
  

Zaterdag 8 juli seizoen afsluiter VVO 

Voetbalochtend + middag voor de jeugd 
inclusief lunch! 

Kosten, 5 euro 

Opgave verplicht voor 30 juni voor de 
jeugdspelers! Dit kan door te mailen naar: 

h.w.dekker@st.hanze.nl 
 

Verdere info volgt via de mail 

Programma middag: 15:00 tap open 

Vanaf 16:00 koe schijterij 
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Clubblad  nr. 14 

Hoofdsponsors:  
Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken 

Cool presentation 

 

,,de Zwart Witten” 
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Piet`s overzicht 

Uitgeblust…….Opgebrand……De koek is op. 

Dat geldt niet alleen voor ondergetekende, maar 

o.a. ook voor Ajax (zij speelden wel een heel 

teleurstellende Europa League finale), 

Heerenveen (totaal weggespeeld door FC 

Utrecht), Cambuur (zeer verrassend door MVV 

koppie kleiner gemaakt) en ook helaas ons 

vlaggenschip kon het in de promotiewedstrijden 

tegen Nicator (2-2 gelijkspel en 3-2 verlies) en 

Mildam (3-0 verlies en 0-2 verlies) niet meer 

opbrengen. Ook hier waren de Duracell 

batterijen helaas niet meer op te 

laden….Jammerdebammer. Volgend seizoen 

weer gewoon 4
e
 Klasser. Misschien mogen ze wel weer ouderwets op het 

fietsie naar Nijbeets. Blue Boys wist promotie af te dwingen naar de 4
e
 

Klasse. Zij hadden kennelijk nog wel de “pit”. Buiten de 

beslissingswedstrijden zijn er nog een paar “afrondende” 

competitiewedstrijden gespeeld (waarschijnlijk om “des keizers baard”).  

 

Ik volsta dan ook met het noemen van de uitslagen. 

Akkrum JO17 – Oldeboorn JO17 6-0 

Akkrum/Oldeboorn JO15 – FVC JO15 7-1 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan  
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Friesland JO15 – Akkrum/Oldeboorn JO15 1-12 

GAVC JO11 – Oldeboorn JO11 5-5 

Jubbega JO11 – Oldeboorn JO11-2 4-5 

Oldeboorn JO9-1 – Akkrum JO9 7-1 

Oldeboorn JO9-2 – ONS Boso Sneek JO9 0-0 

GAVC 3 – Oldeboorn 3 3-0 

Oldeboorn 3 – SWZ Boso Sneek 4 2-6 

 

Zowaar dus nog enkele leuke resultaten, die waarschijnlijk niet meer 

invloed hebben gehad op de diverse eindstanden.  

Nog even terugkomen op “uitgeblust en opgebrand” zijn…Wat schetst mijn 

verbazing…Een speler die kennelijk niet op te branden is, is Douwe Hein 

Akkerman. Volgens het wedstrijdformulier van afgelopen maandag 

(Oldeboorn 1 – Mildam 1) heeft hij z’n “comeback” gemaakt op 39-jarige 

leeftijd!! It hald mar net op!!! Wees voorzichtig met je lichaam 

kerel…..Dan sluiten we dit korte overzicht maar even af met “De Sprookjes 

Van Grim”, want het zal toch niet gebeuren dat Fredje Grim ervoor heeft 

gezorgd dat onze jongens van Oranje weer in een positieve flow zijn 

geraakt na de winst op Marokko en Ivoorkust. Vrijdag a.s. volgt dan het 

echte werk en wel in de “topper” tegen Luxemburg, 

maar dan staat Grim weer gewoon “onder curatele” 

bij “Advocaat”….en de tactiek van Dicky en Rudie 

(en een beetje Fred) is gewoon: “Als je één goal 

meer maakt dan je tegenstander, dan win je”!!! 

Allemaal maar weer bedankt voor de “aandacht” en 

doe geen gekke dingen komende zomer. Tot 

volgend seizoen!! 

 

Uit onze clubbladen (28) 
Oldeboorn 2 – Dokkum 2 (voor de rust) 

Na een rustperiode zijn we weer begonnen met een pittige strijd tegen 

Dokkum. Met de wind in de rug probeerden we de Dokkumer-achterhoede 

te passeren, maar deze was op zijn hoede, en zo kwamen er aanvallen en 

tegen-aanvallen. Zo bleef het voor het grootste gedeelte van de eerste helft, 

met voor ons een paar flinke kansen. Een minuut of acht voor de rust 

scoorde K. Wiersma 1-0 voor ons. Zo bleef het tot de rust, waarna ik naar 

huis ben gegaan wegens hoofdpijn. W. Hoekstra  

(overgenomen uit clubblad 16 – 5
e
 jaargang – 10 februari 1965) 

 

Uitslag 1-2 (redactie).   



   



   



  

Conceptindeling  A en B selectie 
A selectie 

Dennis Faber 

Wietse Huisman 

Johannes Watzema 

Henk de Jong 

Tom Proot 

Max Antonissen 

Anno Huisman 

Bauke Paul Kleefstra 

Hotse Dekker 

Robin Faber 

Age de Jong 

Robert van Roeden 

Tim Tjoelker 

Sietze van de Brink 

Tsjerk Akkerman 

Ringo Crone 

Iwan Huitema 

Ids de Roos 

Leon Siemonsma 

Rik van Santen 

Sjim de Vries 

Tjitze Brandsma 

Erben Hof 

 

 

 

 

 

 

B selectie 

Stefan Oosterbaan 

Johannes Nijdam 

Douwe Hein Akkerman 

Ophir Ashur 

Robin van der Bij 

Jelle Jacob de Vries 

Jan Hendrik van der Wal 

Johannes van der Wal 

Ate Bergsma 

Arnold Hobma 

Martin Meester 

Wiemer Dekker 

Hessel Heerma 

Rene Spinder 

Wilco van der Harst 

Arnold Oosterbaan 

Cedric Kok 

Jarno Doornekamp 

Jisk Oosterbaan 

Rico Hijlkema 

Ids Tijsma 

Rinse Tijsma 

Aaltsen Bergsma 

Jeroen Beeksma 

Wolter Brak 

Daan Brandinga 

Jurrit Dijkstra 

Patrick Antonissen 

Bart de Vreeze 

Ronald van Warmerdam 

 

 

 

 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
De rechtsbuiten stapt over de doellijn om zich aan strafbaar buitenspel te 

onttrekken. Kort daarop loopt hij het speelveld weer in en probeert hij de 

bal, in het strafschopgebied, te spelen op het moment dat die bal na een 

schot op het doel van de doelman terugkomt. Moet de scheidsrechter hier 

nog ingrijpen? 

A. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en laat hervatten met een indirecte 

vrije schop vanaf de plaats waar rechtsbuiten de bal aanraakte. 

B. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een 

indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter 

het spel onderbrak. 

C. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de zijlijn, waar de rechtsbuiten het speelveld weer in 

kwam. 

D. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en laat hervatten met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de rechtsbuiten de bal aanraakte. 

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

Eindstanden senioren 
35+ 

01 Oldeboorn  6-18 24-3 

02 LSC 1890  6-4   7-13 

03 Delfstrahuizen 6-4   4-19 

 

Vrouwen 

01 Bolsward 3    12-31 42-3 

02 MKV`29 3    12-24 21-12 

03 Harlingen 3    12-14 13-21 

04 Oldeboorn 1  12-1   2-42 

 

1 Read Swart 3 19 40 53 32 

2 Akkrum 3 20 39 70 34 

3 Nicator 4 19 32 66 57 

4 FVC 4 20 30 57 56 

5 Flamingo SC 2 20 29 46 56 

6 Warga 2 19 26 62 62 

7 Geel Wit 3 16 25 65 38 

8 Amelandia 1 20 24 53 68 

9 Friesland 4 19 22 45 57 

10 Oldeboorn 2 19 16 45 61 

11 FVC 5 19 15 39 80 

      



  

 

 

Wedstrijdverslagen 
Eerste duel tussen Oldeboorn en Nicator eindigt onbeslist 

Op zondag 21 mei stond de promotie/degradatie wedstrijd op het 

programma tussen 4e klasser Oldeboorn en 3e klasser Nicator. In 

Oldeboorn hield al niemand meer rekening met het toetje van nacompetitie, 

maar door dat de concurrenten het allemaal af lieten weten in de laatste 

competitieronde mocht Oldeboorn toch aantreden. Het was nog een puzzel 

om 14 man op de been te krijgen. Tom viel op het laatste moment af met 

een nekblessure. Gelukkig was Klaas Hartmans bereid om ongetraind op de 

bank plaats te nemen. Opstelling: Dennis - Henk, Wietse, Johannes W, Tim 

- Johannes N, Hotse, Bouke Paul, Max - Robert en Anno. Wissels: Iwan, 

Tsjerk en Klaas. Onder prachtige omstandigheden werd er om 14.00 

afgetrapt. Oldeboorn begon sterk aan de wedstrijd, en binnen twee minuten 

was het Robert van Roeden die na een geweldige combinatie met Anno 

alleen voor de keeper van Nicator stond. De topscorer van de thuisploeg 

bleef koel en schoof de bal langs de keeper in het hoekje, 1-0. Nicator 

wankelde in de beginfase, en via Robert en Anno had de ploeg ook als snel 

de 2-0 kunnen maken, maar deze bleef uit. Na een 10 minuten spelen trok 

Nicator de wedstrijd meer naar zich toe. Met lange ballen werd de 

kopsterke spits gezocht. Deze bezorgde Johannes W een lastige middag. De 

spits kreeg een aantal kopkansen, maar door net genoeg te hinderen kreeg 

hij de bal niet tussen de palen. Halverwege de eerste helft kreeg Nicator een 

vrije trap op 25 meter van de goal. De middenvelder nam de bal vol op de 

slof, en zag zijn inzet als een streep binnenkant paal binnen vallen. 

Onhoudbaar voor Dennis. Daarna ging de wedstrijd gelijk op, Nicator kreeg 

 

1 Emmeloord SC 5 21 51 90 25 

2 SWZ Boso Sneek 4 22 44 95 50 

3 Emmeloord SC 6 21 38 65 56 

4 Akkrum 4 22 37 54 59 

5 GAVC 3 20 35 55 42 

6 LSC 1890 5 22 33 61 42 

7 FFS 2 22 31 52 48 

8 Heerenveen 4 22 30 53 52 

9 Bakhuizen 2 22 26 75 78 

10 Renado 3 22 26 42 54 

11 Oldeboorn 3 22 14 41 100 

12 Mildam 3 22 4 26 103 



  

geen grip op Robert. En ook de snelle behendige buitenspelers van Nicator 

bezorgden Henk en Tim veel werk. Wel liep Nicator door veel gezeik en 

gezeur op alles en iedereen een aantal gele kaarten op. De Leeuwarders 

zochten het randje op, en gingen er regelmatig overheen. Op deze manier 

probeerden ze de thuisploeg uit de tent te lokken. Dit lukte ze niet, want 

Oldeboorn hield de kop er bij, en lachte om alles wat de spelers van Nicator 

uitkraamden. De teksten en scheldwoorden over ziekten zullen we hier 

maar niet benoemen, maar ze waren van een bedroevend niveau. Vlak voor 

rust kreeg Anno nog de kans om de thuisploeg op 2-1 te zetten, alleen tikte 

hij net ongelukkig de bal met zijn standbeen aan, waarna hij volledig mis 

trapte. Zo gingen de ploegen met een gelijke stand de rust in. Oldeboorn 

voelde dat er meer in zat, en ging in de tweede helft op zoek naar de 

voorsprong. Na een klein kwartier was het Nicator wat op voorsprong 

kwam. Geknoei aan de rechterkant tussen Bouke Paul en Henk werd gelijk 

afgestraft, de linksbuiten kwam naar binnen. Op het juiste moment gaf hij 

de bal aan de rechtsmidden die tussen Tim en Hotse door kwam, en de bal 

langs Dennis prikte. Een tegenslag voor Oldeboorn, maar de koppies bleven 

vandaag omhoog, en de ploeg ging op zoek naar de gelijkmaker. Zo'n 20 

minuten voor tijd viel de terechte gelijkmaker ook. Een vrije trap door 

Hotse werd door iedereen gemist, waarna Anno zijn hoofd vlak voor de 

keeper tegen de bal zette, en daarmee de 2-2 binnen kopte. Gelijk na die 

goal kwam Klaas in de ploeg voor Bouke Paul. Zonder ritme bleek hij wel 

direct lastig te zijn voor de verdediging van Nicator. Ook Tsjerk kwam een 

kwartier voor tijd de geblesseerde Tim aflossen. Nicator was in die fase nog 

dichtbij de 2-3. Maar de spits zag zijn inzet van dichtbij knap gestopt door 

Dennis. Aderlating voor Oldeboorn was het vlak voor tijd uitvallen van 

Robert met een vervelende hamstringblessure. Iwan mocht de laatste 

minuten voor hem vol maken. De laatste kans was voor Nicator, een harde 

lage vrije trap werd knap gestopt door Dennis. En zo eindigde de eerste 

ontmoeting tussen beide teams in 2-2. Waardoor het komende donderdag 

om 14.30 nog alle kanten op kan in Leeuwarden. Voor Oldeboorn is het te 

hopen dat het weer kan beschikken over Robert, maar alleen een 

wonderdokter zal er nodig zijn om hem weer op te lappen voor deze 

belangrijke wedstrijd. 

