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Uit de bestuurskamer 
Het afgelopen weekend waren de eerste thuiswedstrijden, waarbij de jeugd 
in de rust werd voorzien van fruit om gezonde voeding te stimuleren tijdens 

het sporten. Het fruit wordt geleverd door onze partner de Superrr. 

Als bestuur zouden wij het fijn vinden dat de kantinemensen het fruit voor 
de jeugd in de rust verzorgen. Verder wensen wij een ieder een sportief en 

gezond voetbalseizoen toe. 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 
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Jeugdtrainer 
Voor het komende seizoen zal Hessel 

vanuit zijn opleiding trainingen aan gaan 
bieden aan de JO10/JO11/JO13 en JO15 

op de donderdag. Met hem zijn we de 

samenwerking aangegaan voor het 
seizoen 2019/2020. Met behulp van de 

Vton app zal hij de trainingen aan gaan 

bieden. Wij zijn hier erg content mee als 

vereniging.  
 

Uit onze clubbladen (59) 
Drie weken geleden is er op het sportterrein een witte gas-aansteker 

gevonden. Deze is terug te bekomen bij W. de Vries. 

(overgenomen uit clubblad 12 – 9
e
 jaargang – 26 maart 1969) 

EEN NIEUWE STRAFMAATREGEL: 

Een doelverdediger die op de grond liggend enkele vingers op de bal heeft, 
wordt geacht de bal in zijn bezit te hebben. Een aanvaller mag de bal dus 

niet meer onder zijn vingers wegtrappen. 

 (overgenomen uit clubblad 14 – 9
e
 jaargang – 9 april 1969) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op 
een fluitje blaast. Wat beslist de scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn 

de bal in zijn handen heeft genomen, omdat hij van mening was dat de 

scheidsrechter had gefloten? 
A. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 

indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding; 
B. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe 

vrije schop op de plaats van de overtreding; 
C. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 

onderbroken; 
D. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe 

vrije schop op de plaats van de overtreding. De speler die de bal in zijn 

handen pakte ontvangt de gele kaart. 
 

 

 



  

DOUCHEN 
Een regel van voetballen is dat we na de wedstrijd gaan douchen, dit is 

omdat het hygiënisch is en ook frisser is voor je mede teamgenoten. 
Het maakt niet uit of je jong of oud bent een jongen of een meisje of dat je 

een beetje gezet bent of juist dun bent, het hoort gewoon bij het voetballen. 

Ouders en jeugd laten we hier met zijn allen dan ook goed om denken, voor 
de meisjes is er altijd wel een andere beschikbare ruimte om te douchen. 

Laten we gewoon gaan douchen na afloop van een wedstrijd, als je nou een 

jongen of meisje bent maakt niks uit, gewoon doen. 
 

Spelerspas 
Zijn er nog mapjes met spelerspassen bij een jeugdleider of oud leider? Zou 

je die dan willen inleveren bij mij of leg ze anders in de kantine. Harm  
 

Uitslagen 
Oefenwedstrijden 

Woudsend 1 – Oldeboorn 1  1-1 

Warga 1 – Oldeboorn 1   3-1 

TOP 1 – Oldeboorn  1   2-2 

Donderdag 29 augustus 
Oldeboorn 1 – Dronrijp 1  3-3 

Dinsdag 3 september 
Nieuweschoot 3 – Oldeboorn 2  2-3 

Woensdag 4 september 

Wardy 13-1 – Oldeboorn 13-1  1-9 
Oldeboorn 10-1 – Drachtster B. 10-3 6-10 

Thor 8-1 – Oldeboorn 8-1  3-6 

Donderdag 5 september 

Oldeboorn 15-1 – Jubbega 15-2  9-2 

Vrijdag 6 september 
Oldeboorn VR – FFS VR  2-2 

Oldeboorn VR – WWS VR  0-0 
Oldeboorn VR – Warga VR  1-0 

Oldeboorn VR – GAVC VR2  2-0 

Zaterdag 7 september 
Gorredijk 15-2 – Oldeboorn 15-1 0-4 

Oldeboorn 13-1 – Wardy 13-1  9-3 

Warga/WWS 11-1 – Oldeboorn 11-1 16-3 

Gorredijk 10-2 – Oldeboorn 10-1 5-3  
Oldeboorn 8-1 – Aengwirden 8-1 2-14 



  

