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Lieve Déjan, 

Ik weet nog goed het moment te herinneren waarop jij in ons team kwam. 

Op één van de eerste trainingen vroeg ik wie keeper wilde worden, want we 

hadden een nieuwe keeper nodig. Meteen stak jij je hand op, samen met 

Huub. Huub werd de nieuwe keeper, jij had eerst nog wat trainingen nodig 

om keeper te kunnen zijn. Maar je hield vol. Je keeperhandschoenen nam je 

altijd mee en iedere training en wedstrijd vroeg je weer: wanneer mag ik 

keepen? Dat vond ik best lastig. Je wilde zo graag, maar eigenlijk kon het 

nog niet. Je kwam voorin te spelen. Op deze plek moest je eerst ook veel 

leren. Logisch, want je voetbalde voor het eerst. Maar je was enthousiast, 

zette je voor 100% in en genoot om te voetballen. Het voetballen ging 

steeds iets beter en wat was je trots op een geslaagde actie of als je bijna 

een doelpunt had gemaakt. Dan kwam je in de rust of na de wedstrijd gelijk 

naar me toe. Jurjen, heb je het gezien? Ik heb bijna gescoord. En aan het 

einde van vorig seizoen was het dan zover. Je scoorde je eerste doelpunt 

voor VV Oldeboorn. Wat een feest! Dit seizoen werd je ingedeeld bij de 

C’s. Met dit team werd je kampioen, maar voor jou was het beter om een 

stapje terug te doen. Zodoende kwam je weer bij ons in het team. Je hebt 

meegespeeld in een zaaltoernooi en 2 weken terug in de competitie tegen 

Oudehaske. Je was alweer beter geworden en maakte een aantal mooie 

acties. Bij één daarvan werd je onderuit gehaald en kregen we een 

strafschop. Wie moest hem nemen? Het team gaf zelf het antwoord. Déjan 

moet hem nemen. Je schoot de bal onberispelijk binnen. 2-0. Wedstrijd in 

de tas. Gejuich op het veld en langs de lijn waar je ploeggenoten van de C’s 

stonden te kijken. En dan ineens ben je er niet meer. Iedere schooldag 

fietste je bij ons langs, weer of geen weer. Een bizar ongeluk is je fataal 

geworden. Dit is niet te bevatten. Een lege plek is in ons team gekomen. We 

zullen je ontzettend missen. Lieve Déjan, rust zacht. 

Namens D1 Jurjen de Jong 

 
Helaas is het ongeluk dat ons jeugdlid Déjan twee weken geleden heeft 

gehad hem 25 maart fataal  geworden. Zondag 25 maart hebben we met 

zowel Déjan en Cédric hun medespelers, ouders, leiders en vrienden in de 

kantine stil gestaan bij dit grote verdriet. Op verzoek van Henry-Jan, 

Henriētte en Cédric krijgt de foto die is gebruikt bij de herdenkingsplaats in 

de kerk, een mooi plekje in de kantine. Rust zacht leave Déjan  

 

 

 



  

Piet`s overzicht 

Het is dan nu eindelijk een feit. Oldeboorn 1 

draagt de rode lantaarn. Helaas werd 

afgelopen zondag de cruciale thuiswedstrijd 

tegen de nummer laatst Black Boys met 3-4 

verloren. Dit na een 1-4 achterstand. De wake 

up call kwam iets te laat en dat resulteerde dus 

in de laatste plaats op de ranglijst. Nu is er in 

principe nog niks aan de hand, want ons 

vlaggenschip moet nog maar liefst 12 wedstrijden spelen. Het lijkt er dus op 

dat ze tijdens het WK nog bezig zullen zijn…Zeker als ze ook nog eens 

worden veroordeeld tot het spelen van play off wedstrijden.. Zondag a.s. 

weer een thuiswedstrijd. Nu zal toch ONB eraan moeten geloven. Dan 

wordt op donderdag 12 april de inhaalwedstrijd  in en tegen Blue Boys uit 

Nijbeets om 18.30 u. gespeeld. Zondag 15 april gaan ze naar 

Zwaagwesteinde. De kop ervoor jongens, en zorg ervoor dat Oldeboorn een 

4
e
 Klasser blijft! Oldeboorn 2 mag zondag a.s. ook thuis spelen en wel 

tegen FFS 2. Een week later gaan ze naar Drachten (ONB 4). Tussendoor 

spelen ook zij op donderdag 12 april een inhaalwedstrijd en wel thuis tegen 

Thor 2 (18.30 u.) Zij moeten nog liefst 13 wedstrijden spelen! Oldeboorn 3 

staat nog steeds onveranderd op de laatste plaats met slechts één schamel 

puntje. Hopelijk komt hier zondag a.s. verandering in. Ze ontvangen dan 

thuis Blauwhuis 2, en dat zal ook wel weer een moeilijke opgave worden. 

Dan een week later maar weer proberen in de uitwedstrijd tegen Warga 3. 

