedstrijd . Super gedaan! 

Ook Ralf en Pier hadden een paar super acties! Na een schot op de paal en 

een corner van thomas, vloog de bal er via een speler van gorredijk weer in! 

4 nul. Een top wedstrijd. Simon de Jong. 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is B: Gevaarlijk spel is een actie waarbij, in een 

poging om de bal te spelen, het risico bestaat dat een speler geblesseerd 

raakt. 
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