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Feestje!!!!!!!!!! 
Na het daverende succes van afgelopen seizoen hebben we dj Heavy P 
opnieuw uitgenodigd om te komen draaien in ons sportpaleis. Aanstaande 

zondag na afloop van de wedstrijd Oldeboorn 1 - Blue Boys 1 maken we er 

weer een mooi feestje van! Komt allen naar onze kantine voor een hapje en 
een lekker koud flesje bier! 
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Uit onze clubbladen (60) 
WELPENWEDSTRIJD AKKRUM A – OLDEBOORN A 

Hans Veltman 

Sieger Rinsma   Bart van Heel  Gerrit Otter 

Jaap Willem van Heel  Jan Mijnheer 

Roelof van der Meer, Jan Kramer, Rinse Valk, Jappie Smedinga, Tinus 
Rodenburg 

reserve Riekle Veldstra 

 

WELPENWEDSTRIJD AKKRUM B – OLDEBOORN A 
Wiepie Lok 

Broer Veldstra   Abe Mulder   Dick Numan 

Ate Oosterhof    Henk Rinsma 

Ruurd van der Kloet, Huite Bruinsma, Willem Visser, Wietse Balsma, 
Jappie Veld 

reserve Popke Altena 

ALLEMAAL WEER VEEL SUCCES TOEGEWENST. 
(overgenomen uit clubblad 16 – 9

e
 jaargang – 23 april 1969) 

 

 
 

 



  

Uitslagen 
Vrijdag 20 september 
Oldeboorn 35-1 – Akkrum 35-2  0-1 
Oldeboorn 35-1 – Read Swart 35-2 0-4  

Oldeboorn 35-1 – GAVC 35-2  3-0 

Oldeboorn VR – FFS VR  1-3 
Oldeboorn VR – WWS VR  0-0 

Oldeboorn VR – Warga VR  0-0 

Oldeboorn VR – GAVC VR2  0-6 
 

Zaterdag 21 september 

Oldeboorn 15-1 – Heerenveen 15-6 13-1 

Oldeboorn 13-1 – SJO DFC 13-2 11-0 
Oudehaske 11-1 – Oldeboorn 11-1 13-1 

Suameer 10-1 – Oldeboorn 10-1 1-10 

Tijnje 8-1 – Oldeboorn 8-1  11-2 
Oldeboorn 7-1 – Read Swart 7-1 0-5 

Oldeboorn 7-1 – Tijnje 7-1  0-3 

Oldeboorn 7-1 – Langezwaag 7-1 1-4  

 

Zondag 22 september 
Oldeboorn 1 – Blauwhuis 1  2-3 

Oldeboorn 2 – Oosterlittens 3  Afgelast 
 

Zaterdag 28 september 

Woudsend 15-1 – Oldeboorn 15-1 1-4 
Wardy 13-2 – Oldeboorn 13-1  2-10 

Oldeboorn 11-1 – Aengwirden 11-1 1-13 

Oldeboorn 10-1 – Drachten 10-2 Afgelast 

Oldeboorn 8-1 – Drachten 8-1  3-14 
Oldeboorn 7-1 – Read Swart 7-1 0-0  

Oldeboorn 7-1 – Tijnje 7-1  0-4 

Oldeboorn 7-1 – Langezwaag 7-1 0-4  
   

Zondag 29 september 

Deinum 1 – Oldeboorn 1  2-0 

FVC 4 – Oldeboorn 2   2-4 
 

Vrijdag 4 oktober 
Oldeboorn 35-1 – Akkrum 35-2  0-0 
Oldeboorn 35-1 – Read Swart 35-2 0-6  



  

Oldeboorn 35-1 – GAVC 35-2  6-0 

Oldeboorn VR – FFS VR  0-2  

Oldeboorn VR – WWS VR  3-0  
Oldeboorn VR – Warga VR  1-2  

Oldeboorn VR – GAVC VR2  0-2  

 

Zaterdag 5 oktober 
Oldeboorn 15-1 – Drachtster B. 15-5 4-3 

Oldeboorn 13-1 – Wardy 13-1  5-1 

Oldeboorn 11-1 – GAVC 11-1  1-6 
Oldeboorn 10-1 – ODV 10-1  7-7 

Wilper B. 8-1 – Oldeboorn 8-1  10-0 

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

Oldeboorn 7-1 – Langezwaag 7-1 ??? 

