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Piet`s overzicht 

Voetballiefhebbers, het is dan eindelijk zover. 

De Kleine Generaal heeft z’n record (meeste 
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Echter is dit nu wel een hoogtepunt? Dickie heeft 
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dan wel z’n record, maar we staan wel mooi met lege handen als 

voetballand, of toch niet helemaal?? Heel misschien mogen we volgend jaar 

wel meedoen aan het “LOSERS TOERNOOI” in the USA van onze andere 

“grote vriend” Donald “Duck of Dagobert” Trump. Dus als we niet op reis 

naar Poetin kunnen, dan maar naar die andere mafkees? En wie is er dan 

eigenlijk de nieuwe bondscoach, of zitten Gudde cs. dan nog steeds in de 

“oriënterende en aftastende” fase? Kortom, veel vragen en nog geen 

antwoorden, maar dat zijn we inmiddels vanuit Zeist wel gewend. Ze 

kunnen ook gewoon nog even langer wachten, dan komt misschien Peter 

Bosz ook wel “vrij” bij Borussia Dortmund. Hij lijkt onze laatste 

Nederlandse trainer te worden die momenteel nog op een respectabel 

niveau werkzaam is in het buitenland, maar hoogstwaarschijnlijk ook de 

komende kerstdagen z’n kalkoen op Nederlandse bodem naar binnen gaat 

werken. Gezien het zware programma van de komende weken voor BVB, 

zie ik het ook voor hem somber in….Gelukkig hebben we het komend WK 

Voetbal toch nog wel wat om naar uit te zien, want er is geen land ter 

wereld waar de feestvreugde zo “uitbundig” (in het buitenland) wordt 

gevierd als Marokko….Wat “een feest”…Het is te hopen voor diverse 

landen dat het bij 3 wedstrijden in de voorronde blijft, ondanks de 

aanwezigheid van enkele “Nederlandse/Marokkanen”. We mogen ook blij 

zijn met de aanwezigheid van Zweden….Wat een kleurloos elftal is dat 

toch!! Als dat de trend van het komend WK wordt, dan kies ik toch maar 

voor het LOSERS TOERNOOI. Of misschien wel weer voor sc 

Heerenveen, want 2
e
 staan op de ranglijst m.b.t. “de bierprijs” is in mijn 

ogen ook een prijs. Helaas geeft een 2
e
 plek geen recht op rechtstreekse 

plaatsing voor de “Champions League Bierprijs”. Ik zie er toch maar vanaf 

om een seizoenkaart aan te schaffen, alleen al als je ziet hoe aankoop 

Woudenberg het bij Willem II toch weer voor elkaar kreeg om 

“terugspelend” op de keeper er voor te zorgen dat Heerenveen gelijk was 

uitgeschakeld voor het verdere bekertoernooi. De beste les die er is!! Stop 

nu ’s met het oeverloze getik, terugspelen en risicoloos breed spelen van de 

bal. Het doel staat toch echt vooruit in de lengterichting van het veld!!! Nu 

ik toch bezig ben; Wat kwam daar nu enkele weken geleden in het 

(show)nieuws plotseling voorbij?? Ik ben (was…) een groot liefhebber van 

The Stones (het ouwe werk voornamelijk), maar hoe diep kunnen we daar 

nu ook mee zinken??? Zingt die mafkees van een Mick Jagger plotseling 

“Heb je even voor mij”……, en voegt daar “doodleuk” aan toe dat hij een 

“bewonderaar” o.i.d. van Frans Bauer is………Waar gaat het heen in deze 

maatschappij??? Dus nogmaals, vele vragen…..weinig antwoorden. Ook 

niet van mijn kant. Misschien nu dan maar even een kort overzichtje. Het 

lijkt mij niet “zinvol” om alle gepeelde wedstrijden de revue te laten 

passeren (als het goed is worden hier wel verslagen van 



  