Zondag 8 september 

Terschelling 1 – Oldeboorn 1  5-0 

Oldeboorn 2 – FFS 2   3-0 

Woensdag 11 september 

Oldeboorn 11-1 – Oosterlittens 11-1 0-13 

Zaterdag 14 september 
Langezwaag 15-1 – Oldeboorn 15-1 6-1 

Oldeboorn 11-1 – GAVC 11-1  2-6 

Oldeboorn 10-1 – Drachten 10-3 5-10 

Wispolia 8-1 – Oldeboorn 8-1  3-7 

Zondag 15 september 

Oldeboorn 1 – Willemsoord 1  4-0 

Oldeboorn 2 – Aengwirden 2  1-4 
 

Eindstanden beker 
1 Terschelling 1 3-9 9-2 
2 Dronrijp 1  3-4 9-8 

3 Oldeboorn 1  3-4 7-8 

4 Willemsoord 1 3-0 2-9 
 

1 Aengwirden 2 3-6 8-6 

2 Oldeboorn 2  3-6 7-6 
3 FFS 2   3-4 6-6 

4 Nieuweschoot 3 3-1 7-10 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 Langezwaag 15-1 3-9 24-1 

2 Oldeboorn 15-1 3-6 14-8 

3 Gorredijk 15-2 3-3 4-15 

4 Jubbega 15-2  3-0 5-23 
 

1 Oldeboorn 13-1 2-6 18-4 

2 Wardy 13-1  2-0 4-18 
 

1 Oosterlittens 11-1 2-6 19-2 

2 Warga/WWS 11-1 2-4 19-6 

3 GAVC 11-1  3-4 11-11 

4 Oldeboorn 11-1 3-0 5-35

  



  

Wedstrijdverslagen 
Verslag dames 

6 september mochten we weer aantreden voor onze 1
e
 wedstrijden. We zijn 

ingedeeld in een competitie met nog 4 andere teams. Met 10 fitte, 

ongetrainde speelsters gaan we naar Wirdum. Gastspeler deze keer is Hilda 

Visser, in verband met een paar afwezigen. Linda staat alle wedstrijden op 
keep. Onder goede coachende leiding van Arjen starten we vol ‘energie’ 

aan onze nieuwe competitie! De 1
e
 wedstrijd spelen we tegen Warga. Met 

een voorzet van Margje en een ‘struunactie’ van Anouk komen we al snel 
op 1-0. Kris maakt nog een mooie actie, maar helaas het doel staat net 

verkeerd… Hilda is een ware aanwinst en zien we overal terug. Warga 

krijgt aan het eind van de wedstrijd nog een goede kans, maar Linda is in 

vorm en zorgt ervoor dat we 1-0 winnen. De 2
e
 wedstrijd mogen we tegen 

een oude bekende spelen: FFS Vegelinsoord. Een ervaren team, waarvan 

we vaak (dik) verloren. Onze oud speelsters Nina en Nikita zijn weer terug 

en beginnen deze wedstrijd. Nina scoort na tweemaal een 
binnenkantpaalactie van Anouk. Even later volgt een ‘struunactie 2.0’ en 

maakt Anouk het 2
e
 doelpunt voor ons. Helaas verandert FFS van tactiek en 

staat ons de 2
e
 helft van de wedstrijd meer tegenstand te wachten. Linda 

redt wat ze kan, maar we krijgen toch 2 goals tegen. Er zijn nog kansen 

voor Pytsje, Femke en Nina, maar het mag niet baten. We eindigen deze 

wedstrijd met een tevreden 2-2. In de 3
e
 wedstrijd spelen we tegen GAVC 

Grou. Ook een oude bekende. 3
 
keer is scheepsrecht en met de 3

e
 kans 

scoort Anouk al na 2 minuten. Dit is een goed begin! Kris verdedigt goed 

en ook Marije weet veel ballen uit het doelgebied te weren. Hilda is weer 

overal en helpt waar ze kan. Margje verdeelt het spel op het middenveld en 
showt ons mooie acties. Niets meer te merken van de blessure van vorig 

jaar. Onze stabiele verdediging houdt stand en Linda treedt op als ware 

keepster. Aan het van de wedstrijd vindt Pytsje succes met haar loopacties 
en Anouk maakt het af met een 2-0! Mooie prestatie! Op naar de laatste 

wedstrijd van deze avond tegen de thuisclub WWS Wirdum. Er staat ons 

een pittige verdediging te wachten. Margje start direct met twee fijne acties, 

helaas staat er een goede keepster opgesteld. Later in de wedstrijd zijn Nina 
en Margje meerdere malen voor de goal, maar de ballen komen niet voorbij 

de palen. We verdedigen wederom goed en hebben het zwaar. Het is dan 

ook al de 4
e
 wedstrijd van de avond. Niet gescoord deze wedstrijd, maar 

ook niks tegen. We zijn trots! Op naar de volgende 4 avonden.  

