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Damesvoetbal 
Voor het dameselftal zijn wij op zoek naar een sportieve, knappe 

trainer, het liefst lijkend op een chippendeal, die ons wil trainen op 

maandag avond van 19:30 – 20:30 uur. 

Denk jij diegene te zijn stuur dan een appje naar Linda Dijkstra of 

Alien Soeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

D-pupillen kampioen!!!!!!!!! 

 



  

Kleurplaat 



  

Piet`s overzicht 
Op verzoek van de TD “Katje” hierbij nog even 

een korte “seizoensafsluiter”. Niet dat er nog 

veel valt te melden, maar toch…Allereerst wil 

“scheidsrechter van Swieten” de heren August 

en Siete bedanken voor de fijne jaren, waarvan 

akte. Dit verzoek werd mij gedaan op de 

“Koeschijtbijeenkomst” waar de sapjes rijkelijk 

vloeiden, en ik werkelijk geen idee meer heb 

hoe ik de terugreis huiswaarts heb aanvaard, maar ik lag de volgende 

ochtend toch weer “gewoon” naast m’n egaatje. Eventuele getuigen kunnen 

zich via Facebook melden bij Wendy…En dan is inmiddels de maand juni 

weer aangebroken. Enkele dorpsbewoners liggen nog verkrampt bij te 

komen van “De Slachte”. Waar je zin in hebt….Zomerse temperaturen 

overheersen de eerste week van juni, en hopelijk blijft dan, gezien alle 

festiviteiten de komende tijd, nog even het geval. Daarnaast ben ik ook nog 

eens een ENORME zonaanbidder…Ook heeft onze “gangmaker” bij de B-

junioren, Hotse, samen met enkele spelers besloten om er op vrijdag 17 juni 

a.s. een prachtige slotavond van te maken voor alle spelers, trainers, 

scheidsrechters, ouders en een paar “leiders”. Bubbelvoetbal en een bbq 

zijn het hoofdgerecht op deze Amerikaanse fuif. Lijkt vooraf allemaal weer 

prima geregeld. Een uitstekend initiatief!! De volgende dag verwelkomen 

we o.a. Danny Lademacher en z’n muzikale vrienden van Wild Romance 

op het Mediumpop in Aldeboarn. Ook alweer zo’n geweldig initiatief. Go 

for it, and be there (misschien moet ik dan zelf wat minder 

minder….drankjes…). Naast wat verdere familieverplichtingen wacht een 

week later de eerste TT op zondag in Assen. Samen met onze jongste 

dochter ben ik bij deze primeur.. dus na al dat hossie hossie, is het dan 

eindelijk tijd voor Valentino Rossi!!! Dan snel op naar de maand juli, en 

dan kan het ouwe lichaam hopelijk wat tot rust komen, hoewel op 10 juli 

Her Majesty (CSN&Y tribute) ook weer wacht in Iduna. Dan daarna maar 

op naar de Bouwvak…. Na al dit gezever wordt het de hoogste tijd dat ik 

m’n nederige excuses aanbiedt aan onze allerjongste kroos, nl. onze MP-

pupillen. Zinloze overzichten schrijven en dan ook nog niet eens de 

resultaten van deze “rookies” vermelden. Schande, schande !!!! Ik hoop dat 

ik het hierbij een beetje goed kan maken door de resultaten van de laatste 3 

toernooien te vermelden….Op 14 mei werd Tijnje aangedaan en werd er 

ook zowaar een overwinning behaald op Jubbega (1-0). Tegen Tijnje (6-0) 

en Read Swart (3-0) werd helaas verloren. De week erop alweer aan de bak, 

en nu in Jubbega. Zowaar werden er 2 gelijke spelen behaald tegen resp. 