Oldeboorn 35+ zou vrijdag a.s. de competitie hervatten in Joure, maar deze 

wedstrijden blijken te zijn verplaatst naar 18 mei volgens welingelichte 

bronnen. Oldeboorn VR 1 en VR 2 gaan komende vrijdag wel weer van 

start en wel op ons “thuis circuit”. Vanaf 19.30 u. zijn onze plaatselijke 

vedettes weer te bewonderen in o.a. wedstrijden tegen Mildam, 

Oosterlittens en een echt onderonsje tussen beide teams…Als dat maar 

goed gaat.. Oldeboorn JO15-1 heeft het wat moeilijker dan voor de 

winterstop. Tegen SJO WTTC werd het nog 3-3, maar afgelopen zaterdag 

liepen ze tegen een eclatante 10-2 nederlaag op in Drachten. Zaterdag thuis 

tegen Read Swart maar weer proberen. Dan zaterdag 14 april op naar 

Heerenveense Boys om weer wat puntjes te pakken. Oldeboorn JO13-1 

wist Wolvega op 2-2 te houden. Ze hebben een paar moeilijke weken achter 

de rug, maar gaan hopelijk zaterdag a.s. de draad weer oppakken in 

Gorredijk. De week erop mogen ze dan thuis spelen tegen Joure. 

Oldeboorn JO11-1 speelde ook al gelijk. Tegen Joure werd het 5-5. Helaas 

moesten ze zaterdag j.l. het onderspit delven in en tegen Read Swart De 

Knipe (7-2). Zaterdag gaan ze naar Grou. En dan spelen ze op woensdag 11 



  

april a.s. om 18.30 u. thuis de bekerwedstrijd tegen SWZ Boso Sneek JO11-

4. Op zaterdag 14 april spelen ze thuis tegen Irnsum. Oldeboorn JO10-1 

won met maar liefst 4-8 in Jelsum van DTD. Zaterdag a.s. ontvangen ze 

Akkrum en een week later spelen ze uit tegen Warga/WWS. Oldeboorn 

JO9-1 wist met 4-3 van Heerenveen te winnen en gaan daar komende 

zaterdag een vervolg aan geven in Aengwirden. Op 14 april ontvangen ze 

dan Drachten. Oldeboorn JO7-1 wist op 24 maart maar liefst 2 

overwinningen binnen te slepen. Irnsum ging er met 7-4 op en Tijnje werd 

met 8-3 huiswaarts gestuurd. Voor de komende weken zie ik geen 

wedstrijdprogramma voor deze kabouters. Allemaal veel sterkte de 

komende weken. 
 

Uit onze clubbladen (39) 
BAKHUIZEN 1 – OLDEBOORN 1 zondag 23 october 

Bij genoeg deelname zal er per bus worden gereisd, opdat trouwe 

supporters ook ditmaal ons elftal kunnen vergezellen. De kosten bedragen 2 

gulden per persoon. U kunt zich opgeven tot dinsdag 18 october n.m. 8 uur 

bij Piet v.d Feer, Gerrit Otter en Jelke Bethlehem. Dit is als proef. Is de 

belangstelling niet voldoende dan kan het niet doorgaan.   

(overgenomen uit clubblad 7 – 7
e
 jaargang – 12 october 1966) 

 

EVEN ATTENTIE 

Toen na afloop van de wedstrijd Oldeboorn 1A – Akkrum 1A, een week of 

vier geleden, één van de Akkrum spelers, zijn tas op de brommer wilde 

binden, bleek zijn snelbinder er niet meer op te zitten. Daar hier nooit iets 

wordt ontvreemd, vermoeden we dat hier kinderen in het spel zijn. 

Misschien heeft een ouder wel eens gedacht “waar komt dat ding vandaan”. 

Mocht het zo zijn, zoudt U hem dan even willen terugbrengen bij W. de 

Vries. Wij zorgen er dan wel voor dat hij weer ter plaatse komt. Bij 

voorbaat onze hartelijke dank voor Uw medewerking. 

(overgenomen uit clubblad 8 – 7
e
 jaargang – 18 october 1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Tijdens een oponthoud meldt een te laat komende speler zich volgens de 

regels bij de scheidsrechter. Beiden staan dan binnen het speelveld. De 

scheidsrechter controleert het schoeisel van betreffende speler en geeft hem 

op grond daarvan geen toestemming mee te doen. Daarop beledigt de speler 

de scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter? 

A. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, 

maar laat een invaller toe, omdat het spel “dood” was toen de scheidsrechter 

beledigd werd; 

B. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, 

maar laat een invaller toe, omdat de speler nog niet meegespeeld had toen 

hij de scheidsrechter beledigde; 

C. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, 

maar laat geen invaller toe, omdat de te laat komende speler geacht wordt 

deel uit te maken van zijn ploeg; 

D. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, 

maar laat een invaller toe, omdat het spel nog niet was hervat. 