Hiltsje Nijdam 

 



  

Fusie-team Oldeboorn 2 schiet uit de startblokken! 

Dinsdag avond 3 september stond de eerste wedstrijd van het nieuwe 

seizoen op het programma voor Boarn 2. De Tom Tom’s stonden 

ingesteld op de velden van VV Nieuweschoot waar voor de beker om 

de 3 punten gestreden moest worden tegen de heren van 

Nieuweschoot 3. De hele zomer lang hebben de mannen van het 

technische kader van VVO vergaderd met een uiteindelijke fusie van 

het derde en tweede als gevolg.  Het beste van twee werelden komt 

samen; jong talent en ervaring smelt samen als lava in een vulkaan 

waarbij het zondag ochtend wachten is op de eruptie aan 3 

punters. Al met al wordt er groot spektakel verwacht en het lijkt ons 

dan ook zeer verstandig dat iedere Boanster zondagochtend 10.30 uur 

omcirkelt op zijn of haar agenda om de strijd der titanen te 

aanschouwen. Terug naar de bewuste dinsdag avond van de eerste 

wedstrijd van het seizoen tegen Nieuweschoot. Ondanks de 

succesvolle fusie is het helaas tot op heden niet gelukt een vaste 

keeper te vinden. Hierbij dan ook direct de oproep om tijdens het 

lezen van dit verslag over uw linker en rechter schouder te kijken. 

Zit, staat of loopt er een keeper achter u? Graag even melden bij het 

bestuur! Vooralsnog werken we met een keeperspooltje  zodat het 

doel beurtelings bewaakt kan worden. Het pooltje wordt op dit 

moment enkel bemand door Tom P. De aanmeldingen hiervoor staan 

nog open. Leuke bijkomstigheid van deze wedstrijd is het feit dat oud 

trainer Piet de Winter momenteel werkzaam is bij Nieuweschoot. 

Tijdens de eerste helft was Piet dan ook aandachtig toeschouwer.  

Hij zag Nieuweschoot na een makkelijk gegeven penal op 

voorsprong komen en begon direct te broeden op legio stoere 

praatjes. Gelukkig kwamen wij langs zij door een wondergoal van 

René Spinder. Hij nam een hoge voorzet van links van Tjitze 

Brandsma direct op de binnenkant rechts waarna de bal over de 

keeper in de kruising zeilde. Keeper stil, Piet stil en wij blij! Met 

deze gelijke stand gingen wij de rust in. De tweede helft stond 

werkelijk bol van de hoogte punten. Allereerst zijn er twee goeie 

goals van Tjitze. Jurrit vindt dit best cool en probeert ook het netje te 

vinden. En dit doet hij goed! Na een eerste helft op het bankje brengt 

hij nieuwe energie in de tweede helft. Scoren lukt helaas net niet; zijn 

inzet wordt centimeters voor de lijn weg gewerkt.  Daarbij blijkt 

Ronald van W. zijn streken nog niet te zijn verleerd. Hij voert 



  

verhitte strijdjes uit met de spits van Nieuweschoot en speelt na 

de duels vanzelfsprekend de vermoorde onschuld. Verder kijkt Tom 

nog een paar ballen over en/of naast. Eén bal blijkt dwars en laat zich 

niet naast kijken. De wedstrijd eindigt zodoende in 2-3 winst voor 

Oldeboorn 2! Dit betekent een flitsende start voor de heren van VVO 

twee! Jan Hendrik van der Wal 
 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn 13-1 – Wardy 13-1 

Wij speelde deze week 2x tegen Wardy, woensdag uit en afgelopen 

zaterdag thuis. Uit hebben we gewonnen met 1-9 en thuis hebben we er 9-3 
van gemaakt! Het was een hele leuke wedstrijd! Wesley heeft 1 keer 

gescoord en Sebastiaan 4 keer en nog een eigen goal en ik heb nog 3 keer 

gescoord. We hopen dat we nog veel wedstrijden gaan winnen en dat het 

een leuk seizoen gaat worden!!! Groetjes Mees Beeuwkes 

 