Jubbega (3-3) en Read Swart (0-0). Helaas was Tijnje weer iets te sterk met 



  

1-4. Het laatste “toernooitje” werd gespeeld op 28 mei j.l. en daar is mij 

maar 1 uitslag van bekend, nl. 1-1 tegen Tijnje. Hopelijk is het een geslaagd 

project gebleken en zullen deze toekomstige talenten nog vele jaren de 

velden “onveilig” maken. Als ik dan toch bezig ben met excuses 

maken…Ons “bejaardenteam” heeft ook weer het onwaarschijnlijke 

gepresteerd op de vrijdagavonden. Het uitstapje na de laatste speeldag naar 

o.a. Bar Oase en ’t Houtsje was niet geheel zonder reden. Ze waren zomaar 

even KAMPIOEN geworden!!! Wat ik allemaal niet mis in deze wereld 

waarin ik geen Facebook heb……Heren nog proficiat!!!! Allemaal nog een 

jaartje door, of is dat teveel gevraagd voor de oude spieren??? Over 

kampioenschappen gesproken. Oldeboorn D1 wist op zaterdag 28 mei j.l. 

in een prachtige thuiswedstrijd tegen SJO WTTC D2 toch wel enigszins 

verrassend het kampioenschap te behalen. Met 5-2 werd de tegenstander er 

uiteindelijk op gelegd. Het gevolg was dat er spoorslags nog een boerenkar 

moest worden opgetrommeld, maar dat bleek geen probleem. Een 

geweldige rondtoer door het altijd mooie en “pittoreske” Aldeboarn was 

dan ook wat hen terecht toekwam. Ook jullie enorm gefeliciteerd met dit 

prachtige resultaat. Oldeboorn 1 had inmiddels de boerenkar niet meer 

nodig. Na de fortuinlijke overwinning van 1-2 in Mildam, was het 

laatstgenoemde club die er op donderdag 26 mei j.l. in Aldeboarn geen gras 

over liet groeien. In de eerste helft werd Oldeboorn op alle fronten 

afgetroefd, en de ruststand van 0-3 was dan ook volledig terecht. In de 

tweede helft hebben de jongens van Piet en Wieger het wel geprobeerd, 

maar het ene doelpuntje bleek niet voldoende voor een eventuele verlenging 

of zelfs nog meer. Over beide wedstrijden gezien een terechte overwinnaar 

in de vorm van Mildam. Hiermee werd Oldeboorn een verdere afstraffing 

door Stanfries (Stanfries – Mildam 5-0) bespaard, en kon een ieder na de 

wedstrijd lekker een drankje doen en de volgende dag het huwelijk van 

Tom en z’n liefje opvrolijken. Ook een “poppeslok” bij Johannes zal nog 

wel op het programma staan. Dus einde seizoen 2015-2016…Nog wat 

vergeten? Oh ja, jullie krijgen allemaal de groeten van Louis, die 

momenteel “on a vacation” is in….En trouwens, sinds wanneer staat de 

bondscoach Danny de gehele wedstrijd langs de lijn? Wordt hij nu al gek 

van Dikkie in de dug out? Waarom zetten ze niet gewoon 3 stoelen langs de 

lijn? Het was tegen Oostenrijk af en toe druk langs de lijn….Als dat maar 

goed gaat met 3 kapiteins op 1 schip. Ondertussen lijken ze wel het lek 

boven te hebben, en laten we dan ook nog ’s hopen dat Zweden ver komt 

tijdens het EK in Frankrijk, dan gaan onze jongens in september dit 

uitgebluste team zonder Zlatan gelijk op 3 punten zetten….Hoe 

opportunistisch vinden jullie dat?? ’t Kan vriezen, ’t kan dooien…..Zo, 

weer genoeg geouwehoerd, gezeverd en gezeken dit seizoen. Een vette 

streep eronder en op naar het volgende seizoen. See you when I get there, 



  

en “ik geloof niet, omdat ik dus niet gelovig ben, maar ik denk wel dat er 

iets anders is, maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat er 

is”…..Have a nice EK 2016…..  

