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Piet`s overzicht 

“Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!! 

Ben je voor het eerst hier, of ben je al 

bekend? Stamp met je voeten, je handen in 

de zij. Ik ben ik, en wie ben jij????” Wat 

een topper is dat toch!!! Waarom heb ik 

vroeger geen Juf Ank gehad? Ik begrijp nu 

wel beter waarom ik vroeger als “ouder” 

niet vaak op het schoolplein kwam om de 

kinderen te brengen en/of te halen…Deze topserie lijkt de juiste 

weerspiegeling te zijn van de dagelijkse perikelen op en rondom het 

schoolplein…De waarheid is soms hard. Zo ook vrijdagavond j.l. toen 

“RTL 7 kijkers” werden verrast met de metamorfose van Gijp. Hij zou 

voortaan door het leven gaan als “Renate”….Heerlijke TV waarbij maar 

weer eens werd blootgelegd hoe Nederland er vaak wel over denkt, maar 

de Zwart Witten 
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zich daar niet openlijk over durft uit te spreken…Satire aan de stamtafel!!! 

Echte tranentrekkers!! Maar goed, nu weer ff au serieux. Er is afgelopen 

winter wel het nodige gebeurt uiteraard in “voetballand”, en misschien ook 

nog wel in de gehele “sportwereld”…Ik weet niet of een ieder de 

fascinerende documentaire van de Duitse ARD heeft gezien aangaande een 

immens dopingschandaal in o.a. Rusland waarin werd aangetoond dat er 

massaal sprake is geweest (en hoogswaarschijnlijk nog wel is) van 

Staatsdoping en enorme manipulatie met dopingflesjes!! Gooi alle naïviteit 

gelijk maar overboord voor de komende Winterspelen die dit weekend 

beginnen. Er lijkt werkelijk geen enkele sporter meer te vertrouwen. Het 

blijkt dus toch maar weer dat topsport zeker niet gezond is, en dan men 

werkelijk alle normen wil overschrijden om vooral maar succes te hebben 

(gaat ook hier teveel geld in om???). Elke topprestatie van uitzonderlijk 

gehalte kunnen we vanaf heden dan ook gelijk wel scharen onder de 

noemer “zeer verdacht”….Het is helaas niet anders, en het geeft wat mij 

betreft gelijk een hele andere benadering van de komende Olympische 

Spelen. Ik ga er in ieder geval wel anders naar kijken. Maar ja, ik ben ik, en 

wie ben jij??? Ik kan wel met m’n voeten gaan stampen, maar dat helpt toch 

geen donder!! Veel kijkplezier allemaal, en laat je vooral niet foppen…Dan 

hadden we ook te maken met hier en daar wat voetbalmutaties in de 

afgelopen (transfer)periode. Het lijkt er nu toch eindelijk op dat de KNVB 

wat poppetjes naar voren schuift, waarbij we toch eigenlijk allemaal wel 

hadden verwacht dat Ronald “Sneeuwklokje” Koeman de nieuwe man zou 

worden aan het front? Er moesten kennelijk nog een paar financiële plooien 

worden gladgestreken met Everton. De verdere namen zal ik jullie 

besparen. Laten we ze nu eerst maar wat rust gunnen, en laten zij ons nu 

dan in de komende periode maar eens laten zien dat zij de juiste keus zijn 

op de juiste plek. Veel succes (vooral in Nations Cup…). Kunnen we ons 

geld inzetten voor kwalificatie voor het EK 2020?? Daar doet toch bijna 

HEEL Europa aan mee, dus dat moet toch zeker wel lukken??? Vanaf 

vorige week kunnen de supporters van Cambuur ook weer heerlijk inHake. 

