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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 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 
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AGENDA 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 6-11-2015 

4. Jaarverslag seizoen 2015/2016  

5. Financieel jaarverslag 2015/2016  

 Vaststellen begroting seizoen 2016/2017 

6. Verslag kascommissie  Anno Huisman en Tom Proot 

7. Benoeming kascommissielid 

8. Verslag commissies 

- Jeugd / toekomst 

- Toekomst velden, onderhoud e.d. 

9. Bestuurszaken 

- Aftredend en niet herkiesbaar August Faber (sporttechnische zaken) 

Kandidaat: vacature 

10.  Rondvraag 

11.  Sluiting 

 

Douwe Venema Toernooi 
De 29e editie van het Douwe Venema toernooi komt er 

weer aan. Opgeven kan tot 20 december. Het toernooi 

vindt plaats op 15 januari 2017. Opgeven kan dus 

weer!! Dit kan door het op deze pagina te plaatsen óf te 

mailen naar jeroenbeeksma@hotmail.com 

Kosten per team voor deelname: €15,- 

 

Piet`s overzicht 

We got ‘m!!! Nee niet de KNVB, maar Knol heeft 

‘m!!! De enige, echte PIM!!! Sinds afgelopen 

maandag in dienst getreden!! Daar hebben we 

Hans van B. helemaal niet voor nodig…..Wordt op 

de burelen in Akkrum zo uit de mouw geschud. 

Hoe moeilijk kan het zijn!! Voor ons cluppie 

wordt het veel moeilijker om een gelijkwaardige 

nieuwe hoofdtrainer te vinden m.i.v. komend 

seizoen. Piet de Winter heeft aangegeven te zullen vertrekken. Dit na een 

aantal succesvolle jaren, en waarbij mijn gevoel zegt dat de klik er wel was 

tussen de spelers, club en Piet. Ik wens hierbij Piet dan ook veel succes bij 

het vinden van een, eventuele, nieuwe club en ons cluppie bij het vinden 



  

van een waardige opvolger. Gelukkig zijn er nog wel een paar trainers 

beschikbaar momenteel. Wat te denken van King Louis en Frankie de Boer, 

om er maar een paar te noemen. Een combinatie kan uiteraard ook, Louistje 

Technisch Directeur (is de club ook nog naar op zoek) en Frankie 

hoofdtrainer. Overigens is het de vraag of zij wel de juiste klik hier kunnen 

vinden…Dus binnenkort vinden we op een vacature site een oproep; “v.v. 

