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Uit de bestuurskamer 

 

Rookbeleid 
Zoals al eerder vermeld mag er NIET gerookt worden in de kantine. 

Helaas zijn er toch personen die menen dit wel te moeten doen en met name 

als de “staf” is vertrokken. Het is wettelijk besloten dat er niet gerookt mag 

worden en wij als bestuur staan hier ook achter. Op zaterdag zijn er de 

jeugdteams en komen ze binnen in een “rookhok” dit is ongehoord. 

Verder hebben wij besloten dat er ook niet meer gerookt wordt boven aan 

de trap in het portiekje. 

A: de rook komt zo ook binnen  

B: mensen moeten door een poort van rokende mensen heen  

Er is een mooie plek onder het afdak waar je kan zitten. 

Tijdens de wedstrijden mag er ook niet gerookt worden in de DUG OUTS, 

liever helemaal niet door spelers, leiders en trainers tijdens de wedstrijd. 

Tijdje terug zat er een pupil van de week tussen rokende mensen. 

Laten we het beleid volgen en ook een goed voorbeeld zijn voor de jeugd. 

Namens het bestuur, Bea 

 

Bestuurlijke zaken 
“Nieuwe ronde nieuwe kansen” zo ook bij de VVO. 

Er wordt qua verdeling (bestuur)functies het een en ander gewisseld en/of 

vervangen. 

Het seizoen 2018/2019 ziet er als volgt uit: 

Dagelijks bestuur 

Jelle Jacob de Vries   voorzitter 

Jan Hendrik van der Wal  penningmeester  -

ondersteuning van       Arnold Oosterbaan en Stefan Oosterbaan 

Tim Tjoelker    wedstrijdsecretariaat   



  

ondersteuning van  Jannie Jager     

VACATURE    notulist 

Siep Bangma    sporttechnische zaken 

ondersteuning van   Leiders en trainers 

Hotse Dekker    jeugdzaken    

ondersteuning van       Alice van der Leij  jeugdsecretariaat 

     Leiders en trainers 

VACATURE    Facilitair 
 

Activiteitencommissie: 

Jan Nijboer    horeca 

Tom Proot    PR 

Johannes van der Wal   lid 

VACATURE    lid 

VACATURE    lid 

 

Diverse functies: 

Jan van der Woude    Consul 

Aaltsen Bergsma     lijnentrekker 

Anet Braam     interieurverzorger 

Harm Oosterbaan    website   

VACATURE     website  
 

Aanvullend: 

Henk de Jong     barroosters senioren 

Erica Huitema     barroosters jeugd 

Else Fokkinga     roost vrijwilligers entree 1
e
 

elftal 

 

Ook willen wij een sponsorcommissie in het leven roepen, ook hier zoeken 

wij vrijwilligers voor. Graag zouden wij nog voor de zomervakantie dit 

willen afronden en hopen wij dat er vrijwilligers zijn die zich aanmelden 

voor de openstaande vacatures en eventueel extra vrijwilligers die han en 

span willen verrichten. Facilitair kan ook gesplitst worden en door 2 

personen worden ingevuld. Het dagelijks bestuur komt eens in de 4 weken 

bij elkaar , in de zomerperiode niet. Jeugdzaken eens in de 6 weken 

Activiteitencommissie hooguit 3x per jaar, vele zaken zijn al vastgelegd en 

verder gaat er veel via de groepsapp. Technische zaken bespreekt iedere 

vrijdag met de leiders indeling seniorenelftallen komende wedstrijd 

Als er vragen zijn over bepaalde functies dan horen wij dat graag. 

Namens het bestuur en alle vrijwilligers, Bea 
 



  

Piet`s overzicht 

Hierbij dan het laatste overzicht van het 

seizoen 2017-2018. Oldeboorn 1 moest 

helaas afgelopen vrijdag, na een turbulente 

week, de handdoek gooien in Langweer. 

Ver in blessuretijd wist Langweer de 

beslissende 3-2 overwinning veilig te 

stellen. Dit nadat Oldeboorn uitstekend, en 

op karakter, wist terug te komen naar 2-2, 

nadat ze op een 2-0 achterstand waren gekomen. Helaas wacht nu volgend 

seizoen de 5
e
 Klasse. Er zitten hopelijk toch weer wat “derby’s” tussen die 

de competitie misschien toch nog wat glans kunnen geven. Oldeboorn 2 

heeft volgens mij de competitie (nog) niet afgemaakt. Om uiteenlopende 

redenen werden er de nodige wedstrijden afgelast. Jubbega 4 werd nog wel 

op 2-2 gehouden, maar GAVC verpletterde onze jongens met maar liefst 9-

0. Een 5
e
 plaats op de ranglijst is niet zo slecht lijkt me.. Oldeboorn 3 is 

ook op 19 wedstrijden (van de 22) blijven steken. Ze zijn uiteindelijk de 

stevige rode lantaarndrager geworden met slechts 4 schamele puntjes. 

