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Piet`s overzicht 
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Dames voetbal, 
Naar aanleiding van het stukje in het clubblad nr. 1 Zijn de dames al in 
training???? Kunnen wij volmondig zeggen: 'Ja, wij zijn in training en ja 

wij vinden het super!'.  Wij hebben een groep van 16 zeer gemotiveerde 

dames die elke week of wanneer zij kunnen trainen op de maandag avond 

van 19:30 - 20:30 uur. Onze trainer/ chippendale geeft super leuke 
trainingen waardoor alle vrouwen smachten naar de maandagavond, dan 

mogen wij weer het veld op, bal gevoel krijgen, goal schieten, oefenen met 

dribbelen en eeuwenlange partijtjes. De trainer ziet na een maand al enig 
vooruit gang bij de vrouwen dus met dat gegeven gaan wij 

rolijk verder. Als er binnenkort (eind van het jaar) een toernooitje is 

ergens dan horen wij dat graag! Zo dan zijn ook jullie op de hoogte!   

 

 

 

 

 

de Zwart Witten 
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Piet`s overzicht 
Hierbij even een kort overzichtje, aangezien we zo 

meteen d’r weer plat voor moeten voor de 
onderlinge strijd tussen Danny “maar goed” Blind 

en Didier Deschamps. Uiteraard zijn jullie bij het 

lezen (of niet lezen) van dit “relaas” al lang op de 
hoogte van het resultaat. Voorafgaande aan deze 

wedstrijd lijkt het er toch enigszins op dat Danny, 

Fredje en Fransie het elftal toch weer op de rails 

hebben gekregen na een leuke match tegen Wit Rusland. Dient wel gezegd 
te worden dat de tegenstand ook matig was, en als “Belarus” (van die 

tractoren weet u wel…) wat scherper waren geweest voor rust dan…..(ach 

ja wat dan….azijnzeiker…). Misschien moet ik het gelijk over een andere 
boeg gooien en het positieve meer naar voren te halen. Want wat blijkt….Er 

zijn momenteel iedere maandagavond op ons sportcomplex 16 zeer 

gemotiveerde dames bezig om ook de prachtige voetbalsport onder de knie 

te krijgen. Zij trainen dan van 19.30 u. tot 20.30 u. en sluiten daarna in de 
kantine altijd af met het kijken naar hun favoriete, en meest 

vrouwvriendelijke programma op de Nederlandse tv, nl. Voetbal Insite. Dus 

wie weet beschikt ons cluppie volgend seizoen wel weer over een 
damesteam in de competitie. Johan Derksen heeft er nu al slapeloze nachten 

van….en Wilfred Genee staat al te popelen met z’n “balletjes 

breed”…..Dames alvast veel plezier de komende tijd, en hou ons op de 
hoogte van jullie ontwikkelingen. Ik wou het deze keer maar niet over de 

Amerikaanse Verkiezingen hebben. Ik dacht dat de tijd van het ouwerwetse 

moddergooien achter ons lag (vroeger gooide ondergetekende graag altijd 

met wat modder richting een strafschopnemer van de tegenpartij…), maar 
zoals het er in deze moderne tijd aan toe gaat, daar heeft schrijver dezes 

geen goed woord voor over. Waar zijn de “Balkenende normen en 

waarden” gebleven? 8 November a.s. zou wel eens een gedenkwaardige dag 
in de politieke wereld kunnen gaan betekenen. Ik hou m’n hart vast….Dan 

nu maar over naar ons kleinschalige cluppie. Het cluppie waar de resultaten 

ieder weekend zeer verschillend zijn. Oldeboorn JO9-1 kreeg op zaterdag 
1 oktober een oorwassing in Drachten met 11-0, en dan weten ze zich de 

week erop doodleuk te herstellen en met dezelfde zeep, shampoo en 

handdoek Gorredijk even een oorwassing te geven met 6-2. Hoe zei 

Bredero dat ook alweer? Zaterdag a.s. om 9 uur in De Sweach maar weer 
vol aan de bak en op 29 oktober alles nog ’s dunnetjes over doen bij 

Drachtster Boys. Overigens geldt voor alle teams dat ze het weekend van 

22 en 23 oktober in de rust modus kunnen. Oldeboorn JO11-2 ging 
afgelopen zaterdag ook voor de dubbele cijfers, maar ook voor hen gold 



  

helaas dat de knikkertjes net aan de verkeerde kant vielen, 1-10 voor 

Heerenveen. Zaterdag in Sneek maar weer een poging wagen bij LSC en 

dan op 29 oktober thuis DWP maar even een poepie laten ruiken. 
Oldeboorn JO11-1 tikte op 1 oktober Blue Boys even met 9-1 van de mat. 