 

Uit onze clubbladen (17) 
Bedrijfsvoetbal 

Het is de laatste tijd een drukte van belang op het sportveld. Verschillende 

wedstrijden en tournooien werden er gespeeld en vooral het tournooi van de 

bedrijven uit de gemeente is nogal groot opgezet. Wij geloven dat deze 

wedstrijden vooral uit het oogpunt van propaganda voor de voetbalsport en 

natuurlijk niet minder voor de volleybal en korfbalsport van groot belang 

zijn. Er wordt met zeer veel animo gespeeld en ook niet voetballers krijgen 

de kans eens hun kunsten te vertonen. Ten minste zo behoort het. Het moet 

ons echter van het hart dat enkele bedrijven in de gemeente voor deze dagen 

een grote personeels uitbreiding hebben gehad, die direct na afloop weer 

ontslagen werden. Dit is natuurlijk de bedoeling niet. Wanneer een elftal 

van de gemeente met 7 of 8 niet gemeente mensen uitkomt dan heeft het 

geen zin meer aan dit soort wedstrijden mee te doen. Voor de rest is de 

eerste dag goed geslaagd en wanneer de tweede dag ook zo verloopt dat zal 

dit tournooi volgend jaar vast en zeker terug komen. 

(overgenomen uit clubblad 27 – 3
e
 jaargang – 26 juni 1963) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
De scheidsrechter heeft het teken voor het nemen van een strafschop 

gegeven. Vlak vóórdat de bal in het spel is, begaat de nemer een 

overtreding. Wat moet de scheidsrechter doen? 

A. Hij laat de strafschop nemen en als de bal in het doel gaat laat hij de 

strafschop overnemen. Gaat de bal niet in het doel, dan onderbreekt hij het 

spel en laat hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de 

tegenpartij vanaf een willekeurige plaats in het doelgebied. 

B. Hij laat de strafschop nemen en als de bal in het doel gaat laat hij de 

strafschop overnemen. Gaat de bal niet in het doel, dan onderbreekt hij het 

spel en laat hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de 

tegenpartij vanaf de plaats van de overtreding. 

C. Hij laat de strafschop nemen en als de bal in het doel gaat laat hij de 

strafschop overnemen. Gaat de bal niet in het doel, dan onderbreekt hij het 

spel en laat hij het spel hervatten met een directe vrije schop voor de 

tegenpartij vanaf de plaats van de overtreding. 

D. Hij laat de strafschop nemen en als de bal in het doel gaat laat hij de 

strafschop overnemen. Gaat de bal niet in het doel, dan onderbreekt hij het 



  

spel en laat hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de 

tegenpartij vanaf de strafschopstip. 

 

Teamindeling jeugd seizoen 16/17  
Dit zijn de spelersindelingen per team voor volgend seizoen.  

De overige informatie (trainers, leiders, trainingstijden, etc.) zal t.z.t. via de 

leiders verspreid worden.  

 

B1-junioren  

1 Iwan Huitema 

2 Rik van Santen 

3 Wolter Brak  

4 Rinse Tijsma  

5 Ids Tijsma  

6 Cedric Kok 

7 Leon Siemonsma 

8 Rico Hielkema 

9 Hessel Heerma  

10 Jarno Doornekamp 

11 Sietse Hofstra  

12 Jisk Oosterbaan 

13 Jurrit Dijkstra  

14 Erben Hof  

15 Ids de Roos 

 

C-combinatie met vv Akkrum 

Spelers vanuit Aldeboarn:  

1 Tamme Veenstra  

2 Tim  Hofstede  

3 Job  Veenstra  

4 Erik  Heerma  

5 Remco Weidenaar 

 

D1-pupillen  

1 Tiemen Jelsma 

2 Jitske Spoelstra  

3 Lyanne Huitema  

4 Jentje  Brandsma  

5 Ralf van Warmerdam  

6 Huub Hofstede  

7 Déjan Kok 

8 Dani van Warmerdam  

9 Ridzert Teunissen 

10 Danielle van der Meulen  

11 Janieck van Asperen  

12 Kyran Mebius  

13 Jorn  Brouwer  

14 Hessel Jelsma  

15 Tobias de Jong 

 

