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Uitslagen 

Woensdag 15 mei 
Oldeboorn 3 – Renado 4   1-1 

 

Donderdag 16 mei 
Oldeboorn 15-1 – Jubbega 15-2   3-2 

CVVO 12-2 – Oldeboorn 12-1   1-7 

 

Zaterdag 18 mei 
Oldeboorn 12-1 – Heerenveen 12-4  9-0 

Oldeboorn 11-1 – SJO BCV-Bergum 11-3 4-1 

Oudehaske 9-1 – Oldeboorn 9-1  3-6  
Heerenveen 8-3 – Oldeboorn 8-1  1-11   

Oldeboorn 7-1  de Blesse 7-1   1-6 

Oldeboorn 7-1 – Read Swart 7-1  2-2 
Oldeboorn 7-1 – Tijnje 7-1   0-3    

 

Zondag 19 mei 

Oldeboorn 1 – Langezwaag 1   5-2 
Oldeboorn 2 – Tijnje 2    3-1 

Oldeboorn 3 –  SWZ Boso Sneek 4  2-5 

Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan  

 

Jaargang 59  



  

 

Donderdag 23 mei 
Read Swart 4 – Oldeboorn 3   7-2 
Wilper Boys 8-1 – Oldeboorn 8-1  8-5 

 

Vrijdag 24 mei 
Warga 35+ – Oldeboorn 35+    0-0   

Oldeboorn 35+ – GAVC 35+   2-1  

WWS 35+ – Oldeboorn 35+   4-0  

Oldeboorn 35+ – Akkrum 35+   0-1  
Heerenveen VR3 – Oldeboorn VR  1-0  

Oldeboorn VR – WTTC VR3   1-0  

de Sweach VR – Oldeboorn VR   2-0  
Udiros VR – Oldeboorn VR   0-0  

 

Zaterdag 25 mei 
Oldeboorn 15-1 – Trinitas 15-1   2-6 

Joure 12-4 – Oldeboorn 12-1   2-10 

Oldeboorn 7-1  de Blesse 7-1   4-0 

Oldeboorn 7-1 – Read Swart 7-1  0-1 
Oldeboorn 7-1 – Tijnje 7-1   1-1  

 

Zondag 26 mei 
FFS 1 – Oldeboorn 1    2-1 

Stanfries 2 – Oldeboorn 2   3-3 

 

Dinsdag 28 mei 
ODV 4 – Oldeboorn 2    2-1  

 

Woensdag 29 mei 
Heerenveen 15-7 – Oldeboorn 15-1  7-3 

 

Zaterdag 1 juni 
Zandhuizen 12-1 – Oldeboorn 12-1  2-9   

 

 

 

 



  

De Kampioenen!!!!!!!! 
Joure Jo12-4 – Oldeboorn Jo12-1 

Zaterdag 25 mei had VV Oldeboorn jo 12 hun kampioens wedstrjd . Als ze 

deze zouden winnen dan waren ze kampioen . Het begon goed met de 0-1 

van Sebastiaan . Sebastiaan ging door en maakte ook de 0-2. De tegen partij 

maakte ook nog een goal door de bal over keeper Joris te lobben. 
De 1-3 kwam niet lang daarna,1-4 was er ook snel. 

1-5 werd gefilmd door Alwin. 

Na de 1-6 scoorde de tegen partij, en werd het 2-6. Maar daarna gooide 
Joris de deur op slot en maakte een redding. 

2-7 

2-8 was de mooiste goal 

2-9 was net iets minder mooi dan 2-8 
2-10 einde wedstrijd.  

Oldeboorn jo12 is KAMPIOEN!!!!! 

Joris had zijn box meegenomen en die werd goed gebruikt bij een partijtje 
buikglijden in de douches! 

Het was een mooie wedstrijd met een goed einde!                                              

Joris van Rooijen (keeper) 
 

 



  

1 Oldeboorn JO12-1  14-40 120-22 
2 SC Joure JO12-2  14-35 80-20 
3 Heerenveense B. JO12-2 14-31 70-38 

4 V.V. Heerenveen JO12-4 14-18 48-75 

5 SC Joure JO12-4  14-17 31-55 
6 LSC 1890 JO12-3  14-9 31-71 

7 CVVO JO12-2  14-9 23-78 

8 Zandhuizen JO12-1  14-4 28-72 

 

Afscheid Johannes!!!! 
Welkom op het sportcomplex van Oldeboorn waar vandaag de laatste 

thuiswedstrijd van het seizoen op het programma staat. Tegenstander deze 

middag is Langezwaag. Voor mij als schrijver van het voorstukje de 
afgelopen jaren, is dit mijn laatste bijdrage. Naast mijn laatste stukje, speel 

ik deze middag ook mijn laatste thuiswedstrijd voor het vlaggenschip van 

Oldeboorn. Dan zijn er ongeveer 20 jaren voorbij gevlogen. Al sinds mijn 
16

e
 maak ik deel uit van de A-selectie, in de eerste jaren onder trainers Jan 

Berensen en Sido Postma hield ik vaak de bank warm om een paar minuten 

in te vallen, daarnaast speelde ik regelmatig met het 2
e
 elftal. Pas onder 

Henk Hoekstra knokte ik mij in de tweede seizoenshelft in de basis. Die lijn 
trok ik daarna door onder Geert Goerres. Van aanvaller werd ik omgeturnd 

