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Piet`s overzicht 

Ja, en dan is het weer tijd voor een 

overzicht. De “TD” van de VVO trok 

vorige week weer aan de bel, en ondanks 

het feit dat Pluvius ook Aldeboarn 

inmiddels heeft gevonden, en er zodoende 

weinig tot geen (voetbal)wedstrijden 

werden gespeeld afgelopen weekend, werd 

mij toch weer vriendelijk edoch dringend 

verzocht om toch maar weer even een overzichtje in elkaar te flansen. Dus 

hierbij dan maar even wat bladvulling voor de 1
e
 editie van ons clubblad 

van het seizoen 2017-2018. Benieuwd wat dit seizoen weer gaat brengen 

voor ons kleine en uiterst bescheiden cluppie. De eerste indruk is dat er toch 

wel wat mutaties her en der zijn. Er is geen JO17 team meer (bijna alle 

spelers van dit voormalige team zijn inmiddels “grote kerels” geworden en 

spelen nu dan ook bij de senioren), en vooralsnog zie ik ook maar 1 JO9 

team, maar dat verandert tijdens een seizoen nog wel eens. De meest 

aangename verrassing die ik tegenkwam, maar dat zal wel met de Europese 

Titel van “onze vrouwkes” te maken hebben, is dat er zomaar even 2 

vrouwenteams zijn ingeschreven voor de nieuwe competitie!!! Ok boys, 

The Women rules…..Gaan de vrouwen het stokje hier ook overnemen? Bij 

de KNVB hebben ze inmiddels al bijna meer recht van spreken dan onze 

mannelijke “toppers” (“tobbers”???). Ook kom ik bij de nieuwe indeling 

geen combinatie team meer tegen. Zo gaan we vooralsnog van start met de 

volgende teams in de competitie: Bij de senioren Oldeboorn 1, 2, 3 en 35+. 

Daarnaast dus 2 damesteams. Bij de jeugd zien we de volgende teams terug 

op de groene GRASmat; JO9, JO11 1 en 2, JO13 en JO15. De kenner zal 

hieruit opmaken dat er van aanwas naar de senioren de komende seizoenen 

niet veel hoeft te worden verwacht, aangezien we dus geen teams meer 



  

hebben in de leeftijdscategorie 15 t/m 19 jaar. De seniorenteams zullen het 

dus “even” op eigen houtje moeten doen….Dus hopelijk niet teveel 

afzeggingen bij de senioren, dan kan het seizoen worden gestart met 3 

teams, en worden afgesloten met 3 teams…Oldeboorn 1 heeft uiteraard 

inmiddels weer een paar wedstrijden in de benen. De oefenwedstrijd tegen 

Renado ging kansloos met 6-2 verloren en ook de eerste bekerwedstrijd in 

Nieuwehorne tegen Udiros kwam kennelijk nog iets te vroeg. Met de 

debutanten Ids de Roos, Tjitze Brandsma en Sjim de Vries was Oldeboorn 

net wat te licht voor Udiros (4-0). De tweede bekerwedstrijd thuis tegen 

Tijnje afgelopen zaterdag werd afgelast vanwege overmatige 

hemelwaterafvoer….Moeten we nu wel of niet een kunstgrasveld? 

Misschien is een “zwevend kunsttapijt” van Cambuur een idee. Overigens 

alle kunstgrasvelden in de Eredivisie mogen ze wat mij betreft zeker weer 

afschaffen. Lekker buffelen en slidings van 20 meter maken op echt gras is 

toch het mooiste wat er is, en wat ik ook mis is het kluitje modder wat je 

altijd mooi naar de penaltynemer kon gooien, waardoor je hoopte dat ie dan 

net even uit z’n concentratie raakte. Terug naar de orde van de dag. 

Oldeboorn 1 speelt zondag a.s. dan de eerste thuiswedstrijd en wel om 

14.00 u. tegen Zandhuizen. . De inhaalwedstrijd tegen Tijnje zal 

worden gespeeld op woensdag 20 september a.s. om 19.00 u. Om het 

drassige veld dan ook gelijk maar om te ploegen wordt op zondag 24 

september weer thuis gespeeld en wel de eerste competitiewedstrijd tegen 

St. Jacob. Op 1 oktober gaan ze dan naar Drachten om ONB te bestrijden. 

Oldeboorn 2 heeft al wel 2 klinkende overwinningen genoteerd. In een 

oefenpotje werd Boornbergum 3 met maar liefst 1-7 van de mat getikt. 