ingeleverd..toch?????). Ik beperk me deze keer meer tot de nog te spelen 

wedstrijden voor de komende weken. Oldeboorn 35+, Oldeboorn VR1 en 

Oldeboorn VR2 hebben hun competities er reeds opzitten. Onze ouwe 

mannen hebben nog wel redelijke resultaten behaald, maar ik geloof dat de 

“ladiestak” geen overwinning heeft behaald. Werk aan de winkel voor de 

trainer(s) de komende periode. Binnen de huidige selecties beschikken we 

waarschijnlijk (nog) niet over een Lieke Martens. Oldeboorn 1 lijkt de weg 

ook een beetje kwijt, maar gaat zondag a.s. thuis wel weer 3 punten pakken 

tegen Nieuweschoot. De week erop wordt het weer lastiger in Lippenhuizen 

tegen Thor. Oldeboorn 2 heeft inmiddels toch weer wat puntjes bijeen 

gesprokkeld en wil daar zondag a.s. een vervolg aan geven in de 

thuiswedstrijd tegen Thor 2. Op 3 december gaan ze naar Jubbega 4. Een 

gelijkspel zou al mooi zijn lijkt me. Oldeboorn 3 blijft het moeilijk houden 

in deze competitie. De laatste wedstrijden leverden ook weer geen punten 

op. Ook zij gaan komende zondag thuis met de beste bedoelingen weer het 

veld in, en dan zal deze keer Irnsum 3 moeten worden bestreden. De week 

erop naar De Knipe (Read Swart 4). Oldeboorn JO15 blijft maar winnen 

en stevenen rechtstreeks af op een kampioenschap, of ben ik nu te 

optimistisch? Zaterdag thuis Bergum/BCV kloppen en de week erop naar 

FVC, dan zal blijken of ik wel of niet uit m’n nek zit te lullen (vaak wel 

overigens…). Oldeboorn JO13 is de laatste wedstrijden ook puntloos, 

maar ook zij zijn van plan om daar komende zaterdag verandering in te 

brengen. In Joure wordt een mooi resultaat behaald en daar mogen ze de 

week erop een vervolg aan geven thuis tegen Aengwirden. Oldeboorn 

JO11-1 bljiven mooie en ruime overwinningen behalen. Zaterdag a.s. thuis 

tegen Drachtster Boys en de week erna in Aengwirden zal dit niet anders 

zijn. Oldeboorn JO11-2 weten inmiddels ook al wat een “monsterzege” 

is…Oudehaske weet inmiddels dan ook wat een 21-1 nederlaag 

is…Komende zaterdag op bezoek bij Heerenveense Boys en een week later 

thuis tegen Read Swart. Moet toch weer wat puntjes opleveren. Oldeboorn 

JO-9 gaat ook als een speer!! Overwinningen en een gelijkspel dat is wat 

we binnenkregen. Het woord “nederlaag” komt in hun woordenboek (nog) 

niet voor? Maar niet teveel naar de stand kijken….Allemaal maar weer veel 

plezier, en hopelijk blijven we verschoond van “Pluvius”, zodat er niet al 

teveel afgelastingen volgen de komende weken. En als je niet kunt winnen, 

moet je zorgen dat je niet verliest!!! Arrivederci Italia!!! “Heb je even voor 

mij”…………pffffff 

 

 



  

 

Uit de bestuurskamer 

 

AGENDA 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 25 -11-2016 

4. Jaarverslag seizoen 2016/2017  

5. Financieel jaarverslag 2016/2017  en begroting 2018 

6. Verslag kascommissie :Tom Proot en Jan v/d Woude 

7. Benoeming nieuw kascommissielid (aftredend Tom Proot) 

8. Verslag commissies 

- Jeugd  

- Velden, energiebesparing, onderhoud e.d. 

9. Bestuurszaken 

- Bestuurswisselingen: Siep Bangma (sporttechnische zaken)  

Jelle Jacob de Vries (voorzitter) 

10.  Beker van verdienste 

11.  Rondvraag 

12.  Sluiting 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING voor de Algemene ledenvergadering 

op 1 december 2017 in de kantine om 21:00 uur 
 

Het jaarverslag 2016/2017 en het financieel jaarverslag liggen een half 

uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine 



  

 
 

AGENDA 
1.Opening 

Voorzitter Bea Rijks heet de aanwezigen welkom en opent de    

vergadering. 

Ze refereert aan de vreselijke verdrietige gebeurtenis bij VV Jubbega.  

Namens onze club is een kaartje gestuurd. 

2.Ingekomen stukken / mededelingen 

Piet de Winter neemt na dit seizoen afscheid als trainer van het 1
e
 elftal.  

3. Notulen ledenvergadering 06-11-2015 

Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 

4.  Jaarverslag seizoen 2015/2016  

      Geen opmerkingen. 

5.  Financieel jaarverslag 2015/2016 

De penningmeester, Jan Hendrik, ligt het verslag toe. 

Er is een positief resultaat van € 11.000,00. Klein maar na de negatieve 

stand van afgelopen seizoen is dit mooi. 

We hebben een subsidie van € 4800,00 gekregen voor zonnepanelen. 

Vaststellen begroting seizoen 2015/2016 

      De begroting wordt besproken en goedgekeurd. 

6.   Verslag kascommissie. 

       Anno Huisman en Tom Proot: administratie ziet er uitstekend uit.  

De penningmeester wordt decharge verleend. 

7.   Benoeming kascommissielid     
       Aftredend:  Anno Huisman 

Anno wordt bedankt voor zijn inzet. 

Nieuw kascommissielid is Jan van der Woude. 