tot een verdediger die multifunctioneel inzetbaar was. Het laatste jaar onder 

Geert speelden we voetballend verreweg ons beste seizoen, alleen misten 
we een afmaker, waardoor wel elke wedstrijd vele kansen lieten liggen, en 

vaak ongelukkig met 1-0 verloren en dat seizoen dus ook degradeerden naar 

de 5
e
 klasse. Die twee jaren in de 5

e
 klasse onder Piet de Winter heb ik niet 

meegemaakt door revalidatie van zwaar rugletsel na een ernstig ongeluk in 

de zomer van 2013. Ik zou niet meer prestatievoetbal kunnen spelen 

volgens de geleerden. Maar met een juiste vechtersmentaliteit heb ik mij 

weer terug geknokt, en de afgelopen 4 jaar nog weer onafgebroken bijna 
alle wedstrijden gespeeld. Alleen is het lichaam wel klaar met de 

inspanningen die ik elke week lever, waardoor dit het moment is om te 

stoppen. Werd toch gezien als een zekerheidje die geen gekke dingen doet 
of domme overtredingen maakt. In al die jaren heb ik slechts 4 of 5 gele 

kaarten gekregen. En eerder dit jaar dan voor het eerst een rode kaart in de 

uitwedstrijd tegen Langezwaag door een handsbal op de doellijn. Via deze 
weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie tijd die ik heb gehad bij ons 1

e
 

elftal. En verder voor iedereen een fijne voetbalmiddag en tot ziens langs de 

lijn bij onze vereniging. Sportieve groet, Johannes Watzema  
 



  

Johannes jij ook bedankt voor de vele verslagen 

die je maakte voor ons clubblad. Ook de reis 

verslagen die je maakte over wedstrijden in het 
buitenland waren schitterend! Hopen jou nog 

eens tegen te komen op de velden van 

Oldeboorn! Als toeschouwer maar kan ook als 
speler van de 35+!   

 

Afscheid Patrick!!!! 
Dit is mijn club, mijn ideaal, dit is de mooist club van allemaal 

‘Kom op Wietske pak je spullen, we verlaten het drukke Amsterdam en 

gaan naar het mooie Fryslân. Zoeken een mooi dorpje uit, kijken hoe dat 
leven gaat bevallen.’ Op internet hadden we een aantal leuke huizen in het 

noorden gevonden. Dus kinderen bij pake en beppe gedropt en een tourtje 

voor bezichtiging uitgestippeld. In Aldeboarn was het meteen duidelijk dat 
we de andere opties door konden strepen. Winkel was tussen de middag 

dicht, siesta aan het houden, mensen spraken een andere taal, rustiek 

bruggetje stond open voor relaxed tuffende bootjes, zonnetje begon te 

stralen, en dan ook nog super huisje langs het water. Beetje klussen en dan 
zien te integreren. Hoe kan je dat beter doen dan lid te worden van een 

cluppie? Zo gezegd zo gedaan, penningmeester bellen voor een aanmeld-

formulier. Aan de telefoon hoorde ik iets als ‘Ja, maibinne.’. ‘Uuuh, ik zoek 
de penningmeester van de voetbalclub voor aanmeldformulier’. ‘hast fun, 

kinst jun wol del komme. Dommele Nieuwehmbhmbhmbl 12’ ‘Sorry kunt u 

dat herhalen?’ ‘Domele Nieuwehmblblb 12’. Ik verstond er nog niets van, 
maar bij schoonfamilie claimde ik dat ik die friezen altijd wel kon verstaan, 

alleen nooit begreep, dus plattegrondje er bij en zoeken naar die straat. Aah 

al gevonden, Domela Nieuwehuisweg. Fietsje pakken en er op uit. Best een 

lange weg, nr 12 bleek in Nij Beets te zijn, daar trof ik echter niemand die 
iets met vv Oldeboorn te maken wilde hebben. Terug naar huis en nog een 

keer kaart bestuderen. Aaah een Dominee Nieuwoldstrjitte bleek ook te 

bestaan. Zo begon mijn lidmaatschap aan de mooist club van Fryslân. 
Begin van de competitie zou eind augustus beginnen, maar geen idee 

wanneer de trainingen zouden beginnen. Er moest eerst wat met bootjes 

varen georganiseerd worden. Trainingen kwamen later wel, en dat was toch 
alleen maar voor talentlozen. Gondelvaart geweest en direct eerste 

wedstrijd spelen. Net aan tijd voor nutteloze voorstelrondje. In de 

Zaanstreek voetbalde ik met veel buitenlanders met bijzonder namen, maar 

zo onuitsprekelijk als die Friese namen waren die niet. Enfin de voetbaltaal 
is universeel, 2 keer 45 minuten over het veld hobbelen, gevolgd door een 

veelvoud aan minuten in die sfeervolle antieke kantine. En na de nodige 



  

biertjes was de taalbarrière helemaal geslecht. Zo ging dat week in week uit 

en seizoen in seizoen uit. Vaak met onnavolgbare acties die aan de 

stammtisch alleen maar mooier werden, soms met bloopers die aan die 
zelfde tafel nog veul mooier werden. Of we het seizoen nou met 

kampioenschap eindigde of met een (uiteraard onterechte) degradatie, het 

werd altijd afgesloten met een uitje waarbij de bierconsumptie van het jaar 
minstens verdubbeld moest worden. Midzomerfeest, Antwerpen, 