Misschien was het team af en toe wat te jong? Volgend seizoen weer een 

jaar ouder en wat meer ervaring op het seniorenniveau, dan zullen er zeker 

meer puntjes gesprokkeld worden. Oldeboorn 35+ lijkt z’n langste tijd ook 

te hebben gehad. Op 18 mei kon men helaas geen team meer op de been 

krijgen voor het toernooi in Joure, en er werden dan ook 3 “theoretische” 

nederlagen geleden van 0-3. Wordt komend seizoen ook een probleem om 

weer een team op de been te krijgen, ook mede gezien het feit dat het 2
e
 en 

3
e
 elftal dit seizoen ook te vaak niet hebben gespeeld om “uiteenlopende 

redenen”…Lijkt me voor de club en het bestuur toch een zorgelijke 

ontwikkeling!!! Teamsport is niet meer van deze tijd?? Hopelijk zie ik het 

te somber, en komt het allemaal wel weer op z’n pootjes terecht. Dan 

Oldeboorn VR1 en VR2. Hebben onze vrouwenteams dan de toekomst? 

Op 25 mei j.l. sloten zij het seizoen af met een thuistoernooi. VR1 is keurig 

2
e
 geworden in de competitie. VR2 kreeg toch ook nog een mooie rode 

lantaarn als aandenken. Het plezier staat bij deze meiden wel voorop lijkt 

me. Hopelijk weten zij volgend seizoen wel weer 2 teams op de been te 

krijgen. Oldeboorn JO15-1 heeft de goeie reeks van voor de winterstop 

helaas niet kunnen doortrekken. Uiteindelijk als 8
e
 op de ranglijst, ach als 

jullie ook maar plezier hebben gehad. Oldeboorn JO13-1 zijn uiteindelijk 

keurig 5
e
 geworden met 19 punten. Niks mis mee. Oldeboorn JO11-1 

vonden een 11
e
 plek kennelijk wel voldoende. Had misschien iets hoger 

gekund, maar ook zij kregen te maken met een turbulente 2
e
 seizoenshelft. 

Oldeboorn JO10-1 zijn keurig 3
e
 geworden. Leovardia stak er met kop en 



  

schouders bovenuit. Geen kruit tegen opgewassen. Gewoon prima gedaan!! 

Oldeboorn JO9-1 hebben het gewoon prima gedaan en er waren zelfs 

enkele voortreffelijke uitslagen te bespeuren waarbij duidelijk aan het 

doelsaldo was gewerkt. Goed gedaan!! In het kader van “geen 

prestatiedrang” (KNVB…) weet ik zo niet hoe jullie de competitie hebben 

afgesloten, maar het lijkt me in de bovenste regionen. Ja, en dan kunnen we 

toch gelukkig afsluiten met onze KAMPIOENEN!!! Oldeboorn JO7-1 

wist zich in een competitie met Oldeholtpade, VENO en Wolvega zodanig 

te manifesteren, dat het wel duidelijk was wie uiteindelijk de sterkste 

was…..Onze jongste kroos heeft dus voor het ECHTE lichtpuntje binnen de 

club gezorgd, waarvoor oprechte felicitaties wel op z’n plaats zijn lijkt me. 

Bij deze wens ik een ieder een fijne zomer, en wie weet tot volgend 

seizoen. 
 

Uit onze clubbladen (43) 
PUPILLEN TOERNOOI om de prov. FRIESLAND Cup 

De loting voor de eerste ronde is geschied. Onze jongens moeten de eerste 

wedstrijd spelen tegen Oosterlittens. En deze wedstrijden moeten gespeeld 

zijn voor 3 april. Er wordt gespeeld volgens het CUP-SYSTEEM. Winnen 

beide elftallen een wedstrijd dan beslissen de doelpunten. Is dat ook gelijk 

dan wordt er een derde wedstrijd gespeeld. Ook is het STRAFBANKJE 

ingevoerd. Pas op jongens dat jullie daar nooit opkomen. 

 

OLDEBOORN 1A – ROBUR ET VELOCITAS. 

We willen U nog even in herinnering brengen dat 1A ZONDAG 7 MEI om 

11 uur tegen een ploeg van Robur et Velocitas speelt. Dit is n.l. de club 

waarin mijn neef Henk in Apeldoorn speelt en van welk elftal hij 

aanvoerder is. Hij heeft alle jongens bereid gevonden deze trip van 

Apeldoorn naar Oldeboorn mee te maken. Zelfs de leiders en vaders komen 

mee en stellen hun auto`s voor deze gebeurtenis gratis ter beschikking. We 

danken hen bij voorbaat voor deze sportieve daad. We hopen straks een 

prettige en sportieve tegenstander te zijn. Hendrik Nieuwland 

(overgenomen uit clubblad 21 – 7
e
 jaargang – 15 maart 1967) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden 

met een directe vrije schop of strafschop? 

