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Trainer Piet de Winter verlengd contract bij Oldeboorn 
Voor de winterstop melden we in het laatste verslag dat Piet de Winter na 

dit seizoen zou stoppen als hoofdtrainer van vv Oldeboorn. Na een aantal 

persoonlijke afwegingen en reacties uit de spelersgroep heeft hij besloten er 

een vijfde jaar aan vast te plakken. Er is nog voldoende chemie tussen hem 

en de eerste selectie. Wel is dit gelijk zijn laatste jaar in Oldeboorn. Onder 

De Winter promoveerde Oldeboorn in zijn 2e seizoen naar de 4e klasse. 

Verleden jaar werden gelijk promotie wedstrijden naar de 3e klasse 

gespeeld. Tegen Mildam strandde dat avontuur. Ook dit jaar doet 

Oldeboorn bovenin de 4e klasse mee. 

 

Veranderingen jeugdvoetbal 
Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal 

Afgelopen week hebben we jullie geïnformeerd over het besluit dat het 

amateurvoetbal vanaf het seizoen 2017/’18 start met nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen. 

De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. 

Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen 

en op basis van uitgebreid onderzoek. Op zaterdag 21 januari 2017 heeft de 

ledenraad van de KNVB -het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- 

aangeven voorstander van de vernieuwingen rondom de nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen te zijn. 

Wat verandert er precies? 

Met de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal volgt Nederland het 

voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België. En daarmee werken 

we aan meer dribbelen, schieten, samenspelen, scoren voor onze kinderen 

en dus meer plezier voor onze jeugd. In het online magazine lees je alles 



  

over de nieuwe wedstrijdvormen, onze begeleiding, voetbaltechnische 

aspecten, competitiezaken, accommodatie en sportiviteit en respect. 

Seizoen 2017/’18 

Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar in 

de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, wedstrijden van 6 tegen 6. 

In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een 

half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld 

van kinderen van deze leeftijd. 

Seizoen 2018/’19 

Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van onder 10, onder 11 en 

onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen 

verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in 

te voeren. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe 

wedstrijdvormen te maken. 

Evaluatie 

Medio seizoen 2017/'18 volgt een evaluatiemoment waarin we graag van 

jullie vernemen hoe de wijzigingen in de praktijk uitwerken en of er nog 

verbeteringen kunnen worden aangebracht. 

 

De spelerspas verdwijnt (Bron: KNVB.nl) 
Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het mobiel digitaal 

wedstrijdformulier, volstaat het vanaf aanstaande zaterdag (4 maart) tot en 

met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige spelerspas 

beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen 

spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een 

speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen Wedstrijdzaken-app.  

Door de invoering van de Wedstrijdzaken-app, waar digitale spelerspassen 

onderdeel van uit maken, verdwijnen de plastic spelerspassen na dit seizoen 

volledig uit het amateurvoetbal. Om amateurclubs niet met kosten op te 

zadelen voor een spelerspas die slechts enkele maanden gebruikt kan 

worden, volstaat daarom ook een officieel document. De datum, 4 maart, 

valt samen met het einde van de dispensatieperiode overschrijvingen – die 

vrijdag (3 maart) om 23.59 uur sluit. Officiële documenten – die vanaf 

zaterdag dus ook getoond mogen worden in plaats van een spelerspas – zijn 

een paspoort, een rijbewijs, een identiteitskaart en een vreemdelingen 

document. Aan het begin van dit seizoen volstonden deze documenten ook, 

toen een tijdelijke dispensatieregeling van toepassing was. Een geldig 

legitimatiebewijs in combinatie met het geplaatst kunnen worden op het 

DWF betekent dat een speler qua lidmaatschap en leeftijdscategorie 

speelgerechtigd is. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van het team 

om rekening te houden met schorsingen en vast gespeeld te zijn in een 



  

hoger team. Er zal per direct geen enkele plastic spelerspas meer worden 

uitgegeven door de KNVB. Aanvragen die momenteel lopen worden niet 

meer verwerkt en clubs hoeven hier vanzelfsprekend ook niet voor te 

betalen. Met ingang van het volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale 

spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn. 

 

Piet`s overzicht 

Sportvrienden van ons kleine, maar fijne cluppie. 