E1-pupillen 

1 William Krako 

2 Joris van Rooijen  

3 Rimer Wierda 

4 Aniek van Warmerdam  

5 Mees Beeuwkes  

6 Ralf Grotenhuis 

7 Sjoerd Sixma 

8 Sebastiaan Witteveen 

9 Jesse  ten Hoor 

10 Gian Andringa 

 

E2-pupillen 

1 Sem Jamey van der Veen 

2 Daan  Jasper   

3 Bente Mare de Boer 

4 Tygo  Hylkema 

5 Yfke  van Maren 

6 Syb de Jong 

7 Storm Schotanus 

8 Jelte van der Bij 

9 Wesley Idzenga 

10 Atte de Haan 



  

F1-pupillen 

1 Hans  Poepjes 

2 Sander Sikkema  

3 Pier Damstra 

4 Wesley Weggelaar 

5 Thomas Brandsma 

6 Fokko Tamminga 

7 Jorrit  Hofstra 

8 Jesse Marijn de Glee 

9 Wietske Poepjes 

 

Kabouters:  

1 Anne Jasper 

2 Friso Dykstra 

3 Dennis Sikkema 

4 Ids Tamminga 

5 Jesse  Krako 

6 Brian Talma 

7 Dries Kramer 

8 Silvan de Leeuw 

9 Tijm van Rooij 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn geeft 1 helft niet thuis en is uitgespeeld 

Op donderdag 26 mei stond de return op het programma van Oldeboorn-

Mildam. De thuisploeg had na de late 1-2 winst in Mildam de beste 

papieren. Oldeboorn moest toch nog puzzelen. Tom Proot ontbrak door zijn 

bruiloft van vrijdag. Johannes Nijdam is vanochtend vader geworden van 

zoon Wout, en ontbrak logischerwijs ook. Klaas Hartmans was terug van 

een schorsing en begon weer in de basis. Opstelling: Dennis – Henk, 

Wietse, Johannes, Tsjerk – Anno, Sietse, Robert, Klaas – Hotse, Age. 

Wissels: Jan Hendrik, Wiemer, Corne en Iwan. Oldeboorn verwachte dat 

Mildam vanaf minuut 1 erop zou klappen. Helaas gaven te veel spelers niet 

thuis in de 1
e
 helft, en werden alle duels verloren. Na een klein kwartier 

kwam Oldeboorn op 0-1 achter. Een combinatie over de rechterkant werd 

fantastisch over de verdediging gelegd. En de inlopende middenvelder 

volleerde de bal hard achter keeper Faber. Daarna zou je verwachten dat 

Oldeboorn wakker was. Helaas bleek dit niet het geval. Tsjerk Akkerman 

viel daarna nog uit met een op het oog zware enkelblessure. Jan Hendrik 

kwam koud voor hem in het veld, en dat is lastig invallen. Dit deed hij wel 

naar behoren. Toch kwam Mildam binnen het half uur op 0-2. Na dom 

balverlies van Oldeboorn kwam Mildam door over links. De opgekomen 

linksback vond de aanvallende middenvelder op 20 meter van de goal. 

Anno gleed ongelukkig uit, en zag daarna dat de speler de bal in de kruising 

krulde achter de kansloze Faber. Daarna kreeg Oldeboorn uit een corner de 

kans op de 1-2, maar Wietse kopte net over. Vlak daarna was er nog een 

kopbal van Anno die de keeper met moeite pareerde. Na wederom zwak 

handelen voorin, kwam er weer een lange bal op de snelle buitenspeler van 

Mildam. Na een combinatie en kluts met Wietse kreeg de speler een 

schietkans, en liet Faber met een droge knal in de korte hoek wederom 

kansloos. En zo was ineens de goede uitgangspositie totaal weg gegeven. 