 

Oldeboorn blijft 4e-klasser na (te) lang seizoen 
Na het 2-2 gelijkspel thuis tegen Nicator mocht Oldeboorn op 

hemelvaartsdag aantreden in Leeuwarden. Onder warme omstandigheden 

begon Oldeboorn gehavend aan de wedstrijd. Robert van Roeden begon 

vanaf de aftrap, maar was verre van fit, en ondervond te veel hinder van 

zijn hamstringblessure. Daarnaast waren er nog een aantal spelers met lichte 



  

klachten. Vanaf het begin klapte Nicator er vol op, en won bijna alle duels 

van de Boarnsters. Halverwege de eerste helft kwamen zij dan ook terecht 

op een 1-0 voorsprong. Een lange bal van achteruit werd door Henk 

verkeerd ingeschat, waarna de snelle linksbuiten uiterst koel bleef in de 1 

op 1 met Dennis. Vlak daarna werd Dennis aangevallen in zijn 5-meter 

gebied. De scheids liet doorgaan en het was een wonder dat bal niet in de 

goal verdween. Daarna leek Oldeboorn ongeschonden de rust te halen. 

Alleen de ploeg zat onder de blauwe plekken en krassen van de vieze vuile 

trekjes die een aantal spelers van Nicator in huis had. Vlak voor rust kreeg 

Oldeboorn nog een tik. Een lichte overtreding van Max werd bestraft, en de 

vrije trap die volgde kwam scherp voor de goal. Johannes W won het 

kopduel van de lange spits en leek de bal corner te koppen, alleen was het 

Anno die bal via zijn hak terug het veld in zag vallen. Deze kwam bij de 

aanvoerder van Nicator voor de voeten en die zei dankjewel, 2-0. In de 2e 

helft ging Oldeboorn alles of niks spelen, Robert bleek al vrij snel niet 

verder te kunnen en werd vervangen door Klaas. Vlak daarna viel Max ook 

nog uit met een vervelende knieblessure. Oldeboorn kreeg de druk er wel 

op bij Nicator, maar door veel kleine overtredingen kon Oldeboorn niet 

lekker in het ritme komen. Na 70 minuten leek de wedstrijd beslist toen 

Nicator via de snelle linksbuiten in de counter de 3-0 scoorde. Oldeboorn 

rechte nog een keer de rug, en kreeg een kwartier voor tijd een penalty na 

vasthouden van Klaas. Deze werd door Wietse feilloos benut. In de slotfase 

moest Nicator met 10 man door na twee keer geel voor een middenvelder. 

De scheidsrechters strooide met kaarten, en bijna de gehele ploeg van 

Nicator zag wel geel deze middag. Drie minuten voor tijd schoot Klaas uit 

een onmogelijke hoek de 3-2 tegen de touwen. In de ruim toegevoegde 

blessuretijd wankelde Nicator, maar de gelijkmaker viel niet, en zo moest 

Oldeboorn zich opmaken voor een tweeluik met Mildam. 

Op zondag 28 mei ging de ploeg eerst in Mildam op een bezoek. Met een 

gehavende ploeg moest de strijd aangegaan worden. Robert zat op de bank, 

en kon eventueel in nood nog even mee doen. Ook Max was niet van de 

partij, en Johannes N was verre van fit. Onder wederom tropische 

omstandigheden bleek al snel dat Mildam veel fitter was dan de mannen 

van Piet de Winter. In de eerste helft werden ze niet heel erg gevaarlijk. De 

grootste kans was voor Klaas, maar de keeper had geluk dat zijn slippertje 

door de benen nog net van de lijn gehaald kon worden. In de rust kwam 

Johannes W voor Tim in het veld, en in de 2e helft konden ook Johannes N 

en Bouke Paul de 90 minuten niet volmaken. De tank bij de Boarnsters was 

wel leeg, en Mildam overliep de ploeg in de tweede helft compleet. Het was 

aan Dennis te danken dat de 1-0 pas rond de 70e minuut viel. In de slotfase 

nog een impuls met het inbrengen van good-old Douwe Hein en Robert, 

maar dit bracht niet het gewenste effect. Via een eigen goal van Henk en 



  

een prima ingeschoten vrije trap werd het uiteindelijk 3-0. Dat het de ploeg 

niet mee zat bleek vlak na de 2-0. Een vrije trap van Johannes W werd door 

Wietse prima ingekopt, maar verdween via de onderkant van de lat weer 

terug in het veld. En zat dat dus ook nog eens tegen. Robert liep nog tegen 

een onnodige gele kaart aan voor commentaar op de leiding, en dit 

betekende ook nog eens een schorsing. Daarnaast ontbraken Anno en Klaas 

ook nog eens door vakantie in de return. Deze wedstrijd werd op maandag 5 

juni gespeeld. Met de gebroeders Akkerman in de aanval werd er nog 

geprobeerd een wedstrijd van te maken, maar de thuisploeg was niet bij 

machte om het Mildam echt moeilijk te maken. Toen ook nog snel in de 

wedstrijd Ringo en Johannes N uitvielen met blessures werd de klus alleen 

maar lastiger. Al deden hun vervangers Robin en Arnold het niet slecht. 