8. Verslag commissies 

 Jeugd/toekomst 

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

heeft een aantal dingen uitgezocht. De jeugdcommissie heeft er een 

paar maal overleg gehad met het jeugdbestuur van Akkrum. De 

VERSLAG van de algemene ledenvergadering op 
25 november 2016 in de kantine 
Aanwezig volgens presentielijst: 24 personen. M.k.a.: Haaye van 
der Heide, Jan Nijboer, Jelle Teunissen, Cees Reitsma, Leoniek 
Boersma, Arnold Oosterbaan, Sita Mebius, Tinus van der Meulen, 
Alice van der Lei 



  

groep is opgeheven en de taken zijn weer bij het bestuur 

ondergebracht. 

 Er komt een nieuw soort pupillenvoetbal in seizoen 2017/2018. Het 

is nog niet helemaal duidelijk hoe dit er precies uit gaat zien. 

 Toekomst velden, onderhoud e.d. 

Subsidie voor zonnepanelen € 5000,00 plus een bedrag van € 

11.000,00 van de Rabobank. Via sponsering en subsidies proberen 

we dit te financieren. 

Er is een gesprek geweest met de gemeente dat heeft niet veel 

opgeleverd. 

In een plan van Jouke Ynema over duurzaamheid zijn verschillende 

voorstellen bekeken. Maairobots zijn nog te vroeg omdat er een 

meerjarig onderhoudscontract met de gemeente is. LED verlichting 

is nu te duur, maar dat zal verder onderzocht worden. De 

gasvoorziening van warm water en verwarming zou via 

zonnepanelen kunnen.  

Het trainingsveld wordt vanaf 1 januari 2016 niet meer 

onderhouden door de gemeente, we mogen het wel blijven 

gebruiken tot er mogelijk een andere bestemming voor komt. 

Gevraagd of we het kunnen kopen of huren maar dit is veel te duur. 

De gemeente wil ons hier niet in tegemoet komen.  

 9. Bestuurszaken 

Aftredend en niet herkiesbaar August Faber. Tot nu toe nog geen 

kandidaat gevonden. 

August wordt bedankt voor zijn inzet en enthousiasme voor de club. 

Hij bedankt de club voor de plezierige samenwerking met iedereen. 

Zo lang er geen kandidaat is zal August de taak blijven vervullen. 

Beker van verdienste: De boekjesbezorgers 

10. Rondvraag 

 Douwe Hein: kan er ook een schietmuur komen? Is uitgezocht 

wordt gesponsord van sponsorloop en de Poieszactie. Komt er 

volgend seizoen. 

 Het dameselftal is fanatiek begonnen met trainen, de trainingen 

worden dan ook trouw bezocht.  

 Op 2 december is er een spelletjesavond en happerij voor de jeugd. 

 

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uit onze clubbladen (33) 
TRAINING 

Vanaf heden wordt de training voorlopig stop gezet. We hopen U begin 

Augustus allen (na een prettige vacantie). op het veld van eer, in dit geval 

het trainingsveld terug te zien. 

 

 

 

 

 

Wordt Ate Semi-prof? 

Van bevoegde zijde ontvingen we bericht dat onze speler Ate Jeeninga door 

de v.v. Heerenveen benadert wordt voor het spelen van een proefwedstrijd, 

wij weten natuurlijk niet hoe een genoemde speler hierop heeft gereageerd. 

(overgenomen uit clubblad 27 – 5
e
 jaargang – 16 juni 1965) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd betreedt de scheidsrechter het 

speelveld om te controleren of alles in orde is. Een speler begaat op dat 

moment een overtreding die met een veldverwijdering bestraft moet worden 

(bijvoorbeeld een discriminerende opmerking). Wat beslist de 

scheidsrechter? 

A. Speler uitsluiten om mee te spelen door het tonen van de rode kaart. Hij 

mag nog wel vervangen worden door een wisselspeler 

B. Speler uitsluiten om mee te spelen door het tonen van de rode kaart en 

geen vervanger toe te staan 

C. Speler uitsluiten om mee te spelen, maar niet de rode kaart te tonen en 

nog wel een vervanger toestaan om zijn plaats in te nemen 

D. Speler uitsluiten om mee te spelen, maar niet de rode kaart te tonen en 

ook geen vervanger meer toestaan 

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

Lijst entree loten verkoop 
Zondag 26 november  Moniek en Marjan 

Graag om 13 uur aanwezig zijn. 