Zit ik me daar toch even met een dilemma. Het 

schijnt dat we woensdag a.s. weer naar de stembus 

“mogen”. Maar waar er bij de KNVB en de clubs 

in de Eredivisie mogelijk sprake is van 

“inkrimping” van de Eredivisie van 18 naar 16 

clubs, krijgt dit kleine kikkerlandje het op politiek 

gebied juist voor mekaar om een enorme waslijst 

aan politieke partijen/partijtjes  uit de grond te stampen….De versplintering 

in de hedendaagse politiek heeft nu wel echt toegeslagen, en dus de 

idioterie ook. Ik krijg een beetje het idee dat ieder loslopend ongeleid 

projectiel wel een politiek partijtje kan beginnen tegenwoordig. Nu was ik, 

gezien de leeftijd (die ik uiteraard strikt geheim hou…), van plan om 

Henkie Krol (niet te verwarren met Knol) de kans te gaan geven, maar als 

hij de AOW en de WAO al niet meer uit elkaar kan houden, dan is het voor 

mij ook gelijk afgelopen…Blonde Geertje is eigenlijk nooit een optie voor 

mij geweest, aangezien hij toch niet echt van plan is om te gaan regeren, 

want stel je voor zeg; “dan moet je het ook nog maar even waarmaken”.. 

Mark zegt de afgelopen periode net iets te vaak “sorry”, dus die valt dan 

ook af…Lodewijk heeft op een geraffineerde manier Diederik op een 

zijspoor gezet, maar blijkt toch op een “onderzeeboot” te zitten die meer 

duikt, dan opduikt. Hij ziet door z’n periscoop hoe het politieke landschap 

bijna volledig aan hem voorbij gaat. Emile dan misschien? Ik was meer 

liefhebber van Jan Marijnissen, dus dat wordt ´m ook niet…Jesse “The 

Artist” is behoorlijk on the road, en trekt volle zalen, maar ook hij zal bij 

een eventuele coalitie weer behoorlijk bakzeil moeten gaan halen….Want 

door de enorme versplintering zou het zo maar kunnen gebeuren dat er 

“teveel” partijen in de coalitie gaan komen, en het een “kippenhok” gaat 

worden, waarin links niet meer weet wat rechts doet, en andersom van 

hetzelfde laken een pak. Ach, en als er dan toch alleen maar weer 

compromissen moeten worden gesloten, dan is er altijd nog onze Alexander 

(nee, niet die van Maxima…). Dus denk ik dat hij dan mijn stem maar moet 

krijgen, want als er één partij is die weet wat compromissen sluiten 

betekent, dan is het D66…Het kan vriezen, het kan dooien. Na de 



  

verkiezingen kunnen ze ons allemaal weer zand in de ogen strooien. 

“Verkiezingsretoriek”!!! Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee….Ik 

wens jullie allemaal veel wijsheid woensdag a.s. (november 2016 dreunt 

nog behoorlijk na….en niet alleen in de VS!!). 

Dan nu ook nog maar even een “sport” overzicht. Oldeboorn VR1 (onze 

vrouwen, weet u wel) zijn dus inmiddels ook “los” (nee, niet van de kerel.. 

mag ik hopen). In Aldeboarn mochten ze op vrijdag 3 maart hun noeste 

trainingsarbeid in de praktijk brengen. Laten we het er maar op houden dat 

alle begin moeilijk is, gezien de resultaten. Tegen Bolsward 0-3 nederlaag, 

tegen MKV 0-5 nederlaag, maar daar was ie!!! Het eerste gelijkspel!! 

Tegen Harlingen hielden ze het scorebord op 1-1. Goeie prestatie dames!! 

Op naar het volgende toernooi. Oldeboorn 35+ mocht nog wat langer in de 

mottenballen blijven. Zij zagen hun toernooi worden afgelast in Sneek. 

Oare kear better no. Oldeboorn 1 zorgde thuis voor een normale 3-2 zege 

op Nieuweschoot, maar of de 5-1 nederlaag afgelopen zondag bij Read 

Swart in De Knipe ook “normaal” was?? Daar heb ik mijn twijfels over. Zo 

loopt er toch weer een concurrent “weg”. Dan moeten de komende 2 

wedstrijden maar winnend worden afgesloten. Te beginnen zondag a.s. 

thuis tegen Black Boys en de week erop in en tegen Aengwirden. 

Oldeboorn 2 kon het afgelopen zondag helaas niet bolwerken tegen de 

steltlopers van Flamingo uit Leeuwarden. Met wat jeugdig elan in de ploeg 

werd er helaas toch verloren met 3-1. Zondag spelen ze thuis tegen Geel 

Wit (Ameland), en een week later gaan ze naar Leovardia uit Leeuwarden. 

Beide wedstrijden moeten tot een goed einde kunnen worden gebracht. Met 

de juiste instelling gaat dat lukken. Oldeboorn 3 behaalde een keurige zege 

op Heerenveen 4. Ook zij speelden met enkele jeugdige talenten, en dat 

bleek goed uit te pakken. Zondag a.s. in St. Nyk tegen Renado maar weer. 