Eindelijk weer een nieuwe trainer. Lijkt me op het eerste gezicht een prima 

keus. Rust aan het front en dan op naar de nacompetitie, en 

dan….Eredivisie?? Ook Heerenveen sprokkelt weer wat puntjes bij elkaar, 

al gaat dat nog niet met flitsend voetbal, en zonder Zeneli is het toch 

kennelijk lastig voor Heerenveen. Hopelijk blijft hij de rest van het seizoen 

“heel”. Dan ons eigen cluppie. Daar heb ik nog geen witte rook uit de 

schoorsteen zien komen, hetgeen betekent dat er nog geen nieuwe 

trainer/coach voor het nieuwe seizoen is aangetrokken. Er zal wel druk 

worden gewikt en gewogen en dan weet men hopelijk de juiste man (of nu 

toch een keer een vrouw??) te strikken voor deze functie. Dat deze nieuwe 

trainer/coach het niet direct op een presenteerblaadje zal krijgen lijkt me 

helder gezien de resultaten de afgelopen periode…Het vlaggenschip is 

volledig uit koers geraakt na een goed begin van de competitie. Tegen 



Zwaagwesteinde wist men thuis nog wel een 1-1 gelijkspel uit het vuur te 

slepen in  de blessuretijd. Helaas ging de uitwedstrijd tegen St Jacob met 3-

1 verloren. En in deze periode van Carnaval weet het vlaggenschip dit wel 

heel duidelijk te maken met 11 gespeelde wedstrijden en 11 puntjes…..Ze 

moeten nu nadrukkelijk naar onderen kijken, en dan bedoel ik niet onder de 

rivieren heren!!! De oefenwedstrijden gaven nog wel enige hoop. Zo werd 

tegen Bakhuizen gelijk gespeeld (3-3) en werd Tijnje met 2-5 verslagen. 

Komende zondag staat er alweer een lastige wedstrijd op het programma. 

Dan ontvangen ze thuis Irnsum. De nummer 4 op de ranglijst. De week erop 

gaan ze naar de nummer 3, Dronrijp. Succes jongens!! Oldeboorn 2 hervat 

komend weekend de competitie thuis tegen Gorredijk 4 en een week later 

gaan ze naar Gorredijk (5). Oldeboorn 3 start ook thuis en wel tegen 

Nieuweschoot 3. De week erop naar SWZ Boso Sneek. Komend weekend 

gaat ook de jeugd de wei weer in. Oldeboorn JO15 ontvangt zaterdag 

Gorredijk JO15-2. Een week later zijn ze kennelijk alweer vrij. Oldeboorn 

JO13 speelt zaterdag ook thuis en wel tegen SJO WTTC JO13. Op 17 febr. 

gaan ze naar Oldeberkoop om daar Sport Vereent te beteugelen. Oldeboorn 

JO11 gaat naar Wolvega en een week later thuis tegen Oudehaske. Dan 

ontdek ik plotseling een NIEUW team!!! Oldeboorn JO10 is kennelijk na 

de winterstop geformeerd en gaat beginnen tegen Warga WWS op zaterdag 

17 febr. Oldeboorn JO9 gaat het ook weer proberen en starten thuis tegen 

RWF en een week later gaan ze naar Bonifatius in Dokkum (via Bartlehiem 

waarschijnlijk..). Dan schijnt er ook nog een Oldeboorn JO7-1 formatie te 

bestaan (Pake kan het allemaal niet meer bijhouden..). Zij gaan 3 

wedstrijden spelen in Tijnje. Hiervan heb ik helaas geen programma, maar 

dat heb ik ook niet van “het leven”….De kop is er weer af. Allemaal maar 

weer veel plezier, en misschien hebben we het over een paar weken wel 

“even” over de Elfstedentocht…Hallo allemaal wat fijn dat je er was….”Er 

is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf 

te vroeg óf te laat”…..Oh ja, en by the way (btw) “Gimme back the grid 

girls!!!” Greetzz Pietsje (v/h…..) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uit onze clubbladen (36) 
Voor een 12 jarige jongen is er nog een shirt te koop bij Slager Kleefstra. 

H. v/d Heide is zondag zonder shirt thuisgekomen. Weet iemand van het 

tweede elftal misschien waar het is.  

(overgenomen uit clubblad 9 – 6
e
 jaargang – 10 nov. 1965) 

 

BIERVOETBAL 

Op het artikel in het maandblad over het biervoetbal hebben we van enige 

kanten kritiek gehad. Enige jongens uit het eerste voelden zich n.l. beledigd 

door de opmerking, dat een bierelftal hier in Oldeboorn waarschijnlijk ook 

goed floreren zou. Zij veronderstelden dat met “een elftal “Oldeboorn 1 

bedoeld werd. Natuurlijk is dat niet het geval. We kunnen toch niet een 

geheel de daden van enkelen aanrekenen? Namens de schrijver van dit 

artikel willen we dit nadrukkelijk vaststellen. We zijn echter blijk met de 

kritiek. Er blijkt uit dat er ook jongens zijn die wel iets voor de club over 

hebben en die zich zouden schamen als ze als biervoetballer actief zouden 

zijn. (overgenomen uit clubblad 10 – 6
e
 jaargang – 17 nov. 1965) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Bij welke van de onderstaande spelhervattingen mag men dichter dan 9.15 

m. bij de bal staan? 