 

Zondag 10 december  Willeke en Ingrid 

Graag om 11.15 uur aanwezig zijn. 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Op een dag dat het weer zo guur is en sinterklaas Dokkum hoopt te 

overleven ,maar even in de pen om een eindverslag te maken van het dames 

voetbal. De competitie zit erop voor beide teams en de winterstop staat voor 

de deur, er staat nog een oefenwedstrijdje in de planning op 27 november 

en sommigen zullen nog deelnemen aan het DV toernooi. Na maanden van 

wachten op 3 november eindelijk de nieuwe shirts in bezit plus nieuwe 

ballen ,waardoor het gevoel er nu is dat we er ook bij horen. We begonnen 

met 20 vrouwen en door een vroege start van de competitie bleek dat wat 

krap te zijn ,bij een oproep van suzanne op facebook hadden we binnen 10 

minuten er 3 extra bij Rommy ,Ynga en Nina en die hadden we ook wel 

nodig ivm blessures en andere activiteiten van speelsters. Vrouwen 1 zaten 

in een pittige competitie waar elke keer de weerstand die ze konden bieden 

steeds groter werd. En het grootste compliment wat je kunt krijgen van 

mensen aan de zijlijn dat het met  sprongen vooruit gaat .Geld ook voor 

vrouwen 2 die in een wat gelijkwaardiger competitie zaten. De grootste 

handicap is dat we in paniek raken op het moment dat we kunnen scoren en 

het daar nog laten liggen, en dat we nog steeds wel eens een lullig 

doelpuntje tegen krijgen. Als we dit kunnen verbeteren dan gaan we zeker 

punten halen aan de inzet ligt het niet en de bereidheid om iets te leren is 

ook groot, en ook het nodige plezier en dat in een mix van 40 plussers ,in de 

kantine kwamen we erachter dat we er 3 hebben respect voor dezen nooit 

gevoetbald en toch nog de wil om pijn te lijden, De grootste ploeg zijn de 

dertigers en daarnaast de jonge veulens en een gastspelertje van 14 die het 

geweldig deed. Tevens kijken we al vooruit naar het volgend jaar omdat we 

toch denken dat er nog groei in zit ,kom nu al op 27 vrouwen voor het 

nieuwe seizoen, dat is ook de reden om een werkgroepje in het leven te 

roepen om te kijken hoe we dingen gaan oplossen bij verdere groei. een 

elftal op zaterdag was het eerste plan maar dat kon weer in de ijskast ,dus 

richten we ons verder op vrijdagavond voetbal, verdere informatie volgt. 

Maandag volgt een fotoshoot in de kantine met sponsors waar 

hobbyfotograaf Manon van Althuis een mooi kiekje gaat schieten. Mochten 

er nog dames zijn die hun kwaliteiten graag willen tonen op het voetbalveld 

dan horen we het graag Henk Vink                                       

 

Dames II uit in Bolsward vrijdagavond 3 november 
Yes we hebben onze eigen shirts, met dank  aan onze sponsors; it Kealle 

kampke, ProActs & Moeke de Bruin. Super blij met onze sponsors die het 

vertrouwen in ons hebben en het dames voetbal in Aldeboarn een positief 

steuntje in de rug geven. Wij hebben met deze shirts, nu ook echt in 

volledig Boarnster tenue,  er wel zin in om de bal eens in het net te knallen. 



  

Wij spelen vanavond 3 wedstrijden, SDS, NOK en Bolsward 4.  

Tegen SDS schatten wij onze kansen hoog in, daar hebben we eerder al 

weten te scoren, het zou toch leuk zijn om ook eens tegen ze te winnen. We 

creëren een paar mooie kansen, Sandra Riedstra onwijs snel aan de bal, 

passeert geregeld een paar dames, maar de bal weet het net niet te vinden. 

Ook Femke Brouwer creëert een mooie kans die op een haar na naast gaat. 

Jammer het wil bij ons net niet lukken waar SDS de weinige kansen die ze 

krijgen wel goed benutten. Wij verliezen met 0-2. NOK, voor ons altijd 

lastig, sterk damesteam die goed positie spel spelen en sterk zijn aan de bal, 

maar het lukt ze vanavond maar niet om te scoren, wij verdedigen goed en 

geven weinig ruimte weg.  Toch richting het einde slaat de vermoeidheid 

toe en voor dat wij er erg in hebben staan we 0-4  achter. Huh! 

De laatste wedstrijd spelen wij tegen de dames van Bolsward, we krijgen 

van SDS de tip om ze achterin vast te zetten en weinig ruimte weg te geven. 

Zulke tips nemen wij ons ter harte en daar zetten wij dan ook op in.  De 

dames van Bolsward spelen, hoe zal ik dat zeggen. Pittig! Dat maakt het 

spel ook fysiek. Ook mooi om te zien dat wij ons niet zomaar aan de kant 

laten zetten en strijd leveren voor de bal. We houden lang stand maar 

trekken ook deze wedstrijd aan het kortste end 0-2. 3 keer verliezen is 

natuurlijk jammer, we willen graag een keer een wedstrijd winnen. De 

laatste competitie avond op 17 november zal voor ons niet door gaan, door 

het al eerder terug trekken uit de competitie van Harlingen. Deze najaar 

competitie is voor ons nu afgelopen. In de voorjaarcompetitie hebben we 

weer nieuwe kansen en gaan we er weer voor. De 1
e
 winst zal een keer 

komen en ik wil natuurlijk wel kans blijven maken op die Vivianne 

Miedema bokaal ;-)  Marieke Lolkama 

 

Vivian Miedema bokaal 

Elze Fokkinga   5 

Marieke Lolkama   2 

Sandra Riedstra   1 

 

 

 

 

 

 



  

Interfjoetje 
Naam: Sjim de Vries 

Geboren: Heerenveen (de Tsjongerschans) 

Speelt in: Oldeboorn  

Gespeeld in: Drachten en Gorredijk 

Roken/alcohol: alleen bier. 