Heerenveen of gewoon bij Moeke het maakte niets uit, super gezellig en 

altijd een houten kop de volgende dag. Maar aan al het moois komt een 

eind. Dit jaar was m’n laatste. Manljuh, bedankt voor fantastische jaren. We 
komen elkaar vast weer tegen langs de lijn. Oant sjen, Patrick Antonissen 

 

Uit onze clubbladen (57) 
AL WEER EEN 

Het seizoen is nog maar juist aan de gang of daar hebben we het derde 

strafgeval al in onze club. We zullen het maar niet hebben over schuld, 
maar het is wel een teken aan de wand. Onze club heeft bij de tegenstanders 

een goede naam, die moeizaam is opgebouwd, maar als het zo doorgaat, 

dan kunnen we dit in één seizoen wel verliezen. Né jongens, dit gaat de 
verkeerde kant op. Op alle manieren proberen we dit jullie duidelijk te 

maken. Houdt je mond dicht en je handen thuis. Op het veld alleen 

voetballen, iets geven en nemen, dan blijf je lang sportman, zoals het hoort. 
Het bestuur. 

(overgenomen uit clubblad 6 – 9
e
 jaargang – 21 oktober 1968) 

 

VOETBALVRIENDEN EN VRIENDINNEN………….. 
De feestcommissie van de voetbalclub  

organiseert op 6 december a.s. weer een 

GRANDIOZE 
 

FEESTAVOND 

Dit wordt een avond met vele surprises  
(vanwege het feit dat het dan net  

Sinterklaasfeest is geweest). 

Wij verwachten dan ook van U dat U allen  

dit feest doet slagen door ook te komen. 
6 december…..6 december…..6 december…..….. 

(overgenomen uit clubblad 8 – 9
e
 jaargang – 13 november 1968) 

 

 



  

Kleurplaat 
 

 
 

 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

Als tijdens het spel de bal tegen de assistent-scheidsrechter wordt geschoten 

en via hem uit het speelveld gaat, kan het spel op verschillende manieren 
hervat worden. Welke van onderstaande mogelijkheden is niet juist? 

A. Doelschop; 

B. Scheidsrechtersbal; 
C. Inworp;  
D. Hoekschop. 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn recht rug en knokt zich in 2e helft langs Langezwaag 
Op zondag 19 mei stond voor Oldeboorn de laatste thuiswedstrijd op het 

seizoen. De ploeg van Klaas Wittermans had voorafgaand aan het seizoen 

gehoopt mee te doen om de bovenste plaatsen, maar de wisselvalligheid 
was te groot dit seizoen. De achtste plaats is dan ook te laag voor 

Oldeboorn. Met een beetje geluk kan de ploeg nog zesde worden, maar dan 

moeten de laatste twee wedstrijden gewonnen worden, en zullen De Sweach 
en Houtigehage ergens punten moeten verspelen. Voor mijzelf was het een 

speciale middag, aangezien het mijn laatste thuiswedstrijd is voor 

Oldeboorn. Vooraf heb je er wel een beeld bij hoe die laatste wedstrijd er 

ongeveer uit moet zien, en als het dan ook nog ongeveer uit komt is wel een 
mooie bijkomstigheid. Al zag het er lange tijd niet naar uit dat het zo’n 

afscheid zou worden. Oldeboorn begon deze middag met de volgende elf: 

Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Robin – Tim, Hotse, Gerben – Sietse, 
Anno en Tjitze. Wissels: Tom en Arnold. Het was lekker druk op het 

sportcomplex, omdat het 2e en 3e gezamenlijk aan het barbecueën waren op 

het terras. Langezwaag deelde het eerste tikje al uit door bij het oplopen van 
het veld op de speelhelft van Oldeboorn te gaan staan. Achteraf bleek deze 

keuze voor Oldeboorn goed uit te pakken. Tegen de wind in begon 

Oldeboorn nog wel aardig aan de wedstrijd en met goede combinaties 

werden kleine kansjes gecreëerd. Na een kwartier veranderde het spelbeeld, 
bij een hoge bal sprong Wietse hoger dan zijn directe tegenstander en 

werkte de bal weg. Een normaal voetbalduel, maar de scheidsrechter gaf 

een vrije trap aan Langezwaag. Oldeboorn was te lang bezig een muur neer 
te zetten, en de speler van Langezwaag schoof de bal zo in de lange hoek 

langs Dennis. De thuisploeg was daarna de kluts kwijt, en begon te knoeien. 