Aan beide kanten in de eerste helft wat speldenprikjes. Aan de kant van 

Oldeboorn was Douwe Hein met een volley bij de keeper in de handen, en 

Bouke Paul met een kopbal dichtbij de 1-0. Aan de andere kant een paar 

gevaarlijke corners van Mildam die onschadelijk werden gemaakt. Op slag 

van rust dan toch een snelle combinatie van Mildam, en de spits kwam 

volgens velen in buitenspel positie alleen voor Dennis en ronde het 

bekwaam af. In de tweede helft kon Oldeboorn niet meer, en vond Mildam 

het ook wel best. Zo vielen er weinig kansen meer te noteren, en de 2-0 in 

blessuretijd was nog voor de statistieken. Zo promoveerde Mildam voor het 

eerst in hun clubhistorie naar de 3e klasse, en mag Oldeboorn het volgend 

jaar opnieuw in de 4e klasse proberen. Zo bleek het seizoen net te lang voor 

de kleine selectie van Oldeboorn. De belangrijke dragende krachten vielen 

weg, en dan is de selectie te beperkt om het op te vangen, daarom is het ook 

niet erg dat de ploeg in de 4e klasse blijft. Met een aantal jonge jongens die 

vanuit de b's doorstromen, kan de ploeg de komende jaren langzaam gaan 

bouwen aan een nieuw team. Johannes Nijdam stopt met het eerste elftal, en 

werd zondag bedankt voor bewezen 

diensten. De andere dertigers gaan 

allemaal nog wel door. Aan het elftal 

zal dus komend jaar weinig 

veranderen. Het is nog afwachten hoe 

snel Age weer hersteld is van zijn 

blessure. Zo gaat Piet de Winter na de 

zomer beginnen aan zijn vijfde en 

laatste seizoen bij Oldeboorn. Dit jaar 

overtrof Oldeboorn zijn prestaties van 

een jaar eerder. Als de ploeg dit punten 

aantal komend jaar weer kan evenaren, 

dan kan de club weer terug kijken op 

een prima seizoen.  



  

Interfjoetje 
Naam: Eliza de Leeuw 

Geboren: 20-08-1983 te Utrecht  

Speelt in: Aldeboarn  

Gespeeld in: de musicial Annie op de bassischool  

Roken/alcohol: Zes jaar geleden gestopt met roken  

Kan sex voor de wedstrijd: geen idee nog niet geprobeerd 

Beste boek: Da Vinci Code  

Beste film: Shawshank Redemtion 

Beste acteur en/of actrice: Tom Hanks  

Lievelingskost: Sushi  

Hobby,s: Koken  

Mooiste man en/of vrouw: Gerard Butler    

Favoriete club: v.v. Oldeboorn 

Favoriete speler: Silvan de Leeuw  

Beste trainer: Rinus Michels  

Slechtste trainer: Danny Blind  

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Feyenoord  

Favoriete televisieprogramma: Flikken Maastricht  

Favoriete televisie presentator: Johnny de Mol   

Kwal van de televisie: Rick Brandsteder 

Favoriete muziek: van alles 

Favoriete andere sport: geen  

Hoogtepunt: geboorte van Silvan en Nick  

Dieptepunt: aanslag in Manchester 

Een hekel aan: Wespen  

Bewondering voor: doorzetters 

Kwal van de voetballerij: Johan Derksen  

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Morgan Freeman 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Magere Hein  

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Silvan de Leeuw  

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: een veilige 

oversteek naar de club voor de jongere spelers 
Voetbal is: Leuk om te doen  

Wat je verder altijd al kwijt wou: een paar kilo  

 

 

 

 



  

Team indeling vrouwen  
Vrouwen 1. 

Ingrid Riemersma 

Alien Soeten 

Maike Kuindersma 

Mirjam Stolk  

Else Fokkinga 

Suzanne Dijkstra 

Linda Dijkstra 

Emma Schotanus 

Hiltsje Nijdam 

 

Vrouwen 2. 

Jeldou van der Krieke 

Marieke van der Veen 

Fabienne Fang 

Eliza de Leeuw 

Marieke Lolkama 

Femke Brouwer 

Sandra Riedstra 

Nikita van der Meulen 

Simone Sixma 

Gabriela Venekamp 

Team indeling jeugd 

 
Concept Teamindeling jeugdteams vv Oldeboorn  

Seizoen 2017/2018 

 

Nadere informatie omtrent wedstrijden, trainingen en trainingstijden 

zal t.z.t. via de leiders bekend worden gemaakt.  
 

C1, Jo15-1 

1 Gerben Bouma 

2 Pytsje Hylkema 

3 Tamme Veenstra  

4 Tim Hofstede  

5 Erik Heerma  

6 Tiemen Jelsma  

7 Jitske Spoelstra   

8 Lyanne Huitema   

9 Jentje Brandsma  

10 Huub Hofstede  

11 Annieke Welles (onder 

voorbehoud)  

12 Ralf van Warmerdam  

13 Dejan Kok 

 

 

 

 

D1, Jo13-1 

1 Dani  van Warmerdam   

2 Ridzert Teunissen  

3 Janieck van Asperen   

4 Kyran Mebius  

5 Jorn  Brouwer   

6 Bjorn Kuik 

7 Hessel Jelsma   

8 Tobias de Jong   

9 Joris van Rooijen   

10 Rimer Wierda   

11 Aniek van Warmerdam   

12 Mees Beeuwkes   

13 Ralf Grotenhuis   

 



  

E1, Jo11-1  

1 Sjoerd Sixma   

2 Sebastiaan Witteveen   

3 Jesse ten Hoor    

4 Gian  Andringa  

5 Sem Jamey van der Veen   

6 Daan Jasper   

7 Bente Mare de Boer   

8 Tygo Hylkema   

9 Syb de Jong   

10 Storm Schotanus 

 

E2, Jo11-2  

1 Jelte van der Bij  

2 Amy Vink 

2 Wesley Idzenga   

3 Atte de Haan 

4 Hans Poepjes 

5 Sander Sikkema    

6 Pier  Damstra 

7 Wesley Weggelaar 

8 Thomas Brandsma 

 

F1, Jo9-1 

1 Jesse Marijn de Glee 

2 Jurre Dekker  

3 Bart de Jong 

4 Tygo Vink 

5 Anne Jasper 

6 Quint Meester 

7 Wietske Poepjes  

8 Melody van der Poppe  

9 Ruth  van der Wal  

 

F2, Jo8-1 

 

1 Dennis Sikkema 

2 Ids Tamminga  

3 Drys  Kramer 

4 Hein  Bouma 

5 Silvan de Leeuw 

6 Tijm van Rooij 

7 Jacob Hofstra 

9 Fokko Tamminga 
 

Jeugdverslagen 
“It’s All Over Now”…….Einde van een tijdperk (JO17). 

Ja en dan is het plotseling zomaar “over”…Jarenlang heb je in allerlei 

jeugdelftallen van ons kleine cluppie gespeeld en ga je volgend seizoen (of 

niet…) onze seniorenafdeling versterken. Maar voordat dat een feit is 

moeten we toch nog even kort terugblikken op de 2
e
 (en laatste) 

seizoenshelft van onze “JO17 Boys”. Na de winterstop werden we niet 

opnieuw weer ingedeeld, maar mochten we de lopende competitie afmaken, 

om te beginnen tegen de hekkensluiter van dat moment (en het gehele 

seizoen). 

Zaterdag 11-3-2017 Oldeboorn JO17 – Heerenveense Boys JO17-5 

Uitslag 2-1. 