Oldeboorn zoekt (ook) een PIM, eventueel in combinatie met een 

hoofdtrainer. Er dient wel een juiste klik te zijn”. Dan nog even terugkomen 

op vorige week. Hoewel in mijn ogen het leven één “grote poppenkast” is, 

was dat aan de andere kant van de oceaan wel één met de overtreffende 

trap!!! In de jaren 70 had Rob de Nijs al een vooruitziende blik kennelijk 

toen hij het nummer “Jan Klaassen de TRUMPetter” schreef. Ja hoor, het is 

dik voor mekaar, de grootste poppenkast staat inmiddels in de VS met in de 

hoofdrol Donald “Duck” Trump!!  Waar gaat dat heen met de wereld? In 

mijn favoriete programma werd zelfs al de vergelijking gemaakt tussen 

Louistje en Donald, en inderdaad…Louis For President!!! Volgend jaar 

maart verkiezingen in ons land, en ik kijk nergens meer van op. Misschien 

is Louis een geschikte kandidaat voor de nieuwe partij van Jacques 

Monasch…Moeten we het ook nog even over Mad, Mighty Maxinator 

Verstappen hebben? Wat een waanzinnige idiote race afgelopen zondag in 

Brasil…Die rijlessen bij Lolkema Rijschool hebben duidelijk wel z’n 

vruchten afgeworpen. De winnaarsmentaliteit straalt er vanaf!! Niks even 

gewoon rondjes rijden, racen met die bak!! Genieten, en dus op zondag 27 

november in de zandbak van Abu Dahbi de beide Mercedes coureurs even 

lekker “kietelen” in de strijd om de wereldtitel. Op 27 november staat er 

ook een ander sportief hoogtepunt op de wedstrijdkalender, nl. Akkrum 1 – 

Oldeboorn 1. Onze jongens doen nog volop mee in de strijd om de titel, al 

werd er tegen Read Swart wat sneu met 3-4 verloren. Dat werd afgelopen 

zondag ruimschoots goed gemaakt met een onvervalste zevenklapper thuis 

tegen FFS (7-0). De concurrenten Renado en Read Swart lieten op hun 

beurt nu weer punten liggen, zodat Oldeboorn nu weer de achtervolger is 

van…..Akkrum. Dus dat wordt me een potje op 27 november a.s. Komende 

zondag zijn ze vrij (net als alle andere teams komend weekend, behalve 

JO17), dus kan de accu volledig worden opgeladen (en hoe je een accu 

volledig kunt opladen kunnen jullie Mad Max vragen..). Zondag 4 

december ontvangen ze dan RKO. De peilingen zeggen dat Oldeboorn dan 

koploper is…..(helaas zeggen de peilingen tegenwoordig ook niet alles 

meer). Oldeboorn 2 was op 6 november onverwacht vrij. Het bleek dat de 

Flamingo’s uit Leeuwarden de route vanuit het Aquazoo naar Aldeboarn 

niet hadden kunnen vinden. Een groot gedeelte van de Flamingo’s bleek 

reeds naar warmere oorden te zijn gevlogen, zodat er helaas slechts 7 

Flamingo’s overbleven om naar het koude Aldeboarn uit te vliegen, en dat 



  

vindt men in Zeist helaas net 1 speler (vogel) te weinig…De peilingen over 

deze wedstrijd die nu gespeeld gaat worden op 18 december a.s. wijzen uit 

dat er (bijna) 100% kans is dat het (weer) niet doorgaat…Dan eerst op 27 

november maar naar Nicator en de week erop thuis tegen weer een 

Leeuwarder ploeg, FVC. Komen vast wel wat puntjes bij. Overigens wisten 

onze jongens afgelopen zondag nog wel even met 3-2 te winnen van 

Amelandia. Waarvan akte!! Oldeboorn 3 sprokkelde zowaar een puntje bij 

Heerenveen (2-2), maar tegen Akkrum ging het zondag helaas net weer mis 

met een 3-1 nederlaag. Blijven hopen jongens! Zondag 27 november komt 

Emmeloord op bezoek, en dat moet kunnen lijkt me, aangezien deze ploeg 

wel bijna een jetlag moet hebben van de lange reis…Op 4 december dan op 

naar Sneek (SWZ Boso). Ook hier zal weer wat worden gesprokkeld. Het 

jeugdige talent komt eraan…Oldeboorn 35+ ligt kennelijk al in de 

winterslaap. Heb ik geen uitslagen en programma meer van kunnen 

ontdekken. Oldeboorn JO9 heeft het nog steeds erg lastig in de competitie. 

Ook nu weer een paar pittige nederlagen. Boornbergum (0-10) en ONB (0-

7) konden zich ook nu weer niet even een beetje inhouden..Dan op zaterdag 

27 november de laatste wedstrijd uit tegen Tijnje het snot maar even voor 

de ogen spelen en toch nog een resultaatje pakken. Zou dat even mooi zijn!! 

Oldeboorn JO11 liep helaas ook tegen 2 krappe nederlagen aan. Joure was 

met 4-3 net iets te sterk, en Thor moest het met 5-2 net weer iets teveel 

overdrijven. Jullie mogen het voor de winterstop in Akkrum afsluiten, en 

spreken we bij deze af dat we van Akkrum NOOIT mogen verliezen?? 

Oldeboorn JO13 houdt wel van afwisseling. Met 2-7 verliezen van 

Drachten, en met 3-0 winnen van Jubbega. Geen woord aan gelogen!! 