Uitstekende prestatie lijkt me. Helaas is van de wedstrijd van afgelopen 

zaterdag in en tegen Tijnje geen uitslag deze kant opgekomen. Zaterdag a.s. 
thuis tegen Gorredijk zit er wel weer wat in het vat lijkt me. Nee geen bier, 

maar 3 puntjes…Op 29 oktober mogen ze weer thuis en wel tegen 

Wispolia. Opnieuw wat puntjes bijschrijven. Oldeboorn JO13-1 ging 

helemaal als een wervelwind (Matthew???) tekeer op 1 oktober. De oude 
meester J.C. boven in de hemel zat werkelijk te genieten van de uitslag 

tegen Gorredijk…14-0!!! Hoe raar kan het dan lopen als je een week later 

met 10-3 “op e broek” krijgt bij Heerenveense Boys. Ze zijn dus nog niet 
helemaal “constant”…Zaterdag thuis maar opnieuw proberen om 9.30 u. 

tegen Drachtster Boys en dan op 29 oktober bij Heerenveen wat puntjes 

“stelen”, komt helemaal goed. Akkrum/Oldeboorn JO15-3 wist tegen SJO 
WTTC geen positief resultaat te behalen, helaas een 1-3 nederlaag. De 

wedstrijd van afgelopen zaterdag in en tegen Blauwhuis ging kennelijk niet 

door, aangezien ik geen uitslag heb kunnen ontdekken. Dan zaterdag die 

richting maar weer op, en nu naar Bolsward (van de “Bolletongersdei” weet 
u wel…). Misschien toch wat puntjes pakken aldaar? Alles uit de kast (nou 

alles…) zou ik zeggen, want daarna zijn jullie 2 weken vrij. Oldeboorn 

JO17-1 kan ik kort over zijn (en misschien niet geheel objectief). De 
neergaande lijn is duidelijk ingezet!! Twee waardeloze wedstrijden tegen 

resp. Warga/WWS en Joure leverden net zoveel nederlagen op (2-5 en 6-1). 

Zij mogen de komende 3 weken over hun zondes gaan nadenken en een 
ieder op 5 november weer laten zien dat het ook anders kan en moet!!!! Dan 

start namelijk hun nieuwe competitie. De afgelopen 4 wedstrijden waren 

slechts een “voorproefje”….Oldeboorn 35+ heeft ook wel eens betere 

tijden gekend. Op 30 september wist men alleen van GAVC te winnen (3-
1), maar Akkrum en Read Swart waren kennelijk beter (of fitter…?). Who 

knows. Het volgende toernooi staat gepland op vrijdag 28 oktober bij 

GAVC. De spieren de komende weken maar even lekker laten masseren. 
Misschien even op maandagavond bij de training van het damesteam langs 

voor een goeie massage? Oldeboorn 3 was op 2 oktober gevrijwaard van 

een reis naar Bakhuizen (beide teams niet voldoende spelers). Afgelopen 

zondag bleek dan ook nog eens dat Renado met 1-2 net te sterk was voor 
onze jongens. Komende zondag dan maar weer op naar “The Saloon” van 

LSC in Sneek. Op 30 oktober ontvangen ze thuis FFS en ik denk toch wel 

dat er wat puntjes in zitten deze wedstrijden. Oldeboorn 2 is leuk aan het 
ballen. Tegen Leovardia wist men met 2-0 te winnen en dat leverde gelijk 

een vrije zondag op. Zondag mogen ze thuis weer een ploeg uit de 



  

hoofdstad ontvangen, nl. Friesland. Op 30 oktober reizen ze dan af naar de 

Culturele Hoofd van 2018 om het tegen FVC op te nemen. Oldeboorn 1 

blijft volop in de race voor de titel (of is dat nog te vroeg?). Het lijkt 
Feyenoord wel….Met spectaculaire uitslagen worden de tegenstanders 

momenteel verslagen. Hekkensluiter Aengwirden wist wel 4 keer te scoren, 

maar de Boarnster voorwaartsen hadden het vizier nog scherper staan, en 
deponeerden de bal liefst 6 keer in het netje. Afgelopen zondag werd ook de 

lastige horde in Sneek tegen Black Boys genomen met een 2-5 

overwinning. Samen met onze buren uit Akkrum zijn ze nog steeds de 

trotse koplopers. Zondag a.s. komt Irnsum langs in Aldeboarn en ik zal deze 
week net zo lang tegen m’n  collega Cor Dijkstra “aanlullen” dat hij vooraf 

al weet dat het een kansloze missie gaat worden in Aldeboarn. Op 30 

oktober gaat het gezelschap van Piet en Wieger naar VWC, alwaar het na 
het binnenhalen van weer 3 puntjes ook nog wel eens gezellig “laat” kan 

worden. Iedereen maar weer veel plezier de komende weken en “als je op 

balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal”…. 

 

Uit onze clubbladen (19) 
Er zijn bij J. Bethlehem drie paar voetbalschoenen te koop voor jongens van 

12 tot 15 jaar. 

Een paar zo goed als nieuw………….prijs f 10,-- 
Een paar behoorlijk                              prijs f 5,-- 

Een paar kwaliteit onbekend           prijs onbekend  

 (overgenomen uit clubblad 7 – 4
e
 jaargang – 16 oktober 1963) 

 
Hoera,…………………………EEN DERDE. 

