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AGENDA 

1.Opening 

Voorzitter Bea Rijks heet de aanwezigen welkom en opent de 

vergadering 

2.Ingekomen stukken / mededelingen 

UITNODIGING voor de Algemene ledenvergadering op 
25 november 2016 in de kantine om 21:00 uur 
 
Het jaarverslag 2015/2016 en het financieel jaarverslag liggen een half uur 
voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine 

VERSLAG van de algemene ledenvergadering op 
6 november 2015 in de kantine 
Aanwezig volgens presentielijst: 38 personen. M.k.a.: Harke 
Hartmans, Jelle Teunissen, Frans Goerres, Bouke Haspels, Cees 
Reitsma, Sybrand Oosterbaan, Anet Braam 



  

Piet de Winter en Wieger Huisman blijven nog een jaar als trainer en 

leider bij het 1
e
 elftal. 

3.Notulen ledenvergadering 28-11-2014 

Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 

4.  Jaarverslag seizoen 2014/2015  

      Geen opmerkingen. 

5.  Financieel jaarverslag 2014/2015 

De penningmeester, Jan Hendrik, ligt het verslag toe. 

Er is een positief resultaat van € 527,00. Klein maar na de negatieve 

stand van afgelopen seizoen is dit mooi. 

We hebben een schenking van € 5000,00 gekregen van mevrouw Ypie 

Kooistra. 

Het bezwaar wat is aangetekend over de WOZ belasting voor de kantine 

is door de gemeente afgewezen en moet worden betaald.  

Vaststellen  begroting seizoen 2015/2016 

      De begroting wordt besproken en goedgekeurd. 

6.   Verslag kascommissie. 

       Arnold Hobma en Anno Huisman: uitstekend  

De penningmeester wordt decharge verleend. 

7.   Benoeming kascommissielid  Aftredend:  Arnold Hobma 

Arnold wordt bedankt voor zijn inzet. 

Nieuw kascommissielid is Tom Proot 

8. Verslag commissies 

 Jeugd/toekomst 

De commissie is een paar maal dit seizoen bij elkaar geweest en 

heeft een aantal actiepunten in een plan gezet. Samen met het 

bestuur zullen deze punten opgepakt worden. Verder is er een paar 

maal overleg geweest met het jeugdbestuur van Akkrum. 

 Toekomst velden, onderhoud e.d. 

Er zullen offertes aangevraagd worden voor zonnepanelen. Via 

sponsering en subsidies proberen we dit te financieren. 

De dug-outs op het hoofdveld zijn vervangen. De oude op 2
e
 veld 

zijn veilig en blijven voorlopig staan. 

Het trainingsveld wordt vanaf 1 januari 2016 niet meer 

onderhouden door de gemeente, we mogen het wel blijven 

gebruiken tot er mogelijk een andere bestemming voor komt. 

 9. Bestuurszaken 

Aftredend en niet herkiesbaar Jan Nijboer. Tot nu toe nog geen 

kandidaat gevonden. 

Jan wordt bedankt voor zijn inzet en enthousiasme voor de club. Hij 

bedankt de club 



  

 voor de plezierige samenwerking met iedereen. 

10. Rondvraag 

 Douwe Hein: kan er ook een schietmuur komen? De VUT-ploeg 

zal dit onderzoeken. 

 Wieger Huisman: Het scheidsrechterhokje lijkt vies door de slechte 

vloer die er in zit. 

Wordt aangepakt. 

 Piet de Winter: er brand overal veel licht wat niet nodig is. Hier 

zouden we op kunnen bezuinigen. Wordt uitgezocht. 

 Cees Troost: er zijn sleutels van de kantine en ballenhok weg. Als 

je stopt als trainer of leider sleutels inleveren bij Cees en niet 

doorgeven aan je opvolger. Anders raakt de administratie in de war. 

 Elke bal die stuk gaat naar Cees Troost brengen. Hij houdt dit bij. 

 Henk van der Meulen: de goaltjes voor de jeugd laten staan of terug 

zetten waar ze horen. 

 Johannes Nijdam: er zijn geen reserveshirts voor het 1
e
 elftal. Dit is 

wel nodig. In januari is hier meer duidelijkheid over. 