A. Een speler trapt een medespeler; 

B. Een speler verlaat tijdens het spel het speelveld en trapt daar een 

wisselspeler; 



  

C. Een speler probeert een toeschouwer te slaan; 

D. Een verzorger spuwt van buiten het speelveld een speler in het speelveld 

in het gezicht. 

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

 

Eindstanden 
1 Thor 1 26 65 86 20 

2 Read Swart 1 26 57 65 29 

3 Zwaagwesteinde 1 26 43 39 46 

4 Irnsum 1 26 42 54 50 

5 v.v. Dronrijp 1 26 40 46 38 

6 Oosterlittens 1 26 35 57 41 

7 St. Jacob 1 26 35 50 59 

8 De Walden 1 26 34 30 45 

9 Nieuweschoot 1 26 33 47 51 

10 Terschelling 1 26 32 47 59 

11 Black Boys 1 26 32 40 68 

12 ONB 1 26 31 47 51 

13 Oldeboorn 1 26 24 32 58 

14 Blue Boys 1 26 21 29 54 

 

1 GAVC 3 20 50 84 24 

2 Akkrum 3 20 48 79 28 

3 Gorredijk 4 19 37 52 28 

4 FFS 2 19 34 41 37 

5 Oldeboorn 2 18 26 43 40 

6 Heerenveen 4 20 25 40 57 

7 Jubbega 4 20 20 35 46 

8 Mildam 3 20 20 31 52 

9 ONB 4 19 19 31 50 

10 Thor 2 19 15 31 57 

11 Gorredijk 5 20 5 25 73 

 

 

      



  

1 Nieuweschoot 3 22 62 94 19 

2 Blauwhuis 2 22 47 83 50 

3 Read Swart 4 22 36 62 61 

4 SC Bolsward 3 22 35 61 62 

5 SWZ Boso Sneek 4 21 33 75 51 

6 Warga 3 20 31 67 52 

7 SWZ Boso Sneek 5 20 30 74 44 

8 SC Joure 3 20 26 61 64 

9 FFS 3 21 26 49 66 

10 Irnsum 3 20 22 31 57 

11 Oosterlittens 4 21 14 32 89 

12 Oldeboorn 3 19 4 20 94 

 

1 Akkrum 35+4 12 31 30 11 

2 SC Joure 35+2 12 18 31 25 

3 Read Swart 35+1 12 16 34 27 

4 Oldeboorn 35+1 12 4 10 42 

 

1 Mildam VR2 12 36 37 4 

2 Oldeboorn VR1 12 24 24 13 

3 Oosterlittens VR1 12 5 13 32 

4 Oldeboorn VR2 12 5 8 33 

 

Eindstand  

Piet van der Feer Bokaal 
Robert van Roeden   19 
Douwe Hein Akkerman  10 

Johannes Nijdam   10 

Erben Hof    6 

Anno Huisman    5 

Sietse van der Brink   5 

Arnold Hobma     4 

Wietse Huisman   4 

August Faber    4 

Ate Bergsma    4 

Ids Tijsma    4  

Hotze Dekker    3 

Robin Faber    3 

Arnold Oosterbaan   3 

Rik van Santen    3 

Tim Tjoelker    3 

Aalsen Bergsma   3 

Tjitze Brandsma   2 

Bouke Paul Kleefstra   2 

Stefan Oosterbaan   2 

René Spinder    2 

Ronald van Warmerdam 2 

Tom Proot    1 

Wiemer Dekker    1 

Iwan Huitema    1 

Martin Meester    1 

Jelle Jacob de Vries   1 

Sjim de Vries    1 

Jurrit Dijkstra    1 

Cedric Kok    1 

Johannes van der Wal   1 



  

Interfjoetje 
Naam: Marije Haitsma 

Geboren: 30-11-1993 

Speelt in: Dames 2 

Gespeeld in: paar maand bij De Heerenveense Boys 

Roken/alcohol: ja 

Beste boek: Simone van der Vlugt – Toen het donker werd 

Lievelingskost: Kip Madras 

Hobby,s: watersport, wintersport, vriendinnen, sporten 

Mooiste man en/of vrouw: Dennis Storm 

Favoriete club: Sc- Heerenveen 

Favoriete speler: Stijn Schaars 

Slechtste trainer: bestaan niet 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: PSV, is al kampioen 