Afgelopen zondag behaalden ze een “spetterende” overwinning van 2-0 op 

Gersloot….Gersloot ging helemaal “nat”…� Zondag a.s. spelen ze de 

uitwedstrijd tegen Aengwirden 2. Een week later mogen ook zij een 

thuiswedstrijd spelen en wel tegen ONB 4. Op 1 oktober gaan ze dan naar 

“Stobbegat”. Oldeboorn 3 heeft waarschijnlijk alleen nog maar een paar 

trainingen in de benen, en zodoende nog geen “wedstrijdritme”. Zij kunnen 

komende zondag investeren in een “trainingsdag”, of nog even een rustdag, 

whatever….Op 24 september barst ook voor hen de competitie los, en ook 

zij gaan de Boarnster GRASmat betreden en wel tegen Warga 3. Altijd 

lastig, maar met wat vers bloed…wie weet. Op 1 oktober gaan ze dan naar 

Blauwhuis. Oldeboorn 35+ start vrijdag a.s. in Akkrum de competitie. 

Misschien mogen jullie wel op het nieuwe kunstgrasveld met de “ouwe 

pootjes”. Reken dan zaterdag maar op extra “pijntjes”…. Op vrijdag 29 

september spelen jullie dan in Aldeboarn (op echt GRAS). Oldeboorn VR 

1 opent vrijdag a.s. het bal in Vegelingsoord en op vrijdag 29 september 

gaan ze naar Bolsward. Oldeboorn VR 2 gaat komende vrijdag naar 



  

Easterein en op 29 september naar het mooie en rustieke Oudemirdum. 

Oldeboorn JO15 start zaterdag thuis tegen Blauw Wit 6 en een week later 

gaan ze naar Jirnsum 2. Oldeboorn JO13 wist op 2 september de eerste 

overwinning bij te schrijven. ONS 3 werd met 2-3 verslagen. Komende 

zaterdag mogen jullie naar GAVC 2 en dan begint jullie competitie op 

zaterdag 23 september uit bij Joure 6. Dan mogen jullie op 1 oktober 

eindelijk thuis spelen en wel tegen Langezwaag 1. Oldeboorn JO11-1 

heeft gelijk alle registers opengetrokken op 2 september. DWP 2 werd met 

1-14 werkelijk onder de voet gelopen. Hopelijk kunnen jullie hier zaterdag 

thuis een vervolg aan geven in de thuiswedstrijd tegen Mildam 1. De week 

erop zijn jullie vrij. Op 1 oktober wacht dan de lastige uitwedstrijd in en 

tegen Tijnje. Oldeboorn JO11-2 gaat op 23 september van start in en tegen 

Wolvega 7. Op 1 oktober ontvangen ze dan thuis Heerenveense Boys 6. 

Oldeboorn JO9 laat de bal weer rollen op zaterdag 23 september en wel 

om 9 uur thuis tegen Mildam 1. Op 1 oktober mogen ook zij op reis naar 

Stobbegat om daar tegen FFS 1 te spelen. Dan wens ik jullie allemaal maar 

weer een vruchtbare start van de competitie en hoop dat een ieder weer veel 

plezier zal beleven aan het edele voetbalspel. En laat je vooral niet leiden 

(of is het “lijden”….?) door de overweldigende (internationale) resultaten 

van Oranje, Ajax en PSV…Dit is maar een tijdelijk dipje…Alleen denk ik 

wel wanneer er momenteel zulke astronomische transferbedragen de ronde 

doen, we als kleine voetbalnatie zullen afglijden naar een 3
e
 rangs 

opleidingslandje. Is echter ook niks mee, maar internationaal gaan we op 

clubniveau zeker steeds verder afglijden. Feijenoord en Vitesse veel 

succes…� 

Oh ja, en hebben Leontien, Steven en Gert Jan nu wel of geen doping 

gebruikt destijds…..Zegt u het maar….Volgens mij loopt er nog een hele 

“botervloot” rond in de sportwereld….Trek maar open die beerput!!! 

Bedenk wel; “De beste manier om een winnaar te blijven is eenmaal 

winnen en daarna nooit meer spelen”…Oan’t sjen. 