Eindelijk is het dan weer eens zover dat wij er in geslaagd zijn een derde 

elftal op de been te brengen. Door de vele inspanningen van enkele 
bestuursleden zijn we op een aantal spelers dat voldoende is voor een derde 

elftal. Nu er iedere wedstrijd van het tweede spelers op het reservebankje 

moesten zitten, omdat er te veel waren, is het heel belangrijk dat we 
allemaal kunnen voetballen. De eerste wedstrijd is waarschijnlijk reeds op 

10 nov. Wij zien met spanning de verrichtingen van dat elftal tegemoet. Het 

elftal zit ingedeeld bij in dezelfde afdeling, waarin ons tweede elftal vorig 

jaar zat. Er zijn natuurlijk nog altijd nieuwe leden van harte welkom. Kom 
er nu ook bij dat kun je nog eens gezellig voetballen in een niet te hoog 

elftal. Jongens succes en wij verwachten veel van jullie. 

(overgenomen uit clubblad 9 – 4
e
 jaargang – 30 oktober 1963) 

 

 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op 
een fluitje blaast. Moet de scheidsrechter hier iets mee? En wat beslist de 

scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn de bal in zijn handen neemt, 

omdat hij dacht dat de scheidsrechter had gefloten? 

A. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel door hem 

werd onderbroken. 

B. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de speler de bal in zijn handen pakte. 

C. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe 

vrije schop op de plaats van de overtreding, doch hij toont deze speler niet 

de gele kaart. 
D. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 

indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding, maar hij toont deze 

speler wel de gele kaart. 
 

Wedstrijdverslagen 
Effectief Oldeboorn boekt 3e zege op rij 

Op zondag 25 september moest Oldeboorn onder zomerse temperaturen 

aantreden in en tegen Mildam. Oldeboorn reisde met vertrouwen af naar 

Mildam na 2 zeges op rij. Voor trainer Piet de Winter weinig reden tot 
wisselen. Alleen Max Antonissen speelde weer in plaats van Sietse van de 

Brink die andere verplichtingen had. Opstelling: Dennis - Henk, Wietse, 

Johannes W, Tom – Johannes N, Hotse, Max, Anno – Robert, Age. 

Wissels: Iwan, Jan Hendrik en Tim. Vanaf de aftrap bleek de scheidsrechter 
graag een stempel op de wedstrijd te willen drukken. In de beginfase floot 

hij de hele wedstrijd dood, en was druk bezig de spelers in zijn gareel te 

houden. Dit leidde tot veel frustratie aan beide kanten. Waaronder ook op 
de reservebank. De wisselspelers van beide teams hielden het niet uit in de 

felle zon op de bank en zochten een beter plekje. Hier was de scheids het 

weer niet mee eens, en ze moesten weer in de kokende dug out plaats 
nemen. Oldeboorn had het in de eerste helft lastig met de vele lopende 

mensen van Mildam. Combinerend kwamen ze telkens ver op de helft van 

Oldeboorn, maar de correcte eindpass bleef uit. Telkens zat er wel een 

Boarnster verdediger tussen of de bal was te hard. Na 24 minuten was het 
Oldeboorn wat licht tegen de verhouding in op 0-1 kwam. De goed 

ingeschoven Wietse stak de bal op Robert. Deze slalomde door de defensie 

van Mildam, en werd in de 16 van de sokken gelopen. Een strafschop was 
in deze situatie terecht, en een kaart was niet nodig al was het een 

doorgebroken speler. Robert bleef koel en schoof de 0-1 binnen. Daarna 



  

bleef het spelbeeld hetzelfde. Na een half uur had Mildam de gelijkmaker 

moeten scoren. Tom schatte een bal over de verdediging verkeerd in, 

waarna hij te zacht terug speelde op Dennis. De rechtsbuiten bleef niet 
rustig en krulde de bal naast. Dennis die daarna de bal bij de cornervlag 

weg moest halen kreeg te horen dat hij dit in sprint moest doen van de 

scheidsrechter. Oldeboorn compact spelend, probeerde in de omschakeling 
toe te slaan. Dit concept werkte prima en na 37 minuten een mooie 

combinatie tussen Robert en Age, brak laatst genoemde door op de 

achterlijn zette hij nog voor. Er ontstond een kluts situatie en de bal kwam 

bij Anno voor de voeten met een stuit liet hij de kansloos. Daarna foeterde 
Robert na een mislukte actie op zichzelf. De scheids vond dat niet, en gaf 

geel voor commentaar op de leiding. Wederom allemaal frustratie zo vlak 

voor rust. Met een mooie 0-2 ruststand kreeg Piet de Winter de tijd om zijn 
mannen bij de les te houden, en op te passen voor veel onnodige kaarten. In 

de 2
e
 helft ging Mildam steeds verder naar voren voetballen, waardoor er 

veel ruimte achter de laatste linie kwam. Die ruimte wist Oldeboorn prima 
te benutten. Na een goede pass van Anno brak Robert door. Hij legde de bal 

panklaar voor de inlopende Hotse. Deze had de pech dat de bal net opstuitte 

waarna hij de bal hoog richting Oldeboorn schoot. Toch kwam de 0-3 er 

wel. Robert werd op 25 meter van het goal onreglementair gestuit. Bij deze 
overtreding was geel op zijn plaats geweest. Deze kwam er niet, en dat was 