Met een enorme kater zochten de Boarnster de kleedkamer op. Na een paar 



  

harde woorden, wilde Oldeboorn de huid nog wel duur verkopen. In de 2
e
 

helft een omgekeerd spelbeeld. Oldeboorn nam het heft in handen en ging 1 

op 1 spelen. Hier had Mildam het moeilijk mee. Uit een vrije trap van 

Anno, liet de keeper de bal los, en was Klaas er als de kippen bij om de 1-3 

te scoren. Daarna ging Oldeboorn op zoek naar de 2-3 en daarmee de 

verlenging. Kansen kreeg het daar wel op. Na een combinatie tussen Robert 

en Klaas kwam laatste genoemde alleen voor de keeper. Zijn stift ging 

helaas net over. Ook daarna kreeg Oldeboorn nog goede kansen. Maar het 

vizier en het overzicht was er net niet vanavond. In de slotfase werd 

Oldeboorn nog een paar gevaarlijk uit vrije trappen van Johannes die in de 

16 terecht kwamen. De bal wilde niet goed vallen. En zo floot de 

scheidsrechter na een minuut of 93 af. En daarmee kwam er hard een einde 

aan een uitstekend voetbalseizoen van Oldeboorn. De finale was mooi 

geweest, maar het was het vandaag niet. Bij deze wensen we Mildam veel 

succes tegen Stânfries komende en volgende zondag. Verder willen we alle 

aanwezige supporters bedanken voor de steun. En tot volgend jaar, waarin 

weer mooie derby’s op het programma staan tegen Akkrum, Irnsum, FFS. 

Voor nu een fijne zomer toegewenst, en tot in augustus. 

 

Jeugdverslagen 
Read Swart B1- Aldeboarn B1 

Zaterdag 19 maart speelden wij een uitwedstrijd tegen Read Swart. We 

hadden 2 afwezige spelers namelijk Anouk Stulp en Hessel Heerma. De 

wedstrijd begon slecht, na 10 minuten kregen we al 2 doelpunten om de 

oren. Sietse raakte geblesseerd aan zijn voet en werd gewisseld. Ids Tijsma 

kwam erin.  In de rust was de stand 2-0. De 2
e
 helft ging onze keeper Cedric 

Kok van goal af wegens een handblessure en Jisk Oosterbaan nam het over, 

ook kwam Rico in het veld. Ook Rinse Tijsma had een enkelblessure 

opgelopen en ging eruit. Voor hem kwam Erben Hof in het veld.  De 2
e
 

helft liep het ook niet lekker. We kregen uiteindelijk nog 4 doelpunten 

tegen. De einstand was 6-0. Erg  jammer. Wolter Brak 

 

Oldeboorn F1 - Akkrum F4 
De vorige wedstrijd tegen Akkrum was rete spannend maar hadden we net 

verloren in de laatste minuut met 4-3. Dit laten we natuurlijk niet nog een 

keer gebeuren en gaan weer vol goede moed er tegen aan. In de kleedkamer 

begon het positieve sfeertje al te komen, de kids waren erg druk maar vol 

enthousiasme, volhouden!! Ze hadden goede instructies gekregen over wie 

waar staat en het voetballen kon beginnen. Wesley maakte de eerste 2 goals 

en ook Quirijn schopte hem er zonder aarzelen in. 3 – 0 in de rust. Wat een 



  

goed gevoel tegen die Akkrummers ;) Na de pauze maakte Quirijn de 4
e
 

goal en ook Sander had zin om te scoren dus daar was goal nummer 5!  

Tegen goals waren er niet omdat er super goed verdedigd werd door Daan, 

Storm en Tycho. Ook hadden we een top keepster Bente die de nodige 

ballen tegen hield. Het was al moeilijk om Yfke, Atte en Sem voorbij te 

komen. Iedereen had heel goed zijn/ haar beste gedaan en daardoor hebben 

we ook met 5 – 0 gewonnen!! Wat een super mooie afsluiter van dit 

seizoen, wij zijn als vierde geëindigd, volgend jaar zullen Sander (blijft in 

de F1) en ik dit mooie 7tal verlaten…. Heel veel succes in de E2!  