 

Zondag 6 oktober 
VSV`31 1 – Oldeboorn 1  0-9 

Bolsward 3 – Oldeboorn 2  1-6  
 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Bij een aanval voor het doel van Partij A kopt een verdediger van Partij A 
binnen het eigen strafschopgebied veel te laag de bal weg voor de voeten 

van een aanvaller, die de bal in het lege doel wilde schieten. De verdediger 

wordt hierbij door de aanvaller aan het hoofd geraakt. Wat gaat de 
scheidsrechter in deze situatie beslissen? 
A. Hij laat doorspelen; 
B. Hij fluit af en hervat met een scheidsrechtersbal, omdat beide spelers 

gelijktijdig een overtreding maakten, namelijk te laag koppen door de 
verdediger van Partij A en tegen het hoofd trappen door de aanvaller van 

Partij B; 
C. Hij fluit af en stuurt de verdediger met een rode kaart van het speelveld. 
Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop voor Partij B; 
D. Hij fluit af en stuurt de verdediger met een rode kaart van het speelveld. 

Hij laat hervatten met een strafschop voor Partij B, er was immers fysiek 
contact tussen de beide spelers. 

 

Wedstrijdverslagen 
Op vrijdag 20 september de 2

e
 competitieavond. Ditmaal in Grou. Er zijn 

veel afwezigen en we spelen met twee gastspelers, Gatske en Lyanne. 

Verder zijn mee Margje, Anouk, Marieke, Sandra, Nina, Pytsje en weer 



  

terug: Suzanne! Wendy is onze leider en ook onze nieuwe trainer Roel is 

van de partij. Daarnaast hebben ook nog supporters die mee helpen 

coachen! Kan niet misgaan zou je denken! De 1
e
 wedstrijd spelen we tegen 

GAVC. We moeten zoeken naar onze posities en samenwerking. Binnen 

vijf minuten staan we dan ook 2-0 achter. Gatske staat op keep en heeft een 

paar mooie reddingen, desondanks is het zoeken naar de juiste verdediging 
en gaan er ook ballen door. Anouk wordt aan alle kanten geblokt en laat 

zich maar wisselen. Sandra komt vaak voor de goal, maar kan de bal niet 

kwijt. Nina dribbelt het veld over, deelt hier en daar een stoot uit en scoort 

bijna. Jammer, mooie actie! We eindigen met 6-0 verlies. We mogen direct 
door tegen Wergea. Sandra ditmaal op keep. We veranderen de opstelling 

en dit werkt! Margje gooit haar techniek in de strijd, maar dat is uitdagend 

wanneer er 3 tegenspeelsters om je heen staan... Lyanne laat een 
fantastische actie zien op goal, net over helaas. Ook Gatske laat haar 

talenten zien! Welkome gastspeelsters deze twee! (De sollicitaties voor 

onze vacatures hoeven ze niet meer te schrijven.) Anouk en Nina zijn 
gevaarlijk voorin, maar de keepster van Wergea is goed. En wat staan we 

sterk achterin! Marieke zet de lijntjes goed uit en Wergea komt er dan ook 

niet door. Sandra heeft het rustig en hoeft maar 1 bal te weren. We houden 

de 0-0, jammer dat het scoren niet lukte, maar we zijn tevreden over ons 
spel. Nadat we in de pauze thee ontvangen op het veld (service), mogen we 

door tegen WWS. Nina start met een geniale actie, maar tevergeefs. We 

blijven wel spelen op de helft van de tegenpartij. De weergaloze kopbal van 
Margje wil er helaas niet in. Lyanne als keepster deze keer, duikt twee keer 

op de bal en voorkomt zo dat er wordt gescoord, verder heeft zij het rustig. 

Suzanne is weer terug en dat is te merken, ze staat goed achterin. De leuke 
scheids zorgt ervoor dat sommige dames nog net even wat extra’s laten 

zien. Daarnaast heeft Nina nog een doelpaal in de weg staan en zo eindigen 

onze kansen helaas voor, in plaats van in de goal. 0-0 eindstand. De laatste 

wedstrijd tegen het ervaren FFS. Ditmaal staat Marieke op keep en die heeft 
een paar fantastische reddingen. FFS is gevaarlijk achterin en Pytsje en 

Sandra sprinten dan ook wat af. Sandra ramt heel wat ballen weg van de 

goal naar voren. Pytsje neemt in een soloactie de bal helemaal mee, wat een 
kans! Helaas mag het niet baten en weet FFS een paar keer te scoren. Na 

een voorzet van Margje op Lyanne, afgemaakt door Nina weten we 

gelukkig toch nog een doelpunt te maken. Mooi samenspel! We eindigen de 

avond met een verlies van 3-1. Op naar de winst op 4 oktober en dan 

spelen we thuis! 
 