Favoriete televisieprogramma: Expeditie Robinson 

Favoriete televisie presentator: Dennis Storm 

Kwal van de televisie: Lieke van Lexmond 

Favoriete muziek: top 40 muziek 

Favoriete andere sport: Fitness 

Hoogtepunt: wacht ik nog op. haha 

Dieptepunt: verliezen van mensen om me heen 

Beste krant/tijdschrift: Linda, Chantal 

Een hekel aan: Mensen met vooroordelen 

Bewondering voor: Mensen die lekker hun eigen ding doen zonder iets 

aan te trekken van wat anderen daarvan vinden. 
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Dennis Storm 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: ken nog weinig van de club, 

net lid. 
Voetbal is: lekker buiten sporten, al je frustraties eruit kunnen trappen, 

heerlijk! 
Wat je verder altijd al kwijt wou :Als je er niet vrolijk van wordt, moet je 

het niet doen! 
 

Wedstrijdverslagen 
Langweer trekt aan het langste eind in spannende promotie 

wedstrijd tegen Oldeboorn 
Vooraf was er al veel geschreven over deze wedstrijd in de pers , eerst 

uitgesteld door het overlijden van Jeroen Beeksma, speler van Oldeboorn. 

Een wedstrijd die gespeeld werd met een zwart randje. Ook het Friesch 

Dagblad kwam langs om Jan Bauke Faber te interviewen , dat het na 32 jaar 



  

wel weer eens tijd werd met Langweer 1 om een stap omhoog te maken. De 

spelers waren er klaar voor en in een line up met jeugd spelertjes kwamen 

ze het veld op. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter S. 

Brussaard en de grensrechters Verhagen en Lettinga. Maar vooraf werd er 

uit respect voor de nabestaanden van Jeroen Beeksma 1 minuut stilte in acht 

genomen. En het was muisstil op 't Tjillân. Langweer begon goed aan de 

wedstrijd en in de 8e min schiet Folkwin Elsinga uit een corner de bal in de 

handen van de keeper. In de 10e min word een schot van spits Roland 

Burger net op tijd geblokt door de defensie van Oldeboorn. In de 13e min 

een goede aktie van Edwin Drost aan de linkerkant die net voor langs 

schoot. Langweer ging door en had een licht veld overwicht. Oldeboorn had 

veel moeite met de snelle Sander Drost.I n de 19e min een goede aanval van 

Langweer en de keeper redt. Ook Piet van der Weij laat zich gelden en 

kreeg in de 23e min een goede kans die hij over schoot. Ook Jesse Bilstra 

keepte goed en na een lange uitrap in de 28e min kwam de bal bij Sander 

Drost terecht die broer Edwin Drost aanspeelt die naast schiet. Langweer 

moest wel op zijn tellen passen want na een uitval van Oldeboorn moest 

Jesse Bilstra zijn kunsten vertonen op een hard schot van Oldeboorn , en hij 

tikt de bal bekwaam over. In de 33e min een schotje van Roland Burger 

naast, te weinig kracht. In de 35e min nog een goede aktie van Sander Drost 

die in de handen van de keeper schiet. Zodat de ruststand aanbrak met 0-0 

.In de rust werd het publiek vermaakt met penalty schieten voor de jeugd. 

Na de pauze ging Langweer er een tandje bij zetten en werd sterker. In de 

48e min een snelle aanval over rechte via Sander Drost maar de bal ging 

voor het doel langs en er was niemand om het af te maken. In de 49e min 

veerde het publiek op toen Roland Burger uitstekend inkopte en iedereen 

telde hem al maar de bal werd van de lijn gekopt. In de 51e min werd 

Roland Burger binnen de 16 meter lijn onderuit gehaald , maar op advies 

van de scheidsrechter legde hij hem er buiten. René Feenstra ging zich 

hiermee bemoeien en de keeper van Oldeboorn ranselde zijn schot uit het 

doel. In de 54e min een voorzet van Remco Sappé op Marc de Groot die te 

zacht inschoot .In de 56e min heeft Langweer alle geluk van de wereld als 

Jesse Bilstra uitstekend op trad in een gevaarlijke situatie voor zijn doel. In 

de 60e min stormde de 17-jarige Remco Sappé op langs de rechterkant en 

zijn voorzet was op maat naar Sander Drost die de 1-0 scoorde. In de 63e 

min vind het duo Burger/Drost elkaar blindelings. Sander word gelanceerd 

door Roland Burger en gaat alleen op de keeper af, meestal schiet Sander 

dan meteen , maar nu omspeeld hij de keeper fantastisch en scoort de 

bevrijdende 2-0.Maar Langweer kwam bedrogen uit als in de 66e min na 

een corner van Oldeboorn iedereen mist tast in de defensie en Oldeboorn er 

2-1 van maakt. In de 69e min een alles of niets trap van Oldeboorn en een 

ongelukkig moment van Jesse Bilstra en het staat 2-2.Trainer Joop Braber 



  

grijpt in en wisselt de moe gestreden Douwe van der Schaaf voor Melvin 

Drost en ook word Pieter Marten Brinksma ingebracht voor Remco Sappé. 