Sander Sikkema 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is B: de scheidsrechter laat de strafschop gewoon 

nemen en gaat de bal daarbij in het doel, dan dient deze te worden 

overgenomen. Gaat de bal niet in het doel, dan dient het spel te worden 

hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats van 

de overtreding. 

Eindstanden 
1 Warga 1 26 57 74 33 

2 Renado 1 26 45 58 44 

3 Oldeboorn 1 26 43 56 54 

4 SC Bolsward 1 26 41 62 32 

5 Steenwijkerwold 1 26 41 59 49 

6 Oosterlittens 1 26 37 63 57 

7 Old Forward 1 26 37 53 69 

8 Irnsum 1 26 36 50 64 

9 Black Boys 1 26 35 55 54 

10 VENO 1 26 34 42 43 

11 RKO 1 26 34 45 54 

12 VWC 1 26 31 53 63 

13 Kraggenburg FC 1 26 21 37 66 

14 Blesse De 1 26 19 48 73 

 

 

 

 

 



  

1 Drachten 4 16 45 76 25 

2 Mildam 2 16 38 64 32 

3 ODV 2 14 24 39 37 

4 Udiros 3 15 24 30 41 

5 Oldeboorn 2 16 21 34 41 

6 Bakkeveen 3 16 18 41 51 

7 ONB 4 16 15 40 54 

8 Thor 2 16 12 27 43 

9 Donkerbroek 2 15 7 28 55 

      

1 Sparta'59 1 21 54 90 37 

2 Nicator 4 18 47 72 29 

3 GAVC 3 22 43 69 45 

4 Frisia 4 21 41 84 47 

5 Warga 2 22 40 68 64 

6 Akkrum 3 22 36 77 58 

7 Flamingo SC 2 22 34 85 67 

8 Oldeboorn 3 22 20 65 91 

9 Annaparochie St. 3 21 18 41 67 

10 Friesland 4 22 17 37 92 

11 FVC 4 22 12 32 74 

12 Leovardia 3 21 10 39 88 

 

1 Oldeboorn 35+1G 12 21 21 13 

2 Aengwirden 35+1 12 17 13 11 

3 Mildam 35+1 12 17 12 10 

4 Read Swart 35+1 12 8 10 22 
 

        

 

1 Read Swart B1 10 27 57 16 

2 Balk B3 10 16 17 20 

3 Heerenveense Boys B4 10 12 25 30 

4 Oldeboorn B1 10 11 22 30 

5 CVVO B3 10 10 19 28 

6 GAVC B3 10 10 14 30 

 



  

 

 

1 Jubbega E2G 10 30 63 5 

2 SJO RVC E2 10 22 48 28 

3 Heerenveen E5 10 14 30 47 

4 Heerenveen E8 10 13 48 46 

5 Irnsum E2 10 6 30 55 

6 Oldeboorn E1 10 3 21 59 

 

1 DWP E3G 8 19 36 14 

2 Sport Vereent E2 8 18 49 16 

3 Oldeboorn E2 8 14 39 30 

4 Aengwirden E2G 8 7 24 26 

5 SJO RVC E5 8 0 11 73 
 

1 Heerenveen F7 10 28 72 11 

2 DWP F2G 10 21 36 15 

3 Heerenveense Boys F5 10 19 70 20 

4 Oldeboorn F1G 10 12 34 51 

5 Akkrum F4G 10 5 9 39 

6 Joure SC F7 10 2 4 89 

 

1 Joure SC F9 10 28 46 8 

2 Sport Vereent F1 10 22 53 13 

3 Jubbega F4G 10 17 36 12 

4 SJO RVC F6 9 11 22 30 

5 Oldeboorn F2 9 3 14 37 

6 Gorredijk F7 10 3 3 74 

 

      

 