Oldeboorn 1 – Blauwhuis 1 
Op zondag 22 september speelde Oldeboorn 1 een thuiswedstrijd tegen 

Blauwhuis. Blauwhuis is voor VVO altijd al een geduchte tegenstander 



  

geweest dus de mannen van Oldeboorn waren gebrand om vandaag het 

beste beentje voor te zetten. Trainer Klaas had de volgende opstelling 

hiervoor bedacht: 
    Dennis 

Henk   Wietse   Bart  Iwan 

Gerben    Arnold    Sjim 
Hotse    Sietse    Tjitse 

De wissels: Tim, Max en Jan-Hendrik 

Het doel was winnen en drie punten pakken. Het was een warme zondag en 

iedereen was er klaar voor. Het fluitsignaal, de eerste competitiewedstijd 
van dit jaar, LETS GO. Er werd net als in de voorbereiding goed gevoetbald 

door Oldeboorn, veel korte combinaties, druk naar voren en kort verdedigen 

op de man. Van tevoren wisten we al dat Blauwhuis de lange bal zou 
hanteren en dan met name over de rechterkant waar een enorme snelle 

gozert stond die dezelfde longcapaciteit had als ons eigen Duracell konijntje 

Hotse. Hij bleef maar gaan en gaan en probeerde via voorzetten de spits te 
bereiken. Dit leidde tot enkele kansjes waar onze keepert wel raad mee 

wist. Oldeboorn voetbalde daartegen zoals het wou en creëerde een aantal 

kansen die er helaas niet in gingen. Hotse had de beste kans maar zijn schot 

belandde op de paal. Rust en tijd voor een bakje thee of water. De 
opstelling veranderde niet in de rust en we maakten ons klaar voor de 

tweede helft. Vol motivatie gingen we de tweede helft in en gingen we op 

dezelfde voet door zoals we dat in de eerste helft deden. De ruimtes achter 
de verdediging bij Blauwhuis werden in de tweede helft wel iets kleiner dus 

het was ook wat moeilijker om er door heen te komen. Gelukkig heeft 

Oldeboorn met Gerben een uitstekende dribbelaar die een mannetje met 
gemak kan passeren en vervolgens ook nog kan scoren, wat ook leidde tot 

de verdiende 1-0. Een sublieme goal. Maar ja dan gebeurt er iets wat er wel 

vaker gebeurt als jezelf eindelijk scoort, je krijgt een goal tegen. Dit 

gebeurde vrij snel na de 1-0. 1 van de spitsen van Blauwhuis werd niet 
genoeg tegen gehouden en kreeg daardoor de ruimte om uit te halen en 

hoe… Keeper Dennis was kansloos door het kiezelharde schot in de 

kruising, 1-1. We lieten ons niet kennen en gingen op zoek naar de 2-1. 
Duracell konijntje Hotse sloeg toe en kreeg de bal van Gerben, Hotse kapte 

de man uit en schoot via de tegenstander genadeloos binnen. Na ongeveer 

70 minuten wisselde trainer Sjim & Arnold voor Tim & Max. Tjitze had de 

wedstrijd op slot kunnen gooien met een goeie actie en een mooi schot, 
helaas ging het schot net naast. Even later kregen we een corner tegen en 

helaas werd die goed ingekopt door Blauwhuis, 2-2. De 2-2 hing niet in de 

lucht dus dit was nogal een tegenvaller. Er was nog wel genoeg tijd om de 
overwinning over de streep te trekken maar het liep niet echt meer. 