Voor de winterstop behaalden we een “vette” overwinning in Heerenveen, 

maar dat was nu duidelijk anders. Ze kwamen nu met een “versterkt” elftal. 

Bleek ook nog eens onze captain Iwan wegens een blessure aan de knie niet 

te kunnen spelen. Een extra handicap. Deze wedstrijd zouden we voor het 

eerst gaan “doorwisselen”, aangezien er steeds vaker door de “zondag 



  

seniorenafdeling” een beroep op onze jongens werd gedaan, en we daar dan 

ook wat beter rekening mee konden houden. Na een half uur keken we 

zowaar tegen een 0-1 achterstand aan. Gelukkig wist Erben op slag van rust 

de gelijkmaker aan te tekenen (1-1). De 2
e
 helft liep het een stuk beter, en 

het was uiteindelijk Daan die de winnende mocht binnenwerken (2-1). 

Scheidrechter was Arnold Oosterbaan, die prima floot. 

Zaterdag 18-3-2017 Leovardia JO17-3 – Oldeboorn JO17 Uitslag 8-2. 

Een ware blamage in Leeuwarden! In een wedstrijd waarin Daan ontbrak, 

was er totaal geen overtuiging en bezieling. Binnen 23 minuten stonden we 

reeds met 5-0 achter!! Ook nu weer zorgde Erben op slag van rust voor een 

tegentreffer, maar deze goal had helaas geen positief effect op de rest van 

de wedstrijd. Leovardia liep in de 2
e
 helft uit naar 8-2. Iwan pikte nog een 

doelpuntje voor ons mee, maar dat was ook het enige wapenfeit deze 

wedstrijd. Inpakken, een strik erom heen, en rap weer naar huis… 

Zaterdag 25-3-2017 Oldeboorn JO17 – Akkrum JO17-2 Uitslag 3-0. 

In een matige wedstrijd, waarin we wederom veel te druk aan de bal waren 

(bij iedere “roei” tegen de bal horen we dan; “lekker”!!!! Helaas is dat niet 

de manier hoe het spelletje gespeeld moet worden). Maar geen gezeik 

leidertje, we hebben wel mooi even gewonnen van Akkrum met 3-0. De 

gevierde spelers waren Erben, Rinse en Iwan (de laatste uit een strafschop). 

De afwezige speler was Rico (ziek), en de uitstekend leidende scheids was 

Tim Tjoelker. 

Zaterdag 1-4-2017 Oldeboorn JO17 – GAVC JO17-2 Uitslag 5-2. 

De wedstrijd van het orakel van Oldeboorn JO17!! Cedric wist het net maar 

liefst 3 keer te vinden deze wedstrijd (en dat na een “trainingsloze” week). 

Hoe belangrijk kan trainen zijn….Erben en Gerben (Peppie en Kokkie) 

wisten het kwintet aan doelpunten vol te maken. Rinse was afwezig i.v.m. 

werkzaamheden. De overwinning was volledig terecht. Scheidsrechter 

Johannes v.d. Wal had geen kind aan deze brave borsten vandaag.  

Zaterdag 8-4-2017 Joure JO17-3 – Oldeboorn JO17 Uitslag 6-5. 

Dan kom je aan in de “zandbak” van Joure en heb je (weer) zo’n “zeikerd” 

van een scheids aldaar (ja, ze bestaan nog..). Spelerspassen tonen, en de 

formulieren overhandigen waaruit blijkt dat we dispensatiespelers 

hebben…tuurlijk kerel, volgens ons is alles geautomatiseerd bij de Bond, en 

kun je het zo opvragen…pfff. Wat een gedoe, maar uiteindelijk mag/kan 

iedereen lekker in de zandbak spelen. Dan kom je ook met wat geluk op 

voorsprong, en staat er met de rust maar liefst 1-4 op het scorebord. Wat 

een weelde denk je dan. Of toch niet? Gewaarschuwd tijdens de rust dat het 

nog niet gespeeld is, maar kennelijk tegen “dovemansoren”, want hoe is het 

mogelijk…Afdruipen met een 6-5 nederlaag…Ik kan het bijna niet 

opbrengen om de doelpuntenmakers te vermelden…(Ids T. (2), Gerben (2) 

en Rik). De enige “gelukkige” was deze dag Daan, want hij was afwezig… 



  

Zaterdag 15-4-2017 Oldeboorn JO17 – Irnsum/GAVC JO17-2  

Uitslag 1-3. 

Deze wedstrijd liet een goed herstel zien t.o.v. vorige week. Tegen de 

ongeslagen koploper werd verdienstelijk gespeeld, en kregen we zowaar 

voldoende kansen. Toch kwamen we net iets te kort en was de 1-3 

nederlaag wel terecht. Iwan mocht vanaf 11 meter nog aanleggen voor de 1-

3 eindstand. Ids de Roos mocht deze wedstrijd helaas vanwege een blessure 

niet meemaken (in het veld dan). Ook deze keer was er weer een prima 

scheidsrechter geregeld in de vorm van Johannes Watzema. Op naar 2 vrije 

weekenden. 

Zaterdag 6-5-2017 Warga/WWS JO17-1 – Oldeboorn JO17 Uitslag 6-1. 

Een vroegertje in Wurdum deze keer. Om 9.00 u. ging het fluitje en 23 

minuten later opnieuw…We kwamen op voorsprong door een prima 

doelpunt van Jurrit (0-1). Helaas konden we dit niet vasthouden tot aan de 

rust. De ruststand werd door Warga/WWS bepaald op 1-1. Niks aan het 

handje denk je dan, maar helaas, zoals wel vaker, gaven we de wedstrijd in 

de 2
e
 helft volledig uit handen. Warga/WWS was nu duidelijk de 

bovenliggende partij, en liet er geen (echt) gras over groeien. De 

uiteindelijke overwinning van 6-1 was op basis van de 2e helft dan ook wel 

terecht. We waren ook niet geheel compleet deze wedstrijd. Leon (studie), 

Ids T. (rugblessure) en Daan waren de afwezigen. Volgende week gelijk 

maar weer revanche halen. 

Zaterdag 13-5-2017 Oldeboorn JO17 – Warga/WWS JO17 Uitslag 2-3. 