1 Oldeboorn D1 10 19 35 20 

2 SJO WTTC D2G 10 18 24 17 
3 GAVC D2 10 16 18 19 

4 Opende D2 10 13 29 28 
5 ONR D2 10 13 18 23 
6 Rottevalle D2G 10 9 14 31 



  

1 Tijnje MP1 12 30 35 10 

2 Read Swart MP1 10 15 19 11 

3 Jubbega MP2G 10 7 14 21 

4 Oldeboorn MP1 10 6 9 35 

 

Column 
Als er een ranglijst zou bestaan voor de mooiste werkwoorden in het 

voetbal, dan staat pingelen bij mij op de eerste plaats. Onaantastbaar. Veel 

mooier dan dribbelen, storen, scoren of tackelen. Toch denkt de Dikke Van 

Dale daar anders over. Het woordenboek geeft pingelen als volgt weer: 

aanhoudend afdingen; 

te lang de bal bij zich houden. 

Raar. Waarom staat er niet: ‘pingelen is met de bal aan de voet op tamelijk 

onnavolgbare wijze tegenstanders voorbij snellen met een mogelijk 

doelpunt tot gevolg?’ Zou dat pingelen niet veel meer recht doen? 

Kennelijk niet. Blijkbaar vinden we met z’n allen dat pingelen te riskant, te 

zelfzuchtig, misschien wel te dom is. Het enige wat de good old Dikke van 

Dale in dezen doet, is de ingeburgerde betekenis van het woord vastleggen. 

Terwijl pingelen - als je het mij vraagt – staat voor de meest pure vorm van 

voetbalgeluk. Daarom ben ik ook zo verguld met de nieuwe 

wedstrijdvormen voor de pupillen, die vanaf het seizoen 2017/2018 zullen 

worden ingevoerd. Simpelweg omdat ze het spelplezier van kinderen 

omarmen. Nederland volgt daarmee de ontwikkelingen van de Duitsers en 

de Belgen, die sinds enkele jaren met andere spelvormen werken, maar 

voegt daar nog een extra dimensie aan toe. Het gevoel van de straat. Alles 

wat straatvoetbal namelijk zo boeiend maakt voor kinderen - zelf acties 

maken, balbezit, op je benen blijven staan, niet op de harde ondergrond 

vallen - gaat de basis vormen van onze vaderlandse jeugdcompetities. Dat 

betekent kleinere veldjes met minder spelers, waardoor voetballertjes vaker 

aan de bal komen en sneller tegenstand ondervinden. Zo gaan de F’jes – 

jongens en meiden onder de negen jaar - 6 tegen 6 spelen op een kwartveld, 

in plaats van 7 tegen 7 op de helft van het voetbalveld. Testen met 

voetballertjes uit alle leeftijdscategorieën (en niveaus, en windstreken) 

hebben in het afgelopen jaar uitgewezen dat naar mate de ruimte afneemt, 

en de goals dichter in de buurt staan, het spelplezier significant toeneemt. 

Ondertussen is het KNVB-team van bewegingswetenschappers en 

voetbalspecialisten een roadshow aan het voorbereiden, waarmee ze direct 

na de zomerstop de nieuwe wedstrijdvormen aan alle verenigingen in het 

land gaan presenteren en samen met hen verder ontwikkelen. De eerste 

reacties die bij de KNVB binnenkomen - de meesten van kinderen 



  

overigens – zijn alvast hoopgevend. Kern van hun bericht? 

“Het allerleukste aan voetbal is de bal hebben, trucjes doen en lekker 

pingelen.” Daar is zelfs door de Dikke Van Dale niks op af te dingen. 

 

Uitslag Schijt  je rijk 
1

e
 prijs:  Tonnie Rijskamp 

2
e
 prijs  388 

3
e
 prijs  Bea Rijks 

 

Eindstand 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 

Klaas Hartmans  3 

Johannes Nijdam 3 

Wiemer Dekker  3 

Patrick Antonissen 3 

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 



   



  

  



  

 

  



    

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