De week daarna mogen ze voor de laatste keer op zondag spelen tegen 

Bakhuizen 2. Deze laatste vereniging heeft besloten om haar gehele 

voetbaltak komend seizoen op zaterdag te laten spelen. Oldeboorn JO17-1 

zag gelijk haar eerste wedstrijd na de winterstop worden afgelast. Akkrum 

JO17-2 kon geen volledig elftal op de been brengen, en zullen binnenkort 

wel langskomen met een versterkt elftal…Afgelopen zaterdag zouden ze de 

rode lantaarndrager Heerenveense Boys JO17-5 wel even de oortjes wassen 

(dat dacht de coach ook..). Dat ging (bijna) even anders…Na een 0-1 

achterstand wisten ze uiteindelijk toch nog met 2-1 te winnen van een 

compleet ander team waarvan ze eerder met 2-8 hadden gewonnen. 

Zaterdag gaat de reis naar Leeuwarden (Leovardia JO17-3). Vooralsnog 

zijn ze de week erop vrij, tenzij Akkrum nog “stoute” plannen heeft om 

langs te komen…Akkrum/Oldeboorn JO15-3 zijn, aldus het mooie 

regionale magazine “Middelpunt”, inmiddels helemaal in het nieuw 

gestoken door o.a. Roel Hofstede uit Aldeboarn. Deze nieuwe outfit werpt 



  

wel degelijk z’n vruchten af. Blauw Wit (1-4) en Gorredijk (2-1) werden 

aan de zegekar gebonden. Zaterdag op naar Bolsward en de week erop 

“rust”. Oldeboorn JO13-1 heeft de Beer van Lemmer nog niet gezien. De 

wedstrijd tegen CVVO werd afgelast. Afgelopen zaterdag ging de 

thuiswedstrijd tegen Scharnegoutum net met 2-3 verloren. Komende 

zaterdag in Sneek SWZ Boso Sneek maar even in de “Sneker Pan” hakken. 

Ook voor jullie geldt de week erop: “Lekker vrij”…Oldeboorn JO11-1 

speelde verdienstelijk met 3-3 gelijk in en tegen Tijnje. Dat ze daar niet 

tevreden mee waren bleek afgelopen zaterdag wel. Aengwirden ging met 

een 5-2 nederlaag huiswaarts. Zaterdag nog even naar Oude/Nieuwehorne 

om Udiros te beteugelen, en dan ook maar genieten van een vrij weekendje. 

Oldeboorn JO11-2 kreeg een tikkie in Langezwaag met 6-1, maar 

afgelopen zaterdag was de nederlaag al iets draaglijker, nl. 5-7 tegen 

Gorredijk. Komende zaterdag gaan ze de puntjes even ophalen bij Joure. De 

week erop ook voor jullie een vrij weekend. Oldeboorn JO9-1 weet 

inmiddels wat het betekent om een tegenstander te verpletteren. Wispolia 

ging huilend terug naar Terwispel met een 15-0 “pak op de broek”. Ach, en 

dan is het wel leuk om de week erop Gorredijk ook even voetballes te 

geven met 1-9. Het kan niet op!! Zaterdag thuis tegen Jubbega weer 

dubbele cijfers? Een week later lekker vrij. Oldeboorn JO9-2 hebben de 

eerste puntjes ook binnen. Nicator trok met 4-3 aan het kortste eind. Ja en 

na zo’n overwinning voor onze jongste kroost, heeft men kennelijk iets 

van…..er kunnen nog wel een paar doelpuntjes bij…Van deze dadendrang 

werd IJVC afgelopen zaterdag het slachtoffer. Met maar liefst 0-18 was wel 

duidelijk wie in IJlst de sterkste was!! Zaterdag mogen jullie je kunstjes 

weer thuis vertonen, en wel tegen Heerenveen. Dan komt een week later 

IJVC hier ook nog weer op bezoek (als ze tenminste nog durven..). 

Allemaal (doel)punten lijkt me. Hopelijk passen jullie dan nog wel in je 

schoentjes, want ja, je moet er niet naast gaan lopen natuurlijk. Veel plezier 

en succes allemaal maar weer, en zoals een groot voetbaltrainer/coach en 

goeroe in een nog niet zo ver verleden al zei; “The Three Points Are 

Inside”!!! “But That’s Another Cook”!! 

 

Uit onze clubbladen (26) 
GEFELICITEERD 

Wij wensen de korfbalclub Oldeboorn geluk met het behaalde 

kampioenschap en de eerste prijs op de series. Van harte proficiat. 

(overgenomen uit clubblad 34 – 4
e
 jaargang – 8 juli 1964) 

 

 

 



  

BESTUURSMEDEDELING 

Het bestuur heeft besloten dat dames die de leeftijd van 16 jaar hebben 

bereikt, verplicht zijn donatrice te worden voor f 2,50 per jaar. Zij hebben 

dan vrije toegang tot alle competitiewedstrijden. Wanneer zij geen 

donatrice zijn, dan moet er elke wedstrijd 50 cent entree worden betaald. 