A. De strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen; 

B. De indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen in het 

strafschopgebied op minder dan 9.15 van de lijn van het strafschopgebied; 

C. De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij in het 

strafschopgebied van de tegenpartij; 

D. De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het 

doelgebied van de tegenpartij. 

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

 

Competitie indeling 35+  

en vrouwen 
1 Oldeboorn 1 

2 Akkrum 4 

3 Read Swart 1 

4 Joure 2 

 

1 Oldeboorn 1 

2 Oldeboorn 2 

3 Mildam 2 

4 Oosterlittens 1 

 

 



  

Competitie indeling jeugd 
Drachten JO15-2  

Langezwaag JO15-1  

Blue Boys JO15-1G  

ONB JO15-3  

Gorredijk JO15-2  

Drachtster Boys JO15-5 

SJO WTTC JO15-2  

Boornbergum'80 JO15-1 

Heerenveense Boys JO15-5 

Oldeboorn JO15-1  

Read Swart JO15-2  

 

Langezwaag Jo13-1G  

Jubbega JO13-3G  

Joure SC JO13-6  

Gorredijk JO13-2  

Heerenveen JO13-5  

Oldeboorn JO13-1  

Oudehaske JO13-2  

DWP JO13-1G  

Wolvega FC JO13-3  

SJO WTTC JO13-1  

Sport Vereent JO13-1G  

Heerenveense Boys JO13-6 

 

Akkrum JO11-3  

Aengwirden JO11-2G  

Gorredijk JO11-3G  

Heerenveen JO11-5  

Oudehaske JO11-1  

Oldeboorn JO11-1  

Read Swart JO11-1  

Irnsum JO11-2  

Wolvega FC JO11-4  

GAVC JO11-2  

Heerenveense Boys JO11-6  

Joure JO11-3       

 

 

 

 

  

 

DTD JO 10-2  

Leovardia JO10-1  

Warga/WWS  JO10-1  

Oldeboorn JO10-1  

Suawoude JO10-1  

 

Drachten JO9-5 

Blue Boys JO9-1G  

Aengwirden JO9-2G  

Be Quick D JO9-3  

Gorredijk JO9-3  

Heerenveen JO9-5  

RWF JO9-2G  

Oldeboorn JO9-1G  

Drachtster B. JO9-3  

De Sweach JO9-1M  

DWP JO9-2G  

FFS JO9-1  

 

 

 

 

Irnsum JO7-1  

Tijnje JO7-1  

Waterpoort B. JO7-2G  

Oldeboorn JO7-1  

 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn diep in blessuretijd naast Zwaagwesteinde 

Op zondag 27 januari stond voor Oldeboorn de thuiswedstrijd op het 

programma tegen Zwaagwesteinde. Voor Oldeboorn de kans om een frisse 

start te maken. De laatste serie voor de winterstop was dramatisch met als 

dieptepunt de uitwedstrijd tegen Oosterlittens. Hiervan is ook geen verslag 

verschenen, omdat er dan een verslag vanuit frustratie was gekomen. 

Oldeboorn mistte drie belangrijke basisspelers, en Oosterlittens was 

compleet. Alles in Friesland werd afgelast, maar Oosterlittens krijgt een 

nieuw hoofdveld en dacht, zij zijn kwetsbaar en wij kunnen het veld wel 

omploegen. Het veld had meer weg van een akker. De ene helft was nog 

bevroren, en in de andere helft zakte je 10cm in weg. Bij rust leidde 

Oosterlittens met 1-0 door een ongelukkige penalty toen Johannes W 

uitgleed in de zestien en daarbij zijn directe tegenstander onderuit tikte. In 

de tweede helft was Oldeboorn dichtbij de gelijkmaker. De bal wilde er niet 

in, en toen Oosterlittens in de 70e minuut de 2-0 maakte. Knakte er wat bij 

de ploeg, een groot gedeelte van de ploeg deed niks meer en liet de laatste 

linie verzuipen. Hierdoor liep Oosterlittens uit naar een monsterscore van 6-

0. Voor Oldeboorn dus de laatste vier wedstrijden 0 goals voor en 15 

tegentreffers. Tegen Zwaagwesteinde de kans om die serie snel te vergeten. 