Vanaf vandaag heeft de club een nieuwe website. In een presentatie wordt 

deze aan de vergadering getoond. Het ziet er goed uit en er zitten vele 

mogelijkheden in. 

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage.  

 

Piet`s overzicht 

Eerst even het volgende; Hoe gek die freak van 

een Pep (Guardiola) ook is, hij zorgt er toch maar 

mooi even voor dat er een verbod op gekleurde 

schoenen komt bij de jeugdopleiding van 

Manchester City. Ook besloot hij op sommige 

delen van het trainingscomplex de Wi-Fi af te 

sluiten. Ook het mobiele netwerk werd 

afgesloten, zodat spelers niet met de telefoon 

kunnen spelen…Komt er toch nog wat goeds bij die club vandaan…Wat 

een held!! ’t Is maar een idee….Ook heb ik afgelopen weekend nog even 

contact gehad met Hans van Breukelen, u weet wel, de nieuwe Technisch 

Directeur van de KNVB. Toen ik hoorde dat ze op zoek waren naar “PIM”, 

heb ik hem nog even een paar “Pimmetjes” doorgegeven die mij wel 

geschikt leken voor de betreffende functie, nl. PIM v.d. Torre en PIM v.d. 

Horst. Helaas vielen zij af, aangezien PIM niet stond voor Positief 

Ingestelde Mijnheer….maar voor PRESTATIE INNOVATIE 

MANAGER…!!! Je bedenkt het!! Dan gaan we volgend seizoen ook nog 



  

even een extra beroep doen op Sybren Bangma om vooral nog wat extra 

veldjes van de nodige kalk te voorzien. Nog even en de club kan na het 

koeschijtspektakel beter de vakken op het veld laten “liggen”. Overigens 

vind ik dat helemaal geen slecht plan van de grootste sportbond van ons 

land. Hoe meer balcontacten hoe beter (vooral op jonge leeftijd). Hopelijk 

is ons cluppie volgend seizoen ook klaar voor deze doorstart. Hee…Komt 

er net een ouderwetse fax binnen vanuit Portugal…Hee van Louis. Lang 

niks meer van gehoord. Toch leuk dat ie even meldt dat ie momenteel in de 

opname studio verblijft om daar de kerst CD “Olé  Olé José, ik neem nog 

een bacootje of twee” op te nemen. De CD presentatie schijnt binnenkort in 

Manchester te zijn, waarschijnlijk op Old Trafford. Dan schijnt er in 

Heerenveen op Nieuw Noord tegenwoordig ook een nieuw lied te worden 

gezongen door de harde kern van de SC, nl. “Foppe yn e greppel, we doche 

it no mei Streppel”….en “Cambuur hat no in sinkend woanskipke mei Arno 

en Sipke”…Mar no efkes serieus nei us eigen klupke. Oldeboorn 1 leed 

een toch wat onverwachte nederlaag thuis tegen Irnsum (1-3). Blijkt toch 

altijd weer een lastige tegenstander te zijn voor onze jongens, en ik had m’n 

collega Cor Dijkstra nog zo gewaarschuwd…Waarschijnlijk heb ik hem 

onbedoeld extra gekieteld en op scherp gezet….Nooit meer doen dus... 

Deze nederlaag werd afgelopen zondag in en tegen VWC weer rechtgezet 

met een 1-2 overwinning, waardoor ze nog volop bovenin meedoen. 