Een week later gelijk revanche halen… Dat was de bedoeling. En het lukte 

bijna. Na een matige 1
e
 helft, waarin we terecht op een 1-3 achterstand 

kwamen (doelpunt Gerben), namen onze jongens in de 2
e
 helft brutaal het 

initiatief. Het resulteerde in de 67
e
 minuut nog in een treffer van Rik (2-3), 

maar het bleek helaas net niet voldoende. Ook deze wedstrijd waren er weer 

de nodige afwezigen, nl. Erben (blessure), Hessel (blessure) en Ids R 

(werken). De wedstrijd werd tot een goed einde gebracht door scheids Anno 

Huisman. Hij floot ook weer een prima wedstrijd. 

Zaterdag 20-5-2017 Akkrum JO17-2 – Oldeboorn JO17 Uitslag 6-0. 

En dan blijkt de competitie eigenlijk net iets te lang te duren, of er is toch 

wat teveel roofbouw gepleegd op diverse spelers, maar er waren deze 

wedstrijd maar liefst 5 afwezigen! Overigens niet allemaal a.g.v. een 

blessure. Deze keer moesten we het doen zonder Rinse, Hessel, Erben, 

Cedric en Jurrit. Gelukkig was Tamme “fan Siete” Veenstra bereid om bij 

te springen. De sympathieke spelers van JO17 vonden dat hij dan ook gelijk 

maar als vervangende keeper in het doel moest…Want ja, als niemand 

anders wil…..Tamme nogmaals bedankt kerel!!! Over de wedstrijd kan, en 

wil ik HEEL kort zijn…Slappe hap!!! Met 6-0 op ‘e broek krije in Akkrum, 

maar wel volledig terecht. Helaas als afsluitende wedstrijd van het seizoen 



  

en zelfs van jullie “jeugdcarrière” wel een beetje een domper. It is net 

oars… Dan doen we hierbij het boek dicht en willen we als leiders iedereen 

bedanken die ons de afgelopen 3 seizoenen heeft bijgestaan om ervoor te 

zorgen dat we zaterdag’s toch van deze “gasten” hebben mogen genieten. 

Spelers, trainers, ouders, scheidsrechters en alle andere vrijwilligers, het 

was ons een waar genoegen, en iedereen veel succes, plezier en gezondheid 

gewenst. At Your Service!!! It’s All Over Now… De leiders 
 

Akkrum JO17 -2 VS Aldeboarn JO17-1 
Zaterdag 20 mei moesten wij tegen Akkrum, het was 
een lastige wedstrijd want wij hadden maar 12 man en  
geen echte keeper. Tamme stond namelijk bij ons op keep! 
Hun hadden ook nog 3 mensen van de B1 mee, omdat ze anders  
niet kunnen winnen (triest). We kwamen al gauw op een achterstand  
in de eerste helft. We stonden met 1-0 achter, de eindstand was 6-0. 
Gr. Gerben Bouma 

 

Het voetbalseizoen 2016-2017 van de  D1 (JO-13) 
Na heel veel appjes en pakjes Dextro zit het voetbalseizoen van de D1 er 

alweer op. Met 15 spelers en twee nieuwe leiders startte het seizoen voor de 

D1 in september.  Acht spelers  hadden het seizoen ervoor in de E1 

gespeeld, zes spelers speelden al in de D1 en Déjan kwam er als nieuwe 

speler bij. Na slechts enkele trainingen ging de competitie al van start. Tien 

ploegen waar één keer tegen gespeeld moest worden.  Het niveau van 

tegenstanders varieerde  enorm.  Soms waren we kansloos, zoals tegen 

Heerenveense Boys en Langezwaag, maar we hebben ook enkele dikke 

overwinningen behaald   (18-0 tegen Gorredijk en 8-0 tegen VV 

Heerenveen).  We eindigen met 4 overwinningen, 1 gelijkspel en 4 

nederlagen (37 doelpunten voor en 30 tegen) op de 7
e
 plaats, maar hadden 

evenveel punten als de nummer vier. De tweede seizoenhelft zaten we in 

een poule van zes ploegen waar we twee keer tegen hebben gespeeld. Het 

niveau  van deze ploegen lag heel dicht bij elkaar. Iedereen kon van 

iedereen winnen. Helaas viel voor ons de score vaak net aan de verkeerde 

kant uit. We hebben veel wedstrijden met slechts 1 doelpunt verschil 

verloren, terwijl we niet de mindere waren. Met 2 overwinningen, 2 gelijke 

spelen en 6 nederlagen (19 doelpunten voor, 22 doelpunten tegen) zijn we 

met een 5
e
 plaats voor ons gevoel iets te laag geëindigd. Alle soorten 

wedstrijden zijn aan bod gekomen. Hele goede wedstrijden waarin met veel 

inzet en leuk voetbal werd gewonnen. Maar ook wedstrijden waar we niet 

ons gebruikelijke niveau wisten te halen en terecht verloren.  Ongeacht de 

uitslag was de lol na de wedstrijd meestal zo groot, dat het wel leek of we 

kampioen waren geworden. De spelers hebben zich afgelopen jaar ieder op 



  

zijn/haar niveau weer een stapje verder ontwikkeld. Dit was mooi om te 

zien.  Een team ook waarin iedereen erbij hoorde, er werd nooit op elkaar 

gezeurd. Klasse allemaal! Tot slot willen we nog graag een aantal 

welgemeende bedankjes  overbrengen. Jelle als vaste scheidsrechter. Prima 

gefloten!  Ronald en Henk als stand-by voor Jelle, beiden hebben één 

wedstrijd gefloten. Iedereen die heeft gevlagd, gereden met de jeugd, 

shirtjes gewassen, kantinedienst heeft gedraaid, de supporters. En niet in de 

laatste plaats Kim die de jeugd op een prima manier training heeft gegeven. 

Met elkaar hebben we dit seizoen gemaakt. We wensen de spelers die 

doorstromen naar de C1 daarin veel succes en gaan met de D1 ook weer 

voor een mooi seizoen.  Groeten van de leiders, Sita en Jurjen  
 

Verslag van GAVC JO11-3G - Oldeboorn JO11-1 
Op zaterdag 20 mei stond de laatste wedstrijd van het seizoen op het 

programma. We gingen op bezoek bij onze buren in Grou, mooi om de 

hoek dus. Helaas konden we de wedstrijd niet met een compleet team 

spelen omdat Sebastiaan en Gian op hetzelfde moment meededen met het 

kampioenschap schooldammen. Gelukkig bleven er 7 spelers over waardoor 

we de wedstrijd toch konden spelen. Na een minuut of 5 scoorde Jesse 

vanaf de middenlijn het eerste doelpunt, prachtig! Een goede start dus. 

Helaas was het van korte duur want Grou kwam na 2 minuten al met een 

antwoord: 1-1. De rest van de eerste helft ging moeizaam. Het leek alsof 

Oldeboorn nog wakker moest worden. Na de rust en een peptalk van de 

coaches ging iedereen er weer met volle energie tegenaan. En met succes. 