De oefenwedstrijden tegen Bakhuizen (3-3) en Tijnje (2-5 winst) zorgden 

voor een beetje vertrouwen. Daarnaast heeft Oldeboorn Johannes Nijdam 

overgehaald om weer bij de eerste selectie te komen. Met zijn ervaring kan 

hij zorgen voor wat meer balans en duelkracht op het middenveld, iets wat 

de ploeg echt nodig heeft. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes W, 

Tom – Johannes N, Hotse, Arnold, Bouke Paul – Robert en Anno. Wissels: 

Tim, Ids, Tjitze en Wiemer. Gelukkig voor Oldeboorn was Robert weer van 

de partij, maar al in de beginfase waren de verdedigers van 

Zwaagwesteinde op zoek naar hem. Telkens wisten ze hem op zijn enkel te 

raken, en na 20 minuten nog een aanslag met gestrekt been op zijn enkel 

betekende einde wedstrijd. Tjitze kwam als vervanger binnen de lijnen. De 

scheidsrechter liet het allemaal begaan, en floot niet eens voor een 

overtreding. De wedstrijd verder was rommelig. De wind stond dwars over 

het veld en zorgde er voor dat veel ballen over de zijlijn waaide, waarna 

beide ploegen moeite hadden om de bal weer in het spel te brengen, dit 

leverde soms wel 10 ingooien achter elkaar op. Voor beide doelen gebeurde 

weinig. Bij Oldeboorn kwam Hotse een schoenlengte te kort om een 

voorzet binnen te glijden, en zag Wietse een kopbal over de goal gaan. Aan 

de andere kant kon Dennis een dwarrelbal van afstand net over de lat 

tikken, en had hij nog een prima redding in huis bij een schot uit de tweede 

lijn. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Veel duels en weinig voetbal, 



  

toch zou Zwaagwesteinde op een 0-1 voorsprong komen. Na balverlies op 

het middenveld uit een eigen ingooi brak de rechtsbuiten op snelheid door. 

Johannes W zette een sliding in, omdat hij een voorzet verwachte. Johannes 

zette zijn ene voet tegen de bal, maar de speler van Zwaagwesteinde liet 

zich over hem heen vallen, en de scheidsrechter die nog in de middencirkel 

stond floot voor een penalty. Een zware beslissing gezien de situaties die 

nog zouden volgen. De penalty werd hard en hoog langs Dennis geschoten. 

Daar waar voor de winterstop de koppies naar beneden gingen bleef 

Oldeboorn deze middag strijden voor een resultaat. 10 minuten na deze 

strafschop had Zwaagwesteinde nog een penalty moeten hebben. Nadat 

Tom een bal totaal verkeerd raakte probeerde Wietse de bal terug te koppen 

naar Dennis, maar raakte de bal ook niet goed. De aanvaller kwam voor 

hem en Wietse tikte hem op de hakken onderuit. Dit keer floot de 

scheidsrechter niet. De aanvoerder van Zwaagwesteinde en Johannes N 

waren het wel met elkaar eens, dit was veel meer een penalty dan het eerste 

moment. De scheidsrechter die achter hun liep vond dit commentaar op 

hem en bestrafte beide met een belachelijke gele kaart. Was totaal niet 

gericht op de arbitrage, en zulke gele kaarten kunnen straks aan het einde 

van het seizoen de ploegen opbreken. Wiemer kwam het laatste kwartier in 

het veld voor Arnold. Oldeboorn ging alle risico nemen, en zowel Wietse 

als Johannes W waren in de slotfase meer voorin dan achterin te vinden. Uit 

een aantal gevaarlijke corners viel de bal voor Oldeboorn telkens net 

verkeerd. Zwaagwesteinde beperkte zich na de 0-1 voorsprong tot 

verdedigen, elke bal verdween hoog de bosjes in, om maar zoveel mogelijk 

tijd te rekken. Gelukkig trok de scheids genoeg blessuretijd bij. In de 

blessuretijd had Oldeboorn ook een 100% penalty moeten hebben. Anno 

kwam voor zijn directe tegenstander en werd hard geraakt, de verdediger 

blesseerde zich zelf daarbij en schreeuwde het uit, dit bracht de scheids in 

verwarring en in plaats van een penalty gaf hij onbegrijpelijk een stuitbal. 