 

Uit de bestuurskamer 
Nog even en het seizoen start met de eerste officiële wedstrijden. En dat 

betekent dat alle wedstrijdformulieren straks “mobiel” ingevuld gaan 

worden met de Wedstrijdzaken app en we afscheid nemen van de plastic 

spelerspassen. Voor jullie vereniging betekent dit een verandering van 

werkwijze voor de vrijwilligers op het wedstrijdsecretariaat, de leiders en 

spelers/aanvoerders van de teams en uiteraard ook de scheidsrechters. 

Via dit bericht, en in aanvulling op de vele door ons georganiseerde mDWF 

informatiebijeenkomsten, willen wij jullie er graag op attenderen dat een 

goede en tijdige voorbereiding essentieel is om snel en handig te kunnen 



  

omgaan met de Wedstrijdzaken app. Wij zien gelukkig dan ook dat heel 

veel verenigingen deze voorbereiding al goed oppakken. Omdat wij (en de 

Servicedesk van Sportlink) toch nog veel vragen ontvangen zetten we in dit 

bericht graag nogmaals een aantal praktische zaken op een rijtje: 

 Het mobiele wedstrijdformulier (mDWF) wordt gebruikt voor alle 

competitie- en bekerwedstrijden vanaf de JO12 en MO12. Het 

“oude” DWF is niet meer beschikbaar. Ook het senioren 7 tegen 7 

voetbal geeft de uitslag door via de Wedstrijdzaken app. Voor 

Onder 8 t/m Onder 11 is er geen verandering. Geen gebruik 

mDWF, maar de uitslag invoeren via Sportlink Club. 

 De gebruikers van de Wedstrijdzaken app kunnen alleen registreren 

en inloggen met het e-mailadres dat vastligt in jullie 

ledenadministratie. 

 Zorg ervoor dat de teamindeling is verwerkt in de Bondsteams-

administratie in Sportlink Club. Dat is de basis voor het invullen 

van het formulier. Zet ook per team de trainer-coach en de 

teammanager in het bondsteam. 

 De teammanager heeft in de Wedstrijdzaken app de extra 

mogelijkheid om de fotootjes voor de digitale spelerspassen van 

zijn teamleden aan te passen. Bewaak en zorg ervoor dat alle 

spelende leden tijdig een goede foto hebben. Bestaande foto’s 

kunnen vervangen worden tot 1 november. 

 De Wedstrijdzaken app wordt, net als andere apps, zo nu en dan ge-

update. In de week van 21 augustus komt er weer een update. Deze 

update zal o.a. functies bevatten voor de controle op het 

spelregelbewijs, de controle op de trainerslicentie, het invullen van 

tijdstraffen en het kunnen delen van de pdf wedstrijdformulier. 

Allemaal bekende functies in het “oude DWF”, die nu ook 

terugkomen in het mDWF. 

 In de week van 21 augustus komt er ook een update van de 

voetbal.nl app. De nieuwe app ziet er compleet anders uit en kent 

veel nieuwe opties. Erg handig is dat je met één account kan 

inloggen in zowel de Wedstrijdzaken app als de nieuwe voetbal.nl 

app. 

http://voetbal.nl/
http://voetbal.nl/


  

 Beide apps zijn in principe aanvullend op elkaar en bedienen deels 

verschillende doelgroepen. De voetbal.nl app is voor elke 

voetballiefhebber, leden en niet-leden van een voetbalvereniging, 

die programma’s, uitslagen en standen van hun favoriete teams wil 

zien. De Wedstrijdzaken app is in eerste instantie bestemd voor de 

leden die een rol spelen bij het invullen van de 

wedstrijdformulieren. Niet elke speler hoeft deze app dus in 

gebruik te nemen. 

 De KNVB en Sportlink helpen je natuurlijk graag. Ga naar 

http://www.knvb.nl/mdwf om alle veel gestelde vragen, 

handleidingen en instructievideo’s te raadplegen. Zorg ervoor dat 

alle betrokkenen binnen jouw vereniging op de hoogte zijn en deze 

informatie kunnen gebruiken. Op KNVB Assist vind je ook de 

contactmogelijkheden mocht je er toch niet uitkomen. 

 Als vereniging ben je zelf verantwoordelijk voor invoeren van de 

juiste e-mailadressen in je ledenadministratie. Zorg ervoor dat de 

juiste e-mailadressen geregistreerd staan zodat jouw leden geen 

problemen ondervinden bij het inloggen in één van de apps. 