Blauwhuis maakte vrij snel daarna de 3-2 door een afstandsschot dat van 



  

richting werd veranderd en daardoor Dennis kansloos liet. Jan-Hendrik 

kwam in het slot nog erin voor Gerben. Het geloof was er niet echt meer en 

helaas ging Blauwhuis er met de overwinning van door. Een gelijkspel was 
meer dan terecht geweest en misschien zelfs een overwinning wel. Helaas 

niet het begin van de competitie waar we op gehoopt hadden. Dit weekend 

spelen we op kunstgras tegen Deinum 1. Daar gaan we voor revanche en de 
eerste 3 punten. Arnold Oosterbaan 

 

VSV`31 - Oldeboorn 
Zondag 6 oktober mochten de mannen van VV Oldeboorn voor de tweede 

keer in korte tijd afreizen naar een eiland. Waar ze in de voorbereiding naar 

Terschelling mochten voor een bekerwedstrijd (5-0 de boot in) mochten de 
mannen nu gastheer zijn tijdens de eerste officiële wedstrijd van VSV. 4 

jongens waren al eerder heengegaan zodat ze uitgeslapen aan de start 

zouden staan en het eiland al even konden verkennen. 2 hiervan hadden 

geen weddenschap verloren maar spoorden gewoon niet door de zee in te 
gaan. Verder lagen ze vroeg op bed om uitgerust en fris aan de aftrap te 

staan. Dit hoorde bij het protocol. Nu over naar de wedstrijd. Klaas koos 

deze zondag voor de volgende 11 spelers in de basis: Dennis verdedigde 
zoals altijd het doel, vlnr achterin stonden Henk, Arnold, Wietse en Jarno, 

op het middenveld stonden Iwan, Max, Gerben en Hotse en voorin stonden 

Anno en Rik. Tjitze mocht zich bewijzen als grensrechter en deed dit 
voortreffelijk, waarbij de VAR 0x ingeschakeld hoefde te worden en 

daarnaast zat Wiemer voor het eerst weer op de bank. Nadat er een mooi 

woordje was gesproken door de omroeper, het vlielands lied was gespeeld 

door de fanfare en alle dankwoordjes waren gedaan startte de eerste 
wedstrijd van VSV als 5e klasser standaard dan echt. Oldeboorn was niet 

gekomen om leuk mee te doen aan hun eerste wedstrijd maar wilde graag 

van de 0 punten af. Gelijk probeerde Oldeboorn druk naar voren te geven 
en dit lukte ook redelijk. Echter kreeg Oldeboorn nog niet echt grote 

kansen. Het eerste grote gevaar was een afstandsschot van Hotse welke 

door de keeper tegen de lat werd getikt. Daarna kreeg Oldeboorn zowaar 
een tegendoelpunt, waarbij de doelpuntenmaker echter buitenspel stond. De 

supporters van Vlieland waren het er niet mee eens maar de speler die de 

bal doorkopte stond buitenspel. Snel hierna kwam Oldeboorn op 0-1. 

Rik werd diepgestuurd door Anno waarna hij rustig bleef in de 1 op 1 en zo 
de eerste goal van Boarn maakte. Vlieland probeerde met lange halen de 

spitsen van hun diep te sturen richting Dennis welke een goed verdedigend 

blok voor zich had staan. De lange balen waren namelijk meestal voor de 
verdedigers van boarn. Nadat een bal in de diepte niet goed werd verwerkt 

door de Vlielander verdediging kon Gerben de bal onderscheppen en deze 



  

te spelen op de meegelopen Anno die de 0-2 kon maken. Dit gebeurde na 

zo'n 20 minuten. Al snel hierna volgde ook de 0-3. Rik werd ingespeeld op 

het middenveld en kaatste de bal op Hotse, hierbij werd Rik van achteren 
onderuitgehaald maar paste de scheidsrechter goed de voordeelregel toe. 

Hotse stuurde Gerben diep die alleen op het doel afkon en rustig zijn 

1etreffer maakte. De 0-4 werd gemaakt door wederom Gerben, die nu een 
goal maakte op aangeven van Rik, Iwan gooide snel in op Rik die richting 

de achterlijn kon gaan en gaf toen goed voor, Gerben nam de bal rustig aan 

en schoof hem beheerst langs de keeper. Voor rust werd het ook nog 0-5, 

een verdediger van Vlieland wilde de bal over de achterlijn laten rollen 
maar net voordat dit gebeurde hield Gerben de bal binnen met een sliding 

waarna de bal voor de voeten van Rik kwam die gemakkelijk de 0-5 kon 

binnenschieten. In de rust mochten de spelers even bijkomen bij het 
zwembad en bleven dezelfde 11 spelers staan. Het was de bedoeling om op 

dezelfde voet door te voetballen en wat secuurder in de passing te worden.  