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

Wedstrijdverslagen 
Black Boys beëindigt mythe 

Black Boys heeft aan de mythe met de naam Oldeboorn een einde gemaakt. 

Daar waar de ploeg uit het dorp van de gondelvaart in de voorbije jaren 

steeds veel te sterk was en zich tot een soort van "Angstgegner" ontpopte, 

waren de "All Blacks" vandaag de bovenliggende partij met een 4-3 zege 

als gevolg. De thuisclub nam na een kleine twintig minuten via een treffer 

van Robert van Roeden een 1-0 voorsprong en daarmee leek het dezelfde 

kant op te gaan als in de vorige onderlinge confrontaties. De formatie van 

trainer Richard Venema had het antwoord echter snel paraat en dankzij een 

treffer van Dennis Niemarkt werd het evenwicht luttele minuten later al 

weer hersteld. Dat evenwicht bleek in de tweede helft lang bestendig, doch 

na dik twintig minuten maakte Black Boys dankzij twee treffers van Kewin 

de Jong het verschil. Toen Dennis Niemarkt er met nog iets meer dan tien 

minuten op de klok 4-1 van maakte, leek de buit binnen. De Zwartjes 

kregen het in de slotfase echter nog Spaans benauwd, toen Robert van 

Roeden namens Oldeboorn de marge tot 4-3 terugbracht. Verder liet Black 

Boys het echter niets meer toe en uiteindelijk trok men de voorsprong over 

de streep. Met die zege deed Black Boys de laatste plaats in de vierde klasse 

A over aan Oldeboorn. Komende zondag ontvangen de Snekers 

Terschelling, de ploeg van oud-trainer en toekomstig supervisor J. Booij. 

 



  

Interfjoetje 
Naam: Henk Vink 

Geboren:18-07-1963 

Speelt in: voetballer in ruste 

Gespeeld in: alle teams waarbij het langst in het café elftal van Moeke de 

Bruin 
Roken/alcohol: beide ,slechte eigenschap 

Kan sex voor de wedstrijd: zelfs in de pauze 

Beste boek: da Vinci code  

Beste film: the Godfather, Once upon a time in the west 

Beste acteur en/of actrice: Claudia Cardinale wat een ogen 

Lievelingskost: stamppot 

Hobby,s: muziek, werk als steward, en voetbal volgen 

Mooiste man en/of vrouw: Tarja Turunen zangeres ex Nightwish 

Favoriete club: Feyenoord  

Favoriete speler: heb een zwak voor Buffon pracht mens 

Beste trainer: Jupp Heynckes straalt rust uit en blijft menselijk 

Slechtste trainer: alle die lui die zich als een randdebiel gedragen aan de 

zijlijn 
Welke club wordt dit jaar landskampioen: de lampjes oftewel die club uit 

Eindhoven 
Favoriete televisieprogramma: vond de luizenmoeder wel erg vermakelijk 

dit jaar 
Favoriete televisie presentator: Wilfred Genee, Jinek, Carlo Bosschard 

Kwal van de televisie: Gordon-Barbi-Albert Verlinde plus alle riool 

journalistiek , Matthijs van Nieuwkerk en de firma Harry Mens 
Favoriete muziek: hardrock-progressieve rock,en de jaren 60 en 70 ties 

Favoriete andere sport: K1,F1,en kijk graag darten 

Onderschatte voetballer: Odegaard wordt helaas verkeerd gebruikt bij 

Heerenveen 
Overschatte voetballer: Bas Dost en Vincent Jansen samen  

Hoogtepunt: kampioenschap Feyenoord na 18 jaar wachten 

Dieptepunt: het gebeuren met NOURI ,dan is voetbal niet meer zo 

belangrijk 
Beste krant/tijdschrift: lust for life muziekkrant 

Een hekel aan: de hedendaagse wereld politiek corrupte maffia bende 

Bewondering voor: the jongetjeThijm van serious request, 

Kwal van de voetballerij: Mourinho wat een gedrocht 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Rene van der Gijp,Lieke Martens 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: ik vier nooit een verjaardag 



  

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: ik vind Lianne Huitema een 

enorm talent 
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: er zijn zeker 

dingen die voor verbetering vatbaar zijn ,waar zijn de keepertrainers? 
Voetbal is: vermaak voor jong en oud en maak gebruik van het talent van 

anderen om door te groeien als jeugdtrainers 
Wat je verder altijd al kwijt wou: Dat een ieder die lid is of ouder is van 

een jeugdlid dat we met zijn allen deze club overeind kunnen houden met 

de nodige betrokkenheid van een ieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Robert van Roeden 11 
Douwe Hein Akkerman 5 