Medewerkers van Sportlink (de Servicedesk) zijn niet bevoegd om 

ledengegevens te wijzigen. Mocht zich toch een situatie voordoen 

waarin met spoed een e-mailadres gewijzigd moet worden en de 

vereniging is daar op dat moment niet toe in staat, dan heeft 

Sportlink Services mandaat gekregen om een wijziging door te 

voeren. Uiteraard alleen op verzoek van het betreffende lid en na 

vaststelling van zijn/haar identiteit. 

Tenslotte willen we graag benadrukken dat in de eerste weken iedereen in 

zijn/haar eigen tempo zal moeten wennen aan het werken met het mDWF. 

Het kan zijn dat iemand geen (geschikte) mobiele telefoon bezit of de app 

(nog) niet heeft geïnstalleerd. Officieel is de ontvangende vereniging 

verantwoordelijk voor het faciliteren van de app. We roepen iedereen op 

elkaar te helpen bij het invullen van het mDWF, dus ook de tegenstander en 

de scheidsrechter. Allemaal in het belang van ons voetbal. 

Je kunt je pasfoto van je digitale spelerspas wijzigen t/m 31 oktober 2017 

 Om goed gebruik te kunnen maken van apps is het belangrijk dat 

we je mailadres hebben. Willen jullie dit doorgeven aan 

jjager40@me.com  

 Voor de jeugdspelers zonder mailadres kan het mailadres van de 

ouders/verzorgers  doorgegeven worden. 

http://voetbal.nl/
http://www.knvb.nl/mdwf
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
mailto:jjager40@me.com


  

 

Kabouters 
Gezocht: kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar die graag aan het spelletje 

willen ruiken! Momenteel hebben we al weer een aantal opgaven voor het 

kaboutervoetbal, maar helaas nog niet genoeg om weer met een groepje 

wekelijks te trainen. Dus wil je graag voetballen maar ben je eigenlijk nog 

te jong om in de F-jes te spelen? Kom dan bij de kabouters van de VVO 

spelen! Je kunt je opgeven via Johannes van der Wal 

(johannesvdwal@gmail.com) of rechtstreeks via de website. Geef daarbij 

aan dat het om het kaboutervoetbal gaat. En hebben we genoeg kabouters, 

dan zoeken we ook een enthousiaste train(st)er die elke week 3 kwartier van 

zijn/haar tijd op wil offeren voor het spelplezier van de jeugd. Ook hiervoor 

kun je je melden bij bovenstaande.  

 

Uit onze clubbladen (29) 
NEDERLAND _ NOORD IERLAND 

    Stadion Feyenoord   Aanvang 20.15 uur. 

                           Op 

       Woensdag 7 april 1965 

Liefhebbers kunnen kaarten bestellen voor 7 maart bij onze secretaris de 

heer van der Feer. De prijzen der plaatsen zijn: 

Eretribune f 12.50 en 10.00 

Maastribune f 10.00 en 7.50 

Zijvakken f 7.50 en   5.00 

Staanplaatsen  f 3.50 en   2.50 

 

SCHUTJASSEN 

Afgelopen zaterdag werd weer onze traditionele schutjasavond gehouden in 

café van der Feer. De deelname was wel eens groter geweest maar toch is er 

door de 24 aanwezigen hard maar sportief gestreden om de punten. Na drie 

ronden waren er nog drie kanshebbers die de maximum score hadden 

behaald, nl 48 punten. In de laatste ronden sneuvelden echter alle drie en de 

prijs, een wisselbeker met wat erbij ging deze keer naar ons trouwe lid 

Evert Adema. Tweede op de ranglijst werd H. Hemminga terwijl K. Heida 

de derde prijs met J. Visser moest delen. Al met al een geslaagde avond, 

waar gezellig is gespeeld en gepraat.    

(overgenomen uit clubblad 17 – 5
e
 jaargang – 17 februari 1965) 

 

 

mailto:johannesvdwal@gmail.com


  

Interfjoetje 
Naam: Alien Soeten 

Geboren: 27 februari 1983 

Speelt in: Dames 1 

Gespeeld in: schoolelftal lagere school 

Roken/alcohol: Roken nee, Alcohol met maten 

Kan sex voor de wedstrijd: Zeker  

Beste boek: Niet speciaal 1 maar meerdere bijv. thrillers,  waarvan je 

niet in het begin al weet hoe het afloopt. In de Wildernis, noorderlicht 
Beste film: Prison Break, Shooter, Netflix 