Tegen het einde van de wedstrijd veel kramp verschijnselen na deze 

slijtageslag. In de 82e min een goede aanval via Pieter Marten Brinksma die 

over schiet. In de 85e min ontsnapt tot grote opluchting van het thuis 

publiek Langweer als Oldeboorn op de lat schiet. Rick de Jong werd er als 

extra wapen ingebracht voor Folwin Elsinga , en in de 91e min kreeg 

Langweer een ingooi aan de rechterkant door specialist Edwin Drost die de 

bal precies op het hoofd gooide van Rick de Jong die daarmee de 

beslissende 3-2 binnen kopte. t Tjillân barste uit zijn voegen na dit doelpunt 

en ook meteen daarna blies de scheidsrechter voor het einde van de 

wedstrijd. Langweer mag zich op maken voor de finale op 17 juni tegen 

VWC in Munnekeburen. 
 

Verslag Dames 2 – 11 mei 2018 
Op vrijdag 11 mei was alweer onze derde competitiedag. Dit keer was de 

bestemming Mildam. Na een korte peptalk van onze trainer op het 

parkeerterrein van Oldeboorn, werden we op weg gestuurd met de shirts, 

ballen en watertas maar zonder coach. We were on our own. Geen 

probleem, dat kunnen we best! Omdat we helaas een aantal geblesseerden 

in ons team hebben en omdat er een aantal dames op vakantie waren, 

hadden we niet genoeg spelers. Gelukkig kregen we versterking van de 

jongere garde: Pytsje en Lyanne speelden met ons team mee. Heel fijn! 

De eerste wedstijd moesten we direct tegen de thuisspeelsters die ook nog 

eens op de eerste plek staan. Een spannende wedstrijd die we uiteindelijk 

met ‘maar’ 2-0 verloren. De fanatieke scheidsrechter gaf ons nog een aantal 

nieuwe inzichten (of misschien oude uit de tijd dat hij jong was?) mee. We 

mochten de bal in elk geval niet meer ingooien en ook de keepster kreeg 

een betoog over het uitschoppen en pakken van de bal. Hier en daar werden 

ook wat standjes uitgedeeld, waarvan we geen flauw benul hadden waar het 

over ging. Maar hij was best aardig en niet partijdig. Maar goed, de flow die 

we in deze wedstrijd hadden, waren we helaas in de tweede wedstijd 

volledig kwijt. De doelpunten vlogen ons om de oren. Lyanne maakte nog 

wel een pracht goal, maar helaas eindigde deze wedstrijd met een 5-1 

nederlaag. Daar hadden we wel even een kater van. De afgelopen twee keer 

hadden we gelijk gespeeld en hadden hoop nu eindelijk eens een keer van 

ze te winnen. Niet dus. De laatst wedstrijd speelden we tegen Vrouwen 1 

van Oldeboorn. We hebben alles op alles gezet om het ze zo moeilijk 

mogelijk te maken, maar dit mocht niet baten. Ook deze wedstrijd hebben 

we met 2-0 verloren. Kortom, ons puntenaantal is niet verhoogd tijdens 

deze avond. Gelukkig hebben we nog een laatste kans om wat punten te 



  

verdienen: vrijdag 25 mei spelen we vanaf 19.30 uur de laatste 

wedstrijden van deze competitie op ons vertrouwde veld in Oldeboorn. 

Iedereen is van harte welkom om ons aan te moedigen. Misschien ben je 

dan zelfs wel getuige van onze eerste overwinning… 

Simone Sixma Reserve-aanvoerster van Dames 2  

                                                        



  

Eindstanden jeugd 
1 Gorredijk JO15-2 10 25 43 10 

2 Langezwaag JO15-1 10 21 51 27 

3 Blue Boys JO15-1G 10 21 53 33 

4 Drachten JO15-2 10 21 44 24 

5 Read Swart JO15-2 10 16 28 23 

6 Heerenveense Boys JO15-5 10 15 33 26 

7 SC Boornbergum'80 JO15-1 10 14 26 23 

8 Oldeboorn JO15-1 10 11 34 57 

9 ONB JO15-3 9 9 20 27 

10 SJO WTTC JO15-2 9 5 25 45 

11 Drachtster Boys JO15-5 10 0 10 72 

 