Komende zondag spelen ze thuis de topper tegen Read Swart. De week erop 

weer thuis, en dan tegen FFS. Deze laatste graag niet onderschatten, en dan 

verwacht ik na 2 weken toch wel weer 6 puntjes. Oldeboorn 2 speelt lekker 

mee in de subtop. Tegen Friesland werd met 4-0 gewonnen, maar afgelopen 

weekend stopte de teller op 3-3 in Leeuwarden tegen FVC. Tussendoor 

verloren ze ook nog “ongelukkig” met 5-2 op Ameland tegen Geel Wit 

(Hopelijk was het verder wel een geslaagd tripje?). Komende zondag spelen 

ze thuis tegen Flamingo uit Leeuwarden (Aqua Zoo?). Allemaal de roze 

onderbroek maar aan. Ook zij spelen de week erop weer thuis, en wel tegen 

Amelandia. Misschien moet Rebaf dan maar even meedoen? Oldeboorn 3 

grossiert ook ergens in…In nederlagen. Tegen LSC met 6-0 verloren, tegen 

Bakhuizen met 7-3 verloren en afgelopen zondag deden ze daar nog een 

schepje bovenop, nl. 0-7 tegen FFS. Hoping for better times, te beginnen 

zondag a.s. Heerenveen, en een week later in en tegen onze buren uit 

Akkrum. Dit laatste potje eindigt zeker in een overwinning. Oldeboorn 35+ 

werd vrijdag j.l. op Sportpark Meinga in Grou verrast met een optreden van 

De Dijk, maar helaas na het spelen van het nummer “Mag Het Licht Uit”, 

ging ook daadwerkelijk het licht uit in Grou. Toen onze spelers eenmaal 

wisten hoe dit in z’n werk ging, hebben ze dit zaterdag j.l. in Aldeboarn nog 

maar een keer dunnetjes overgedaan. Wat was het donker in ons dorpje!!! 

Oldeboorn JO-17 heeft kunnen genieten van 3 vrije weekenden. Wat 



  

zullen ze uitgerust zijn!!! Ze zijn nu tot het eind van het seizoen opnieuw 

ingedeeld en beginnen zaterdag a.s. in Heerenveen tegen De Boys. Een 

week later ontvangen ze Leovardia. Een goed begin is het halve werk 

heren!!! Akkrum/Oldeboorn JO-15-3 leden een nipte nederlaag in en 

tegen Bolsward met 4-3. Ze mogen het zaterdag a.s. proberen tegen 

Scharnegoutum (het dorp van de koppensnellers). Dan gaan ze een week 

later op voor de burenruzie in Grou. Oldeboorn JO-13 behaalde een paar 

leuke resultaten. Tegen Drachtster Boys werd het nog 1-1, maar afgelopen 

zaterdag werd Heerenveen even met 0-8 opzij gezet. Dit voortzetten 

komende zaterdag tegen Drachten en een week later tegen Jubbega. Beide 

wedstrijden zijn thuis, dus daar ligt jullie voordeel. Oldeboorn JO-11-1 

beschikt over een doelpuntenmachine die z’n weerga niet kent. Wat denken 

we van 8-3 tegen Gorredijk, en 10-1 tegen Wispolia? Ik heb er geen 

woorden voor. Ze gaan als de brandweer en staan dan ook bovenaan!! 

Zaterdag allemaal weer de focus erop in de uitwedstrijd tegen sc 

Boornbergum, net als een week later tegen Thor. Bij winst in beide partijen 

mag het frituur langzaam worden opgewarmd. Kopke der by 

halde…..Oldeboorn JO-11-2 wist helaas niet van LSC te winnen, maar 4-1 

is geen schande. En let u allen even op, want hoe vaak maak je een uitslag 

van 7-7 mee??? Zij presteerden het dus afgelopen zaterdag thuis tegen 

DWP. Het eerste puntje is binnen, en hoe!! Dat smaakt naar meer. Zaterdag 

in Joure nog maar een keer, en dan een week later heerlijk 

vrij…..Oldeboorn JO-9 wisten in De Sweach net niet te winnen (13-1), en 

ook Blue Boys was met 4-8 net wat te sterk. Dat dan Drachtster Boys daar 

weer zo’n onnodig schepje bovenop moet doen met 10-3….Zaterdag thuis 

tegen Boornbergum een nieuwe kans, en anders de week erop thuis maar 

weer proberen tegen ONB. Allemaal maar weer veel succes (de dames 

uiteraard ook op maandagavond, vooral bij Voetbal Inside en de dolle 

duikavond…). Oh ja, nog even een vriendelijk verzoek van José uit 

Manchester; “Graag niet te uitbundig juichen bij een grote overwinning, 

want dat is nogal vernederend”…..Mind you!!! 