Beste acteur en/of actrice: Carice van Houten, Thijs Römer, Wendy van 

Dijk, Fedja van Huet  

Lievelingskost: Taco’s, broodje hamburger 

Hobby,s: Vooral veel buiten zijn…  tuinieren, met Max wandelen, 

voetballen met Sander, Dennis en Bert 

Mooiste man en/of vrouw: Paul Walker er zijn  genoeg mooie mannen 

Favoriete club: Sc Heerenveen 

Favoriete speler: Sander en Dennis  

Beste trainer: Henk Vink  

Slechtste trainer: Dijkhuizen 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Sc Heerenveen 

Favoriete televisieprogramma: Wie is de mol’, ‘Expeditie Robinson’,  

‘Helemaal het einde’ 

Favoriete televisie presentator: Chantal Janzen (blijft slapen) 

Kwal van de televisie: Ron Boszhard  

Favoriete muziek: Doe maar!  

Favoriete andere sport: Hardlopen 

Onderschatte voetballer: Huntelaar 

Hoogtepunt: De geboorte van  Sander en Dennis 

Dieptepunt: Verlies van mijn vader 

Beste krant/tijdschrift: de Vrouw 

Een hekel aan: Mensen die geen respect hebben voor de ander 

Bewondering voor: mensen die anderen helpen en mijn familie  

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Mark Rutte om te praten over de 

zorg 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Douwe Venema en August  

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Hier hebben we 

al een gesprekje over gehad….  

Voetbal is: goed voor je conditie, buiten, lol hebben en socializen  

Wat je verder altijd al kwijt wou; jammer dat ik het voetbal niet al veel 

eerder heb ontdekt!  



  

Schijt Je Rijk 
Beste Boarnsters, 

8 juli jl. vond de Schijt Je Rijk actie weer plaats op het voetbalcomplex van 

VV Oldeboorn, het was weer een geslaagde dag, met mooi weer. Hotse had 

voor de jeugd een leuk spellencircuit georganiseerd. En rond 16 uur werd 

Geartsje 102 gebracht door Marten en Linda Dijkstra, een prachtige koe, die 

3x haar behoefte netjes op het veld heeft gedaan, na de 3
e
 keer was het 

Geartsje genoeg en ze besloot zelf de kar maar weer in te gaan. Bedankt 

Fam. Dijkstra voor jullie bijdrage. 3 x poepen betekend ook 3x prijs! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1
e
 en de 3

e
 prijs zijn inmiddels opgehaald, de 2

e
 prijs ligt nog te wachten 

op de winnaar, dus heb je nr. 237, dan ben je de gelukkige eigenaar van 

 € 150! Deze prijs is af te halen bij Anet Braam, Weaze 24. 

Wij van de Activiteiten commissie willen alle mensen bedanken die een 

steentje hebben bijgedragen door het kopen van loten, we hebben met deze 

actie een winst behaald van € 1781, met dit bedrag willen we graag 

attributen kopen voor de jeugd. 

Bedankt Boarnsters!!  AC VVO. 
 

Piet van der Feer Bokaal 
Sietse van der Brink Tweede 2 

Rik van Santen Tweede 2 

Ate Bergsma Tweede 1 

August Faber Tweede 1 

Ids Tijsma Tweede 1 



  

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Er moet een vrije schop worden genomen omdat een speler zijn 

tegenstander vasthoudt binnen het doelgebied. Waar dient deze vrije schop 

nu genomen te worden? 

A. Vanaf elk willekeurig punt gelegen binnen die helft van het doelgebied 

waar de overtreding is begaan of vanaf de strafschopstip. 

B. Vanaf die lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn en 

wel vanaf de plek, die het dichtst gelegen is bij de plaats waar de 

overtreding plaatsvond of vanaf de strafschopstip. 

C. Vanaf elk willekeurig punt gelegen binnen het doelgebied of vanaf de 

strafschopstip. 