Zo leek Oldeboorn wederom met lege handen achterblijven, maar in de 97e 

minuut werd er nog een overtreding gemaakt op Tjitze. De bal lag net 

buiten de zestien op een prima plek voor een linkspoot. Tom Proot ging 

achter de bal staan, en met een prachtige krul verdween de bal onderkant lat 

in de goal, en leverde Oldeboorn daarme de dikverdiende gelijkmaker op. 

Direct na de aftrap floot de scheidsrechter voor het einde. Zo was 

Oldeboorn deze middag de morele winnaar, en was de puntendeling gezien 

de lastige omstandigheden een juiste afspiegeling van de verhouding op het 

veld. 

 



    



  

Jeugdverslagen 
JO-15 Oldeboorn 

Waarbij het opzetten van een C-elftal eerst niet leek te slagen 

Is het gelukkig toch gelukt een team te vormen tot ons behagen 

En wat voor team is het gebleken 

Het bleef vanaf het begin op de koppositie steken 

Met Tamme op keep, dat was een goed idee 

Maar waren de tegenstanders vaak niet blij mee 

Erik onze tank achterin 

Maakte het de tegenstander vaak niet naar de zin 

Tiemen ook onmisbaar in de achterhoede 

Deed onze verdediging vaak ten goede 

En Ralf, misschien niet altijd even snel 

Maar in het veld onmisbaar en altijd even fel 

Bauke, een nieuwe aanwinst uit Tijnje overgenomen 

Kon op het veld ook menig tegenstander dwarsbomen 

En dan de Tegeltjes te beginnen met Tim 

Een kleine doorzetter in de spits maar ook achterin 

En dan Huub wist ook menig voetballer te storen 

En is het eindelijk gelukt na vele pogingen voor de ploeg te scoren 

En dan onze dames in het veld 

Drie hadden we dit seizoen bij elkaar opgeteld 

Pytsje vanuit het damesvoetbal wou het bij ons proberen 

En heeft in het team al veel kunnen leren 

Jitske, niet altijd even opvallend in de groep maar een vast baken 

Heeft ook dit seizoen onmisbare acties weten te maken 

En dan nog Lyanne onze vaste rechtsvoor 

Voetbalt vele jongens omver en gaat richting goal er dwars door 

Dejan, onze spits en kleine man 

Heeft veel geleerd en kon er ook wat van 

Jentje als altijd linksvoor in het veld 

Heeft wederom weer veel gescoord bij elkaar opgeteld 

En tot slot natuurlijk Gerben onze voetbalster 

Tot ergernis en irritatie van de tegenpartij, voetbalde iedereen omver 

Jongens en meiden jullie hebben supergepresteerd 

En hopelijk hebben jullie dit seizoen ook veel voetbal en teamgevoel 

geleerd 

Volgend seizoen zal waarschijnlijk minder makkelijk zijn 

Maar zal jullie voetbaltalent ten goede komen en dat is ook fijn 

Wat meer tegenstand is voor iedereen beter in het elftal 

Opdat jullie voetbalkwaliteit nog beter worden zal 

https://www.101woonstickers.nl/a-24419176/muurstickers/muursticker-voetbal/


  

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een goed en sportief 2018 

Jan en Anneke     
 

Oldeboorn J015-1 – Rijperkerk/Suawoude J015 
Op zaterdag 23 december moesten we voetballen tegen 

Rijperkerk/suawoude. We moesten thuisvoetballen, de eerste helft stonden 

de we 3-0 voor. Na de rust werd het 3-2 maar toen kregen. we een penalty 

mee omdat de tegenpartij hands had gemaakt. Tamme mocht hem nemen en 

scoorde de 4-2. Daarna maakten hun er nog 4-3 van, maar na die 4-3 

maakten wij er 6-3 van. Toen was het einde wedstrijd en waren we 

kampioen. We gingen na de wedstrijd patat eten. 