1 DWP JO13-1G 11 28 48 16 

2 Gorredijk JO13-2 11 25 45 15 

3 Langezwaag Jo13-1G 11 23 39 18 

4 Sport Vereent JO13-1G 11 22 48 26 

5 Oldeboorn JO13-1 11 19 30 19 

6 V.V. Heerenveen JO13-5 11 18 41 25 

7 SC Joure JO13-6 11 18 29 35 

8 SJO WTTC JO13-1 11 15 32 37 

9 Heerenveense Boys JO13-6 11 13 29 47 

10 FC Wolvega JO13-3 11 7 19 31 

11 Oudehaske JO13-2G 11 2 11 45 

12 Jubbega JO13-3G 11 1 9 66 

 

1 Aengwirden JO11-2G 10 22 51 24 

2 Read Swart JO11-1 10 22 50 25 

3 GAVC JO11-2 10 21 47 27 

4 Oudehaske JO11-1 10 17 32 31 

5 Gorredijk JO11-3G 10 16 55 23 

6 V.V. Heerenveen JO11-5 10 15 34 25 

7 Heerenveense Boys JO11-6 10 14 26 29 

8 FC Wolvega JO11-4 10 12 23 39 

9 Oldeboorn JO11-1 10 11 31 46 



  

10 SC Joure JO11-3 10 5 20 55 

11 Irnsum JO11-2 10 4 27 72 

 

1 Leovardia JO10-1 10 30 128 8 

2 Suawoude JO10-1G 10 17 45 38 

3 Oldeboorn JO10-1 10 17 59 54 

4 DTD JO10-2G 9 13 38 57 

5 Akkrum JO10-2 10 7 28 80 

6 SJO Warga WWS JO10-1 9 0 15 76 
 

Jeugdverslagen 
Drachtster Boys JO15-5 – Oldeboorn JO15-1 

We moesten zaterdag 19 mei tegen Drachtster boys JO15-5 voetballen. We 

hebben 2-3 gewonnen. De eerste goal werd gemaakt door Gerben. Daarna 

scoorde hij nog een keer. Daarna was het rust. Na de rust werd het nog 

spannend want ze scoorden eerst de 2-1 en daarna ook nog de 2-2. In de 

laatste tien minuten scoorde Bauke voor de 16 meter met een mooie 

boogbal zo in het goal. Daarna was het nog heel spannend want zij kregen 

ook nog wat kansen maar ze hebben niet gescoord.   

Groetjes Ralf van Warmerdam 
 

 Langezwaag JO13-1  – VV Oldeboorn JO13-1 d.d. 21 april 2018 
Na een aantal erg warme dagen was het ook vandaag een prachtige dag 

voor een voetbalwedstrijd. Allemaal vroeg op, op weg naar Langezwaag. 

Helaas hadden we door ziekte geen wissel. Al vrij snel werd het 1-0 voor 

Langezwaag, al maakte Mees er na een mooie voorzet van Jorn gelukkig 

snel 1-1 van. Oldeboorn had een aantal mooie kansen, maar het wilde niet 

echt. De gemoederen liepen binnen het team nog even hoog op in de eerste 

helft; waarschijnlijk speelde de omschakeling naar het warme weer en de 

vermoeidheid na de Twa fan Boarn hierbij een rol ;-). Nog voor de rust 

werd het 2-1, waarna Kyran er nog 2-2 van maakte. Spannend! Na een 

peptalk van de coaches in de rust, ging de D1 er weer met volle moed 

tegenaan! Helaas bleek Langezwaag vandaag te sterk; de wedstrijd eindigde 

helaas met 5-2… Op naar de volgende wedstrijd; nieuwe ronde, nieuwe 

kansen!  Groeten van Mees Beeuwkes en zijn moeder 

 

Heerenveense Boys JO13-6 Oldeboorn JO13-1 
Op zaterdag 19 mei hebben we gevoetbald tegen de Heerenveense boys. 

Het was heel erg spannend. Er waren veel acties. De eerste goal kwam van 



  

de tegenstanders. We gingen de rust in met 1-0 voor de tegenstanders. De 

tweede helft ging niet beter dan de eerste. Ze hadden wel veel andere acties, 

maar gelukkig maakten ze niet nog een doelpunt. De eindstand was dus 1-0. 

Volgende week spelen we onze laatste wedstrijd van het seizoen. We spelen 

dan thuis tegen DWP. We staan nu trouwens op de 4e plek.  