Kan sex voor de wedstrijd: geen idee, vast wel. 

Beste boek: Ik, Zlatan. 

Beste film: New Kids 

Beste acteur en/of actrice: Wentworth Miller 

Lievelingskost: Pizza en Kebab 

Hobby,s: Voetbolje. 

Mooiste man en/of vrouw: Sylvana IJsselmuiden 

Favoriete club: Sc Heerenveen  

Favoriete speler: Zlatan Ibrahimovic 

Beste trainer: Pep Guardiola  

Slechtste trainer: Marinus Dijkhuizen 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: PSV 

Favoriete televisieprogramma: Voetbal inside 

Favoriete televisie presentator: Chantal Janzen 

Kwal van de televisie: Dieuwertje Blok, wat een leugenaar. 

Favoriete muziek: ACDC 

Favoriete andere sport: Basketbal 

Onderschatte voetballer: Ander Herrera 

Overschatte voetballer: Paul Pogba 

Hoogtepunt: Heerenveen bekerkampioen 2009  

Dieptepunt: Sc Cambuur – Sc Heerenveen: 3-1 

Beste krant/tijdschrift: de Telegraaf 

Een hekel aan: Cambuur 

Bewondering voor: voetbolje. 

Kwal van de voetballerij: Ronaldo 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Ibrahimovic 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: onbekenden 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Douwe-Hein Akkerman 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Grolsch  

Heineken 
Voetbal is: leuk 

Wat je verder altijd al kwijt wou: ik wou verder niks kwijt. 

 

 



  

Jeugdverslagen 
Oudehaske J013 – Oldeboorn J013 

Op zaterdag  11 november  hebben we een voetbalwedstrijd gespeeld tegen 

Oudehaske. We speelden op kunstgras, de eerste helft ging het gelijk op 

maar het was wel 0-3 voor ons. De tweede helft  waren wij veel beter. De 

ene goal van de tegenstander was eigenlijk buitenspel, de grensrechter 

vlagde wel maar de scheidsrechter telde het doelpunt wel. Wij hadden in de 

eerste helft een enorme hagelbui. En het kunstgras deed wel erg zeer als je 

viel. De ruststand was  0 -3 en de eindstand 1-8. 

Groetjes  Aniek van Warmerdam 
 

Heerenveense Boys JO11-6 – Oldeboorn JO11-2 
Jo11-2 zaterdag 28 oktober. De jongens waren vroeg opgestaan om uit te 

spelen tegen Heerenveen. In de eerste helft stond Thomas op keep, er moest 

hard gewerkt worden met 6-0 voor Heerenveen gingen ze de rust in. De 

tweede helft beginnen ze met goede moed, vrij snel een doelpunt van 

Oldeboorn en de tegenstander moest ook zijn best doen. Uiteindelijk 

hebben we helaas verloren met.  10-1. Roos Damstra 

 

Oldeboorn JO11-2 – Oudehaske JO11-2 
Op 18 november hadden wij een wedstrijd tegen Oudehaske. De eerste 10 

minuten gingen we even trainen. Bij Oudehaske waren het allemaal meisjes 

en 1 jongen. Na de eerste helft gingen we de rust in met 8-0, Wesley stond 

op keep. We waren nog maar net begonnen met de tweede helft toen het 

begon te hagelen toen gingen wij snel naar de kleedkamer. Na 5 minuten 

gingen we verder. Het werd 21 -1. Bijna iedereen heeft een doelpunt 

gemaakt. Tijdens de penalty's begon het weer heel hard te regenen en te 

hagelen. Toen zijn we maar eerder gestopt. Fokko Tamminga 

 

Heerenveense boys JO11-7 - Oldeboorn JO11-1 
Uitwedstrijd zaterdag 4 november 2017 

De aftrap is genomen. Bente staat op kiep om alle ballen tegen te houden. 

We pakken de bal meteen af. We rennen naar het goal en Syb scoort binnen 

2 minuten. Snel scoort Sebastiaan. Dan komt Syb al snel weer naar voren en 

scoort alweer. De kieper van de tegenstander schiet de bal maar raakt de bal 

verkeert dus pakt Gian de bal en scoort. Dan komt Sebastiaan weer in actie 

en loopt naar voren en schiet in de goal. Tygo loopt naar voren en schiet 

met een harde knal de bal in het doel. Zijn eerste doelpunt hij lacht voluit. 