vreemd aangezien Johannes N vlak daarvoor aan de andere kant voor een 

veel lichter vergrijp wel direct geel kreeg. De vrije trap werd door Age hard 
en laag langs de keeper geschoten. Deze mocht zich deze goal wel 

aanrekenen aangezien de bal in zijn hoek was. 0-3 na 67 minuten en 

Oldeboorn leek op rozen te zitten. Toch deed Mildam in de 72
e
 minuut wat 

terug, hun spits schoot knap raak uit de draai. Daarna ging Mildam alles of 

niets spelen, en het werd heel snel niets. Robert was weer onnavolgbaar en 

na 74 minuten schoot hij de bal na een assist van Max hard en laag achter 

de keeper. De mooiste goal moest toen nog komen. Na 80 minuten weer een 
vlijmscherpe counter en deze keer stifte Robert de bal prachtig over de 

uitlopende keeper. In de slotfase kreeg Robert een terechte publiekswissel. 

B-junior Iwan Huitema kwam binnen de lijnen. Deze had nog een mooie 
assist op Age, maar zijn lage pegel werd knap gestopt door de keeper. In de 

echte slotfase verslapte Oldeboorn, en kreeg Mildam nog kansen. Na een 

aanval over de linkerkant gaf Henk net iets te veel ruimte weg, waarna de 

middenvelder in de 88
e
 minuut de bal achter Dennis krulde. Vlak daarna 

schatte Johannes W een hoge bal verkeerd in en verloor het kopduel, hier 

rekende ook Tom niet op en de spits brak door. Dennis kwam uit en dook. 

De spits sprong over Dennis heen en liet zich vallen. De scheids floot voor 
een penalty. Hier kon de spits wel om lachen. Deze penalty was het laatste 

wapenfeit en werd hard door het midden ingeschoten. Zo eindigde de 



  

wedstrijd in 3-5 voor Oldeboorn. En zo boekte het team de 3
e
 overwinning 

op rij. Vandaag was vooral de effectiviteit prima van Oldeboorn. Volgende 

week zal Oldeboorn proberen om ook overwinning 4 aan 1 te rijgen. Dan 
komt de puntloze hekkensluiter Aengwirden uit Tjalleberd op bezoek. Met 

dezelfde inzet als de laatste weken kan dit collectief er weer een heel leuk 

seizoen van maken 
 

4 op een rij voor Oldeboorn na doelpuntenfestijn 
Op de eerste zondag in oktober heeft Oldeboorn de 4

e
 overwinning op rij 

geboekt door de thuiswedstrijd tegen Aengwirden in winst om te zetten. 

Vandaag wederom 1 aanpassing op de linksmidden positie bij Oldeboorn. 

Max ontbrak door een enkelblessure en ook Sietse was niet beschikbaar. 
Daarom mocht Tsjerk Akkerman vandaag zijn eerste minuten weer maken. 

Verder de vertrouwde namen: Dennis – Henk, Wietse, Johannes W, Tom – 

Johannes N, Hotse, Tsjerk, Anno – Age en Robert. Wissels vandaag: Tim, 

Arnold, Iwan en Stefan. Oldeboorn moest waken voor onderschatting 
vandaag. Aengwirden was nog puntloos, maar elke wedstrijd is lastig als je 

niet 100% scherp bent. Binnen de minuut had Oldeboorn al op 1-0 kunnen 

staan. Robert maakte een prima actie over rechterkant en kwam gevaarlijk 
door, zijn voorzet werd in een scrimmage net van de lijn gehaald. Daarmee 

begon Oldeboorn aardig, daarna was het veldspel slordig van Oldeboorn. 

De meeste duels werden half of niet aangegaan en Aengwirden kreeg alle 
ruimte om te voetballen. Ze probeerden vooral via de vleugels gevaarlijk te 

worden. Hun eerste kans kwam ook voor de rechtsbuiten. Johannes W werd 

door de aanvallende middenvelder uit positie gelokt. En de rechtsbuiten 

dook in het gat achter Tom, hij sneed de 16 in en zijn schot kwam op de 
vuisten van Dennis. De daarop volgende corner werd net naast gekopt. 

Halverwege de eerste helft kwam Oldeboorn op een 1-0 voorsprong. Robert 

ontsnapte in de diepte na een pass van Tom en liet de keeper kansloos met 
een schuiver in de lange hoek. Niet veel later verdubbelde Oldeboorn de 

score. Robert gaf hoog voor op Age. Deze controleerde de bal en volleerde 

de bal knap achter de keeper. Met 2-0 leek Oldeboorn op rozen te zitten. 
Alleen het spel bleef slordig van de thuisploeg. 10 minuten voor rust raakte 