D. Vanaf de strafschopstip. 

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

Wedstrijdverslagen 
Jeugdig Oldeboorn verliest van geroutineerd Udiros 

Op zondag 3 september stond voor Oldeboorn de eerste bekerwedstrijd op 

het programma tegen Udiros. De 3e klasser uit Nieuwehorne was dus gelijk 

een pittige tegenstander. Trainer Piet de Winter moest aantreden met een 

zeer jeugdig elftal. De 15 jarigen Tjitze Brandsma en Sjim de Vries 

maakten hun debuut voor Oldeboorn 1. Bij Oldeboorn ontbraken Wietse 

Huisman (niet wedstrijdfit), Johannes Watzema (liesblessure) Max 

Antonissen (knieblessure/vakantie), Arnold Hobma, Ringo Crone, Tsjerk 

Akkerman (vakantie), Bouke Paul Kleefstra (ziekte) en de al veel langer 

geblesseerde Age de Jong, waarvan de vraag is of we die ooit nog weer in 

actie zien voor het vlaggenschip van Oldeboorn. Opstelling: Dennis - Henk, 

Tom, Robin, Tim - Hotse, Wiemer, Sjim, Anno - Robert en Tjitze. Wissels: 

Iwan en Ids. Vanaf het eerste fluitsignaal was Udiros de bovenliggende 

partij. De thuisploeg beschikt met Niklas Tarvajarvi en Geert Arend Roorda 

over spelers met eredivisie ervaring, over die luxe beschikt Oldeboorn niet. 

Het jonge Oldeboorn streed voor elke meter, en wist de thuisploeg aardig 

uit de buurt te houden van Dennis. Slechts eenmaal hoefde hij gestrekt op 

het kunstgras. De eerste grote kans was voor Oldeboorn. Anno Huisman 

stuurde met een prima steekpass Robert de diepte in, deze snelde langs de 

verdediging en zette perfect voor. Helaas kwam Tjitze net te kort om tegen 

de verhouding in de 0-1 tegen de touwen te tikken. Gelukkig voor 

Oldeboorn miste Udiros deze middag ook nog de scherpte. Een kopbal over 

en schoten naast leverden weinig gevaar op. Zo leek Oldeboorn met 0-0 de 

rust te halen, alleen lukt dit niet. Een onoplettendheid zorgde ervoor dat de 



  

laatste man van Udiros ineens voor Dennis verscheen, en met een schuiver 

in de lange hoek bepaalde hij de ruststand op 1-0. In de rust bleef Robert 

geblesseerd achter in de kleedkamer en werd vervangen door Iwan. Vroeg 

in de tweede helft moest Robin zich uit voorzorg ook laten wisselen. Voor 

hem kwam de 15-jarige Ids de Roos in de ploeg. Een derde debutant deze 

middag bij Oldeboorn. Hij kwam op de plek van Hotse te spelen, die zelf 

centraal achterin kwam te spelen. Na een uur spelen kwam Udiros op een 2-

0 voorsprong, uit een corner werd de bal prima tegen de touwen gekopt. 

Oldeboorn had moeite de bal in de ploeg te houden en kwam bijna niet 

meer van de eigen helft. Wiemer Dekker creëerde nog een kans voor zich 

zelf, maar schoot de bal net over de goal. Aan de andere kant had Dennis 

een drukke middag, maar hij keepte weer een prima partij. In de laatste 

minuten liep Udiros nog uit naar 3-0 en 4-0. Het jonge Oldeboorn had zich 

kranig geweerd, en voor de jonge debutanten was dit een leerzame middag. 

Gezien het aantal afwezigen kon Oldeboorn positief terug zien op deze 

wedstrijd. De bekercampagne wordt toch gezien als nuttige 

oefenwedstrijden. Komende zaterdagavond neemt Oldeboorn het thuis op 

tegen Tijnje. De wedstrijd begint om 20.00 Johannes Watzema 

 

Boornbergum 3 - Oldeboorn 2 

Zondag 3 september was het weer zover begin van een nieuw seizoen met 

een avontuur in de beker. Het begon alweer goed om 11 man bij elkaar te 

krijgen zaterdag avond nog maar 12 man op papier maar om 9 uur zondag 

ochtend hadden we ineens 15 man. Iedereen was natuurlijk in top conditie 

dus de keuzes voor de coach waren lastig. Na een goed begin met leuk 

positie spel en mooie aanvallen vergaten we ons zelf te belonen maar 

gelukkig maakte good old August Faber de 0-1 voor rust. Na de thee en 4 

frisse wissels gingen we de 2e helft weer volle bak er tegen aan dat 

resulteerde gelijk in de 0-2 en 0-3 van Rik en Sietse daarna konden we vrij 

voetballen en stond het ook in no time 0-6 door doelpunten van wederom 

Rik,Sietse en Ids Tijsma. Er werd al geroepen 10 10 10 maar helaas kwam 

dat het voetbal niet ten goede iedereen werd wat te aanvallend en dan krijgt 

de tegenstander ook de kans. Onze keeper Hessel heeft nog een paar keer 

knap gered maar een vrije kopkans was hij niet tegen bestand 1-6. Ate B. 