Mees scoorde al vrij snel een doelpunt; 1-2. We merkten het meteen: we 

hadden wind mee. Ook nu was dit helaas weer van korte duur, want een 

minuut later scoorde Grou de 2-2. Het leek wel een pingpong-wedstrijd 

want Jesse scoorde vervolgens de 2-3 en daarna scoorde Grou weer. Ze 

scoorde echter in het verkeerde doel, waardoor Oldeboorn een mooie 

voorsprong van 2-4 had. Na een afgekeurd doelpunt van Aniek en een 

goedgekeurde penalty stond het ineens 2-5 en dachten we de wedstrijd in de 

zak te hebben. Dat bleek echter anders te zijn, want 4 minuten later stond 

het 5-5. Grou heeft kans gezien om 3 keer door te breken in 4 minuten. 

Jammer hoor. Keeper Joris heeft na die doelpunten gelukkig een paar mooie 

reddingen gehad waardoor het uiteindelijk 5-5 is gebleven. Door dit gelijke 

spel hebben onze kanjers een mooie en verdiende derde plek behaald dit 

seizoen. Ook dit jaar zijn de spelers weer behoorlijk gegroeid in hun spel. 

Er wordt steeds beter overgespeeld en de ruimte van het veld benut. Met 

veel plezier heb ik de afgelopen vier jaar dit clubje samen met Baukje 

mogen begeleiden. Voor ons is het tijd om plaats te maken voor nieuwe 

begeleiders. Ook zal ons team komend jaar gesplitst worden en mogen een 

aantal al kennismaken met het spelen op een heel veld. Een leuke, nieuwe 



  

uitdaging. Degene die nog een jaar in E1 blijven zullen samen met de rest 

van hun nieuwe team vast weer voor veel spanning en sensatie zorgen. Ik 

kijk hier nu al naar uit! Bedankt Aniek, Gian, Jesse, Rimer, Joris, Mees, 

Ralf, Sebastiaan en Sjoerd! Een trotse leider Simone Sixma 
 

13-05-2017 Thuiswedstrijd tegen VV Heerenveen. 
Na afgelopen woensdag nu al de return tegen VV Heerenveen. Team was er 

op gebrand om thuis de winst te pakken. Met mooi weer trappen we af, 8 

tegen 8. Al snel moet Joris in actie komen en houdt de 0. Boarn zoekt elkaar 

en kansen maar Heerenveen pakt snel de bal weer terug en speelt heel snel 

rond. En weer is het Joris die in actie moet komen het blijft ballen ‘regenen’ 

bij Joris. Achterhoede van Boarn moet beter opletten. De druk om te scoren 

groeit bij beide teams en na een actie is de keeper van Heerenveen 

geblesseerd. Na enkele minuten draait het gewoon weer door. Jesse en 

Mees komen samen weer in actie maar het blijft 0-0. Nu wederom een 

opbouw met Sebas, Jees en Mees maar helaas. Snelle uittrap keeper 

Heerenveen en er valt een tegendoelpunt. 0-1. Snel weer terug maar Sebas 

loopt tegen de keeper aan en wordt gevloerd, corner maar helaas. Nu 

wederom een corner JA 1-1! Na de rust herpakt Boarn zich en laat zich niet 

zo snel meer van de bal aflopen. Heerenveen speelt echt heel dicht op de 

man/vrouw en achter elkaar worden Rimer, Mees gevloerd vrije trap maar 

helaas…. Beide teams spelen en staan op scherp, acties worden opgebouwd 

het spel gat snel maar scoren ho maar! Daar is weer een actie en mees komt 

los en scoort! 2-1. En daar loopt Aniek ‘los’ en scoort de 3-1 in de slotfase. 

Volgende week laatste wedstrijd tegen Grou met ook de laatste 

aanwijzingen van beide coaches en dan zit het seizoen erop wat ik erg 

jammer vind op naar een nieuw seizoen! Groet Mees Beeuwkes 

 

VAN ONGEREGELD NAAR GEREGEGELD . 
Op je hoogtepunt moet je stoppen zeggen ze wel eens of als je je doel hebt 

bereikt ,Dirk Kuyt was daar deze week een goed voorbeeld van. Voor mij 

komt er ook een einde aan een avontuur van bijna 2 jaar waar veel lief en 

leed werd gedeeld. Begonnen in oktober 2015 op het moment dat er een 

groep op het veld stond die meer met mekaar bezig waren dan dat er aan 

voetbal werd gedacht ,dat bleek ook al in de eerste wedstrijd een 0-24 

nederlaag waar je in de tweede helft echt nog moest kijken of er nog wel 7 

op het veld stonden en als er nog wel een paar stonden zaten of lagen moest 

je niet vreemd op kijken dat er bloemetjes werden geplukt. Nu kun je 

weglopen als trainer wat mijn voorganger inderdaad deed of je gaat laat 

zien wie de baas is op het voetbalveld en in overleg met de ouders de 

touwtjes wat strakker in handen nemen. Dat laatste is inderdaad gebeurt de 

strafbank werd ingevoerd en zou ook regelmatig bezet zijn ,tevens had ik 



  

levy van der wal ter beschikking als assistent om in kleinere groepjes te 

werken wat als voordeel had dat je sommigen kon scheiden en eigenlijk op 

dat moment kon het voetbal trainen beginnen ,na de winterstop werd er ook 

voor het eerst gewonnen wat als bonus een lolly opleverde ,deze viel bij 

pier zeker in de smaak na elke training vroeg hij mij of ik ook lollies had. 