Tsjerk geblesseerd aan de enkel na een duel aan de linkerkant. Hij werd 

vervangen door Arnold Hobma. In de laatste tot de rust wist Aengwirden de 

stand gelijk getrokken. Eerst werd een corner goed binnen gekopt door de 
volledig vrij staande middenvelder van Aengwirden. Op slag van rust 

maakte Dennis een slippertje. Bij een voorzet van de rechterkant liep hij 

luid Ik, waardoor Johannes W de bal liet gaan ipv weg te werken. Helaas 
kreeg Dennis de bal niet klem, en in de scrimmage tikte de spits de 2-2 

tegen het net. En zo zocht Oldeboorn met een kater de kleedkamer op. In de 



  

2
e
 helft ging Oldeboorn gelijk volle bak, en wisten ze Aengwirden compleet 

te overlopen. Nu werden de duels wel gewonnen, en vaak voor de 

middenlijn had Oldeboorn de bal alweer terug. Het was dan ook wachten op 
de voorsprong. Deze kwam er na 51 minuten. Age brak over de linkerkant 

voor en passeerde op de achterlijn de rechtsback. Zijn voorzet werd bij de 

1
e
 paal binnen getikt door Robert. Daarna bleef Oldeboorn de druk erop 

houden. Age schoot naast en ook Johannes N zag een bal net over vliegen. 

Uiteindelijk was het Anno die de 4-2 tegen de touwen kopte. Daarna ebte 

het geloof bij Aengwirden weg en een dikke uitslag was in de maak. Nadat 

Robert de binnenkant van de paal al had geraakt was het een kwartier voor 
tijd Age die met een droge schuiver de keeper kansloos liet. Toen Hotse in 

de 85
e
 minuut een afgeslagen bal ook nog binnen schoot zat Oldeboorn met 

6-2 op rozen. Daarna gebeurde het zelfde als verleden week in Mildam. De 
helft van de ploeg bleef naar voren lopen, zodat er geen middenveld meer 

over was. Dit werd wederom afgestraft met 2 tegentreffers. 2 perfecte 

voorzetten van de rechtsmidden werd feilloos binnen gekopt. Eerst liet 
Hotse zich verrassen door de linksmidden. En in de 89

e
 minuut kwam Henk 

tussen 2 spelers van Aengwirden te staan, waarna de spits vrij kon binnen 

koppen. Zo boekte Oldeboorn de 4
e
 overwinning op rij. Door de nederlaag 

van Read Swart bij Dronrijp klimt Oldeboorn naar een gedeelde eerste 
plaats met 12 punten. Deze plek wordt gedeeld met Akkrum, alleen het 

doelsaldo van Akkrum is veel beter. Zelfs zonder de 4 onnodige 

tegendoelpunten in beide slotfases tegen Mildam en Aengwirden had een 2
e
 

plaats op doelsaldo betekent. Volgende week gaat Oldeboorn op bezoek bij 

Black Boys in Sneek. Daar zullen de slordigheden en zwakke fases eruit 

moeten om ook weer het maximale resultaat te halen. De eerst volgende 
thuiswedstrijd is op 16 oktober tegen streekgenoot Irnsum.  

 

Oldeboorn voegt ook Black Boys aan de zegekar toe 
Met 4 overwinningen op rij reisde Oldeboorn vol zelfvertrouwen af naar 

Sneek om het op te nemen tegen Black Boys. Oldeboorn speelt al weken in 

grotendeels dezelfde opstelling. Vandaag dus de vertrouwde namen: Dennis 
– Henk, Wietse, Johannes W, Tom – Johannes N, Hotse, Max, Anno – Age 

en Robert. Wissels: Arnold, Tim, Ringo en Stefan. Voor Ringo was het de 

eerste keer weer na zijn werk periode in Spanje. Na een regenachtige 

warming-up werd er iets over 2 onder prima omstandigheden afgetrapt. De 
eerste minuten was vooral aftasten van beide kanten. Black Boys kreeg de 

bal op eigen helft en wist hier weinig raad mee. De eerste keer dat ze op de 

aanval gingen sloeg Oldeboorn gelijk toe in de omschakeling. Age de Jong 
ging er vandoor en werd op het randje van de 16 getorpedeerd door de 

verdediger van Black Boys. Het leek er binnen, maar de scheids legde de 



  

bal op de lijn van de 16. Ook hield hij de kaarten op zak, waarbij hier geel 

zeker op zijn plaats was geweest. De vrije trap leverde niks op. Na een 

kwart wedstrijd kwam Oldeboorn alsnog op voorsprong. De in bloedvorm 
verkerende Robert brak door en liet de keeper kansloos. Daarna kende 