Elke pass over vijf meter ging fout, of de moeilijke oplossing werd gekozen 
wat dan weer resulteerde in balverlies. Langezwaag speelt graag op de 

counter met snelle spitsen en werd zo in de kaart gespeeld. Halverwege de 

eerste helft kwamen de gasten op een 0-2 voorsprong. Dennis kreeg 

wederom een vrije trap op zich af, normaal is zo’n bal een prooi voor hem, 



  

maar deze keer stuiterde de bal van zijn borst af terug het veld in. En de 

attente aanvaller van Langezwaag profiteerde dankbaar en schoot de 0-2 

binnen. Met hangen en wurgen haalde Oldeboorn met die stand het 
rustsignaal. De thuisploeg moest de 2e helft uit een ander vaatje tappen om 

toch nog wat van deze middag te maken. Tom kwam in het veld voor 

Robin, hierdoor schoof Tim naar de linksback en kwam Tom controlerend 
te spelen. Gesteund door de wind in de rug werd Langezwaag vast gezet op 

de eigen helft, en de gehele 2e helft kwamen de gasten eigenlijk niet meer 

op de helft van Oldeboorn. Elke lange bal bleef rond de middenlijn hangen, 

en werd onderschept door het defensieve blok van Oldeboorn. Na 50 
minuten kreeg Oldeboorn een vrije trap, deze werd door Sietse vol op de lat 

geschoten, de rebound werd door Wietse tegen de touwen gekopt. Door de 

aansluitingstreffer kreeg Oldeboorn steeds meer het geloof dat er wat te 
halen viel de 2e helft. Een paar minuten na de 1-2 was het wederom Wietse 

die uit een corner de gelijkmaker binnen kopte. Langezwaag was het kwijt 

en stapelde fout op fout in de 2e helft door dat Oldeboorn de druk er vol op 
hield. Het was dan ook wachten op de voorsprong die er halverwege de 2e 

helft ook kwam. Een vlotte combinatie door de verdediging van 

Langezwaag eindigde bij Hotse, die bal bekeken in de verste hoek schoof. 

Vlak daarna leek Oldeboorn zelfs op 4-2 te komen, toen Johannes uit een 
corner de 4-2 binnen kopte. Alleen zag de scheidsrechter een overtreding 

die verder niemand zag. De verdediger van Langezwaag verstapte zich, met 

niemand in de buurt. Uiteindelijk kwam de 4-2 er toch. Tjitze slalomde 
weer door de defensie, en hield goed het overzicht. Net voor de keeper 

legde hij de bal breed, waarna het voor Gerben een koud kunstje was om 

het laatste zetje te geven. 4-2 en de wedstrijd beslist. Acht minuten voor tijd 
kreeg Johannes ook nog een mooi afscheidscadeautje. Anno werd 

onreglementair gestuit in de zestien, en de scheids legde de bal op de stip. 

Vaste penaltynemer Tjitze werd door de trainer bij de bal weg gestuurd, en 

ik zelf mocht gaan aanleggen. De trainer legde er nog even extra druk op, 
want als ik zou missen moest ik nog een jaar door. Gelukkig blijven we 

altijd rustig, en stuurde ik de keeper de verkeerde hoek en schoot zelf de bal 

half hoog in de rechterhoek, 5-2. Gelijk daarna werd ik naar de kant 
gehaald, en mocht Arnold de wedstrijd vol maken. Met een mooi bos 

bloemen werd ik door de club bedankt voor mijn inzet in de afgelopen 20 

jaar. Zo kreeg ik toch nog een mooi afscheid waar ik in de rust niet meer op 

had gerekend. Volgende week eindigt mijn avontuur op het veld bij FFS. 
En kan ik terug kijken op mooie jaren, waarin ik vele hoogtepunten en ook 

dieptepunten heb meegemaakt. Na afloop was er nog live muziek op het 

sportcomplex en bleef het nog lang gezellig. Groeten Johannes Watzema  

 



  

Tweede helft om snel te vergeten 
Vandaag was het tijd om op bezoek te brengen aan oud-trainer Klaas 
Wittermans. Trainer André van der Veen werd al snel richting Oldeboorn 

afgeleid. Een jongedame die met de ijskar op weg was bracht de trein auto’s 

tot halt. Youngster Anne Achttien liet deze kans niet liggen en kantelde de 
nek 180 graden. Laten we het maar op scherpte houden. De wedstrijd begon 

goed voor de Langsweagsters. Oldeboorn had meer balbezit maar in 

balbezit voor de Langsweagsters was het al snel dreigend. Deze dreiging 

werd in minuut 8 kenbaar na het goed beethouden van de bal van spits Ryan 
de Rooi van Gosliga. Werd Theo de Jong aangespeeld in de loop maar met 

links vond hij de benen van de keeper. Uit de daaropvolgende corner werd 

een vrije trap versierd door Klaas Hoen. Ryan de Rooi van Gosliga nam 
plaats achter de bal en legde de bal in de verre hoek 0-1. Langezwaag bleef 

gevaarlijk en dit leidde tot diverse overtredingen van de thuisploeg. 