zorgde nog met een mooie aanval voor de 1-7 dit was de eindstand. Keurig 

resultaat voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Nu op naar zondag voor 

de thuis wedstrijd tegen Gersloot1. Arjen Watzema 

 

 



  

Jeugdverslagen 
DWP JO11-2 – Oldeboorn JO11-1 

Op zaterdag 2 september speelt E1 de eerste wedstrijd van het seizoen tegen 

DWP in Sintjohannesga. Bij aankomst blijken er geen shirtjes te zijn, 

gelukkig is de tegenpartij zo sportief om ons hun reserve shirts te lenen. 

Vandaag wordt er in het blauw gespeeld. de wedstrijd gaat om 09.00 van 

start met Sem als keeper. De scheids geeft het startsein en Jesse besluit 

gelijk maar goed te beginnen en scoort in de 1e minuut. Al snel volgt 

Sebastiaan met doelpunt nr 2 en met nog een flinke poeier van hem gaat nr 

3 er al vlot achteraan. Er wordt flink gevoetbald en erg goed overgespeeld, 

de tegenpartij moet flink in de verdediging. Sebastiaan schiet weer op goal, 

deze keer weet de keeper de bal uit de goal te houden, maar Jesse weet de 

rebound er toch in te krijgen,0-4! Hierna komt DWP flink in actie en scoort 

1-4, Sebastiaan beantwoord dit door nogmaals een mooi doelpunt te maken 

,1-5. Vervolgens weet Daan gevaarlijk voor de goal te komen en schiet, de 

keeper houd de bal, even later mag Sebastiaan een vrije trap nemen en die 

zit, 1-6. Jesse probeert voor rust nog een keer te scoren en haalt flink uit, de 

keeper weet de bal te keren maar zijn handen doen er zeer van. Het is rust, 

tijd om wat te drinken na een geweldige 1e helft. De 2e helft staat Daan op 

keep, er wordt weer mooi gevoetbald door Boarn, ze vervolgen hun reeks 

doelpunten met nog 2 goals van Sebastiaan, Storm scoort ook een mooie 

goal, en ook Jesse weet er nog 1 in te schoppen, 1-10. DWP geeft nog niet 

op en weet het spel naar de ander kant van het veld te krijgen, daar proberen 

ze aantal keer te scoren, maar Daan laat ze er niet door. De doelenreeks van 

Boarn wordt vervolgt, Sjoerd scoor de 1-11 gevolg door Sem met 1-12. 

Jesse schiet tegen de lat ,Sjoerd let goed op en weet vervolgens de bal toch 

in het doel te krijgen 1-13. Vlak voor het einde van de wedstrijd scoort 

Sjoerd nogmaals en winnen ze met 1-14! Fantastisch! Linda Hielkema 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het antwoord is C: Als een verdediger de overtreding heeft begaan, dan 

wordt het spel hervat met een strafschop vanaf de strafschopstip, maar werd 

de overtreding begaan door de aanvaller, dan zal het spel hervat moeten 

worden met een vrije schop vanaf elk willekeurig punt gelegen binnen het 

doelgebied. 

 

 

 



  

Kantine dienst  
Zaterdag 23 september 

08.00-10.30 Ouders van Bart de Jong en Tygo Vink 

10.30 tot sluit Ouders van Gerben Bouma en Pytsje Hylkema 

 

Woensdag 22 september 

18.00 tot sluit Stefan Oosterbaan en Johannes Nijdam 

 

Zondag 24 september 

09.00-12.45 Tom Proot en Henk de Jong 

12.45-sluit Robin v/d Bij en Jelle Jacob de Vries 

 

Zaterdag 30 september 

08.30 tot sluit Ouders van Dani van Warmerdam en Jelte van der Bij 

 

Zaterdag 7 oktober 

08.00-10.30 Ouders van Anne Jasper en Sem van der Veen 

10.30 tot sluit Ouders van Tamme Veenstra en Tim Hofstede 

 
Algemene informatie zondag: 

 Een uur voor de wedstrijd aanwezig zijn.  