En dan krijgt Gian een mooie bal van Sebastiaan op rechts en loopt naar 

voren en schiet in het doel. En dan is het rust. De rust gaan we in met 0-8. 

Mooie start voor de 2
e
 helft. Iedereen even drinken en weer door. Bente 



  

gaat de tweede helft ook op kiep. Al snel scoort Gian voor de 3
e
 keer. Dan 

komt Sjoerd snel naar voren en speelt de tegenstanders voorbij en scoort hij. 

Sebastiaan gaat snel naar voren en schiet in het doel voor de 3
e
 keer. Daan 

probeert de hele tijd te scoren maar dat lukt niet, wat een harde werker. 

Sjoerd  denkt, dan moet ik ook nog voor de tweede keer scoren en dat doet 

hij. Gian krijgt weer de kans en die pakt hij en schiet in het doel. Dan komt 

Syb weer snel naar voren en scoort. En maakt Sebastiaan nog het laatste 

doelpunt. Vervolgens de penalty’s. Eindscore 0-15 voor ons. 

Goals : 

Syb  1 

Sebastiaan 1 

Syb 1 

Gian 1 

Sebastiaan 1 

Tygo 1 

Syb 1 

Gian 1 

Gian 1 

Sjoerd 1 

Sebastiaan 1 

Sjoerd 1 

Gian 1 

Syb  1 

Sebastiaan 1 

Totaal 15 

Groetjes Gian Andringa   

 

Oldeboorn JO9-1 – Read Swart JO 9-1 
Zaterdag 11 november 

Tussen de buien door konden we genieten van een mooie wedstrijd. 

Oldeboorn en Read Swart waren aan elkaar gewaagd, dat leverde een 

spannende wedstrijd op. Drys maakte zijn debuut! Goed gedaan Drys!  

In de eerste helft stond Mellody in de goal. Al na drie minuten maakt Quint 

de eerste goal! Dennis zorgt voor de 2-0. Read Swart maakt snel daarna een 

doelpunt. We gaan de rust in met 3-1, met dank aan Anne. De tweede helft 

werd de goal bemand door Wietske. Na de rust komt Read Swart sterk terug 

en komen op voorsprong 3-4. Een overtreding tegen Dennis levert een 

penalty op. Dennis schiet raak 4-4! Als snel maakt Dennis weer een goal 5-

4. Read Swart zorgt voor 5-5. Quint zorgt nog voor twee goals en is de 

eindstand 7-5. Goed gedaan jongens en meiden van JO9-1! 

Grietje Poepjes, de moeder van Wietske.  



  

Oldeboorn JO11-1 – Blue Boys JO11-1 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om 

disciplinaire maatregelen te nemen vanaf het moment dat hij voor de 

wedstrijd het veld betreedt om het speelveld te controleren tot het moment 

dat hij het speelveld verlaat na het einde van de wedstrijd (inclusief de 

strafschoppenserie). Als een speler, voordat hij het speelveld betreedt aan 

het begin van de wedstrijd, een overtreding begaat die met een 

veldverwijdering moet worden bestraft, dan heeft de scheidsrechter de 

bevoegdheid om de speler deelname aan de wedstrijd te ontzeggen, de 

scheidsrechter zal enig ander onbehoorlijk gedrag rapporteren. 
 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 25 november 

Oldeboorn JO15-1 – Bergum/BCV JO15-4 11.00 

Joure JO13-7 – O)ldeboorn JO13-1  10.30 

Oldeboorn JO11-1 – Drachtster Boys JO11-5 09.00 

Heerenv. Boys JO11-8 – Oldeboorn JO11-2 10.00 

Oldeboorn JO9-1 – DWP JO9-2   09.00 

Zondag 26 november 

Oldeboorn 1 – Nieuweschoot 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Thor 2    10.30 

Oldeboorn 3 – Irnsum 3    10.00 

Zaterdag 2 december 

FVC JO15-4 – Oldeboorn JO15-1  12.45 

Oldeboorn JO13-1 – Aengwirden JO13-1 09.30 

Aengwirden JO11-2 – Oldeboorn JO11-1 10.30 

Oldeboorn JO11-2 – Read Swart JO11-2 10.30 

Oudehaske JO9-3 – Oldeboorn JO9-1  10.15 

Zondag 3 december 

Thor 1 – Oldeboorn 1    14.00 

Jubbega 4 – Oldeboorn 2   10.00 

Read Swart 4 – Oldeboorn 3   10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