(overgenomen uit clubblad 3 – 5
e
 jaargang – 23 september 1964) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Op het moment dat een aanvaller van partij A vlak bij de zijlijn een 

verdediger van B wil passeren, met een redelijk vrij veld voor zich, wordt 

hij even vastgepakt aan zijn kleding door deze speler. Gelijktijdig maakt de 

aanvaller een slaande beweging, door zijn elleboog tegen het hoofd van de 

verdediger te drukken. De scheidsrechter, die dicht in de buurt was, ziet dit 

gebeuren en onderbreekt hiervoor het spel. Wat zal de beslissing van de 

scheidsrechter moeten zijn? 

A. Hij toont de aanvaller de rode kaart, de verdediger de gele kaart en 

hervat met een directe vrije schop voor de verdediger. 

B. Hij toont de aanvaller de rode kaart, de verdediger een gele kaart en 

hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het 

moment van onderbreken. 

C. Hij toont beide spelers een gele kaart en hervat het spel met een directe 

vrije schop voor de verdediger, omdat de aanvaller de zwaarste overtreding 

maakte. 

D. Hij toont beide spelers een rode kaart en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal. 

Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!! 
 

Wedstrijdverslagen 
Verslag Dronrijp – Oldeboorn 

Oldeboorn, dorp met de op twee na hoogste kerktoren van Friesland. Tot 

aller ontzet van de Boarnsters wordt hun kerk namelijk verslagen door die 

van Tzum. Dit was zo’n doorn in het oog van Oldeboorn, dat in de jaren 30 

twee dorpelingen naar Tzum afreisden om eens op te meten hoe hoog zij 

hun toren moesten bouwen. Na hun werkzaamheden verbleven zij in een 

herberg, waar de waardin terwijl zij sliepen een flink stuk van hun 

meettouw afsneed, en er zo dus voor zorgde dat de toren van haar geliefde 

Tzum fier bovenaan bleef. Goed, dat de Boarnsters competitief zijn moge 

dus duidelijk zijn, maar voetbal is natuurlijk een andere tak van sport. In 

Oldeboorn werd echter met 2-1 verloren door de Rypsters, dus het mes zou 

tussen het gebit moeten vandaag. Helemaal als men met een blik op de 

ranglijst constateert dat Dronrijp bij een overwinning de vierde plek van 



  

nota bene Oldeboorn over zou kunnen nemen. Dronrijp trad in de 

vertrouwde formatie aan, die de volgende invulling had: Rudolf op het hok 

Sybren, Kevin, Wessel en Willem daarvoor Tim, Jando, Hilbrand, Jimmy 

en Henkjan op een vijfmans-middenveld en Tjalling mocht na anderhalf 

jaar afwezigheid in de basis weer in de punt beginnen. Om het gemis van de 

ene van Rootselaar (Danny) op te vangen, werd de andere (Patrick) uit de 

frontlinie getrokken en op oorlogsgebied Schatzenburg geposteerd. Naast 

hem in de loopgraaf mochten Wesley en Noa, die terugkwam van een 

blessure, plaatsnemen. Zonder echt beter te zijn domineerde Dronrijp het 

eerste half uur de wedstrijd. Goed voetbal ontbrak, en vandaar ook dat de 

kansen lang uitbleven. Mocht er menig toeschouwer in slaap gesukkeld 

zijn, dan werd deze 10 minuten voor tijd grof wakker geschud. Een 

inspeelpass van Rudolf kwam terecht bij de aanvoerder van Oldeboorn. 

Deze moet over de nodige ervaring beschikt hebben, want hij had Rudolf al 

lang ver uit zijn goal zien staan. Zijn boogbal leek Rudolf te kloppen, maar 

met een sprint waar ze in Jamaica trots op zouden zijn sloeg hij de bal, 

nadat hij via de lat op de lijn stuitte, uit het doel. Vijf minuten hierna was er 