August Faber 4 

Ate Bergsma 4 

Ids Tijsma 4 

Arnold Hobma 3 

Wietse Huisman 3 

Johannes Nijdam 3 

Rik van Santen 3 

Aalsen Bergsma 3 

Tjitze Brandsma 2 

Hotze Dekker 2 

Sietse van der Brink 2 

Erben Hof 2 

Stefan Oosterbaan 2 

Anno Huisman 1 

Tom Proot 1 

Robin Faber 1 

Iwan Huitema 1 

Arnold Oosterbaan 1 

Tim Tjoelker 1 

Jurrit Dijkstra 1 

René Spinder 1 

Ronald van Warmerdam 1 

 

 



   



  

Jeugdverslagen 
JO11-1: Overtuigend Winterkampioen,  

als team en op unieke wijze! 
Aldeboarn, zaterdag 17 maart 2018. Een stoet auto’s trekt stapvoets door de 

straten in het dorp van de Tuorkemjitters. Uit de auto’s hangen enthousiaste 

jongens en een prachtige meid! Wapperende vlaggen, toeters en veel 

beweging. Het oogt wild, het is luidruchtig maar zodra de stoet nadert zien 

we vooral dat het enorm gezellig en feestelijk is. Alles werkt aanstekelijk. 

Mensen, jong en oud, worden ondanks de striemende koude oostenwind, 

verleid de straat op te gaan en vormen op deze manier een lange erehaag. 

Het verkeer uit tegenstelde richt maakt ruim baan een deelt mee in alle 

feestvreugde. Vrolijke mensen, feestende mensen, emotionele mensen maar 

vooral trotse mensen! Pakes, beppes, broertjes, zusjes, vriendjes en 

vriendinnetjes, buurvrouwen, buurmannen en natuurlijk memmen en heiten! 
Afgelopen zaterdag 17 maart is het talentvolle voetbalteam JO11-1 op 

spectaculaire wijze gehuldigd. Onze jongens en dame zijn winterkampioen 

geworden! Nadat een eerdere poging om dit geweldige team te huldigen 

mislukt was, vanwege afgelastingen door sneeuw en kou, kon het zaterdag 

gelukkig wel door gaan. De voetbalkantine was feestelijk versierd en onder 

luide muziek: ”we are the champions”, werd het team met luid applaus 

binnen gehaald. De mannen en dame kregen een mooie medaille aan een 

zwart wit lint uitgereikt, waarna de kurken van de champagne luid knalden! 
Hotel de Post was zo vriendelijk om speciaal de keuken ’s morgens al op te 

starten. De geleverde patat smaakte heerlijk en vond gretig aftrek! Sponsor 

Gauke ten Hoor, van het gelijknamige restauratie en timmerbedrijf ten 

Hoor, vertelde overmand met emoties, enorm trots te zijn op het team en de 

geleverde prestatie. Dat deze prestatie uniek is blijkt wel uit het feit dat dit 

team pas sinds afgelopen gondelvaart samen is. Op voorhand werd dit door 

de plaatselijke voetbal deskundigen als een grote uitdaging gezien. Voor de 

trainers een uitdagende taak om de individuele talenten en ego’s van diverse 

pluimage samen te brengen en om te smeden in een team. Zeker als je 

meeneemt dat de verschillende trainers nog jong en in het begin van de 

trainers carrière staan. Echter met een ongelooflijke drive, een niet te 

temmen enthousiasme, grote diversiteit en misschien ook wel mee geholpen 

met de grote hoeveelheid voetbal ervaring, tot op nationaal niveau, heeft 

erin geresulteerd dat individuele sterren plaats maakten voor structuur en 

discipline waardoor er uiteindelijk een team opstond! Niks anders dan 

complimenten! Het team werd ingeschreven voor de beker. Na vele jaren 

afwezigheid veelal tgv gondelvaart verplichtingen werd het nu, mede 

gedreven door de late seizoenstart, tijd voor een bekerronde. Door velen 

werden de bekerwedstrijden gekwalificeerd als trainingswedstrijden, 



  

wedstrijden om het team verder te laten groeien en voor te bereiden op de 

competitie. Het team dacht hier echter geheel anders over en heeft een veel 

scherpere ambitie uitgesproken. Trainen doen we op de training, ferliesen 

staat niet in een mijn woordenboek. Gezelligheid mag, maar dan buiten de 

lijnen en bij voorkeur achter het hek. De aanloop was nog stroefjes, shirtjes 

vergeten in eerste uit wedstrijd en veel te zachte ballen mee. Nervositeit 

loopt op! Bij begeleiding dan, het team blijft echter uiterst cool en relaxed. 

3 bekerwedstrijd volgen en de motor gaat lopen. De sfeer stijgt en het team 

wordt nog meer team. Verbluffende resultaten! In drie bekerwedstrijden 

worden geen punten gemorst, alles wordt in winst omgezet. Het regent 

doelpunten, 45 goals in 3 wedstrijden met slechts 4 tegendoelpunten. 
Deze resultaten geven vertrouwen en daar gaan we de competitie mee in. 