 

Uit onze clubbladen (20) 
      VAN DE REDACTIE 

Wij hebben deze week een treurige mededeling en wel deze: wij hebben 

geen enkel verslag ontvangen. Niet van L.Visser. Niet van R.Dam en niet 

van J.v.d. Bij. Het smoesje dat men het niet weet, gaat niet op. Ieder dient 

zich van te voren op de hoogte te stellen van een eventuele journalistieke 

opdracht. In het tweede geval zl dan nog wel een verslagje worden 

gebracht. Wij wachten nog op deze verslagen en zullen ze bij binnenkomst 

alsnog plaatsen. 



  

 

           VERSLAGGEVERS 

Voor de wedstrijden van zondag a.s. worden de volgende verslaggevers 

aangewezen: A.Jeeninga, W.Huisman, D.Wagenaar en Jan de Jong. Ook de 

vorige verslagen worden dus alsnog verwacht. 

 

Gevraagd: Voor direct een nieter. Iedere week een uurtje opofferen voor de 

club en De Zwart Witten. Aanmeldingen op Sparstraat 4. 

(overgenomen uit clubblad 10 – 4
e
 jaargang – 6 november 1963) 

 
SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

De doelverdediger heeft in het strafschopgebied de bal gevangen. Hij 

verlaat met de bal in zijn hand het veld en slaat een vervelende 

toeschouwer, die naast het doel achter de doellijn staat. De scheidsrechter 

fluit af. Wat zal hij verder beslissen, nadat de toeschouwer door de 

aanvoerder van de thuisclub is weggestuurd? 

A. Hij zendt de doelman van het veld door het tonen van de rode kaart en 

laat hervatten met een indirecte vrije schop. 

B. Hij geeft de doelman een waarschuwing door het tonen van de gele kaart 

en laat hervatten met een strafschop. 

C. Hij zendt de doelman van het veld door het tonen van de rode kaart en 

laat hervatten met een scheidsrechtersbal. 

D. Hij zendt de doelman van het veld door het tonen van de rode kaart en 

laat hervatten met een hoekschop. 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong  13 

Robert van Roeden 11 

Arnold Hobma   6 

René van Kalsbeek 6 

Anno Huisman  3 

Sietse v/d Brink 3 

August Faber  3 

Iwan Huitema  2 

Arnold Oosterbaan 2 

René Spinder  2 

Johannes v/d Wal 2 

Siete Veenstra  2 

Hotse Dekker  1 

Dennis Faber  1 

Tim Tjoelker  1 

Patrick Antonissen` 1 

Martin Meester  1 

Pieter Poepjes  1 

Rik van Santen  1 

 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn delft onderspit tegen Irnsum 

Op zondag 16 oktober stond de derby tussen Oldeboorn en Irnsum op het 

programma. Een tegenstander waar Oldeboorn het traditioneel moeilijk 

heeft. Oldeboorn zit in een uitstekende flow met 5 overwinningen op rij. 

Irnsum hapert de laatste weken met 2 punten uit 3 duels. Coach Piet de 

Winter moest 1 wissel toepassen ten opzichte van de laatste weken. 

Johannes Nijdam ontbrak door vakantie. Hij werd vervangen door Arnold 

Hobma. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Max, Hotse, 

Arnold, Anno – Age en Robert. Wissels: Tim, Jan Hendrik, Ringo en 

Stefan. Een derby is altijd een wedstrijd op zich, waarbij het in eerste geval 

gaat om het winnen van de duels. Vandaag werd de thuisploeg afgetroefd 

op felheid en scherpte. Na 5 minuten had Oldeboorn wel op 1-0 kunnen 

komen. Robert slalomde door de defensie van Irnsum maar zag zijn schot 

van de lijn gehaald worden door een verdediger. Daarna was het Irnsum wat 

de klok sloeg. Cor Dijkstra wist met zuivere crossballen de buitenspelers 

telkens perfect te bereiken. 1 van deze ballen schoot Huistra hoog in het 

zijnet. Na een kwartier kwam Irnsum op een 0-1 voorsprong. Anno verloor 

halverwege de eigen helft een duel waarna Fokke Bergsma vanaf 30 meter 

aanlegde. Deze zwabberbal verschalkte Dennis. Daarna bleef Oldeboorn 

slordig. Spits Age was vooral met zichzelf en de scheids bezig dat hij 

compleet uit de wedstrijd werd gespeeld. Hierdoor kreeg Robert telkens 

drie dubbele dekking en kwam er bijna niet door. De enige keer dat dit nog 

wel lukte was het gelijk raak. Na een goede actie van Robert was het 

Arnold Hobma die de bal van dichtbij binnen tikte. In het laatste kwartier 

tot aan de rust waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Waarbij gezegd 