dan ook het eerste echte wapenfeit van Dronrijp. Een afgevallen bal belandt 

bij Jando, die de loopactie van Hilbrand op waarde schat. Helaas weet 

Hilbrand de bal in het zijnet te schieten. Niet lang hierna fluit de leidsman, 

die in de wedstrijd, na een opstootje waarbij Jando betrokken was, aangaf er 

‘geen zin’ meer in te hebben, dan ook voor de rust. Wesley komt na rust in 

de ploeg voor Hilbrand. In de tweede helft bleek het meteen duidelijk dat 

Dronrijp wist wat hen te doen stond. Nog geen vijf minuten na rust mocht 

de Boarnster keeper namelijk vissen. Een goeie steekbal van Henkjan op 

Jando, die Tjalling met een prachtige assist de 1-0 kon laten maken. Gezien 

het vertoonde spel van Oldeboorn, mocht toch duidelijk zijn dat deze 

voorsprong vast te houden, maar misschien zelfs uit te breiden was. Tjalling 

moet het scoren duidelijk gemist hebben, want niet veel later wist hij van 

een kwart kans de 2-0 te maken. Na een actie die op niks uit leek te lopen, 

nam hij de bal met de buitenkant van zijn rechter, waarna hij buiten bereik 

van de keeper binnenzeilt. Vijf minuten hierna doet Oldeboorn wat terug 

door de 2-1 binnen te werken. Nog voordat de Rypster supporters 

daadwerkelijk reden tot angst hadden, versierde Jimmy voor de tweede 

opeenvolgende week een penalty. Deze werd benut door Tjalling, die 

hiermee zijn hattrick completeerde. Noa maakt vervolgens zijn rentree door 

de moe gestreden Willem af te lossen. Helaas is hij in het restant van de 

wedstrijd nog wel het slachtoffer van de frustratie van Oldeboorns beste 

man. Henkjan liet de boosdoener weten hiervan niet gediend te zijn, waarna 

de Boarnster het niet kon laten hem voor ‘homo’ uit te maken. Henkjan 

bleef echter keurig in zijn rol en vertelde hem na een dikke kus op zijn 

wang dat hij hem eigenlijk een heel interessante jongen vond. De 



  

scheidsrechter, die het vooral zichzelf erg moeilijk maakte, verlost zichzelf 

uit zijn leiden door het eindsignaal te geven. Mooie punten en prima zaken 

voor de mannen in groen en wit! 

 

Oldeboorn wint moeizaam van Nieuweschoot 
Op zondag 5 maart stond voor Oldeboorn de lastige thuiswedstrijd tegen 

Nieuweschoot op het programma. Van deze tegenstander werd thuis nog 

nooit gewonnen. Trainer Piet de Winter miste vandaag Johannes Nijdam 

door verplichtingen op het werk. Verder ontbrak de al langer geblesseerde 

Age de Jong. Johannes Watzema keerde terug in het elftal, nadat de 

kersverse vader het duel met Dronrijp moest laten schieten. Opstelling: 

Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Max, Hotse, Sietse, Anno – Ate 

en Robert. Wissels: Bouke Paul, Tim en Arnold. Op een zwaar en zacht 

veld zocht Oldeboorn gelijk de aanval. Robert van Roeden was vandaag 

weer een plaag voor de defensie van Nieuweschoot, en na drie minuten 

scoorde hij na een briljante individuele actie al de 1-0. Vlak daarna had hij 

ook de 2-0 op de schoen, maar de keeper kwam snel en alert uit de goal. 

Daarna nam Nieuweschoot het heft in handen, en ging op zoek naar de 

gelijkmaker. Met veel beweging in de middelste linie brachten ze 

Oldeboorn in de problemen. Echt grote kansen creëerden de ploeg niet. 

Toch kwam Nieuweschoot terecht langzij in de eerste helft. Na balverlies 

op het middenveld, kwam de bal via de rechterkant vrij. De speler kreeg 

alle tijd om een perfecte voorzet te geven. Deze bal viel precies tussen 

Johannes en Wietse in en werd de kruising ingekopt door de kleinste man 

van het veld. Nieuweschoot hield de druk erop, en Oldeboorn wist 

moeizaam overeind te blijven. De ploeg kon alleen maar lange ballen 

spelen, maar zagen deze door de wind vaak niet bij een medespeler terecht 

komen. Het was aan Robert van Roeden te danken, dat de ploeg toch met 2-

1 ging rusten. Wederom een prima individuele actie leidde tot de 2-1. De 

keeper van Nieuweschoot zag er niet goed uit, en de bal van Robert rolde 

tergend langzaam in het uiterste hoekje. In de tweede helft probeerde 

Nieuweschoot het wel, maar Oldeboorn had de zaakjes positioneel wat 

beter voor elkaar. De gasten kregen minder ruimte om te voetballen. Na een 

uur spelen werd Max na een goede combinatie met Sietse en Robert 

onderuit gehaald in het strafschopgebied. De toegekende penalty werd door 

Robert gepromoveerd tot 3-1. Vlak daarna werd Robert onreglementair 

gestuit binnen de zestien, maar de scheids gaf er geen penalty voor. Hotse 

had daarna het duel kunnen beslissen. Na wederom een actie van Robert 

kreeg hij de bal op twee meter voor een leeg goal op de kop. Deze bal ging 

rakelings over. In het laatste kwartier ging Nieuweschoot op zoek naar de 

aansluitingstreffer. Na een paar prima reddingen van Dennis bij schoten uit 



  