Groetjes Ralf van Warmerdam 

 

Voetbalverslag zaaltoernooi 27 januari 2018 E1 te Langezwaag 
De eerste wedstrijd is Aldeboarn 1 tegen Aldeboarn 2. Sem is de eerste 

wedstrijd keeper en dan natuurlijk nog wat spelers in het veld. De wedstrijd 

is begonnen. Gelijk heeft Gian de bal en scoort 1-0 voor Aldeboarn 1. En 

dan is de aftrap genomen we pakken gelijk de bal weer af. Aldeboarn 2 

verdedigd goed maar niet goed genoeg. Dus scoort Syb. Het staat al 2-0 in 2 

min. Mooi dat gaat lekker. En dan heeft Aldeboarn 2 een kans maar ze 

schieten mis. Dan scoort Storm met een voorzet van Jesse. Het staat alweer 

3-0. En even later scoort Gian nog de 4-0. En dan heeft Sem een mooie 

redding. En de tijd is om. Een mooie eerste wedstrijd 4-0 gewonnen. Op 

naar de tweede wedstrijd. De tweede wedstrijd is tegen Aengwirden. Deze 

keer is Gian keeper. Meteen een mooi schot van Jesse maar jammer de 

kieper houd de bal tegen. Aengwirden komt door de verdediging heen en 

scoort 0-1. Dat gaat niet heel goed. En daarna scoren ze nog een doelpunt 0-

2. Aengwirden scoort nog een goal de derde al. En dan maakt Gian een 

mooie redding. Jammer de wedstrijd is voorbij 0-3 verloren.  Op naar de 

laatste wedstrijd. Dit maal tegen Langezwaag. Sjoerd maakt een paar mooie 

acties met Jesse helaas de keeper houd de bal tegen. Jammer de 

tegenstanders scoren 0-1. Nou 0-1 verloren. We hebben dus 1 gewonnen en 

2 verloren. Groetjes Gian Andringa 

 

 

 

 

 



  

Interfjoetje 
 

Naam: Jisk Oosterbaan 

Geboren: 13 november 2001 

Speelt in: VV Oldeboorn 3e 

Gespeeld in:  VV Oldeboorn B’s, C’s, D’s, E’s en F’s. 

Roken/alcohol: Mag niet van mijn moeder. 

Kan sex voor de wedstrijd: Alles mag 

Beste boek: Wilde Wietse 

Beste film: American Psycho 

Beste acteur en/of actrice: Tommy Wiseau 

Lievelingskost: Biefstuk. 

Hobby,s: Voetballen en bier 

Mooiste man en/of vrouw: Margot Robbie 

Favoriete club: Feyenoord 

Favoriete speler: Zlatan Ibrahmovic 

Beste trainer: Giovanni van Bronckhorst 

Slechtste trainer: Danny Blind 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Feyenoord 

Favoriete televisieprogramma: Family Guy 

Favoriete televisie presentator: Eric Andre 

Kwal van de televisie: Gele haarkwal.. 

Favoriete muziek: Blues / rock / rap 

Favoriete andere sport: Basketbal  

Onderschatte voetballer:  Jisk Oosterbaan 

Overschatte voetballer:  Alle Ajacieden  

Hoogtepunt: Feyenoord kampioen. 

Dieptepunt: Feyenoord niet kampioen 

Beste krant/tijdschrift: VI 

Een hekel aan:  Mijn moeder die zeurt 

Bewondering voor: Mijn moeder als ze niet zeurt 

Kwal van de voetballerij: Frank Snoeks 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Bear Grylls  

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Presentators rtl boulevard 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Sybrand Oosterbaan 

Voetbal is:  Een leuke recreatieve sport.  

Wat je verder altijd al kwijt wou: Niks . 

 

 

 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is D: Als de vrije schop wordt genomen door de 

aanvallende partij op de lijn van het doelgebied, dan mogen de 

tegenstanders op de doellijn, tussen de palen, staan. 