Oldeboorn 11-1 – GAVC 11-1 
Zaterdag 14 september 2019 

Het is een prachtige ochtend en de jongelui van JO11 zijn er helemaal klaar 

voor. Om 09:30 uur trappen we thuis af tegen GAVC. Na zo’n 10 min valt 

de eerste goal, 1-0! Dit motiveert en geeft zelfvertrouwen. Daar is Dennis 
met een mooi schot op goal, helaas mis. Grou neemt een corner. Pier staat 

op keep en is onze redder in nood, wat een prachtige redding! Grou ziet wat 

gaten ontstaan en daardoor krijgen ze genoeg kansen. Deze worden dan ook 
benut en zo valt de 1-1. Corner voor Boarn, genomen door Dennis….. 

prachtig schot, maar helaas. De keeper van Grou heeft een prima 

reactievermogen en is goed getraind. Grou neemt voor de time-out nog een 

corner, maar wij hebben Pier ;-) Een korte time-out, peptalk van Bert en 
hupsakee, doorrrrrr!!! Ai, dat begint niet goed. Een miscommunicatie bij 

Boarn bezorgd Grou een doelpunt, 1-2. Al snel pakken we draad weer op en 

zorgt Quint voor de gelijkmaker, 2-2. Grou bijt terug en laat ‘t  koppie niet 
hangen. Snel scoren ze 2 doelpunten achter elkaar. Voor de rust staat het 

dus 2-4. Maar alles is nog mogelijk. De rust zit erop en met goede moed 

gaan we er weer tegenaan. Een prachtig schot op goal van Quint, maar 
helaas naast. Herkansing voor Wietske, ook naast….het zit ons even niet 

mee. Er vallen gaten en Grou ziet en benut de kansen. Daar is dan ook de  

2-5. Nog een schot op goal van Grou, maar Pier weet deze keurig tegen te 

houden.  Wat een spanning en sensatie. Grou weet er een aantal corners uit 
te slepen, maar deze worden keurig weggepoetst door onze sterke 

verdedigers. Een korte time-out en we hervatten het spel. Boarn is it paad 



  

efkes bjuster……en Grou scoort hun 6
de

 goal. Boarn weet de rollen even 

om te draaien, maar de keeper van Grou is goed en weet de laatste schoten 

op goal tegen te houden. Daar is dan het eindsignaal en sluiten we de 
wedstrijd met 2-6. De handjes worden vriendschappelijk geschud en Boarn 

feliciteert Grou met deze overwinning.  

 

Gorredijk 10-2  tegen Oldeboorn 10-1 op 7 september 
Wij hebben de aftrap. 

Ze scooren in de eerste helft drie. 
En Aldeboarn scoort twee. 

De tweede helft. 

Ze scooren twee goals. 
En Aldeboarn een. 

Veel kansen gehad. 

Daarna  penalty nemen. 

Dit hebben we wel gewonnen. 
Eindstand: vijf-drie. 

Groetjes  Hein Bouma. 

 

Oldeboorn 10-1 – Drachten 10-3 
Vandaag is er weer gevoetbald op de prachtige velden van de vv Aldeboarn 

door de meisjes en jongens van JO-10. Het was een leuke wedstrijd. De 
eerste helft waren de gasten uit Drachten net wat beter. Na de eerste goal 

ben ik de tel kwijt geraakt. Na rust werd dit helemaal omgekeerd en scoorde 

Aldeboarn maar liefst 5 keer achter elkaar. Fantastisch wat een beleving en 
passie bij ons team! Echt genieten voor de toeschouwers maar nog veel 

meer voor de spelers. Het plezier droop ervan af. Allemaal monsterachtig 

goed gespeeld! Sjappoo!! Allemaal heel erg bedankt en op naar de volgende 
wedstrijd! Precious Makkinga 

 

JO-8: Thor - Oldeboorn 4 september 18.30 uur 
Vanavond hebben wij ons eerste wedstrijd. We hebben er allemaal 

ontzettend veel zin in! Want na een zomerstop is dit niet alleen ons eerste 
wedstrijd maar tegelijkertijd de eerste keer dat we voetballen met dit team. 