Prima toch? Op 27 november moet er in Nijbeets (Blue Boys) toch ook wel 

wat mogelijk zijn. Drie puntjes in the pocket?? Akkrum/Oldeboorn JO15 

zijn echt goed onderweg!! Twee overwinningen op rij tegen resp. 

Scharnegoutum (0-4) en GAVC (0-3) en ze staan keurig in de middenmoot. 

Een goeie combinatie kennelijk (was vroeger echt helemaal NIET mogelijk, 

maar gelukkig nu wel). Op 26 november de eerste seizoenshelft thuis 

afsluiten tegen LSC. Ook met 3 puntjes? Oldeboorn JO17 is opnieuw 

ingedeeld en dat werpt kennelijk z’n vruchten af, alhoewel ik eerder denk 

dat de prima trainingen van Piet de Winter en Douwe Hein en hun 

vervangers daar debet aan zijn. Twee overwinningen op rij zijn het gevolg. 

Tegen Heerenveense Boys werd het klasseverschil wel duidelijk tot 

uitdrukking gebracht met een 2-8 overwinning. Afgelopen zaterdag moest 

de overwinning verder wegkomen. In een spannende wedstrijd trok onze 

jeugd toch uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind. Willen ze deze reeks 

voortzetten dan mogen ze dat zaterdag gelijk doen in Grou (GAVC) en een 

week later thuis tegen Joure. Allemaal maar weer veel succes, en vooral 

ook veel wijsheid toegewenst en bedenk dus wel dat de peilingen ook niet 



  

alles zeggen…Vanaf deze kant ook nog even de groeten aan het 

Damesteam (hoe hangt de vlag er momenteel bij??). Still going strong on a 

Monday evening? Oh ja, en Sinterklaas en z’n ……. Pieten komen ook 

weer in Aldeboarn dit jaar, en wel in de maand november, aldus de borden 

bij de toegang tot ons dorpie. De exacte datum houden we nog even 

geheim, zodat we geen (over)last krijgen van bepaalde groeperingen in ons 

“democratische” landje….Overigens heb ik vernomen dat  “Lytse Pieter” 

en syn “Grutte broer Peke” (Snip en Snap) het clubblad ook hebben 

ontdekt…Vanaf nu moet ik dan ook wat op mijn woorden letten…., want ja 

een goeie buur blijft nog steeds beter dan een verre vriend. Bedenk echter 

wel even het volgende; “ik blijf bij het standpunt dat ik overal tegen ben, tot 

ik een besluit neem, dan ben ik ervoor, maar dat lijkt me logisch….”  

 

Uit onze clubbladen (21) 
            BUS – TARIEVEN 

Zoals U weet was onze financiële positie bij de laatste jaarvergadering niet 

zo rooskeurig. Wij hebben toen de contributie drastisch te verhoogd, maar 

verder gebeurde er niets. Wij hebben nu besloten de bustarieven te 

verhogen. Niet voor de leden daar deze de contributieverhoging reeds 

betalen, maar voor degenen die verder meegaan. Voor volwassen wordt dat 

dan f1,50 per persoon terwijl een meereizende echtgenote of verloofde 0,75 

betaalt. Kinderen betalen f0.50. Wij hopen dat dit niet een reden is nu thuis 

te blijven. Wij hebben uw steun nodig. 

 (overgenomen uit clubblad 6 – 4
e
 jaargang – 9 oktober 1963) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een speler mag een directe vrije schop nemen buiten zijn eigen 

strafschopgebied. Om de regel over het doelbewust toespelen van de bal 

met de voet naar de eigen doelverdediger te omzeilen, knielt hij en speelt 

hij de vrije schop met de knie naar zijn doelverdediger. De doelverdediger 

pakt de bal in zijn handen. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

A. Hij laat doorspelen 

B. Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met 

een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de 

doelverdediger de bal in zijn handen nam 

C. Hij fluit af, toon de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met 

een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler de 

vrije schop met de knie nam 

D. Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat de directe vrije schop 

overnemen. 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn ongelukkig onderuit tegen Read Swart 