Oldeboorn een zwakke fase. Nadat Dennis al een vrije trap uit de kruising 

had getikt was hij kansloos op een kopbal van de spits van Black Boys. Met 
een boogje vloog hij over de vinger toppen van Dennis heen. Gelijk daarna 

had Oldeboorn een penalty moeten krijgen. Nadat de keeper eerst al 

probeerde Age te torpederen, hield hij de bal net binnen. Hij kapte de 

verdediger uit, en omspeelde de keeper nogmaals. Hij had de bal voor het 
intikken voor een leeg goal, maar werd van achteren onderuit gemaaid. Het 

was dan ook onbegrijpelijk dat de scheids het weg wuifde. Tot aan de rust 

bleef Oldeboorn daarna aanmodderen, de duels werden weer veel al 
verloren en ook de ruimtes veel te groot. De verdedigers hadden alle moeite 

om de aanvallers van Black Boys van zich af te houden. 5 minuten voor rust 

had ook Black Boys een penalty kunnen krijgen. Johannes W tikte de spits 
op rand 16 aan om het moment dat hij wou schieten. Ook dit moment liet de 

scheids links liggen. Vlak voor rust kwam Oldeboorn nog met de schrik vrij 

toen er niet resoluut werd verdedigd en uit de 2
e
 lijn de bal op de paal werd 

gekruld. De rust kwam voor Oldeboorn op een goed moment. Dit gaf coach 
Piet de Winter de tijd om de boel weer op scherp te zetten, en de frustratie 

los te laten. Net als verleden week kwam Oldeboorn als herboren uit de 

kleedkamer. Black Boys werd bij de strot gepakt en gelijk gingen de 
mannen op zoek naar de voorsprong. Na 51 minuten werd dit al beloond. 

Het was opnieuw Robert die het doelpunt voor zijn rekening nam. De 

grensrechter vlagde voor buitenspel, maar dit werd door de scheids niet 
gehonoreerd. De grensrechter had dit vooral te danken aan zijn optreden in 

de eerste helft. Hij vlagde voor buitenspel wat nooit kon, vlagde voor 

inworpen terwijl de bal nog een halve meter binnen het speelveld was. Dit 

zorgde voor veel frustratie bij de spelers van Black Boys. Oldeboorn bleef 
rustig en goed de druk erop houden en ook de 1-3 kon niet uitblijven. Na 

een goede interceptie van Max was het Age die rustig bleef en de 1-3 

binnen werkte. Daarna werden net als de afgelopen 2 weken de ruimtes 
weer te groot. En zo wist Black Boys toch weer terug te komen tot 2-3. 

Hotse stond te diep en Henk stapte op het verkeerde moment in, waarna de 

linksbuiten door brak en de bal perfect voorzette over het centrale duo heen. 

De spits wist de bal bij de 2
e
 paal vallend binnen te koppen. Black Boys 

geloofde er weer in en gooide alles achterin open. Nadat Age al verzuimde 

de 2-4 te maken, hij speelde de bal net te ver voor zich uit, was het 

wederom Age die te veel ruimte kreeg. Dit maal wist de keeper de bal wel 
te raken, maar kon Age de bal daarna simpel in de lege goal lopen. Hotse 

werd in die fase vervangen door Arnold. Na een onderschepping 



  

halverwege de helft van Oldeboorn, was het Johannes N, die de bal over de 

verdediging legde van Black Boys. De grens vlagde wederom, maar Robert 

kon nooit buitenspel staan. Hij troefde op snelheid de defensie af en schoot 
zijn 3

e
 en Oldeboorn zijn 5

e
 treffer tegen de touwen. Vlak daarna zag hij 

zijn schot onderkant lat weer terug komen in het veld. We zullen nooit 

weten of deze bal achter de lijn was geweest, wat dat kon niemand 
waarnemen. In de slotfase kwam Tim nog in het veld voor Henk. Black 

Boys probeerde nog wat terug te doen, maar verder dan een paar 

kopballetjes naast kwamen ze niet. Oldeboorn had er nog wel een paar 

kunnen maken. Op aangeven van Robert wist Age de de bal op 2 meter van 
de lijn nog naast te krijgen. In de laatste minuut schoof hij de bal nog 

voorlangs in een 1 op 1 met de keeper. Daarna vond de scheids het prima, 

en kon Oldeboorn de 3 puntjes bij schrijven. De 5
e
 overwinning op rij. Ook 

Akkrum won, zo blijft Oldeboorn op doelsaldo 2
e
. Volgende week komt 

Irnsum op bezoek in Oldeboorn. Een traditioneel lastige wedstrijd voor de 

Boarnsters. 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn JO17- 1  -   Irnsum/GAVC JO 17- 1 

Op zaterdag 17 september 2016 nam Oldeboorn het op tegen het 
Irnsum/gavc combinatie team. Dit was de eerste wedstrijd na de zomerstop. 

De aftrap was om elf uur in Oldeboorn. In de eerste helft ging het spel 

voornamelijk richting de goal van Oldeboorn. Kansen voor Oldeboorn 

waren schaars. Irnsum/gavc kwam ongeveer halverwege de eerste helft op 
voorsprong. Bij rust stond er dus een 0-1 stand op het scorebord. In de 

tweede helft kwam Oldeboorn sterk uit de startblokken en werden zij een 

paar keer dreigend voor de goal. Echt grote kansen leverde dit echter niet 
op en naarmate de wedstrijd vorderde werd Irnsum/gavc weer sterker. Zij 

wisten uiteindelijk nog 3 keer te scoren, zodat het maarliefst 0-4 werd. Een 

valse start dus voor Oldeboorn in deze korte najaars competitie. Volgende 
week de derby tegen Akkrum en wie weet word er dan wel gewoon met 5-1 

gewonnen. Iwan Huitema 

 