Eerste competitiewedstrijd is meteen een derby op het scherpst van de 

snede in Tijnje. Een gelijk opgaande strijd en score. Alles en iedereen denkt 

aan een gelijkspel. Dit team echter niet! In de slot fase wordt de volle buit 

alsnog binnen gehaald. Dit knappe maar doch krappe resultaat is aanleiding 

voor het team om de tactiek ter discussie te stellen. Crisis dreigt! Gaan er 

koppen rollen? Gaat dit negatieve effecten geven? Het team kiest. Tactische 

aanpassingen! Het aanvallende karakter verder versterken. Spelen op helft 

tegenstander. Balbezit. Je moet immers op de helft zijn van de tegenstander 

met de bal om te kunnen scoren. Het team spreekt af om met zijn allen aan 

te vallen en bij balverlies ook met zijn allen te verdedigen. We nemen 

afscheid van traditionele rollen en introduceren rollen waarbij 

loopvermogen en discipline wordt gevraagd. Dit gaat niet zonder slag of 

stoot. Kramp, steken, zweet, en misschien ook wel bloed en tranen. In dit 

team valt alles echter snel op zijn plek. De resultaten zijn verbluffend. De 

een na de andere tegenstander wordt aan de kant gezet met sprekende 

cijfers. Zelfs in de laatste wedstrijd wordt de nog enige overgebleven 

concurrent aan de kant gezet. Het in grote getallen meegereisde publiek 

wordt nimmer teleurgesteld en wordt keer op keer getrakteerd op prachtige 

spel en een regen aan doelpunten! Resultaat: geen verliespunten, 83 goals 

voor en ondanks het aanvallende systeem slechts 17 goals tegen. 
 
Resultaten op een rij: 

- Winterkampioen! 

- Eerste in bekerronde en geplaatst voor grote bekerronde! 

- 132 goals waarbij Alle Spelers hebben gescoord! Uniek!!!! 

 
Dit alles is de voedingsbodem geweest voor deze prachtige, feestelijke en 

vooral gezellige huldiging! 
 



  

Spelers bedankt! Trainers bedankt! Scheidsrechters bedankt! 
Ouders/publiek/vrijwilligers bedankt! 
Tot slot willen we Tygo bedanken voor de fijne jaren. Tygo stopt op het 

hoogte punt zoals hij dat zelf noemt en gaat zich volledig op judo 

concentreren. Tygo, het was altijd erg gezellig en we kunnen ons nog je 

eerste goal in Heerenveen herinneren, wat een afstandsschot! Rechts in de 

kruising! Streep!  Wat een goal! Veel succes met judo en we hopen je ook 

zeker weer op de voetballen terug te zien! Voor 2018 heeft de KNVB  JO-

11 inmiddels ingedeeld in een hogere klasse. Voor de beker draaien we mee 

in een competitie met daarin teams uit de 4 noordelijke provincies.  
Jeroen Witteveen en Leoniek Boersma  

 

DTD JO10-2G – Oldeboorn JO10-1 24-03-2018 
DTD, wat is dat? DTD staat voor “De Trije Doarpen”.  

We moesten helemaal naar Koarnjum. 

Na 5 minuten een doelpunt voor DTD. 

Fokko maakte al snel de 1-1. Hij zorgde ook voor de 2-1. 

DTD maakte een eigen doelpunt, 3-1. Maar ze kwamen terug met een goal 

3-2. In de tweede helft zorgde Fokko al snel voor de 4-2. Maar ook DTD 

schoot raak 4-3. Atte maakte speciaal voor zijn jarige moeder een doelpunt 

en stond het 5-3. Wesley maakte het zesde doelpunt. Na een prachtige 

voorzet van Thomas, weet Atte nogmaals te scoren 7-3. Na nog een 

doelpunt van Fokko is het 8-3. DTD benut nog een kans 8-4. 

Goed gespeeld jongens! Sander onze keeper zorgde ook voor een aantal 

mooie reddingen! Hans Poepjes 

 

Voetbalverslag Oldeboorn JO7-1 
Alweer de laatste competitie wedstrijd voor de heren en dames van JO7. ( 

Tijm, Hein, Aron, Antsje en Bracha). En wat hadden ze er zin in, in de auto 

hadden ze het al over vet veel scoren. En of dit gelukt is!  Er stonden 2 

wedstrijden op het programma, 5 tegen 5 op het sportpark te Irnsum.   