 De eerstgenoemde op de lijst haalt de kas en sleutels op zaterdag, 

bij Jan Nijboer. (Mocht het anders zijn wordt dat aangegeven) 

 Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken in de rust. 

 Gehaktballen klaarmaken 

 Thee bezorgen in de rust. 

 Zorgen dat de koelkasten bijgevuld worden en blijven 

 Noteren wat er (bijna)op is 

 Zorgen dat de tafels en bar worden afgenomen en de vloer wordt 

geveegd, controleren of alles is afgesloten. 

 Kas en sleutel weer terug brengen 

 Als je wedstrijd wordt afgelast, kom je automatisch weer op de lijst 

bij deze inhaalwedstrijd. 

 

Mocht je niet kunnen dan onderling ruilen en doorgeven aan 

Alice 06-47571496 of Bea 06-46170958. 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Vrijdag 15 september  

Oldeboorn 35+ (Akkrum)    19.30 

Oldeboorn VR1 (Vegelinsoord)   20.00 

Oldeboorn VR2 (Easterein)   19.30 

 

Zaterdag 16 september 

GAVC JO13-2 – Oldeboorn JO11-1  10.30 

Oldeboorn JO11-1 – Mildam Jo11-1  09.00 

 

Zondag 17 september 

Oldeboorn 1 – Zandhuizen 1   14.00 

Aengwirden 2 – Oldeboorn 2   11.00 

 

Woensdag 22 september 

Oldeboorn 1 – Tijnje 1    19.00 

 

Zaterdag 23 september 

Oldeboorn JO15-1 – Blauw Wit JO15-6  11.00 

Joure Jo13-6 – Oldeboorn JO13-1  12.00 

Oldeboorn JO11-1 zijn vrij 

Wolvega JO11-7 – Oldeboorn JO11-2  08.45 

Oldeboorn JO9-1 Mildam JO9-1  09.00 

 

Zondag  24 september 

Oldeboorn 1 – St. Jacob 1   14.00 

Oldeboorn 2 – ONB 4    10.30 

Oldeboorn 3 – Warga 3    10.00 

 

Vrijdag 29 september 

Oldeboorn 35+ (Oldeboorn)    19.30 

Oldeboorn VR1 (Bolsward)   19.30 

Oldeboorn VR2 (Oudemirdum)   19.30 

 

Zaterdag 30 september 

Irnsum JO15-2 – Oldeboorn JO-1  12.00 

Oldeboorn JO13-1 – Langezwaag JO13-1 09.30 

Tijnje JO11-1 – Oldeboorn JO11-1  09.00 

Oldeboorn JO11-2 – Heerenveen JO11-6 10.30 

FFS JO9-1 – Oldeboorn JO9-1   09.00 

 



  

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Zondag 1 oktober 

ONB 1 – Oldeboorn 1    14.00 

FFS 2 – Oldeboorn 2    11.00 

Blauwhuis 2 – Oldeboorn 3   14.00 

 
Zaterdag 7 oktober 

Oldeboorn JO15-1 – Deinum JO15-2  11.00 

Gorredijk JO13-2 – Oldeboorn JO13-1  09.00 

Oldeboorn JO11-1 – Jubbega JO11-3  09.00 

Gorredijk JO11-5 – Oldeboorn JO11-2  09.00 

Oldeboorn JO9-1 – Aengwirden JO9-2  09.00 

 

Zondag 8 oktober 

Oldeboorn 1 – Dronrijp 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Gorredijk 5   10.30 

Oldeboorn 3 – SWZ Boso Sneek 4  10.00 

 

Vrijdag 13 oktober 

Oldeboorn 35+ (Grou)     19.30 

Oldeboorn VR1 (Mildam)   19.30 

Oldeboorn VR2 (Oldeboorn)   19.30 

 

Zaterdag 14 oktober 

Leovardia JO15-5 – Oldeboorn JO15-1  12.00 

Oldeboorn JO13-1 – GAVC JO13-2  09.30 

Gorredijk JO11-4 – Oldeboorn JO11-1  09.00 

Oldeboorn JO11-2 – Joure JO11-5  10.30 

Oudehaske JO9-2 – Oldeboorn JO9-1  09.00 

 

Zondag 15 oktober 

Irnsum 1 – Oldeboorn 1    14.00 

Gorredijk 4 – Oldeboorn 2   10.00 

Nieuwschoot 3 – Oldeboorn 3   10.00 

 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 



   



   

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 

 



  

 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