Uit één van de standaardmomenten werd geprofiteerd door de 

Langsweagsters. Ryan de Rooi van Gosliga schoot de bal laag richting de 
eerste paal. De keeper wou de bal klemmen maar liet de bal van de borst 

stuiteren. Theo de Jong was er als de kip erbij en schoot de 0-2 binnen. 

Hierna leek de wedstrijd al snel op slot te gaan. Jelle Bodzinga stuurde 
rechtsmid Thomas van der Tuin de diepte in. Door een nare trap die over 

het hele sportpark te horen was werd Thomas van der Tuin gevloerd. 

De weg leek vrij naar de goal op het moment dat Thomas van der Tuin 
werd neergeschopt. Echter besloot de scheids dat er helemaal niks aan de 

hand was. Hierdoor ontsnapte Oldeboorn aan een rode kaart en moest 

Langezwaag verder zonder de geblesseerde Thomas van der Tuin. Zijn 

vervanger was Thijs Nuwolt die voorin mocht opereren en Jeroen de Graaf 
ging hierdoor naar rechtsmid. Thijs Nuwolt liet gelijk zien dat hij een kracht 

was om mee rekening te houden. Na een opbouw vanuit de verdediging 

werd Theo de Jong gevonden die met buitenkant rechts Thijs diep stuurde. 
Zelf liep Theo door en riep gelijk voor de bal bij de eerste paal. Thijs 

Nuwolt sneed de bal keurig voor en Theo de Jong kopte de bal rakelings 

voorlangs. Het mocht gelden als verreweg de beste aanval van de 
Langsweagsters. Beide ploegen hadden hierna wel de wil maar tot echte 

doelpoging. Hierdoor werd er met 0-2 gerust. En ja dan het tweede bedrijf. 

Koppeltjes werden niet meer gemaakt en spelers liepen op plekken waar dit 

niet de bedoeling was. Hierdoor kwam de in de eerste helft goed opererende 
verdediging in de verdrukking. Het was hierdoor ook snel Oldeboorn die 

terug kwam in de wedstrijd een vrije trap op een identieke plek waarvan 

Ryan scoorde, gaf Oldeboorn de aansluitingstreffer. De vrije trap werd knap 
gepareerd via Wybe de Jong met hulp van de lat. Maar in de rebound was 

een Oldeboornse speler er snel bij om 1-2 aan te tekenen. Niet veel later een 



  

vrije trap waar Theo de Jong het onmogelijk werd gemaakt om mee te 

springen. Hierdoor kon de maker van de 1-2 ook 2-2 maken al had dit alle 

schijn van een overtreding. Weer kort hierop was het ook 3-2 door de enige 
misser van Wyberen Groen deze partij vond de spits de doorgeschoven 

middenvelder. Die bekwaam de bal linksonder in de hoek schoof. 

Een 1 op 1 achterin mocht ook niet meer baten omdat de 4-2 hierna ook 
snel viel. Deed Langezwaag niks dan de tweede helft? Het antwoord is geen 

schot tussen de palen. Toen in de slotfase door de scheidsrechter ook nog 

een penalty werd gegeven was de gifbeker helemaal leeg. De scheidsrechter 

gaf de penalty omdat Wyberen Groen de speler naar achter trok terwijl 
Wiepie toch echt voor de man stond. Bijzonder, bijzonder, bijzonder is het 

soms waar een beslissing op gebasseerd kan worden. De penalty werd 

keurig binnen gerost wat leidde tot een 5-2 eindstand. Na afloop de blitse 
buikspieren van DJ Heavy P nog even mogen aanschouwen. Echter zou 

Langsweagen toch zeggen dat het eigen eindfeest gezelliger is. 

Aankomende zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen.  
 

1   SC Joure 1  24-58 70-28 

2   Blue Boys 1  24-57 69-19 

3   S.F. Deinum 1 24-51 52-32 
4   Langweer 1  24-43 61-36 

5   Blauwhuis 1  24-39 47-42 

6   De Sweach 1 24-36 37-44 
7   Houtigehage 1 24-33 45-39 

8   Oldeboorn 1 24-32 42-44 

9   FFS 1  24-25 38-56 
10 Langezwaag 1 24-23 35-59 

11 AVV 1  24-19 28-63 

12 Tijnje 1  24-15 34-58 

13 Wispolia 1  24-12 15-53 
 

Goal, goal goal.. vrijdag 10 mei 
Heerlijk avondje met de dames gevoetbald thuis in Aldeboarn. 

Met aardig voetbal, knap verdedigend werk en mooie acties op het midden 

veld en een 3 tal prachtige doelpunten van Lianne, Jitske en Anouk, wisten 

we de wedstrijden te eindigen met; 
0-1 tegen de dames uit Beetsterzwaag  

0-1 tegen de dames van vv Heerenveen 

2-1 tegen de dames uit Terwispel  
& 1-1 tegen de dames uit Nieuwehorne.  