de tweede lijn. Bij Oldeboorn kwamen Bouke Paul en Arnold binnen de 

lijnen voor Anno en Ate. In de 88
e
 minuut ontstond een klutssituatie voor 

de goal bij de Boarnsters. In eerste instantie redde Dennis, die daarna 

gehinderd werd door een aanvaller van Nieuweschoot. De rebound werd 

snoeihard binnen geschoten door de lepe spits van Nieuweschoot. Toch nog 

even billen knijpen. Tim kwam nog binnen de lijnen voor Hotse om wat tijd 

te rekken. Na 92 minuten floot de scheidsrechter af, en kon Oldeboorn met 

hangen er wurgen drie belangrijke punten bijschrijven. De derde plek blijft 

in zicht met het oog op de ranglijst voor eventueel nacompetitie. Volgende 

week gaan we op bezoek bij Read Swart in De Knipe. 

 

Ruime nederlaag voor Oldeboorn in De Knipe 
Op zondag 12 maart ging Oldeboorn op bezoek bij Read Swart. De ploeg 

uit De Knipe stond vooraf 2 punten voor in evenveel wedstrijden. Bij 

Oldeboorn keerde Johannes Nijdam terug in de ploeg, dit ging ten koste van 

Ate Bergsma. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes W, Tom – 

Johannes N, Hotse, Max, Anno – Sietse, Robert. Wissels Bouke Paul en 

Ate. Vanaf minuut 1 was er een gelijkwaardige wedstrijd. Veel duels op het 

middenveld, en weinig kansen voor beide goals. Robert was vanmiddag 

weer een plaag voor Read Swart, met hangen en wurgen bleef de ploeg in 

de beginfase overeind. Ook aan de ander kant hadden de Boarnsters moeite 

met de aanvallers van De Knipe. De vele lopende mensen zorgden voor 

veel verwarring. Na 20 minuten belande een kopbal van Anno uit een 

corner op de lat. De rebound ging hoog over de goal. Daarna was Read 

Swart met een snelle counter gevaarlijk, maar de spits wachte te lang, en 

Dennis kon redden. Uit het niets kwam Read Swart na een half uur op 

voorsprong. Een lange bal werd in eerste instantie weg gewerkt, maar een 

droge knal uit de tweede lijn in de kruising liet Dennis kansloos. Na een 

vrije trap van Oldeboorn over de goal van Read Swart. Is het de thuisploeg 

die wederom toe slaat vanuit de tweede lijn. De aanvoerder krijgt aan de 

linkerkant te veel ruimte, en krult met veel gevoel de bal in de verste 

kruising achter Dennis. Zo zocht Oldeboorn met een kater de kleedkamer 

op. De ploeg was zeker niet minder dan Read Swart, maar twee fraaie 

treffers van afstand zorgden wel voor een tikkie. Na de rust ging Oldeboorn 

wat verder naar voren spelen op zoek naar de aansluitingstreffer. Deze 

plannen werden al snel ruw verstoord. Na geklungel in de eigen 16 aan de 

rechterkant, waarbij twee keer niet resoluut werd uitverdedigd probeerde 

een speler van Read Swart de bal voor te zetten. Deze speler raakte de bal 

totaal verkeerd. Hij was richting de eigen dug-out gegaan, maar raakte 

Wietse vol tegen zijn hoofd. De bal caramboleerde daarna over Dennis in 

de verste kruising. Dit was gelijk de knock-out voor Oldeboorn. De koppies 



  

gingen hangen, en niks lukte meer. Bouke Paul en Ate kwamen in de ploeg 

voor Tom en Hotse. Halverwege de tweede helft kreeg Oldeboorn nog één 

kans. Een prachtige voorzet op Anno, werd door de laatste rakelings over 

de goal van De Knipe gevolleerd. Tien minuten voor tijd moest Oldeboorn 

ook nog met 10 man verder. Na een onschuldig duel klapte Sietse op het 

slechte veld door zijn enkel en kon niet verder. Door dat niemand van het 

tweede bereid was om nog een wisselspeler in De Knipe af te leveren, 

moest de wedstrijd in ondertal uitgespeeld worden. Hier profiteerde Read 

Swart al snel van. Wederom balverlies op het middenveld, en de speler had 

vrij baan richting het Boarnster goal. De steekpass op de spits kwam precies 

op tijd, en de topscorer van Read Swart zorgde met een wippertje voor 4-0. 