Irnsum- Oldeboorn 4-7 
De eerste minuten waren de dames en heren een beetje onder de indruk en 

hadden ze hun plekje op het veld nog niet echt gevonden. Ze stonden na 3 

minuten door 2 mooie lange ballen van Irnsum al met 2-0 achter. Maar 

daarna hadden ze het trucje snel door en lieten ze na overleg een spelertje 

achter in de verdediging hangen en een speler op het middenveld.  De 2-1 

hangt in de lucht, en ja hoor na een mooie hoekschop van Tijm, scoort 

Antsje het eerste doelpunt. Al gauw kregen ze alweer een tegendoelpunt 3-1 

voor Irnsum. Maar Aron zijn spits kwaliteiten kwamen op dreef en scoorde 

al gauw 2 doelpunten. 3-3 Achterin werd er goed verdedigd door Bracha en 



  

Hein had een mooi overzicht op het middenveld. Irnsum had wederom een 

mooie actie, 4-3. Leuk samenspel en men is al echt aan het overspelen en 

naar elkaar aan het roepen. Aron scoorde wederom na een mooie lange bal 

van Tijm 4-4. Toen was het hek van de dam. Er werden nog 2 mooie 

doelpunten gescoord door Aron en de eindstand was 7-4.  Ze konden even 5 

minuten op adem komen, want Tijnje stond al in het veld om de 2
de

 

wedstrijd te gaan spelen.  

Oldeboorn- Tijnje 8-2 
Een mooi samenspel tussen Aron en Antje, zorgt ervoor dat onze dame al 

snel 1-0 maakt voor Oldeboorn. Hein heeft weer mooi het overzicht op het 

middenveld en speelt een mooie lange bal naar Aron en deze maakt het 

prima af met een doelpunt 2-0. De aanvalslinie kan de hele wedstrijd 

vertrouwen op een stabiele verdediging. Bracha werkt alle ballen netjes 

weg. En ja hoor, met een afstandsschot van 30 mtr. scoort Tijm de 3-0. Hier 

blijft het niet bij want Antsje heeft de smaak te pakken en scoort 4-0. Aron 

heeft er ook weer een in de benen en wederom een goal 5-0. Tijm en Hein 

hebben beide het middenveld onder controle en zijn beide zowel 

verdedigend als aanvallend in top vorm. Tijnje gaat het toch nog proberen 

met 2 lange ballen, beide raak 5-2. Bracha laat zich niet kennen en schopt 

de bal een aantal keren weg en voorkomt een aanval vanuit Tijnje. Aron 

sluit de prachtige wedstrijd nog af met 3 goals. Eind stand 8-2.  

Prachtig team, wat in een jaar tijd een mooie ontwikkeling heeft laten zien. 

Ze beginnen het spelletje te snappen en ze hebben plezier. Op naar volgend 

seizoen!  

1 april grappen 
Olifantenpoep 

Voormalig burgemeester Bram Peper van Rotterdam trapte er ooit in: de 

grasmat in de Kuip zou bemest worden met olifantenpoep en daarom 

moesten de thuiswedstrijden opgeschoven worden. ‘Bespottelijk en 

provinciaals’ noemde hij het. Anderen vroegen zich af hoe lang de stank 

zou blijven hangen en hoe het zou aflopen wanneer een bal gekopt zou 

moeten worden. Gemeen feitje: het bericht werd al verstuurd op 21 maart. 

 

Oefenpotje met Messi 
Ludiek? Ja. Geloofwaardig: nee. Topklasser IJsselmeervogels beweerde te 

mogen oefenen tegen FC Barcelona. ,,Aansluitend de wedstrijd is er voor 

de jeugd gelegenheid om met Lionel Messi op de foto te gaan”, zo meldde 

de voetbalclub in 2015. 

 

 



  

De 1 aprilgrap van Panorama 
We schrijven februari 1986. Het Nederlands elftal heeft zich in een 

tweeluik met België niet weten te plaatsen voor het WK voetbal in Mexico. 

Het direct rood van Wim Kieft in de heenwedstrijd en het tegendoelpunt 

van Georges Grün deden het keurkorps van bondscoach Leo Beenhakker de 

welbekende das om. Op het wereldrecord dominostenen omgooien na ging 

het over het algemeen zeer slecht met de prestaties van de Nederlanders op 

het internationale sportpodium. Het Nederlandse sportgilde hadden een 

sportieve topprestatie nodig en wel snel. Op een zonnige woensdag ergens 

in maart van het jaar 1986 viel het weekblad Panorama weer bij veel 

Nederlanders op de deurmat. Met half ontblote dames, prima interviews en 

top foto’s wist de Panorama al decennia lang een breed publiek aan zich te 

binden. Bij de lezers en lezeressen was de verbazing groot na het lezen van 

de cover van de Panorama: “het Nederlandse voetbalelftal plaatst zich toch 

voor het WK in Mexico”. Het Belgische voetbalelftal bleek een grove 

administratieve fout te hebben begaan waardoor de runner up, in dit geval 

het Nederlands elftal, de Belgen zouden gaan vervangen tijdens dit 

prestigieuze toernooi. Het lag in de bedoeling dat de FIFA op 1 april een 

persconferentie zou beleggen om uitleg te geven voor welke administratieve 

wandaad de Belgen moesten boeten. Half Nederland heerste in een 

euforische stemming, mijzelf incluis. Nederland toch nog naar het WK 

voetbal, zij het via het kattenluik. Toch waren er al stemmen te horen dat dit 

wel eens een goedkope verkooptruc kon wezen om nog meer Panorama’s te 

verkopen, want wie had er nou uitleg gegeven? Zowel het 

Nederlands bondsbureau als ook dat van België was onbereikbaar voor 

commentaar; vreemd. Na veel gespeculeer was de dag dan eindelijk 

aangebroken; 1 april stond bij veel Oranjesupporters rood omcirkeld. Wat 

er die dag ook gebeurde, de FIFA belegde geen persconferentie. Ook die 

dag, 1 april, viel er weer bij veel Nederlanders een Panorama op de 

deurmat. Daarin stond te lezen dat het bewuste artikel een 1 aprilgrap 

was en dat het Nederlands elftal niet naar het WK voetbal in Mexico ging. 