  

Volgende keer, 24 mei spelen we de laatste avond in deze competitie uit bij 

vv Heerenveen, Daar verdedigen we onze 3e plek en wie weet pakken we 

nog wel iets meer. Jeldou heeft te kennen gegeven dat dit haar laatste 
seizoen is als leidster, Helaas maar alle begrip voor haar keuze, via deze 

weg nogmaals, dank je wel voor je inzet. Voor volgend seizoen hebben wij 

enkele vacatures � Keeper, rechtsback, linksback, centrale middenvelder, 
links en rechts buiten en een spits… gekheid natuurlijk maar de vraag is wel 

serieus, heb je zin in een sportieve avond met een club gezellige dames en 

jonge meiden, wees welkom. Het zou fijn zijn als we iets ruimer zitten in de 

speelsters. Dames Aldeboarn  
 

1 de Sweach VR1 19-41 41-14 

2 Udiros VR1  18-30 23-18 

3 Oldeboorn VR1 20-26 25-33 

4 Heerenveen VR3 20-22 14-20 

5 SJO WTTC VR3 19-14 9-27 
 

Foutje!!!! 
Heb in het vorige krantje helaas maar de helft van het verslag van het 

tweede elftal geplaatst! In dit krantje daarom het gehele verslag!  
 

VV Oldeboorn 2 – Thor 2 
Een echte kraker! Voorafgaand aan de wedstrijd staan VVO 2 en Thor 2 
gedeeld één na laatst met twaalf punten. Thor heeft echter wel een wedstrijd 

minder gespeeld. De laatste twee ploegen ‘degraderen’. Degraderen tussen 

haakjes omdat je er ook voor kunt kiezen om niet te degraderen. 
Desalniettemin snap je dat wij ‘degradatie’ willen voorkomen. Onder 

leiding van coach Arjen ook wel bekend als Messi in omstreken waren dit 

vandaag de mannen die het moesten gaan doen: 
Hessel -> Goal 

Jarno -> Rechtsback 

Khilone © -> Centraal achterin 

Willes -> Centraal achterin 
Bammus -> Linksback 

Jisk -> Rechtsmidden 

Hagel -> Verdedigende middenvelder 
El Spindro -> Linksmidden 

Wiempie -> Linksvoor 

Tsjilp -> Spits 

Jurrit -> Rechtsvoor 
Wissels: Patrick, Max en Ronald 



  

Al snel werd het duidelijk dat Thor 2 dezelfde intenties had als ons, winnen 

en degradatie voorlopig voorkomen. Dit leidde helaas ook tot het eerste 

doelpunt, wij stonden nog niet echt goed en waren niet scherp genoeg. Aan 
onze rechterkant werden we gepasseerd en nog eens gepasseerd wat leidde 

tot een onnodige voorzet en een onnodige goal. 0-1 voor Thor 2. Niet veel 

later was er nood aan de man, onze grootste speler en zeker imponerend 
voor de tegenstander werd vrij vlot uitgeschakeld. The one and only 

Bammus moest er uit met een ei op zijn enkel en werd vervangen door de 

ervaren Ronald. De tweede helft van de eerste helft begonnen wij beter te 

voetballen, de verdediging schoof meer naar voren en zo werd het gat 
tussen de linies wat kleiner en kwamen wij meer aan voetbal toe wat leidde 

tot een paar kleine kansjes. Tijd voor thee en een nieuw strijdplan van Arjen 

die alles van de zijlijn had bekeken. Arjen besloot om Wilco en Jisk eruit te 
halen en vader en zoon (Patrick en Max) voor het eerst samen te laten 

voetballen. Ook besloot Arjen om van 4-4-3 naar 3-4-3 te gaan.  

De opstelling zag de tweede helft er als volgt uit: 
Hessel -> Goal 

Jarno -> Rechtsback 

Khilone © -> Centraal achterin 

Ronald -> Linksback 
Max -> Rechtsmidden 

Hagel -> Verdedigende middenvelder 

El Spindro -> Linksmidden 
Patrick -> Aanvallende middenvelder 

Wiempie -> Linksvoor 

Tsjilp -> Spits 
Jurrit -> Rechtsvoor 

De wijzigingen pakten goed uit en leidden uiteindelijk tot wel minimaal 70-

80% balbezit voor VVO 2. Ik denk dat Thor 2 nog één of twee keer een 

beetje gevaarlijk geweest is, maar eigenlijk ook weer niet. Er was één 
uitbraak die leidde tot een zwak schot, een rollertje die een makkelijke 

prooi was voor Hessel. Er werd goed gevoetbald door iedereen en iedereen 

werkte hard om de bal snel weer te veroveren. Uiteindelijk leidde dit tot een 
buitenkansje, een vrije trap in de buurt van randje 16. Wiempie en El 

Spindro zagen deze buitenkans wel zitten, coach dacht er anders over en 

vond dat Jurrit deze bal wel kon nemen. Jurrit is de laatste paar weken goed 

op dreef qua goals en heeft een mooi schot wat hij de laatste tijd heeft 
bewezen. Jurrit besloot het maar eens te proberen, veel mensen zullen het 

niet geloven maar als je erbij was dan weet je het, Messi was er niks bij. En 

nee het lag zeker niet aan de keeper, wat een vrije trap Jurrit, klasse ;). Na 
de 1-1 hadden wij nog rond 10 à 15 minuten over om de overwinning over 

de streep te trekken en dat gebeurde! Jarno kreeg de bal aan de rechterkant 



  

en stuurde Max met een prima bal de diepte in. Max controleerde de bal en 

liep door naar de achterlijn en gaf Tsjilp een perfect gemeten voorzet over 

de grond. Tsjilp hoefde deze alleen maar in te tikken en dat deed hij 
gelukkig, 2-1! Patrick werd even daarna gewisseld voor Willes, waardoor 