Kantine dienst  
Zaterdag 25 november 

08.00-10.30  Ouders van Melody van der Poppe en Tygo Hielkema 

10.30 tot sluit Ouders van Huub Hofstede en Ralf van Warmerdam   

Zondag 26 november 

09.00-12.45 Johannes Watzema en Ids de Roos 

12.45 tot sluit Patrick Antonissen en Jarno Doornekamp  

Vrijdag 1 december 

20.30  Anet Braam en Alice van der Leij 

Zaterdag 2 december 

08.30 tot sluit Ouders van Pier Damstra en Bjorn Kuik 

10.30 tot sluit Ouders van Jitske Spoelstra en Lyanne Huitema 

Zondag 10 december 

09.00-11.00 Arnold Hobma en Max Antonissen 

11.00-12.45 Maayke Tijsma en Marloes Ram 

12.45 tot sluit Arnold Oosterbaan en Ids Tijsma 
 

Column 
Waar na het WK van 2014 de neerwaartse spiraal is ingezet lijkt het 

erop dat het nog lang niet ten einde is. De gifbeker? Nee, dit heeft 

niets met een gifbeker leeg moeten drinken te maken. Dit is geen 

pech! Dit is gewoon de oorzaak van een falend beleid. Een beleid dat 

door de KNVB is ingezet en waar maar geen einde aan lijkt te 

komen. Schrijf ik dit uit emotie? Ja, waarschijnlijk wel, maar zeker 

niet ten onrechte. Het is gewoon puur wanbeleid geweest de 

afgelopen jaren. Te beginnen met het aanstellen van een bondscoach die 

niet capabel genoeg was. Waar de coaches van nu de taak graag op zich 

hadden genomen, bijvoorbeeld Ronald Koeman, werd er een oude meester 

aangesteld. Niet voor de lange termijn, nee voor uiterlijk twee jaar. Guus 

Hiddink kwam aan het roer te staan. De man die ons land in 2008 versloeg 

met Rusland en daar met gebalde vuisten juichend het veld voor in sprong. 

Die man, blijkbaar zonder chauvinistisch gevoel en enkel leven voor het 

geld, het is immers geen club,- maar landenvoetbal, moest leiding geven 

aan een ploeg die voetballend niet meer tot de beste behoren maar opgepept 

moeten worden. Die vertrouwen moesten krijgen. Die een systeem moesten 

gaan spelen waarin het moeilijk zou worden voor elk land om van ze te 

winnen. Deze man werd aangesteld voor de duur van twee jaar en zijn 

opvolger werd gelijk meegestuurd. Danny Blind zou Hiddink dan weer op 

gaan volgen. Een constructie waar niemand iets van begreep, alleen de hoge 

heren in Zeist. We haalden het EK niet…. Hiddink maakte er een zootje van 



  

en van Blind konden we daarna niet veel meer verwachten. Van Oostveen 

had toen in moeten grijpen maar nee, hij en Hans van Breukelen bleven 

vasthouden aan de illusie dat Blind een uitstekende trainer was. Op 27 

maart werd hij ontslagen. Op het moment dat je ook al achter de feiten 

aanliep in de kwalificatie voor het komende WK. Sinds juni staat Dick 

Advocaat aan het roer met als assistent Ruud Gullit. Ook die aanstelling 

ging niet zonder slag of stoot. Hans van Breukelen vliegt duizenden 

kilometers om te praten met Henk ten Cate en geeft hem zijn ja woord. 

Vanaf daar vliegt hij weer duizenden kilometers om te gaan praten met 

Advocaat en Gullit. Ten Cate en Gullit konden geen duo vormen. Alleen 

ten Cate en Rutten. Bij Dick in de buurt gekomen is van Breukelen zijn ja 

woord plots niets meer waard en geeft hij ten Cate het bericht dat hij is gaan 

twijfelen. Goed, we weten hoe deze soap is afgelopen. Afgeluisterde 

gesprekken door Martijn Krabbendam en geen Ten Cate maar Dick 

Advocaat als bondscoach van Oranje. Hier kon ik me enigszins in vinden. 