Een bepaald percentage abonnees voelde zich belazerd en zegde per direct 

haar lidmaatschap op De meeste mensen konden deze 1 aprilgrap echter wel 

waarderen, want naar een WK voetbal gaan omdat een ander land een 

administratieve blunder heeft begaan; tja wie daar intrapt gelooft echt in 

fabels. 
 

 

 

 



  

Terug van weggeweest!!!!!!!!!! 
 

Deze beker kreeg ik laatst van Anneke Brandsma! 

Bij het opruimen van het huis van Klaas zijn 

moeder vond de familie deze beker in de kast. In 

de beker staat gegrafeerd : Aangeboden door de 

v.v. Oldeboorn  en  gewonnen door J.V.V. Een 

opgeheven voetbalclub uit Joure!  

Daar het seizoen vrij spoedig ten einde was, 

werd nog een seriedag gehouden. J.V.V.. won 

de eerste prijs en' Oldeboorn de tweede. Dit 

staat in een oud voetbalkrantje uit 1961.  
De beker is van 1925. 

 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: Op het moment dat de te laat komende speler 

toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter om het veld te betreden, 

is hij speler geworden. Indien hij zich dan schuldig maakt aan grove, 

beledigende taal of een scheldwoord gebruikt of niet geoorloofde gebaren 

maakt, dient hij met een veldverwijdering te worden bestraft en mag hij niet 

worden vervangen door een invaller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Vrijdag 6 april Vrouwen Aldeboarn 

Oldeboorn VR1 – Oldeboorn VR2  19.30 

Mildam VR2 – Oldeboorn VR1   20.00 

Oosterlittens VR1 – Oldeboorn VR2  20.00 

Oldeboorn VR1 – Oosterlittens VR1  20.30 

Oldeboorn VR2 – Mildam VR2   20.30 

 

Zaterdag 7 april 

Oldeboorn JO15-1 – Read Swart JO15-2 12.00 

Gorredijk JO13-2 – Oldeboorn JO13-1  12.00 

GAVC JO11-2 – Oldeboorn JO11-1  09.00 

Oldeboorn JO10-1 – Akkrum JO10-2  10.00 

Aengwirden JO9-2 – Oldeboorn JO9-1  09.30 

 

Zondag 8 april 

Oldeboorn 1 - ONB 1    14.00 

Oldeboorn 2 – FFS 2    10.30 

Oldeboorn 3 – Blauwhuis 2   12.00 

 

Woensdag 11 april (Beker) 

Oldeboorn JO11-1 – SWZ Boso Sneek JO11-4 18.30 

 

Donderdag 12 april 

Blue Boys 1 – Oldeboorn 1   18.30  
Oldeboorn 2 – Thor 2     18.30 

 

Zaterdag 14 april 

Heerenv. Boys JO15-5 – Oldeboorn JO15-1 08.45 

Oldeboorn JO13-1 – Joure JO13-6  09.30 

Oldeboorn JO11-1 – Irnsum JO11-2  09.00 

Warga/WWS JO10-1 – Oldeboorn JO10-1 09.15 

Oldeboorn JO9-1 – Drachten JO9-5  09.00 

 

Zondag 15 april 

Zwaagwesteinde 1 – Oldeboorn 1  14.00 

ONB 4 – Oldeboorn 2    10.00 

Warga 3 – Oldeboorn 3    10.30 

 

Donderdag 19 april 

Oldeboorn 2 – Gorredijk 4   18.45 



  

Bolsward 3 – Oldeboorn 3   18.45 

 
Vrijdag 20 april 35+ Akkrum 

Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2   19.30 

Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1  20.00 

Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1  20.30 

 

Vrijdag 20 april Vrouwen Easterlittens 

Oldeboorn VR1 – Oldeboorn VR2  20.00 

Mildam VR2 – Oldeboorn VR1   19.30 

Oosterlittens VR1 – Oldeboorn VR2  19.30 

Oldeboorn VR1 – Oosterlittens VR1  20.30 

Oldeboorn VR2 – Mildam VR2   20.30 

 

 

Zaterdag 21 april 

Blue Boys JO15-1 – Oldeboorn JO15-1  09.00 

Langezwaag JO13-1 – Oldeboorn JO13-1 09.00 

Akkrum JO11-3 – Oldeboorn JO11-1  10.00 

Oldeboorn JO10-1 – Suawoude JO10-1  10.00 

De Sweach JO9-1 – Oldeboorn JO9-1  09.00 

 