El Spindro op de aanvallende middenvelder positie kwam en Willes naar 

linksmidden. Coach Watzema gebaarde om niet te veel in te zakken en te 
blijven doorgaan ondanks de voorsprong. Willes ging in zijn enthousiasme 

er bijna vanuit dat hij linksvoor was in plaats van linksmidden. Waar wij 

riepen Willes zakken, dacht Willes croooocooo niks ervan ik zal mijn eerste 

goal voor VVO maken. Hij ging ervoor, hij kwam voor de goal, hij kreeg de 
bal en helaas ging hij er niet in. Maar de actie en het enthousiasme was er 

wel, keurig Willes! Uiteindelijk zakten we toch een beetje in, omdat te veel 

risico’s ook onnodig waren, maar we zijn nooit meer in de problemen 
gekomen. Dit verslag is toch langer geworden dan verwacht. In ieder geval, 

ik ben enorm trots op de prestatie, wat een echte teamprestatie was van 

VVO2. Supporters, scheidsrechter en de tegenstander bedankt! 

Khilone © VV Oldeboorn 2 

Volgende week staat ODV 4 uit op het programma, hopelijk kunnen wij 

deze ‘win’streak dan doorzetten. De laatste thuiswedstrijd van VVO 2 is 

tegen de nummer laatst Tijnje op 19 mei, wij zouden het leuk vinden als 
heel Oldeboorn hier voor uitrukt, in het kader van doe eens gek. 

 

1   Jubbega 3  21-50 89-43 
2   Houtigehage 2 21-46 70-41 

3   Akkrum 3  22-41 62-38 

4   Bakkeveen 3 21-38 65-48 
5   Makkinga 2  22-37 44-39 

6   ODV 4 (zo)  20-32 56-39 

7   vv StÃ¢nfries 2 22-29 62-52 

8   Mildam 4  22-29 54-54 
9   Gorredijk 4  21-20 35-63 

10 Oldeboorn 2 22-19 38-88 

11 Thor 2  22-15 23-62 
12 Tijnje 2  22-13 46-77   

Jeugdverslagen 
CVVO Jo 12-2 - Oldeboorn Jo12-1 

Op donderdag 16 mei hadden we een wedstrijd in Lemmer tegen CVVO 

JO12-2. We begonnen de wedstrijd toen werd het al heel snel 0-1. Mees had 

het eerste doelpunt gemaakt. Daarna had de tegenpartij een eigen goal 
gemaakt. Toen kwam de tegenpartij terug ze maakten de 1-2. Later had 



  

Sebastiaan ook nog gescoord (1-3). Gian had een heel mooi goal van 

afstand er daarna in geschoten (1-4). Toen was het pauze. Na de rust ging 

Wesley heel goed hij had een hattrick gescoord. De eindstand was 1-7. Het 
kampioenschap is steeds dichterbij. We staan nog steeds eerste. Ik heb 6 

jaar gevoetbald bij VV Oldeboorn. Dat vond ik heel leuk. Volgend jaar ga 

ik niet verder omdat ik verder wil gaan met freerunning. Ik wil alle spelers 
en leiders bedanken voor de leuke tijd. Groetjes, Sjoerd Sixma 

 

Heerenveen Jo8-3 – Oldeboorn Jo8-1 

Wedstrijd tegen VV Heereveen op 18 mei 2019 

Heereveen heeft de aftrap. 

Heereveen paast heel goed over. 

Maar in de 2e minuut scoort Tijm! 

Heereveen heeft de aftrap van de goal. 

Maar Antsje houd  de bal van heereveen tegen bij de goal 

Jens pakte de bal goed af van de tegenstander. 

Daarna scoort Tijm nog 2 keer 

Antsje deed een mooi schot op doel, maar helaas 

Silvan houd alle ballen tegen. Hij heeft heel goed gekeept 

Hein schopt naar Tijm en Tijm schopt naar Hein en Hein scoort! 

Ruststand 4-0 

Na de rust scoort Heerenveen. Het is nu 4-1. 

Iedereen let nu weer goed op. Eben gaat er volop in en pakt de bal af 

van Heerenveen. 

Hindrik gaat voor elke bal en speelt goed over. 

In de 2e helft komen er nog een paar goals bij , gescoord door Antsje 

(2), Tijm (2) en Hein (2).   