Op zondag 6 november nam Oldeboorn het thuis op tegen Read Swart uit 

De Knipe. Het was het treffen tussen de nummers 3 en 4. Doordat Read 

Swart verleden week verrassend verloor bij Aengwirden, en Oldeboorn de 3 

punten mee nam bij VWC was het verschil tussen beide teams weer 2 

punten in het voordeel van de Boarnsters. Bij Oldeboorn weer de 

vertrouwde namen in de basiself. Tom Proot was er vandaag weer bij, 

waardoor Arnold Hobma op de bank begon. Opstelling: Dennis – Henk, 

Wietse, Johannes W, Tom – Johannes N, Hotse, Max, Anno – Age en 

Robert. Wissels: Tim, Arnold, Ringo en Stefan.  Oldeboorn begon vandaag 

prima aan de wedstrijd en had al snel de druk erop bij Read Swart. Na 5 

minuten schoot Age de Jong de 1-0 binnen, maar deze werd door een 

vermeende handsbal die de scheids op appel constateerde afgekeurd. In de 

ogen van Oldeboorn onterecht, maar in de ogen van De Knipe terecht. 

Oldeboorn raakte niet van de wijs, en na een geweldige aanval van achteruit 

opgebouwd promoveerde Anno een perfecte voorzet van Age alsnog in de 

terechte 1-0. De sterke beginfase kon Oldeboorn niet vasthouden in de 

eerste helft. Read Swart werd te veel ruimte geboden om te voetballen, en 

de veel lopende mensen zorgden voor veel problemen bij de Boarnsters. Na 

zo’n 25 minuten viel de gelijkmaker. Een voorzet van de rechtsmidden 

werd door Henk weg gekopt, dit was helaas tegen de linkerspits van De 

Knipe aan waarna de bal voor de voeten kwam van hun spits, die knap uit 

de draai raak schoot. Een paar minuten later wederom een voorzet die door 

de centrale verdediging van Oldeboorn wordt weg gekopt. Deze bal wordt 

van 20 meter ineens op de pantoffel genomen, en zwabbert achter Dennis 

tegen de touwen. En 10 minuten voor de rust ging het nogmaals mis. De 

aanvallende middenvelder mag vrij oversteken en wordt op de rand van de 

16 een voet dwars gezet, waarna de bal voor de voeten van de andere 

middenvelder komt. Deze schiet gelijk, en ziet zijn inzet via een Boarnster 

been in de andere hoek binnen vallen dan de kant die Dennis op gaat. 3 

klote goals in een tijdbestek van 10 minuten en Oldeboorn loopt achter de 

feiten aan. In de rust wordt besproken om gelijk na de rust zoveel mogelijk 

1 op 1 te gaan spelen. In de 2
e
 helft nam Oldeboorn het heft gelijk in 

handen, en Read Swart werd achteruit geduwd. Het leverde een aantal 

kansen op. Max schoot rakelings na een goede actie op de rand van de 16. 

Robert en Age zagen hun inzetten gepareerd worden door de doelman. 

Halverwege de 2
e
 helft wist Oldeboorn de aansluitingstreffer te maken. Een 

dubbele combinatie tussen Robert en Age, werd door Robert langs de 

uitgespeelde keeper in de goal geschoten. Daarna ging Oldeboorn op zoek 

naar de gelijkmaker. In de tegenstoot werd Read Swart nog een paar keer 



  

dreigend. 1 inzet werd door Dennis met een geweldige reflex uit de kruising 

getikt. Daar waar de 3-3 in de lucht hing, kwam de 2-4 uit de lucht vallen. 