Zondag 22 april 

Oldeboorn 1 – Thor 1    14.00 

Oldeboorn 3 – Bolsward 3   10.00 

 

Donderdag 26 april 

Oldeboorn 2 – GAVC 3    19.00 

 

Zaterdag 28 april 

Oldeboorn JO15-1 – Gorredijk JO15-2  11.00 

Oldeboorn JO13-1 – SJO WTTC JO3-1  09.30 

Wolvega JO11-4 – Oldeboorn JO11-1  09.15 

 

Zondag 29 april 

Oldeboorn  1 – Nieuweschoot 1   14.00 

Jubbega 4 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – Nieuweschoot 3   10.00 

 

 

 



  

Donderdag 3 mei 

Oldeboorn 2 – Akkrum 3   19.00 

 

Zaterdag 5 mei 

Heerenveen JO13-5 – Oldeboorn JO13-1 09.00 

 

Zondag 6 mei 

Oldeboorn 1 – Irnsum 1    14.00 

Oldeboorn 2 – Gorredijk 5   10.30 

Oldeboorn 3 -  Irnsum 3   10.00 

 

Donderdag 10 mei 

Oldeboorn 3 – Joure 3    19.00 

 

Vrijdag 11 mei 35+ Aldeboarn 

Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1  19.30 

Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2   20.00 

Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1  20.30 

 

Vrijdag 11 mei Vrouwen Mildam 

Oldeboorn VR1 – Oldeboorn VR2  20.30 

Mildam VR2 – Oldeboorn VR1   20.00 

Oosterlittens VR1 – Oldeboorn VR2  20.00 

Oldeboorn VR1 – Oosterlittens VR1  19.30 

Oldeboorn VR2 – Mildam VR2   19.30 

 

Zaterdag 12 mei 

Oldeboorn JO15-1 – Langezwaag JO15-1 11.00 

Oldeboorn JO13-1 – Jubbega JO13-3  09.30 

Oldeboorn JO11-1 – Heerenv. Boys JO11-6 09.00 

Leovardia JO10-1 – Oldeboorn JO10-1  09.00 

Oldeboorn JO9-1 – FFS JO9-1   09.00 

 

Zondag 13 mei 

Nieuweschoot 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Heerenveen 4 – Oldeboorn 2   11.00 

SWZ Boso Sneek 5 – Oldeboorn 3  10.00 

 

Donderdag 17 mei 

Oldeboorn 1 – Read Swart 1   19.30 

Thor 2 – Oldeboorn 2    19.00 

Irnsum 3 – Oldeboorn 3    19.00 
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Vrijdag 18 mei  35+ Joure 

Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1  19.30 

Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2   20.00 

Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1  20.30 

 

Zaterdag 19 mei 

Drachtster Boys JO15-5 – Oldeboorn JO15-1 09.00 

Heerenv. Boys JO13-6 – Oldeboorn JO13-1 08.45 

Oldeboorn JO11-1 – Gorredijk JO11-3  09.00 

Oldeboorn JO10-1 – DTD JO10-2  10.00 

DWP JO9-2 – Oldeboorn JO9-1  09.00 

 

 

Zondag 20 mei 

Oldeboorn 1 – Oosterlittens 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Jubbega 4   10.30 

Oldeboorn 3 – Read Swart 4   10.00 

 

Vrijdag 25 mei 35+ de Knipe 

Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1  19.30 

Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1  20.00 

Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2   20.00 

 

Vrijdag 25 mei Vrouwen Aldeboarn 

Oldeboorn VR1 – Oldeboorn VR2  19.30 

Mildam VR2 – Oldeboorn VR1   20.30 

Oosterlittens VR1 – Oldeboorn VR2  20.30 

Oldeboorn VR1 – Oosterlittens VR1  20.00 

Oldeboorn VR2 – Mildam VR2   20.00 

 

Zaterdag 26 mei 

Oldeboorn JO15-1 0 Boornbergum JO15-1 11.00 

Oldeboorn JO13-1 – DWP JO13-1  09.30 

Aengwirden JO11-2 – Oldeboorn JO11-1 08.30 

Oldeboorn JO9-1 – Gorredijk JO9-3  09.00 

 

Zondag 27 mei 

Terschelling 1 – Oldeboorn 1    13.30 

GAVC 3 – Oldeboorn 2    12.00 

FFS 3 – Oldeboorn 3    12.15 
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Zaterdag 2 juni 

Oldeboorn JO11-1 – Heerenveen JO11-5 09.00 

Oldeboorn JO10-1 – Leovardia JO10-1  10.00 

Blue Boys JO9-1 – Oldeboorn JO9-1  11.00 

 

Zondag 3 juni 

Gorredijk 4 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – FFS 3    10.00 

 

 



   



   

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 

 



  

 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