Na de winterstop kwamen er ook wat nieuwelingen bij ,waarvan het 

voordeel was dat ze wat rustiger waren ,het eerste seizoen stond in het teken 

van rust in de keet te krijgen en de tweede seizoen om het voetbal er in te 

krijgen .Sander Sikkema die in de f1 bleef was al een versterking en de 

gedrevenheid van Fokko die zo slecht tegen zijn verlies kan en regelmatig 

met veel moeite door zijn moeder uit de bosjes werd gehaald ,ik hou ervan 

als iemand toch op die leeftijd zo fanatiek is had het gevoel dat ie 

meerderen meetrok ,Jorrit zeker de duels tussen beiden zijn om van te 

smullen op het hardst van de snee .Thomas is de stille die altijd hard werkt 

en ook nooit zeurt ,mag van mij wel eens een keer dat geld ook voor Sander 

.Pier kan ik alles uitleggen maar pier heeft zijn eigen trainingsschema en die 

laat ik dan zijn gang maar gaan ,laat in de wedstrijden in ieder geval zien 

dat ie enorm gegroeid is het laatste jaar ga zo door, Wesley moet zijn plaats 

nog steeds vinden binnen het team is als keeper gelukkig heel bruikbaar 

geweest maar hoop echt dat ie ook een stap kan maken is brutaal genoeg 

maar moet brutaal aan de bal worden dan kunnen we daar ook plezier aan 

beleven. Hans is een verhaal apart lacht altijd mag graag wegdromen en 

houdt enorm van de natuur, eerste seizoen heeft ie zeker de meeste 

bloemetjes geplukt. De tweede helft heb ik hem meer achter zijn vodden 

aan gezeten ,waardoor inslapen verleden tijd werd met als hoogte punt 

vandaag zijn eerste doelpunt tegen Akkrum 

,mooi dat pake en beppe daar getuige van 

mochten zijn. Dan hebben we Jesse nog die 

meer wil dan het lichaam wil ,maar ook voor 

Jesse geld dat ie een enorme stap heeft 

gemaakt en dat zijn motoriek steeds beter 

wordt afgelopen woensdag 2 knappe goals op 

het partijtje klasse. Met deze 8 kanjers werden 

we dus najaars kampioen  10 gespeeld 30 

punten  84 goals voor 15 tegen maar het 

allerbelangrijkste ZE ZIJN VOETBALLEN LEUK GAAN VINDEN  en is 

mijn missie geslaagd en wil ik een ieder een goede vakantie toe wensen en 

voor het volgend seizoen veel voetbal plezier, en laat je voeten spreken en 

je handen zwijgen.  Henk Vink 

 

 



  

Pupil van de week 
Naam: Atte de Haan 

Leeftijd en team: 8 jaar, mijn team is E2 

Op welke plaats speel je: Voor (spits) 

Op welke plaats speel je het liefst: Spits 

Beste voetballer ter wereld: Messi 

Beste voetbalclub ter wereld: FC Barcelona 

Leukste televisie programma: Helden van de wildernis 

Doe je ook aan andere sporten: Schaatsen en tennis 

Heb je huisdieren: nee 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Max Antonissen 

Wat eet je het liefst: Pannekoeken 

Wat eet je liever niet: Spinazie 

 

Eindstanden jeugd 
1 ST Irnsum/GAVC JO17-1 14 37 71 22 

2 SJO Warga WWS JO17-1 14 32 65 22 

3 SC Joure JO17-3d 14 22 48 50 

4 Akkrum JO17-2d 14 22 40 27 

5 Oldeboorn JO17-1d 14 18 40 50 

6 Leovardia JO17-3d 14 13 43 50 

7 GAVC JO17-2d 14 13 38 45 

8 Heerenveense Boys JO17-5 14 7 26 105 

 

1 LSC 1890 JO13-4 10 25 30 6 

2 Scharnegoutum'70 JO13-2 10 24 39 14 

3 Lemmer vv JO13-1d 10 11 13 15 

4 CVVO JO13-4G 10 10 12 34 

5 Oldeboorn JO13-1d 10 8 19 22 

6 SWZ Boso Sneek JO13-4 10 7 23 45 
 

 1 Udiros JO11-2G 10 25 37 15 

2 Tijnje JO11-1 10 19 51 35 

3 Oldeboorn JO11-1 10 15 34 27 

4 GAVC JO11-3G 10 10 33 42 

5 Heerenveen JO11-8 10 10 24 47 

6 Aengwirden JO11-2G 10 7 32 45 



  

 

1 DWP JO11-4G 10 30 77 33 

2 Langezwaag JO11-2G 10 20 37 21 

3 Jubbega JO11-4 10 11 37 41 

4 Gorredijk JO11-5 10 10 45 48 

5 Joure SC JO11-10M 10 8 26 45 

6 Oldeboorn JO11-2 10 7 33 67 

 
 

 

1 Heerenveen JO9-10 10 27 75 24 

2 Nicator JO9-2G 10 21 83 23 

3 Scharnegoutum'70 JO9-4G 10 16 51 23 

4 Oldeboorn JO9-2G 10 14 39 30 

5 ONS Boso Sneek JO9-4 10 10 26 56 

6 IJVC JO9-5 10 0 2 120 

 
HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is B: De aanvaller mag zich onttrekken aan buitenspel 

door zich terug te trekken achter de doellijn naast het doel. Maar hij moet 

zich daar wel onthouden van enige beïnvloeding van het spel. Omdat hij dat 

echter niet doet, onderbreekt de S. het spel en moet aan genoemde 

rechtsbuiten voor het zonder toestemming betreden van het speelveld de 

gele kaart getoond worden. Het spel dient te worden hervat met indirecte 

vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen de S. het spel onderbrak. 

1 Oldeboorn JO9-1G 10 30 84 15 

2 Jubbega JO9-3G 10 22 61 14 

3 Gorredijk JO9-5 10 16 31 37 

4 Blue Boys JO9-1 10 15 44 36 

5 Akkrum JO9-3G 10 6 21 51 

6 Wispolia JO9-1G 10 0 4 92 



  

Eindstand Piet van der Feer 

Bokaal  
Robert van Roeden 32 
Age de Jong  17 

Anno Huisman  14 

Pieter Poepjes  12 

Arnold Oosterbaan 9 

René van Kalsbeek 8 

Ate Bergsma  7 

Iwan Huitema  7 

Arnold Hobma   6  

August Faber  6 

Hotse Dekker  5 

Aalzen Bergsma 4 

Sietse v/d Brink 4 

Johannes Nijdam 3 

Tsjerk Akkerman 3 

Siete Veenstra  3 

Wietse Huisman 2 

Bouke Paul Kleefstra 2 

Ringo Crone     2 

René Spinder     2 

Douwe Hein Akkerman   2 

Martin Meester     2 

Johannes v/d Wal    2 

Max Antonissen    1 

Klaas Hartmans     1 

Dennis Faber     1 

Tim Tjoelker     1 

Stefan Oosterbaan    1 

Ids de Roos     1 

Jan Hendrik v/d Wal     1 

Patrick Antonissen    1 

Gerben Bouma     1 

Robin Faber     1 

Peter Krako     1 

Rik van Santen     1 

Ronald van Warmerdam  1 

 

Woensdagavond ploeg 
Johannes Poepjes 

Frans Goerres 

August Faber 

Peter Krakau 

Theo Huisman 

Henk van der Meulen 

Sible de Roos  
Sander Akkerman 

Jorrit Zandberg 

Andreas de Boer 

 



  

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