Een corner wordt weg gekopt, en Robert wil de bal verder verwerken, maar 

raakt hem halverwege de eigen helft verkeerd waardoor de bal terug gaat 

richting eigen 16. Via een kluts op de rand van de 16 valt de bal weer voor 

een Knypster been, die de bal hard in de bovenhoek schiet. Het verzet van 

de Boarnsters is nog niet gebroken, want 2 minuten later tikt Johannes N de 

3-4 binnen na een voorzet van Anno. In de laatste minuten en blessuretijd 

probeert Oldeboorn de gelijkmaker nog te maken, maar een schot van Age 

naast, en een redding van de keeper op een bal van Robert waren de laatste 

wapenfeiten deze wedstrijd. En zo verliest Oldeboorn de 3
e
 plaats weer aan 

Read Swart. De ongelukkige tegengoals braken de thuisploeg vandaag op. 

Een punt was zeker verdiend geweest, maar die kregen we vandaag niet. 

Volgende week neemt Oldeboorn het thuis op tegen FFS. 

 

Oldeboorn boekt ruime overwinning op FFS 
Op zondag 13 november mocht Oldeboorn het opnemen tegen FFS uit 

Vegelinsoord. De gasten degradeerden verleden jaar uit de 3
e
 klasse en 

zagen maar liefst 8 spelers vertrekken. Dit was vandaag op het veld terug te 

zien, Oldeboorn had het altijd moeilijk met FFS, maar kwam vandaag geen 

enkel moment in de problemen. Oldeboorn miste vandaag Henk door een 

familie weekend, zijn plek werd verdienstelijk overgenomen door Tim 

Tjoelker. Opstelling: Dennis – Tim, Wietse, Johannes W, Tom – Johannes 

N, Hotse, Max, Anno – Age en Robert. Wissels: Arnold, Sietse, Jan 

Hendrik en Stefan. Oldeboorn probeerde gelijk vanaf het begin de druk 

erop te zetten bij de defensie van FFS. Dit deden ze vooral door keer op 

keer Age of Robert in de hoek diep te sturen. FFS kreeg totaal geen grip op 

de beide spitsen van Oldeboorn en hadden veel kleine overtredingen nodig 

om hen af te stoppen. Na 8 minuten kreeg Oldeboorn de 1-0 op een 

presenteerblaadje, bij een diepe bal door het centrum liepen de keeper en 

laatste man elkaar in de weg, waarna Age het cadeautje dankbaar aannam 

en de bal in de lege goal schoof. Het bleef deze middag 1 richtingsverkeer 

naar de goal van FFS. Nadat Robert de paal al had geraakt was hij het die in 

de 22
e
 minuut diep werd gestuurd en totaal niet werd aangepakt door de 

defensie waarna het een eitje was om de 2-0 te scoren. Voor rust werd de 

score nog verdubbeld. Uit een voorzet van Robert kwam Age goed voor 

zijn man en kopte de 3-0 tegen de touwen. Vlak voor rust een identieke bal, 

deze keer een perfecte voorzet van Max. En dit keer kwam Anno goed voor 

de man en kopt in de 43
e
 minuut de 4-0 binnen. Dennis kreeg in de 1

e
 helft 

helemaal niks te doen en zo ging Oldeboorn heerlijk rusten. Vaak zie je dan 

in de 2
e
 helft dat de boel verslapt, maar daar was bij Oldeboorn geen sprake 



  