 

Lijst entree loten verkoop 
Zondag 11 februari 

Oldeboorn 1 – Irnsum 1    14.00 

Fenna en Astrid 

 

Zondag 25 februari 

Oldeboorn 1 – Terschelling 1    11.45 

Maayke en Ingrid 

 

Zondag 18 maart 

Oldeboorn 1 – Read Swart 1    14.00 

Sietie en Anet 

 

Zondag 1 april 

Oldeboorn 1 – Black Boys 1    14.00 

Mirjam en Marloes 

 

Zondag 8 april 

Oldeboorn 1 - ONB 1     14.00 

Marjan en Moniek 

 

Zondag 22 april 

Oldeboorn 1 – Thor 1     14.00 

Wendy en Froukje 

 

Zondag 29 april 

Oldeboorn 1 – Nieuweschoot 1   14.00 

Rixt en Bea 

 

Zondag 20 mei 

Oldeboorn 1 – Oosterlittens 1   14.00 

Jannie en Bea 



  

Barlijst zondag seizoen 2018! 
 

 

4/2 9.00 – 12.45 

u 

Wiemer Dekker 

en Robert  van 

Roeden 

12.45 - 

sluiting 

Geen wedstrijd 

11/2 9.00 – 12.45 

u 

Anno Huisman 

en Tim 

Tjoelker 

12.45 - 

sluiting 

Robin Faber en 

Rico Hielkema 

25/2 9.00 – 12.45 

u 

Johannes vd 

Wal en Leon 

Siemonsma 

12.45 - 

sluiting 

Rommy vd Berg 

en Ynga 

Reitsma 

4/3 9.00 – 12.45 

u 

Geen 

wedstrijden 

12.45 - 

sluiting 

Iwan Huitema 

en Wilco vd 

Harst 

18/3 9.00 – 12.45 

u 

Dennis Faber 

en  Henk de 

Jong 

12.45 - 

sluiting 

Jan Hendrik vd 

Wal en Jurrit 

Dijkstra 

1/4 9.00 – 12.45 

u 

Geen 

wedstrijden 

12.45 - 

sluiting 

Douwe Hein 

Akkerman en 

Erben Hof 

8/4 9.00 – 12.45 

u 

Johannes 

Watzema en BP 

Kleefstra 

12.45 - 

sluiting 

Aaltsen 

Bergsma en 

Wolter Brak 

22/4 9.00 – 12.45 

u 

Tom Proot en 

Hotse Dekker 

12.45 - 

sluiting 

Ate Bergsma en 

Jarno 

Doornekamp 

 

29/4 9.00 – 12.45 

u 

Geen 

wedstrijden 

12.45 - 

sluiting 

Max Antonissen 

en Hessel 

Heerma 

6/5 9.00 – 12.45 

u 

Johannes 

Nijdam en 

Tjitze 

Brandsma 

12.45 - 

sluiting 

Geen wedstrijd 

20/5 9.00 – 12.45 

u 

Arnold Hobma 

en Sietse vd 

Brink 

12.45 - 

sluiting 

Arnold 

Oosterbaan en 

Jelle Jacob de 

Vries 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 10 februari 

Oldeboorn JO15-1 Gorredijk JO15-2  11.00 

Oldeboorn JO13-1 – SJO WTTC JO13-1 09.30 

Wolvega JO11-4 – Oldeboorn JO11-1  10.15 

Oldeboorn JO9-1 – RWF JO9-2   09.00 

Jo7-1 spelen 3 wedstrijden in Irnsum  10.00  

 

Zondag 11 februari 

Oldeboorn 1 – Irnsum 1    14.00 

Oldeboorn 2 – Gorredijk 4   10.30 

Oldeboorn 3 – Nieuweschoot 3   10.00 

 

Zaterdag 17 februari 

Sport Vereent JO13-1 – Oldeboorn JO13-1 09.00 

Oldeboorn JO11-1 – Oudehaske JO11-1 09.00 

Oldeboorn JO10-1 – Warga/WWS JO10-1 10.00 

Be Quick Dokkum JO9-3 – Oldeboorn JO9-1 08.45 

Jo7-1 spelen 3 wedstrijden in Tijnje  09.00  

 

Zondag 18 februari 

Dronrijp 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Gorredijk 5 – Oldeboorn 2   12.00 

SWZ Boso Sneek 4 – Oldeboorn 3  10.30 

 

Zondag 25 februari 

Oldeboorn 1 – Terschelling 1   11.45 

Oldeboorn 2 – GAVC 3    10.30 

Oldeboorn 3 – FFS 3    10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 
 

 

  

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   



   

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 

 



  

 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