moet worden dat Dennis met een geweldige reflex Oldeboorn van een 

achterstand behoede. De laatste 2 wedstrijden wist Oldeboorn de wedstrijd 

in de 2
e
 helft naar zich toe te trekken. Vandaag zat het er niet in. Voorin 

wilde het niet lukken, en de defensie van Oldeboorn stond de gehele 2
e
 helft 

onder druk. Nadat Huistra een schot knap gekeerd zag worden door Dennis 

was het wachten op de 1-2. Deze kwam er uiteindelijk via een aanval over 

de linkerkant. Henk werd uitgespeeld, waarna Wietse rugdekking gaf. Daar 

stond Johannes weer achter. De strakke voorzet werd goed gecontroleerd 

door Johannes vd Veen, met een schijnbeweging zette hij Max op het 

verkeerde been en draaide vrij de 16 in. Waarna hij met een droog schot 

Dennis kansloos liet. Oldeboorn kwam de 2
e
 helft niet verder dan een paar 

rollertjes richting de goal van Irnsum. Uit een vrije trap viel uiteindelijk de 

1-3. De hoge bal werd geraakt door de koppen van Cor en Johannes, 

waardoor de bal aan de linkerkant voor de voeten van Hiemstra kwam. 

Deze schoot de bal in de korte hoek langs Dennis. In het laatste kwart ging 



  

Oldeboorn wel meer risico nemen, maar gevaarlijk werd het niet echt. 

Ringo en Jan Hendrik kwamen nog in het veld voor Arnold en Hotse. Maar 

ook zij konden niks meer aan de stand veranderen. En zo verloor Oldeboorn 

terecht van een sterker en makkelijk voetballender Irnsum vandaag. Door 

de nederlaag zag Oldeboorn Renado en Read Swart weer passeren op de 

ranglijst. Aankomende vrijdag oefent Oldeboorn in en tegen 

Surhuisterveen. De week daarna gaan ze op bezoek bij VWC. Daar zal deze 

nederlaag weer recht gezet moeten worden. 

 

Oldeboorn knokt zich langs VWC 
Op zondag 30 oktober stond voor Oldeboorn de uitwedstrijd tegen 

hekkensluiter VWC op het programma. Oldeboorn heeft het vaak lastig met 

deze tegenstander. Verleden jaar eindigde de wedstrijd in 0-1. Piet de 

Winter moest vandaag op het laatste moment een wijziging doorvoeren. 

Tom meldde zich vanochtend met ziekte af. Hierdoor startte fitte wissel 

Arnold Hobma als links midden. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, 

Johannes W, Max – Johannes N, Hotse, Arnold, Anno – Age en Robert. 

Wissels: Ringo, Tim en Stefan. 

Na dat de pupil van de week had gescoord begonnen beide ploegen aan de 

wedstrijd. Al snel bleek dat het een wedstrijd werd waarin vele duels uit 

werden uitgevochten. VWC probeerde met lopende mensen de diepte achter 

de verdediging van Oldeboorn te zoeken. Aan de andere kant probeerde 

Oldeboorn hun gevaarlijke spitsen aan het werk te zetten. Robert had het 

vandaag weer aardig op de heupen, en een ware plaag voor de defensie van 

VWC. Echt grote kansen waren er in de beginfase niet aan beide kanten. 

Het 2
e
 deel van de eerste helft kwamen de kansen wel aan beide kanten. 

Eerst plukte Dennis een kopbal knap uit de korten hoek. Daarna werd uit 

een vrije trap de rebound weer hoog voor gebracht, en de spits van VWC 

zag de bal op de bovenkant van de lat belanden. Aan de andere kant brak 

Johannes N een keer goed door. Hij kwam iets te ver naar de buitenkant toe. 