Oldeboorn JO13-1 – SJO WTTC JO13-2G 
Wij moesten zaterdag 17 sept tegen SJO WTTC 2G voetballen het was een 

hele spannende en leuke wedstrijd. Het ging nek aan nek, het begon bij 1-0 
voor hun. Daarna kwam de 1-1 toen de 2-1 voor hun. Daarna scoorden wij 

weer de 2-2 toen kwam de 3-2 voor hun. Daarna kwam de 3-3 toen de 4-3 

voor hun. 4-4 door ons. Toen scoorden hun de 5-4 Daarna konden wij er 
geen goals meer bij krijgen dus we hebben nog maar net verloren. Ik heb ze 

alle 4 gescoord. Gr. Jentje Brandsma 

 



  

Oldeboorn JO13 - 1  - Gorredijk JO13 - 4 
Zaterdag 1 oktober moesten wij voetballen tegen Gorredijk. We hebben met 
14-0 gewonnen.  Jentje heeft 5 goals gescoord, Lyanne heeft 5 goals 

gescoord, Ridzert heeft er 2 gescoord, Hessel heeft 1 keer gescoord en ik 

heb ook een gescoord. De ruststand was 6-0. De tweede helft moest ik op 
wissel staan. In de tweede helft werd het steeds makkelijker om door de 

verdediging te komen.  De laatste 5 minuten mocht ik ook nog even spelen 

toen heb ik gescoord. Dit was ons eerst gewonnen wedstrijd, het was een 

leuke wedstrijd. Groetjes Ralf van Warmerdam 

 

Heerenveense Boys JO13-6 – Oldeboorn JO13-1 
Wij moesten zaterdag 8 oktober spelen tegen Heerenveense boys. We 

hebben 3-10 verloren. De eerste helft ging het goed hun maakte de eerste 

goal toen trapde Jentje er eentje in daarna Lianne met een volley toen stond 

het 2-1 daarna 2-2 dan 2-3 en 2-4 
En dan was het de einde van de 1e helft. 

De tweede helft maakte jentje nog een goal en toen kakte onse team 

helemaal in. En toen was de stand dus 3-10 Dejan Kok 
 

Wedstrijd verslag Drachster boys JO11-7  -Oldeboorn JO11-1 
Zaterdag tegen de grote club uit Drachten Drachster Boys 
Bleek een ontluikende wedstrijd met weinig kansen voor de tegenpartij. 

Er werd hoofdzakelijk op de enen helft van de groene mat gespeeld en de 

keeper van de tegenpartij had er een mooie training aan. 
Prachtig spel door onze jongens en meid met mooi opbouw tot het doelpunt 

.In de tweede helft werd overeengekomen dat de Drachsterboys met een 

speler extra het veld in mochten en dat wij minimaal een keer moesten 

overspelen voordat we een goal maakten. Alle respect voor de 
tegenpartij (ze hebben gevochten )maar waren geen kans voor het 

dreamteam uit boarn. Sebastsiaan 0-1 Jesse 0-2 Sebastiaan 0-3 Jesse 0-4 

Sebastiaan 0-5 / 0-6 0-7 0-8 zijn we kwijt ( ging ook zo snel) 0-9 Sebastiaan 
Joris 0-10/11 Sjoerd 0-12 Joris met een counter via Anniek 0-14 Joris 0-15 

Sebastiaan met prachtige voorbereiding van Anniek 0-16 Joris 

0-17 Jesse en 0-18 Anniek !!!!!! 0-19 Jesse . Jesse ten Hoor 

 

ONT JO9-4 – Oldeboorn JO9-1G 
Zaterdag 17 september moest Oldeboorn F1 uitspelen tegen ONT JO9-4 in 
Opeinde. De wedstrijd begon om 9.00, dus een ieder moest vroeg uit de 

veren. Het begon mooi gelijk op, 1-0, waarna er gelijk een doelpunt door 

Oldeboorn werd gemaakt door Fokko. Daarna al snel 2-1, maar ook weer 
snel een doelpunt voor Oldeboorn waarmee het 2-2 werd. Het was dus een 



  

spannende 1e helft. In de tweede helft regende het echter doelpunten voor 

de tegenpartij waardoor het uiteindelijk 9-2 werd. Oldeboorn zakte in de 

tweede helft wat in waarschijnlijk, dus er zal nog moeten worden gewerkt 
aan conditie en concentratie door de trainer.  