van. Binnen 10 seconden in de 2
e
 helft stond Age al weer alleen voor de 

keeper, zijn schot ging helaas net naast. Een minuut later brak Robert door, 

en zijn schot ging rakelings voorlangs. De fase daarna was rommelig, maar 

in de problemen kwam de thuisploeg totaal niet. Tim en Tom jaagden goed 

af op de backs. En anders waren het wel Johannes N of de inschuivende 

Wietse die de afvallende ballen opvingen. Daar achter deed de niet geheel 

fitte Johannes W alleen de noodzakelijke dingen en bleef zonder al te veel 

krachtsinspanningen moeiteloos op de been. Oldeboorn vergat in het eerste 

kwart na rust de score op te voeren. In de 67
e
 minuut slalomde Robert door 

de defensie en haalde prima uit. De keeper redde moeizaam en Anno tikte 

de 5-0 binnen. De scheidsrechter keurde deze treffer af, omdat hij vond dat 

Anno in buitenspel positie stond, wat volgens de meesten nooit kon. Vlak 

daarna weer een zelfde situatie. Deze keer moest de keeper een rebound 

toestaan op een bal van Age, en wederom stond Anno op de goede plek om 

de 5-0 te maken. Arnold kwam nog in het veld voor Johannes N en Sietse 

verving Age in de slotfase. Uit 2 corners van Robert werd de score nog 

verder opgevoerd. 10 minuten voor tijd kopte Wietse bij de 2
e
 paal de 6-0 

binnen, en vlak voor tijd deed Anno het nog een keer over. FFS kwam deze 

wedstrijd bijna niet in de buurt van Dennis. Hij hoefde maar 1x handelend 

op te treden. En dit was bij een te korte terugspeel bal van Tim. Zo 

zegevierde Oldeboorn met 7-0 op een zeer pover FFS. De gasten zullen alle 

zeilen bij moeten zetten om niet rechtstreeks te gaan degraderen. Door 

nederlagen van Read Swart en Renado staat Oldeboorn weer gedeeld 2
e
 op 

4 punten van koploper Akkrum. Volgende week hebben de mannen van 

scheidend trainer Piet de Winter een vrij weekend. Hij stopt na 4 jaar bij 

Oldeboorn. De mannen van Oldeboorn gaan er alles aan doen om ook dit 

jaar succesvol af te sluiten. Over 2 weken staat de derby in en tegen 

Akkrum op het programma, daar gaan de mannen proberen om het gat met 

de koploper te verkleinen. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 



  

Jeugdverslagen 
Akkrum JO17 – Oldeboorn JO17 24 september. 

We moesten uit naar Akkrum. Die wilden we uiteraard winnen en dat 

hebben we gedaan. In de 1
e
 helft scoorde Rik de 0-1. Na rust maakte Daan 

zijn eerste doelpunt, 0-2. Toen kwam Akkrum nog even terug tot 1-2. Maar 

toen hebben we het even goed afgemaakt. Rik (2) en Rinse maakten nog 3 

doelpunten. Zo werd het 1-5. De eerste overwinning was binnen. Hopelijk 

niet de laatste.  

Oldeboorn JO17 – Warga JO17 
Op zaterdag 1 oktober moesten we thuis spelen tegen Warga. We waren 

compleet met 16 spelers. Dus maar liefst 5 wisselspelers. We kwamen met 

0-1 achter, maar toen maakte Gerben 1-1. Vlak voor rust kregen we toch 

weer een tegendoelpunt, 1-2. Na de rust kakten we helemaal in en werd het 

al snel 1-5. Rik wist nog een keer te scoren. Eindstand 2-5. Snel vergeten. 

 

Heerenveense Boys JO17-5 - Oldeboorn JO17-1 
We hebben met 2-8 gewonnen. 
Erben heeft 3 keer gescoord, Daan 2, Gerben 1, Jurrit 1 en Rik 1. 
De eerste 10 seconden was er een blunder van Leon en toen scoorde hun 

maar 2 minuten later stonden we weer 1-2 voor. 
Was een leuke wedstrijd. Ids de Roos 

 

VV Heerenveen JO13-6  -  VV Oldeboorn JO13-1                                                                                            

29-10-2016 
In de eerste helft hadden we heel veel kansen maar Jentje had er toch 2 

gescoord in de eerste helft. De tweede helft ging het voetballen net iets 

beter toen waren we net wat feller en scoorden we meer doelpunten, toen 

scoorde Jentje er nog 4 en Kyran nog 2 doelpunten. En de uitslag werd 0-8 

Tobias de Jong 

 

SC BOORNBERGUM JO11 -- VV OLDEBOORN JO11-1 
Vandaag hebben wij gespeeld tegen Boornbergum. 

We moesten helaas 7 tegen 7 omdat ze twee niet fitte spelers hadden. 