Zijn voorzet op Age was perfect, maar het schot werd gekraakt. Vlak 

daarna kreeg Oldeboorn een vrije trap op 25 meter van de goal. De bal lag 

prima voor een rechtspoot, maar het was verrassend Robert die de bal met 

links nam en de bal op de buitenkant van de paal schoot. Ook VWC werd 

nog een keer gevaarlijk. Over de linkerkant braken ze gevaarlijk door na 

balverlies van Henk. De bal werd terug gelegd op de rand 16 en de 

inlopende middenvelder zag zijn droge knal net naast gaan. Ook de keeper 

van VWC moest voor rust nog een keer handelend optreden bij een schot 

van Robert. Met 0-0 gingen de ploegen rusten. In de 2
e
 helft trok Oldeboorn 

het initiatief naar zich toe. Nadat Robert al een keer gevaarlijk werd, viel de 

0-1 na zo’n 10 minuten na rust. Anno werd ingespeeld en draaide zich knap 



  

vrij. Zijn lage schuiver in de hoek was de keeper te machtig. In de fase 

daarna kreeg Oldeboorn de kansen om de 0-2 te maken. Robert ging één 

keer voor eigen succes, en zag zijn bal in de korte hoek gepakt worden door 

de keeper. Zowel Age als Hotse stonden vrij voor een leeg goal, maar die 

kregen de bal niet. Vlak daarna was het wederom Robert die uitbrak. Na 

een goede solo zag hij zijn pegel op de lat uit één spatten. Als je dan de 0-2 

niet maakt wordt het aan de andere kant nog billenknijpen. Johannes en 

Wietse hadden het centraal prima voor elkaar. Één keer waren ze wel 

geklopt, maar toen was Dennis er nog die met de benen de 1-1 voor kwam. 

De bevrijdende 0-2 zou 8 minuten voor tijd vallen. Rond de middenlijn 

werd een overtreding gemaakt op Max. Johannes W zag dat de defensie van 

VWC verkeerd stond, en nam de vrije trap snel. Robert verlengde deze bal 

prima en Age ging de 16 meter in. Vanaf de achterlijn wist hij via de kluts 

de keeper te verschalken. 0-2 en de wedstrijd was binnen zou je denken. 

VWC begon alles of niets te spelen en wist in de 87
e
 minuut nog de 

aansluitingstreffer te scoren. De ene spits draaide snel weg en schoot direct. 

Deze bal werd prima gepareerd door Dennis. Op de rebound van de andere 

spits had hij geen antwoord meer. Met hangen en wurgen wist Oldeboorn 

de 3 punten over de streep te trekken. Voor VWC eindigde de wedstrijd nog 

in mineur. Uit een onschuldige diepe bal, kwam de rechtsback verkeerd 

neer, en met een op het oog zware knieblessure moest hij van het veld. Zo 

boekte Oldeboorn op vechtlust een moeizame 1-2 zege. Volgende week 

komt Read Swart op bezoek in Oldeboorn. Wil Oldeboorn dan weer aan de 

goede kant van de score staan, dan zullen de kansen wel eerder afgemaakt 

moeten worden.  

 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn JO13-1 –Drachtster Boy’s JO13 – 7 

Zaterdag  15 oktober speelden we tegen Drachtster Boy’s, die vierde staan 

in de competitie. Wij staan zesde dus het zou een zware pot worden. Wij 

gingen er met goede moet in en het ging de eerste helft gelijk op. Vlak voor 

het einde van de eerste helft speelde Jentje een paar man uit en gaf hem af 

op Lianne, die de 1-0 scoorde. Niet lang daarna floot de scheids af. De 

tweede helft nam Drachtster Boy ’s het voortouw. En in het midden van de 

tweede helft scoorden ze.  Dus stond het weer gelijk. Verder hadden beide 

teams nog een paar kansen maar daar kwamen geen goals uit.  

Eind stand 1-1. Groetjes Ridzert Teunissen.   