Misschien was Advocaat nog wel degene die de spelers nog één keer een 

kunstje kon laten flikken. Met Sneijder en van Persie kon je misschien nog 

één keer vlammen….. De eerste wedstrijd van groot belang was die tegen 

Frankrijk. Iedereen weet dat die Fransen met deze selectie vele malen beter 

is dan ons Oranje. Althans, dat wist heel Nederland behalve Dick Advocaat 

en Ruud Gullit. Deze twee heren dachten dat er een reële kans was dat je 

met Vilhena, Strootman, Wijnaldum en verdedigers als Hoedt, Fosuh-

Mensa en de Vrij wel de Griezmans en de Pogba’s van deze wereld af kon 

stoppen. Gewoon een beetje rugdekking geven. Eerst zorgen dat zij niet 

makkelijk tot scoren kunnen komen en van daaruit pas kijken of je het zelf 

zou kunnen lukken. Maar nee, na de 2-0 achterstand bleef de bondscoach 

‘aanvallend’ voetballen en keek niet naar het doelsaldo. In Zweden kunnen 

ze goed rekenen. Dat zou je van Dick ook kunnen verwachten. Maar je kan 

wel zien dat Dick zijn geld enkel nog maar hoeft te wegen. Ach, dan speel 

je tegen het zwakke Bulgarije en moet je daar de risico’s maar gaan nemen 

om het doelgemiddelde op te vijzelen. Tot ieders verbazing werden juist bij 

die wedstrijd de rollen omgedraaid. Bij een voorsprong ging Advocaat 

defensief wisselen. Niet meer doelpunten maar dichtgooien. Want twee keer 

winst was genoeg. Nee, nee, nee Dick. Heel Nederland heeft het je verteld, 

maar jij wilt niet verliezen. Dat staat niet goed op jou CV. Maar dit is ook 

verlies! Want Dick, Zweden zou zomaar is met grote cijfers van 

Luxemburg kunnen winnen! Joep Schreuder zei iets tegen je over 8-0 

toch??? Dat was onmogelijk volgens Dick…. Nou we wisten het voor de 

wedstrijd van ons Oranje tegen Wit-Rusland al. Het werd 8-0 voor 

Zweden…. Eigenlijk was het toen dus al klaar. Of?? Of je loopt gewoon 

een gigantisch risico en gaat met 4 aanvallers spelen. Leg ze jou wil op! 

Maak ze angstig! Die gasten kunnen er helemaal niets van! Maar nee….. 4-



  

3-3 spelen met aanvallend ingespeelde middenvelders. Geen hoge ballen 

voor het doel als je tegen een muur van verdedigers aanloopt, maar met 

matige voetballers proberen te combineren. Natuurlijk hebben wij het 

niveau van 2010 niet meer. We hebben geen wereldsterren meer. Maar oh 

oh oh, Wit Rusland zou je toch nog over de knie moeten kunnen leggen. 

Het was al gedaan hoor, dat was wel duidelijk maar probeer iets raars te 

forceren. Als Zweden het kan dan moet je zelf het geloof hebben dat jij dat 

ook zou kunnen. Niet ouwehoeren, geen drol in de broek hebben maar 

gewoon gokken. Je wint vanavond weliswaar met 1-3, maar het was 

gewoon een schande om te zien. Goed, het is niet anders. Nu maar op naar 

Zweden en 6-0 winnen. Alles kan…. Maar wie is hier nu eigenlijk de 

hoofdschuldige? Wie heeft nou deze hele gang van zaken in werking gezet? 

Onze nationale voetbalbond! Onze KNVB is jarenlang helemaal de weg 

kwijt geweest. Totaal non beleid hebben zij gevoerd. Bezig zijn met praten, 

vergaderen, nieuwe rare dingen proberen te ontwikkelen en zich niet richten 

op het voetbal dat wij sinds 1974 hebben gespeeld. Graag anders willen 

spelen, vernieuwen. Bezig zijn met een voetbalpiramide die niet werkt en 

het pupillenvoetbal een schop onder de kont geven. Een rapport schrijven 

met de titel “Winnaars van morgen” en elkaar de hand boven het hoofd 

houden. Een absoluut falend bestuur is de oorzaak van deze doffe ellende. 

Het was tergend slecht. Het is een drama. En het gaat voorlopig niet beter 

worden. Met dank aan u. U daar in Zeist. Ik ben maar een leek. Ik ben maar 

één van de 17 miljoen bondscoaches, dat geef ik direct toe, maar als ik u nu 

één advies mag geven? Zet een capabel persoon voor deze groep. Een coach 

die in kan schatten hoe iets zou kunnen lopen. Een coach die werkt voor het 

landsbelang en niet denkt aan een zak geld om naast zijn andere zakken te 

zetten. Die niet hoeft te wegen maar gewoon zijn centjes moet tellen. Of 

een nuchter persoon die geld geen donder meer uitmaakt maar die wel 

realistisch blijft denken. Bouwen aan een team. Maak de Frenky de Jongs, 

Donny van de Beeks en de Mathijssen de Ligt van deze wereld de 

aankomende twee jaar klaar voor Oranje. We hebben nu de tijd. Kijk of je 

de jonkies nu groter kunt maken. Maak ze belangrijk en geef ze vertrouwen. 

Laat ze vanaf nu ervaring opdoen. Zet er nog een paar jongens naast die de 

afgelopen twee jaar hebben geprobeerd om het wel te redden. Zet iemand 

voor deze jonge groep die het uitstraalt dat alles mogelijk is maar die wel 

realistisch kijkt naar zijn tegenstander. KNVB, werk vanaf nu eens 

doortastend. En oh ja, als afsluiting…. Haal die verschrikkelijke 

belofteteams uit de voetbalpiramide. Deze belofteteams zijn tweede 

elftallen. Het eerste speelt al in de competities waar zij in spelen. 

#stopdebeloften want hier wordt niemand beter van. 



  

 

 



   



   

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 

 



  

 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