Thomas en Anneke Brandsma 

 

Pupil van de week 
Naam: Tygo Hielkema 

Leeftijd en team: 9 jaar , team E2 

Op welke plaats speel je: links back 

Op welke plaats speel je het liefst: links back 

Beste voetballer ter wereld: Messi 

Beste voetbalclub ter wereld: FC Barcelona 

Leukste televisie programma: lachen om home video's 

Doe je ook aan andere sporten: nee 

Heb je huisdieren: ja, 2 katten:Macho en Kaida en een hond: Hero 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Hotze Dekker 

Wat eet je het liefst: pannekoeken 

Wat eet je liever niet: witlof 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is A: Wanneer een toeschouwer op een fluitje blaast 
en de scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel, dan moet 

de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en het spel hervatten met een 

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

 

Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong  12 
Robert van Roeden 11 

Arnold Hobma   4 

René van Kalsbeek 4 
August Faber  3 

Anno Huisman E 2 

Sietse v/d Brink 2 

Iwan Huitema  2 
René Spinder  2 

Hotse Dekker  1 

Patrick Antonissen` 1 
Pieter Poepjes  1 

Rik van Santen  1 

Johannes v/d Wal 1 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
 

Zaterdag 15 oktober 
Bolsward JO15-6 – Akkrum/Oldeboorn JO15-3   09.30 
Oldeboorn JO13-1 – Drachtster B. JO13-7   09.30 

Oldeboorn JO11-1 – Gorredijk JO11-4    09.00 

LSC 1890 JO11-9 – Oldeboorn JO11-2    08.45 

De Sweach JO9-1 – Oldeboorn JO9-1    11.00 

 

Zondag 16 oktober 

Oldeboorn 1 – Irnsum 1      14.00 
Oldeboorn 2 – Friesland 4     10.30 

LSC 1890 5 – Oldeboorn 3     12.30 

 

Zaterdag 22 oktober 
Oldeboorn JO9-1 – Blue Boys JO9-1    09.00 

 

Zondag 23 oktober 
Geel Wit 3 – Oldeboorn 2     11.00 

Bakhuizen 2 – Oldeboorn 3     12.00 

 

Vrijdag 28 oktober  35 + (GAVC) 

 

Zaterdag 29 oktober 

Heerenveen JO13-6 – Oldeboorn JO13-1   08.45 
Oldeboorn JO11-1 – Wispolia JO11-1    09.00 

Oldeboorn JO11-2 – DWP JO11-4    10.00 

Drachtster Boys JO9-5 – Oldeboorn JO9-1   11.30 

 

Zondag 30 oktober 

VWC 1 – Oldeboorn 1      14.00 
FVC 5 – Oldeboorn 2      10.00 

Oldeboorn 3 – FFS 2      10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

Colunm 
Over een paar dagen is het zover. Dan gaan we het amateurvoetbal 

volledig kapotmaken. Zin in. Eindelijk kunnen we in Zeist doen wat we 

al jarenlang wilden doen: de amateurclubs aan de leiband van de 

betaald voetbalorganisaties leggen en twee totaal verschillende 

werelden kansloos met elkaar mengen, het zaterdag- en zondag voetbal. 

Heerlijk. Daarom kijk ik nu al reikhalzend uit naar aanstaand 

weekend met de seizoenstart van de tweede en derde divisie. Top down 

hebben we dat er lekker doorheen gedrukt. 
Wie de tweets van een paar bekende club coryfeeën uit het amateurvoetbal 

gelooft, denkt dat de introductie van de tweede en derde divisie een 

plofkraak is geweest van de KNVB. Bedacht door bondsbazen met 

geldtekens in hun ogen, die direct na de invoering van de nieuwe 
competitie, met gierende banden wegrijden en niet meer achterom kijken. 

Zelfs het campagneteam van Donald Trump zou blozen van zoveel 

ongegronde en op de man gespeelde complottheorieën. Jammer. 
We staan immers aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de 

geschiedenis van het vaderlandse voetbal. Een mijlpaal waartoe alle 

amateurverenigingen twee jaar geleden besloten: een competitie met kansen 
voor elke voetbalclub in Nederland om door te stoten naar de eredivisie, of 

andersom, te degraderen naar de lagere divisies en klassen. De totale 

ontwikkeling van ons voetbal heeft dit nodig. Het zorgt voor meer sportieve 

druk, weerstand, duels en weerbaarheid. 
Ik denk – zonder overdrijving – dat het een geweldig seizoen wordt. Met 

een promotie en degradatie zoals het hoort. Er gaan clashes komen tussen 

jonge talenten, aanstormende professionals en gelouterde topamateurs. 
Maar ook krakers tussen zaterdag- en zondagclubs. Liefhebbers die willen, 

kunnen per weekend, in een regio, met gemak meerdere spannende 

wedstrijden bezoeken in zowel de derde als de tweede divisie. 
Daarom ben ik ervan overtuigd dat deze nieuwe competitievorm, net als de 

topklasse, een groot succes zal worden. En begrijp me niet verkeerd, ik snap 

ook – en alle andere betrokken KNVB-collega’s – dat we op bepaalde 

onderdelen nog moeten fijnslijpen. Logisch bij de opzet van zo’n grote, 
nieuwe organisatie. Daarom gaan we samen met de clubs kijken hoe we met 

inzichten uit de praktijk nog meer evenwicht kunnen aanbrengen. Daarnaast 

drink ik over een paar dagen een kop koffie met de meest enthousiaste 
Twitteraar op dit onderwerp. Het is belangrijk dat we een streep zetten 

onder het gedoe en vooruit kijken. Dan zullen we over vijf jaar tegen elkaar 

zeggen: hadden we dit maar tien jaar eerder gedaan. 

 
Weet ik zeker. 



   



  

 



  

 

  



    

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