 

 

 



  

Wedstrijdverslag Tijnje JO11-1 Oldeboorn JO11-1 
Zaterdag 8 oktober 2016 

Verslag van een speler: 

We hebben deze wedstrijd tegen tienje gespeel hij moest bijna afgelast 

worden omdat we te weinig spelers hadden.maar gelukig wou en kon tobias 

mee doen de eerste helftstond tobias in de verdediging en joris stond op 

keep het wert eerst 1-0 voor de tegenpartij daarna 2-0 daarna 3-0 toen 4-0 

toen was het rust in de 2
de

 helft stond ik op keep toen 4-1 toen 5-1 toen 6-1 

dat had Jesse gescoord toen 7-1toen 7-2 die had joris gescoort toen 8-2 

daarna was de wetstrijd afgelopen toen penelty’s schieten.  

Groetjes van Sjoerd Sixma 

 

Oldeboorn JO11-1 – Gorredijk JO11-4 
Zaterdagmorgen 15 oktober om 9.00 uur moesten wij voetballen tegen 

Gorredijk. 1
e
 helft werd het 4-2, 2 goals van Jesse en 2 van Sebastiaan. 

Helaas gingen er 2 doelpunten bij Joris langs, die op goal stond. Eentje zelfs 

per ongeluk tussen zijn benen door 😊 De 2
e
 helft was Aldeboarn goed op 

stoom, met nog eens het scoren van 4 goals. Gorredijk maakte nog 1 goal. 

Het werd uiteindelijk 8-3 voor ons. Daarna nog penalty schieten. Wij 

hebben lekker gevoetbald! Groetjes, Ralph Grotenhuis 

 

Oldeboorn JO11-2 Heerenveen JO11-11 
Om 10.00 uur was het weer zover, spelen tegen Heerenveen. Na een paar 

mooie aanvallen van onze jongens/meisjes konden ze niet voorkomen dat 

het vrij snel 0-2 stond.  

Toch kwam Aldeboarn na een kwartier met  een mooie goal van Wesley 

weer terug in de wedstrijd. Je kon zien dat ze beter in de strijd kwamen! 

Toch bleek Heerenveen uiteindelijk de betere. 

1-7. Simon de Jong 

 

LSC Jong11-9 tegen vv Oldeboorn JO11-2 
Op deze waterkoude zaterdag moesten we verzamelen om 8.00 uur. 

Uit tegen LSC  te Sneek een duel in de onderste regionen. Dus er moest 

gewonnen worden. Na de uiterst serieus genomen warming up, begonnen 

we 10 minuutjes eerder onder begeleiding van het Nederlands volkslied, 

wat op een ander veld ten gehore werd gebracht. Nog niet helemaal warm 

gespeeld , was het al snel 1-0 voor LSC. LSC was wat brutaler gestart dan  

onze zwart witten en na een mooie verdedigende actie van Wesley  (kopte 

de bal weg voor de doellijn) werd het toch snel 2-0 en later zelfs 3-0. 

Tijdens de eerste helft werden de ouders achter het doel bijgepraat over de 

voortgang van de wedstrijd, door Daan en Sem. In de tweede helft kregen 



  

de zwart witten het beste van het spel. Wesley en Atte kregen een paar 

mooie kansen, maar de bal wilde er nog niet in. Het doel werd inmiddels 

verdedigd door onze doelvrouw Bente en dat ging haar uitstekend af. Maar 

zoals het gaat in de voetballerij viel de bal toch aan de ander kant en werd 

het 4-0 voor LSC. De zwart witten gaven niet op en een doelpunt hing in de 

lucht. Net terwijl Bente een haas probeerde te vangen achter het doel, 

scoorde Atte de 4-1. Dit was hartstikke verdiend. De laatste 5 minuten werd 

de druk nog een keer opgevoerd, maar het mocht niet meer baten. De 

eindstand die op het bord stond bleef 4-1 voor de thuisclub. Na de penalty`s 

en handen schudden zijn onze sterren toe aan een wel verdiende herfst 

vakantie. Thea van Maren 

 

De Sweach JO9-1 – Oldeboorn JO9-1 
Op zaterdag 15 oktober moesten we voetballen tegen de Sweach. 