Vlak daarna uit een corner viel ook nog de 5-0. De aanvoerder toucheerde 

de voorzet nog net met de hak, waarna hij tussen Henk, Anno en Dennis 

door over de lijn hobbelde. In de blessuretijd was het Bouke Paul Kleefstra 

die met een droge knal, die door Ate nog werd getoucheerd voor de 5-1 

zorgde. Daarna floot de scheids af, en droop Oldeboorn met een kater af. 

Voor de derde keer op rij, blijft de ploeg met lege handen tegen een 

concurrent in de subtop. De komende weken zal de ploeg tegen Black Boys, 

Aengwirden en VWC moeten proberen in het spoor te blijven van de 

ploegen boven zich, en het seizoen niet als een nachtkaars uit te zien gaan.  

 

Dames 3 maart 2017 
Na een half jaartje getraind te hebben en meegedaan te hebben met het 

Douwe Venema toernooi werd het volgens ons tijd om met de competitie 

mee te doen. Omdat elke week spelen niet haalbaar is voor de meeste 

dames hebben we gekozen om mee te doen met vrouwen 7 x 7. 

Opeens ging het wel erg snel en moesten we twee weken later al los. 

De zenuwen van de dames waren in de kleedkamer voelbaar maar eenmaal 

op het veld waren ze verdwenen. Er deden 14 dames mee, zo konden we 

goed doorwisselen want onze conditie houdt nog wat te wensen over.  

Bij de eerste wedstrijd tegen Bolsward hoorden we mooie kreten van de 

tegenstanders, de namen werden afgekort en ze waren goed op elkaar in 

gespeeld. Waarschijnlijk door onze wat chaotisch gevoetbal konden ze er 

niet heel goed doorheen en konden we het verlies beperken tot 3 - 0. 

Bij de tweede wedstrijd MKV - Aldeboarn hebben de dames flink geknokt 

maar werd het uiteindelijk 5 - 0. Bij de laatste wedstrijd tegen Harlingen 

hadden wij de smaak te pakken. Er zaten flinke dames in en we werden ook 

flink gebeukt maar ondanks dat bleven we doorgaan en werd er aan onze 

kant ook gescoord!! 1 - 1 Yess reden voor een feestje onder de douche en 

een doel voor 31 maart om deze tegenstander te gaan verslaan!!  

Alien Soeten  



  

 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn JO11-1 – Aengwirden JO11-1 

E1 flikt het weer tegen Aengwirden 

De dame en heren trapten een paar weken terug het seizoen vol goede moed 

af in Aengwirden, met een 1-5 overwinning. Nu was de return in 

Aldeboarn, en mochten ons clubje laten zien dat de overwinning terecht 

was. Het eerste kwartier gaf nog niet veel hoop: veel kansen voor 

Aengwirden en nog niet echt overwicht van onze kant. Het tweede deel van 

de eerste helft kregen onze kids gelukkig 'The spirit'. Dit leidde tot drie 

mooie doelpunten voor de rust, alledrie vakkundig in het net geplaatst door 

Jesse! Vol goede moed de rust in dus. Na de rust was de spirit gelukkig niet 

weg: Sebastiaan legde de 4-0 in de goal! Vervolgens sloeg het geluk even 

over naar Aenwirden, die daar twee goals uit konden halen. 4-2 dus. En 

daarmee was het weer even behoorlijk spannend! Tegen het eind van de 

wedstrijd ontstond een vrije trap voor Boarn, die Sebastiaan op prachtige 

wijze wist te vertalen in een goal. 5-2! En laat dat nu ook meteen de 

eindstand zijn. Supporters en spelers verlieten opgetogen het zonnige veld. 

Terecht: tot nu toe twee gewonnen, één gelijk spel! Vasthouden die spirit! 

Yde Wierda, heit fan Rimer 

 



  

 

Oldeboorn JO9-1 -  Gorredijk JO9-5 
Om 09.00 uur starten de jongens van F1 met de eerste wedstrijd na de 

winterstop tegen Gorredijk 5. Ze hebben er zin in!  

Na een paar minuten maakt Fokko de eerste goal. Al snel volgt ook de 

tweede goal. Nu zijn ze helemaal los. Na een eigen goal van de tegenpartij 

en twee mooie goals van Thomas en Fokko gaat Aldeboarn de rust in met 

5-0. Na de rust gaat Aldeboarn in hetzelfde tempo door. Na een overtreding 

van de tegenpartij maakt Thomas met een penalty 6-0. De eindstand is 8-0. 

Super gespeeld!  Tjitsche Tamminga  

 

 

 

Oldeboorn JO9-1 – Wispolia JO9-1 
Zaterdag 4 maart mochten de jongens van de F1  spelen tegen Wispolia. 