Groetjes, Sjoerd Sixma 

 

Oldeboorn JO13-1  - Jubbega JO13-3 

We moesten zaterdag 12 mei tegen Jubbega voetballen. We hebben 

7-0 gewonnen. De eerste goal werd gemaakt door Kyran. Daarna 

werdt er snel weer gescoord uit een corner, Hessel schoot de bal 

tegen een speler van Jubbega aan en die zat. Hessel scoorde daarna 

weer. Na de rust werd er door Jorn gescoord. De vijfde goal 

werd  door Mees gemaakt. Joris de keeper mocht ook even het veld 

in toen ging Janieck op keep. De zesde goal werd weer door Kyran 

gemaakt en de laatste maakte Hessel.  

Groetjes Aniek van Warmerdam 
 

Oldeboorn JO9 tegen RWF JO9-2 dd 28 april: 
de tegenpartij scoorde maar ze konen niet lang fan hun voorstand genieten 

want ids scoort een menut laater een tegengoal het is 1-1. de tegenpartij 

scoort weer 2 goals en gerrit scoorde de 2 doel het is 3-3 en toen scoorde de 

tegen partij en toen scoorde de tegen partij in zijn eigen doel en toen 

scoorde de tegen  partij 2 keer en toen scoort quint  word het 5-6 en dan 

scoort de tegen partij 2 goals en dan wij weer 2 en daardoor eindigt de wen 

strijt met 7-8 groetjes anne jasper 

Wedstrijdverslag JO7 

19 mei thuiswedstrijd  
Oldeboorn- Oldeholtpade 

Al snel 1-0 voor door tijm en de 2-0 door Aaron. Leuk duel gaat beide 

kanten op. Hein maakt een mooie actie met een lange bal, maar stuitert net 

over goal heen. Maar dan een mooie samenwerking tussen Hein en Aaron. 

Aaron maakt deze actie af met een mooie goal. Antsje maakt de 4-0. Dan 

een super opbouw met z’n allen en Aaron kan dan de 6-0 maken. En Hein 

maakt met een hele mooie lange bal een prachtige goal een einde aan de 

wedstrijd. 7-0 gewonnen. 

 

Oldeboorn - Veno 

Mooie kansen, maar de ballen gaan net naast. Een super leuk duel. We 

hebben nog wat moeite om door Veno heen te komen en creëren mooie 



  

kansen. Uiteindelijk haalt Aaron ons van de 0 af en maakt een mooie 1-0. 

Antsje maakt na een mooie actie de 2-0. Ook Silvan maakt een actie en een 

prachtige goal en zet ons op 3-0. Tijm maakt met een mooie lange bal af 

met de 4-0. 

 

Oldeboorn - Wolvega  

Wolvega is een goede tegenstander. Ze verdedigen goed. We moeten nog 

even een opening vinden voor het afmaken van onze aanvallen. Een 

prachtige actie en mooi opgebouwd van Aaron naar Tijm en dan 

voorgegeven aan Antsje en die haalt uit, maar dan wordt de bal met en 

sliding net voor de goal weggehaald. Vervolgens maakt Wolvega mooie 

actie, maar de bal komt gelukkig op de lat. Het blijft spannend en een super 

leuke wedstrijd om de zien! Op de valreep krijgen we een tegengoal. Maar 

in de laatste seconde maakt Hein een prachtige lange bal en maakt de 1-1. 

Wat een wedstrijd, wauw! De spelertjes hebben goed gevoetbald, alles 

gegeven en vooral samen gestreden!!! Top ochtend!! Volgende week de 

laatste wedstrijden,  we hebben er zin in!!  

 

26 mei Vollenhove 

De laatste wedstrijd dag van dit seizoen! 
Oldeboorn - Oldeholtpade  

Al snel na de aftrap komen we 0-1 achter. Oldeboorn komt met hele mooie 

aanvallen en Aaron maakt dan vrij snel de 1-1. Maar Oldeholtpade komt 

weer terug en maakt de 2-1. Dan schiet Aaron net naast. Jammer het is 

spannend! Gaat leuk en heen en weer. Dan hebben Silvan en Hein een 

mooie aanval en kan Hein het afmaken met de 2-2.   Het blijft spannen de 

ook Oldeholtpade komt met veel aanvallen. Maar dan maakt Antsje een 

prachtige goal en zet ons op voorsprong. En dan gelijk erachter aan houd 

Aaron een mooie aanval van Oldeholtpade tegen. Wat een leuke 

wedstrijd!  Gewonnen met 3-2. 

 

Oldeboorn - Veno 

Antsje maakt een prachtige 1-0 vanuit een onmogelijke positie schopt ze 

hem binnen. Bracha heeft een mooie kans maar wordt net door Veno van 

richting veranderd. Maar dan maakt Aaron de 2-0. De bal blijft vooral op de 

helft van Veno maar mag er tot nu toe niet meer in. Maar dan maakt Hein 

een hele mooie goal door de bal heel beheerst aan te nemen en mooi recht 

het doel in te schieten. En Drys maakt een prachtige 4-0 en maakt daarmee 

een eind aan de wedstrijd.  