Het was een spannende en leuke wedstrijd 

Om 1 uur was de aftrap, de Sweach scoorde 3-0 

Pier scoorde 3-1, daarna scoorde de Sweach nog twee keer waardoor het 5-

1 voor de Sweach werd bij rust. Een prachtige eerste helft, het team laat 

zien dat ze steeds beter overspelen en een team vormen, top! 

De tweede helft begon en al gauw scoorde Fokko 5-2 

Pier maakte daarna een doelpunt en daardoor werd het 5-3 

Daarna ging het erg snel en scoorde de Sweach tot acht maal achter elkaar.  

De verdediging bij het gool liet even te wensen over,  

het werd daardoor 13-3  

Fokko presteerde het om nog een gool te maken,  we hebben verloren met 

13-4/ Toch supergoed gespeeld team! 

Volgende week nemen we het op tegen de Blue Boys, thuiswedstrijd 

Alvast succes! Jorrit en Rina Hofstra 

 

Oldeboorn JO9-1G -Blue Boys JO9-1 
Zaterdag 22 oktober kwamen de Blue Boys JO9-1 op bezoek bij Oldeboorn 

JO9-1G. Fokko scoorde al snel 1-0. Al snel scoorden de Blue boys 1-1. 

Het volgende doelpunt werd weer gemaakt door Fokko 2-1 

Weer kwamen de blue boys op gelijke stand na een penalty, gegeven na een 

Handsbal 2-2. 

De Blue boys scoorden in de 1
e
 helft nog 2 doelpunten 2-4 

In de tweede helft werd het al snel 2-5. 

Gelukkig scoorde Fokko ook weer 3-5. 

De Blue boys scoorden hierna nog 3 doelpunten. De laatste treffer was weer 

voor Fokko en was de eindstand 4-8 

Jesse de Glee 



  

Pupil van de week 
Naam: Yfke van Maren 

Leeftijd en team: 9 jaar, E-2 

Op welke plaats speel je: meestal rechtsvoor 

Op welke plaats speel je het liefst: rechtsvoor of in de spits 

Beste voetballer ter wereld: Ronaldo 

Beste voetbalclub ter wereld: Ajax en Cambuur 

Leukste televisie programma: Dance Dance Dance 

Doe je ook aan andere sporten: streetdance 

Heb je huisdieren: ja, een hond, ze heet Liz 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: meester Hotze 

Wat eet je het liefst: patat, pizza en de spaghetti van mijn mama 

Wat eet je liever niet: de rest 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is D: Op het moment dat de doelman met de bal in de 

hand de doellijn overschrijdt, is er nog niets onreglementairs gebeurd en is 

de spelhervatting daardoor een hoekschop. Dat hij daarna met rood van het 

veld wordt gestuurd, is voor een ieder begrijpelijk. 

 

 

 

 

 

 

1960 

 

 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 5 november 

Heerenveense B. JO17-5 Oldeboorn JO17-1   15.00 

Scharnegoutum`70 JO15-2 – Akkrum/Oldeboorn JO15-3 11.15 

Oldeboorn JO13-1 – Drachten JO13-4    09.30 

Boornbergum JO11-1 – Oldeboorn JO11-1   09.00 

Joure JO11-10 – Oldeboorn JO11-2    10.10 

Oldeboorn JO9-1 – Boornbergum JO9-1   09.00 

 

Zondag 6 november 
Oldeboorn 1 – Read Swart 1     14.00 

Oldeboorn 2 – Flamingo 2     10.30 

Heerenveen 4 – Oldeboorn 3     11.00 

 

Zondag 12 november 
Oldeboorn JO17-1 – Leovardia JO17-3    11.00 

GAVC JO15-3 – Akkrum/Oldeboorn JO15-3   11.00 

Oldeboorn JO13-1 – Jubbega JO13-3    09.30 

Thor JO11-1 – Oldeboorn JO11-1    10.00 

Oldeboorn JO9-1 – ONB JO9-3     09.00 

 

Zondag 13 november 
Oldeboorn 1 – FFS 1      14.00 

Oldeboorn 2 – Amelandia 1     10.30 

Akkrum 4 – Oldeboorn 3     10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 
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Kleurplaat 
  



  

 



  

 

  



    

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