Jammer genoeg viel Aniek al snel uit door een blessure. 

In de eerste helft heeft de tegenpartij helaas 3-0 gescoord dat kwam omdat  

ze heel groot en sterk waren en wij hadden fel zonlicht tegen!!!! Maar 

gelukkig was onze keeper: Joris heel goed in vorm,wand hij heeft heel veel 

ballen tegen gehouden.  Toen floot de scheids af voor de rust. 

Na de rust gingen we er weer hard tegenaan. We moesten veel verdedigen 

en later kregen wij ook een paar mooie kansen. Joris moest ook nu weer 



  

veel in actie komen. Vlak voor het einde maakte Sebastiaan, met hulp van 

Gian, 3-1! Het was een pittige wedstrijd, maar we hebben goed gespeeld. 

Groetjes van Mees Beeuwkes 

 

Interfjoetje 
Naam: Syb de Jong 

Leeftijd en team: Bijna 9 jaar 

Op welke plaats speel je: Midden buiten 

Op welke plaats speel je het liefst: Midden buiten 

Beste voetballer ter wereld: Meester Hotze 

Beste voetbalclub ter wereld: Oldeboorn 

Leukste televisie programma: Check Point 

Doe je ook aan andere sporten: Nee 

Heb je huisdieren: Katten 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Meester Hotze 

Wat eet je het liefst: Patat 

Wat eet je liever niet: Stampot boerenkool en spruitjes. Bah! 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is D: bij een vrije schop is de bal in het spel als deze 

getrapt wordt en beweegt. Een vrije schop nemen met de knie betekent dus 

dat de bal niet correct in het spel is gebracht en derhalve dient te worden 

overgenomen. De actie wordt evenwel gezien als onsportief gedrag, 

waarvoor een gele kaart getoond moet worden. 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong  15 
Robert van Roeden 13 

Anno Huisman  7 

René van Kalsbeek 7 

Arnold Hobma   6 

August Faber  4 

Sietse v/d Brink 3 

Iwan Huitema  3 

Ate Bergsma  2 

Arnold Oosterbaan 2 

René Spinder  2 

Johannes v/d Wal 2 

Siete Veenstra  2 

Hotse Dekker  1 

Wietse Huisman 1 

Johannes Nijdam 1 

Dennis Faber  1 

Tim Tjoelker  1 

Patrick Antonissen` 1 

Peter Krako  1 

Martin Meester  1 

Pieter Poepjes  1 

Rik van Santen  1 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 19 november 

GAVC JO17-2 – Oldeboorn JO17-1    10.30 

 

Zaterdag 26 november 

Oldeboorn JO17-1 – Joure JO17-3    11.00 

Blue Boys JO13-1 – Oldeboorn JO13-1    09.00 

Akkrum/Oldeboorn JO15-3 – LSC 1890 JO15-6  12.30 

Akkrum JO11-4 – Oldeboorn JO11-2    10.00 

Tijnje JO9-1 – Oldeboorn JO9-1    09.00 

 

Zondag 27 november 

Akkrum 1 – Oldeboorn 1     14.00 

Nicator 4 – Oldeboorn 2     11.00 

Oldeboorn 3 – Emmeloord 5     10.00 

 

Zaterdag 3 december 

Jubbega JO11-4 – Oldeboorn JO11-2    10.00 

 

Zondag 4 december 

Oldeboorn 1 – RKO 1      14.00 

Oldeboorn 2 – FVC 4      10.30 

SWZ BOSO Sneek 4 – Oldeboorn 3    10.30 

 

Zaterdag 10 december 

Irnsum/GAVC JO17-1 – Oldeboorn JO17-1   14.00 

 

Zondag 11 december 

Oosterlittens 1 – Oldeboorn 1     14.00 

Warga 2 – Oldeboorn 2      11.00 

Oldeboorn 3 – Emmeloord 6     10.00 

 

Zondag 18 december 

Oldeboorn 2 – Flamingo 2     10.30 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 

 



  

 

  



    

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