 

 



  

Oldeboorn- Wolvega 

Gelijk spannend!! Weer een leuk duel goed aan elkaar gewaagd. Maar 

Silvan maakt een ontzettende mooie openingsgoal en zet ons op 1-0. Dan 

hebben wij een mooie opbouw met Drys en Aaron. Goed samengewerkt. 

Maar helaas net voor de goal haalt Wolvega de bal weg. De bal gaat heen 

en weer. Wolvega probeert goed maar tot nu toe staat Oldeboorn sterk te 

spelen en laat hun de kansen niet afmaken. En dan maakt Aaron de 2-0. 

Maar dan komt Wolvega uit het niets toch terug met een goal en staat het 2-

1. En ook de 2-2. We staan weer gelijk! Opnieuw net als vorige week een 

spannende laatste wedstrijd. Ze hebben het goed gedaan en er een leuke 

wedstrijd van gemaakt!! Jeldou v/d Krieke 

 

2 juni 2018 

We spelen vandaag het Rein Pieter Reinsma Toernooi Tijnje. 

We spelen in de pannakooi.  De spelers die mee spelen zijn: Hein, Tijm, 

Bracha, Aaron, Antsje en Hindrik. 

  

Oldeboorn - Langezwaag 

Aaron maakt een leuke openingsgoal. Dan komt er een 1-1 maar Antsje en 

Aaron maken samen gelijk de 2-1. En vrij snel maakt tijm de 3-1 en de 4-1. 

Dan hebben Antsje en Hindrik een mooie samenwerking en maken de 5-1. 

Dan hebben Hindrik en Aaron een prachtige goal met zn 2en en gelijk er 

achteraan Aaron nog 1. We staan 7-1. Wat spelen ze toch weer goed met zn 

allen. Nog een goal 8-1. En Hein maakt de 9-1. En na een mooie voorzet 

van Hein kan Tijm de 10-1 maken. En Antsje zet gelijk de 11-1 erin! Ze 

blijven maar door gaan! Wat een goals en wat een mooie samenwerking! 

Tijm maakt nog de 12-1. Ze staan ontzettend sterk. En hebben de wedstrijd 

super goed gespeeld uiteindelijk gewonnen met 14-1! 

 

Oldeboorn - Tijnje 1 

Al snel komen we 0-1 achter. Maar dan hebben we een mooie actie met 

Tijm en Antsje en kunnen we de gelijkmaker maken. En komt Aaron er 

gelijk achteraan met de 2-1. En de 3-1. Maar dan komt Tijnje terug met 2 

goals. En staan we weer gelijk. Jammer nog een goal van Tijnje we staan 

weer achter. Nog 1... het staan 3-5. Dan maakt Hein de 4-5. We komen 

weer terug. Tijm maakt opnieuw een mooie goal en zo staan we weer gelijk. 

Dan komen we dankzij Aaron weer 1 punt voor. Wat een spannende 

wedstrijd! Dan een prachtige samenwerking met allemaal en komen we op 

7-5. Dan maakt Tijm een mooie 8-5. En Hein maakt de 9 en de 10-5. We 

zijn weer helemaal terug. Ze herstellen zich heel goed en winnen ook deze 

wedstrijd!! 

  



  

Oldeboorn - Tijnje 2 

 Al snel komen we 0-2 achter. We moeten na een pauze onze strategie weer 

terug vinden. Maar dat lukt en zo maakt Aaron de 1-2. Dan een super 

samenwerking tussen Bracha en Aaron en we komen weer gelijk! En dan 

maakt Hein de 3-2 en de 4-2. En Tijm maakt de 5-2. En Hein en Aaron 

samen de 6-2 .En Hein de 7-2. We zijn opnieuw sterk met zn allen en zo 

komen we terug en zorgen we dat wij aan de leidende hand zijn en winnen 

we met 7-2!! >  

Uiteindelijk zijn wij als JO7 de ongeslagen kampioen dit toernooi!! Wat 

een toppers om het voetbalseizoen op deze manier met elkaar af te sluiten! 

Een leuke ochtend met een super uitslag!! Of te wel een goed 

voetbalseizoen gehad waarbij ze ontzettend veel hebben geleerd van Ids de 

Roos! Bedankt voor je inzet afgelopen seizoen Ids! Jeldou vd Krieke 

 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is A: Als een speler zich schuldig maakt aan een 

overtreding ten opzichte van een medespeler, wisselspeler, gewisselde 

speler, teamofficial of wedstrijdofficial, binnen het speelveld en de bal is in 

het spel, dan volgt er een directe vrije schop of strafschop. 

  



  

 

 



   



   

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 

 



  

 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