Er is nog geen training geweest. Met veel moed en vooral een grote grijns 

op alle 7 spelers gaan we het veld op. Luna begint dapper als ons eerste 

keepster! Dan mogen we eindelijk beginnen! Met zn allen achter de bal 
aan... oh wacht we kunnen ook blijven staan en dan overspelen! Dit hebben 

ze snel door en pasen de ene bal naar de andere tussen elkaar! Thor speelt 

goed maar deze 6 staan toch sterk met zn allen. Luna is een topper in het 
doel. Helaas gaat er dan 1 bal door.. we staan 0-1. Maar niet heel snel 

daarna maakt Douwe de 1-1. En dan hebben ze de smaak te pakken. Ook 



  

Jacob weet na een prachtige aanval die met elkaar is opgezet 2 mooie goals 

te maken! We gaan met 1-3 de rust in. Na de rust staat onze dappere Nova 

op goal!! Opnieuw maakt Douwe 2 mooie goals! Dan hebben we een time 
out.. nog 10 minuten de grijns op alle 7 gezichten is nog groter geworden! 

Wij gaan winnen is hun uitspraak... dan helaas toch nog 2 goals tegen maar 

Oldeboorn laat de kop niet hangen. Ze spelen weer even heel goed over en 
krijgen de bal weer voor get doel en dan trapt Jens de bal prachtig het net 

in! We winnen onze eerste wedstrijd! Ons eerste balcontact als dit team! 

Met de grootste glimlach ooit!! We winnen met 3-6! Op naar de volgende 

bekerwedstrijd zaterdag 7 september en dan spelen we thuis. 
 

Oldeboorn 8-1 – Aengwirden 8-1 

Zaterdag 7 September was de 2de wedstrijd. 

Het zonnetje schijnt en we hebben er zin in! Na de laatste wedstrijd 

die wij hebben gespeeld wat een succes was gaan we zo de wedstrijd 

weer in. We spelen vandaag tegen aengwirdum. Al snel hebben we 

een voorsprong want Luna scoort. Yes, zo moeten we doorgaan. 

Maar al snel krijgen we een doelpunt tegen en helaas daarna nog een 

aantal doelpunten van de tegenstander  zo staan we achter met 8-1. 

Even een peptalk van de trainer en met vol goede moed er weer tegen 

aan. Helaas is de tegenstander wel wat sterk en krijgen we weer wat 

doelpunten tegen maar dan komt Jakob en scoort! Helaas hebben we 

de wedstrijd verloren met 14-2 maar we hebben fijn gespeeld en met 

veel plezier gespeeld. Volgende keer beter. 

 

Wispolia8-1 - Oldeboorn8-1 
Vanmorgen spelen we de laatste bekerwedstrijd tegen Wispolia. Ze hebben 

er allemaal ontzettend veel zin in! Wij gaan winnen klonk het tijdens de 

warming up! Nou dat is een goed doel om mee te beginnen lijkt mij! 
De eerste helft gaat gelijk op. Wij scoren hun scoren en dat 3 keer achter 

elkaar. Net voor rust maken wij er nog 1. We gaan met 3-4 de kleedkamer 

in voor wat drinken en een koek. De tweede helft gaan ze steeds beter 

overspelen! Wat resulteert in nog 3 goals!! Toppers! We winnen dan ook. 
met 3-7. Wat zijn ze allemaal trots! Douwe Jacob Jarno en Hindrik zijn 

onze doelpuntmakers. Maar ook Jens Tjerk Marrrit en Nova kwamen alle 4 

heeeeel dicht bij het scoren maar de bal ging er naast. Of te wel een team 
met genoeg power en inzet om door iedereen goals te laten scoren!! Op naar 

de competitie wedstrijden. Deze zullen 28 september starten voor ons. 
 

 



  

Pupil van de week 
Naam: Tijm van Rooij 

Leeftijd en team: 8 jaar en ik voetbal in j-10  
Op welke plaats speel je: midden  

Op welke plaats speel je het liefst: mid-mid 

Beste voetballer ter wereld: Virgil van Dijk 
Beste voetbalclub ter wereld: Feyenoord 

Leukste televisie programma: Netflix 

Doe je ook aan andere sporten: Zeilen in een optimist en 

tennis, maar voetbal is leuker dan tennis 
Heb je huisdieren: een Hond, Baloe 

Wat eet je het liefst: De pizza van papa uit de oven in de tuin 

Wat eet je liever niet: macaroni, kaas en melk 
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is C: Als een toeschouwer op een fluitje blaast en de 
scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel, dan moet de 

scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en het spel hervatten met een 

scheidsrechtersbal. 