Het was de tweede wedstrijd sinds de winterstop, de jongens allemaal in 

vorm. In de eerste helft stonden we voor met 5-0 in de tweede helft kwamen 

we tot een totaaltopscore van maarliefst 15-0 . Doelpunten werden gemaakt 

door, Thomas,Fokko, Sander, Jorrit en Wesley. De jongens waren trots en 

gaan vol goede moed op naar de volgende wedstrijd. Roos Damstra 

 

 

 

 

 



  

 

Verslag voetbalwedstrijd – VV Oldeboorn JO9-2 – Nicator JO9-2 
Datum: 4-3-2017 

De wedstrijd. 

We begonnen om 10 uur met de wedstrijd. Snel stonden we met 0-1 agter. 

Gelukkig maakten we 1-1. Iedereen deed goed mee. Er deeden twee mee uit 

de F1. In de rust kreegen we ranja. Uiteindelijk hebben we gewonnen met 

4-3. Jurre Dekker 

 

Zaterdag 11 maart IJVC JO9-5- Oldeboorn JO9-2 
Ik hep gewonnen met 0-18. 

Ik hep 6 of 7 doelpunten gemaakt 

Sander heeft ook feel geskoord 

Het was un leuke wetstrijd 

Groeten Quint Meester 

 

 

 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE 

WEEK IS: 

Het juiste antwoord is B: Voor het onderbreken van een veelbelovende 

aanval moet de verdediger van B worden bestraft met het tonen van een 

gele kaart. Op hetzelfde moment maakt de aanvaller van partij A een 

slaande beweging naar speler B, waardoor de scheidsrechter hem de rode 

kaart moet tonen. Hier worden dus twee overtredingen gelijktijdig gemaakt 

door spelers van verschillende teams. De spelhervatting is daarom een 

scheidsrechtersbal. 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Robert van Roeden 18 

Age de Jong  17 

Anno Huisman  10 

René van Kalsbeek 8 

Arnold Hobma   6 

August Faber  6 

Arnold Oosterbaan 5 

Pieter Poepjes  5 

Sietse v/d Brink 4 

Ate Bergsma  3 

Iwan Huitema  3 

Ringo Crone  2 

Hotse Dekker  2 

René Spinder   2 

Johannes v/d Wal  2 

Siete Veenstra   2 

Wietse Huisman  1 

Johannes Nijdam  1 

Tsjerk Akkerman  1 

Dennis Faber   1 

Tim Tjoelker   1 

Patrick Antonissen`  1 

Peter Krako   1 

Martin Meester   1 

Rik van Santen   1 

Ronald van Warmerdam 1 

 

Kantinedienst 
Zaterdag 18 maart 

08.15-10.00 Ouders van Jorrit Hofstra en Pier Damstra 

10.00-sluit Ouders van Quint Meester en Ids Tamminga 

 

Zondag 19 maart 

09.30-12.45 Fenna en Maayke Tijsma 

12.45-sluit Marloes Ram en Sietie Huisman 

 

Zaterdag 25 maart 

09.15-sluit Ouders van Jurre Dekker en Tygo Vink 

 

 

Zondag 26 maart 

11.00-sluit Kiki Harsta en Jannie Jager 



  

Zaterdag 1 april 

08.15-1015 Ouders van Wesley Wagenaar en Jorn Brouwer 

10.15-sluit Ouders van Jurrit Dijkstra en Jarno Doornekamp 

 

Zondag 2 april 

09.30-12.45 Anno Huisman en Robert van Roeden 

12.45-sluit Wiemer Dekker en Jan Hendrik v/d Wal 

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 18 maart 

Leovardia JO17-3 – Oldeboorn JO17-1   10.30 

Bolsward JO15-4 – Akkrum/Oldeboorn JO15-3  10.30 

SWZ Boso Sneek JO13-4 – Oldeboorn JO13-1  10.45 

Udiros JO11-2 – Oldeboorn JO11-1   09.00 

Joure JO11-10 – Oldeboorn JO11-2   10.10 

Oldeboorn JO9-1 – Jubbega JO9-3   09.00 

Oldeboorn JO9-2 – Heerenveen JO9-10   10.00 

 

Zondag 19 maart 

Oldeboorn 1 – Black Boys 1    14.00 

Oldeboorn 2 – Geel Wit 3    10.30 

Renado 3 – Oldeboorn 3    12.00 

 

Zaterdag 25 maart 

Gorredijk JO11-5 – Oldeboorn JO11-2   09.15 

Oldeboorn JO9-2 IJVC JO9-5    10.00 

 

Zondag 26 maart 

Aengwirden 1 – Oldeboorn 1    14.00 

Leovardia 2 – Oldeboorn 2    11.30 

Oldeboorn 3 – Bakhuizen 2    12.00 

 

   

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 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