Eindstand 10-1. Groetjes, Hein Bouma 

 

De uitslagen van  JO7 
Oldeboorn - Read Swart 0-1, Oldeboorn - Tijnje 1-1, 

Oldeboorn- De Blesse 4-0 

Super goed gespeeld met z’n allen 

Het wedstrijdverslag: 
Kabouters mee: 

Nova 

Karst 
Jens 

Annabel 

David 

Hindrik 
Jitze 

Douwe 



  

Eerste wedstrijd spelen we tegen Read Swart. Eerste minuten gelijk een 

kans voor Read Swart, keurig gestopt door Jens. Tweede poging goed 

verdedigd door Karst. Aldeboarn krijgt gelijk daarna ook twee mooie 
kansen. Beide teams zijn deze keer aan elkaar gewaagd, heel wat anders 

dan de vorige keer, toen de kabouters van Aldeboarn flink verloren hadden. 

Derde poging voor Aldeboarn komt van nova. Aldeboarn verdedigd goed, 
verschillende pogingen van Read Swart worden tegengehouden door 

Annabel. Read Swart scoort na verschillende pogingen toch het winnende 

doelpunt. Ondanks het verlies was het een hele leuke wedstrijd! Tweede 

wedstrijd is  tegen Tijnje. Het eerste doelpunt is voor tijnje na verschillende 
pogingen van beide teams. Mooie kans voor Aldeboarn, naast. Gelijk 

daarna maakt Douwe toch de gelijkmaker.  Verschillende kansen voor 

Aldeboarn, overspelen ging steeds beter en goed verdedigd. Het blijft 
uiteindelijk gelijk spel. Derde wedstrijd tegen de Blesse, na een wedstrijd te 

hebben verloren, een gelijk te hebben gespeeld, gaat Aldeboarn deze derde 

wedstrijd voor de winst. Jens scoort gelijk in de eerste minuten, met rechts! 
Tweede doelpunt volgt snel, na een mooie actie van Nova scoort Hindrik. 

Douwe zorgt voor de 3-0.  Ook de Blesse heeft verschillende pogingen 

ondernomen, met onder andere een aantal goede stops door Karst. Douwe 

scoort de 4-0  en Annabel probeert nog de 5 te maken. De laatste wedstrijd 
van dit seizoen wordt met winst afgesloten! 

 

EINDSTAND  

PIET VAN DER FEER BOKAAL  

2018/2019  
Tjitze Brandsma 19 
Rik van Santen  11 

Pieter Poepjes  11 

August Faber  10 
Johannes Nijdam 10 

Jurrit Dijkstra  9 

Gerben Bouma  6 
Anno Huisman  6 

Hotse Dekker  5 

Wietse Huisman Wzn  4  

Johannes Watzema 3 
Arnold Hobma  3 

Erben Hof  3 

Arnold Oosterbaan 3 
Sietse van den Brink 2 

Iwan Huitema  2 
René Spinder  2 

Max Antonissen 1 

Wiemer Dekker  1 

Jisk Oosterbaan  1 
Ids de Roos  1 

Ids Tijsma  1 

Sjim de Vries  1 
Johannes van der Wal 1 

Douwe Hein Akkerman 1 

Patrick Antonissen 1 
Martin Meester  1 

Garion Mulder  1 

Tamme Veenstra 1 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is B: Als de bal via de assistent-scheidsrechter over 

de doellijn gaat en de bal is het laatst geraakt door een aanvaller, dan krijg 

je een doelschop of doelpunt. Was de bal het laatst aangeraakt door een 
verdediger en de bal gaat via de scheidsrechter over de doellijn, dan is de 

spelhervatting een hoekschop of een doelpunt. Gaat de bal na aanraking 

door de assistent over de zijlijn, dan is de hervatting een inworp. Een 

scheidsrechtersbal is in zo’n situatie dus niet mogelijk. 

 
1 Trinitas JO15-1G  12-34 55-10 
2 Udiros JO15-1  12-25 55-14 

3 Aengwirden JO15-1G  12-19 49-33 

4 Oldeboorn JO15-1  12-19 37-37 

5 V.V. Heerenveen JO15-7 12-18 57-45 
6 Heerenveense B. JO15-7 12-6 16-93 

7 Jubbega JO15-2  12-3 12-49 

 
1 V en V'68 JO11-2  10-30 69-20 

2 Langezwaag JO11-1G 10-21 47-29 

3 Oldeboorn JO11-1  10-15 34-40 
4 Gorredijk JO11-2  10-12 32-39 

5 Bergum BCV  JO11-3 10-6 16-42 

6 Harkemase Boys JO11-3G 10-6 18-46 

 
1   Mildam 5  20-51 62-21 

2   Read Swart 4 20-42 77-42 

3   SC Emmeloord 10 20-42 74-41 
4   Nieuweschoot 4 20-36 72-50 

5   Sneek 4  20-34 93-56 

6   vv Gersloot 1 20-30 65-56 
 

7   SC Joure 2  20-23 53-75 

8   Wispolia 2  20-21 53-65 

9   Gorredijk 5  20-15 33-71 

10 Oldeboorn 3 20-13 37-77 

11 Renado 4  20-12 39-104 

 
1 GAVC 35+1  20-40 28-19 

2 Warga 35+1  20-35 30-19 

3 Oldeboorn 35+1G 20-29 22-25 

4 Akkrum 35+2  20-21 9-19 
5 WWS 35+1  20-16 20-27 



  

 
 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 



  

 
 
  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