Kantinedienst 
Zaterdag 21 september 

09.15 tot 11.00  Ouders van Mees Beeuwkes en Gian Andringa 

11.00 tot sluit  Ouders van Jentje Brandsma/Ralf van Warmerdam 

Zondag 22 september 

09.30 tot 12.45  Hiltsje Nijdam en Marieke Lolkama 

12.45 tot sluit  Tom Proot en Rene Spinder 

Zaterdag 28 september 

08.15 tot 09.30  Ouders van Marrit Ernst en Jens Nijdam 

09.30 tot sluit  Ouders van Bracha van Slooten en Gerrit Hoekstra 

Vrijdag 4 oktober 
Na training  Johannes Nijdam en Arnold Hobma  

Zaterdag 5 oktober 

08.45 tot 10.45  Ouders van Anne Jasper en Silvan de Leeuw 
10.45 tot sluit  Ouders van Bauke de Jong en Ridzert Teunissen 

Zondag 13 oktober 

09.30-12.45  Ids de Roos en Tjitze Brandsma 

12.45 tot sluit  Jorrit Zandberg en Bouke Paul Kleefstra 

Vrijdag 18 oktober 

Na training  Yannick de Jong en Sietse v/d Brink 

 

 



  

Zaterdag 26 oktober 

08.15 tot 10.30  Ouders van Novan van Slooten en Luna Mud 

10.30 tot 10.30  Janieck van Asperen en Kyran Mebius 

Zondag 27 oktober 

09.30 tot 12.45  Robin Faber en Erben Hof 

12.45 tot sluit  Margje de Vries en Anouk Stulp 
 

Wedstrijdprogramma 
Vrijdag 20 september 
Oldeboorn 35+ naar Akkrum  19.30 

Oldeboorn VR naar Grou  19.30 

Zaterdag 21 september 

Oldeboorn 15-1 – Heerenveen 15-6 11.00 

Oldeboorn 13-1 – SJO DFC 13-2 10.00 

Oudehaske 11-1 – Oldeboorn 11-1 10.15 
Suameer 10-1 – Oldeboorn 10-1 09.00 

Oldeboorn 8-1 is vrij 

Oldeboorn 7-1 naar Langezwaag 09.00 

Zondag 22 september 
Oldeboorn 1 – Blauwhuis 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Oosterlittens 3  10.30 

Zaterdag 28 september 

Woudsend 15-1 – Oldeboorn 15-1 09.00 

Wardy 13-2 – Oldeboorn 13-1  10.00 

Oldeboorn 11-1 – Aengwirden 11-1 09.30 
Oldeboorn 10-1 – Drachten 10-2 09.30 

Oldeboorn 8-1 – Drachten 8-1  09.00 

Oldeboorn 7-1 in Aldeboarn  09.00 

Zondag 29 september 

Deinum 1 – Oldeboorn 1  14.00 

FVC 4 – Oldeboorn 2   11.00 

Vrijdag 4 oktober 
Oldeboorn 35+ naar de Knipe  19.30 

Oldeboorn VR in Aldeboarn  19.30 

 

 



  

Zaterdag 5 oktober 
Oldeboorn 15-1 – Drachtster B. 15-5 11.00 

Oldeboorn 13-1 – Wardy 13-1  10.00 
Oldeboorn 11-1 – GAVC 11-1  09.30 

Oldeboorn 10-1 – ODV 10-1  09.30 

Wilper B. 8-1 – Oldeboorn 8-1  11.15 
Oldeboorn 7-1 naar de Knipe  09.00 

Zondag 6 oktober 

VSV`31 1 – Oldeboorn 1  13.30 

Bolsward 3 – Oldeboorn 2  11.00 

Zaterdag 12 oktober 
Joure 15-6 – Oldeboorn 15-1  09.00 

Zwaagwesteinde 13-2 – Oldeb. 13-1 10.30 
Read Swart 11-1 – Oldeboorn 11-1 09.00 

Zwaagwesteinde 10-1 – Oldeb. 10-1 09.00 

Oldeboorn 7-1 naar Tijnje  09.00 

Zondag 13 oktober 

Oldeboorn 1 – Blue Boys 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Warga 2   10.30 

Vrijdag 18 oktober 
Oldeboorn 35+ in Aldeboarn  19.30 

Oldeboorn VR naar Wergea  19.30 

Zondag 20 oktober 
Tijnje 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Zaterdag 26 oktober 
Oldeboorn 15-1 – RKO 15-1  11.00 
Langezwaag 11-1 – Oldeboorn 11-1 10.45 

Donkerbroek 10-1 – Oldeboorn 10-1 09.30 

Oldeboorn 8-1 – Gorredijk 8-2  09.00 

Zondag 27 oktober 
Oldeboorn 1 – Lemmer 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Akkrum 4  10.30 

 
 

 

 

 
 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 
 



   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