Vlieland mocht aftrappen voor de tweede helft. Al snel in de tweede helft 
wist Oldeboorn ook de 0-6 te maken, Rik kon alleen op de keeper af en wist 

na zijn eerste schot te zien worden gekeerd alsnog te scoren in de rebound. 

Hij scoorde hiermee zijn derde treffer en dus een valse hattrick. Vlieland 

probeerde in de tweede helft wel echt een doelpunt te maken en had daar 
ook wel de aanpassingen voor gedaan, ze hadden een extra middenvelder en 

lieten 1 spits wat verder inzakken waardoor de spelers van Oldeboorn wat 

meer moesten zoeken, ook waren de spelers slordiger in het opbouwen en 
gaven daardoor de Vlielanders ook echt hoop op een doelpunt. Het was 

echter Oldeboorn dat bij een goede aanval de 0-7 wist te maken. Hotse 

werd diepgestuurd door Max, kapte de bal af en speelde deze af op Anno 
die hem hard in het dak van het doel schoot. 5 minuten later was het Gerben 

die zijn derde treffer van de middag mocht maken, dit was een 

wonderschone goal. Na een dieptebal tussen de verdedigers door ging 

Gerben alleen op de keeper af en met een mooie lichaamsschijnbeweging 
omspeelde hij de keeper en liep het doel in, 0-8. Ondertussen werden de 

centrale verdedigers Arnold en Wietse gewisseld en moest alles omgezet 

worden waarbij Tjitze en Wiemer voorin kwamen te spelen en Anno naar 
achteren schoof en Iwan. Na deze omzetting wist Oldeboorn nog 1 x te 

scoren, en deze goal kwam wederom op naam van Gerben, een mislukte 

voorzet vloog op vreemde wijze nog in het doel. Hierna had Oldeboorn nog 

wel kansen op de 0-10 maar deze werden niet afgemaakt. Smetje op de 
wedstrijd was de blessure van Jarno, welke in een duel een licht duwtje van 

achteren kreeg, en daardoor verkeerd terecht kwam. We hopen dat dit 

meevalt. Namens VV Oldeboorn willen wij VSV nogmaals feliciteren met 
het thuisdebuut in de 5e klasse en  wij hopen dat ze snel ook het eerste 

doelpunt zullen maken en dat ze een mooi seizoen mogen beleven in hun 



  

debuutjaar. Volgende week speelt Oldeboorn tegen het naastgelegen Blue 

Boys, wat altijd een garantie is voor spektakel, hierin zullen beide ploegen 

vol voor de winst gaan. Na afloop van deze wedstrijd zal Heavy P weer 
zorgen voor een gezellige middag. Hotse Dekker 

 

SC Bolsward 3 – V.V. Oldeboorn 2 
Op deze koude zondag 6 oktober staat voor ons de uitwedstrijd naar 

Bolsward op het programma. Zoals bij vele ploegen is het elke week 

puzzelen hoe de veldbezetting eruit komt te zien. Ronald krijgt vandaag rust 
van coach Siep, omdat hij zijn heup verdraaide afgelopen week. Blijkbaar is 

het stapje van zijn nieuwe trekker hoger dan die van de 6320, maar poah 

wat een ding. Het is 11 uur als de scheidsrechter voor het startsignaal fluit, 
en we zijn los. In de eerste helft is het vooral Bolsward die het betere 

voetbal laat zien. De Boarnsters zijn vaak te slordig in balbezit, draaien de 

drukte in en kiezen hiermee te vaak voor de moeilijke oplossing. Mede 

hierdoor komt de thuisploeg dan ook op 1-0 voorsprong. 
Gelegenheidskeeper Johannes vd Wal heeft geen kans wanneer hij oog in 

oog staat met de tegenstander en moet de bal uit de touwen vissen. Verder 

laat hij een aantal prima reddingen zien op enkele doelpogingen van 
Bolsward. Vlak voor rust is het toch Oldeboorn die de gelijkmaker 

binnenschiet uit een prima aanval. Jurrit weet Sietse te vinden aan de 

rechterkant en met een goed schot schiet hij de bal in de touwen. 
Met een 1-1 stand op het scorebord beginnen we aan de thee. In de tweede 

helft komt Boarn meer aan voetballen toe. Kees heeft plaatsgemaakt voor 

René, die op de rechterkant is komen te staan. Hobma is door deze tactische 

zet op zijn favoriete linkerkant komen te staan. Er lijkt iets meer rust in de 
opbouw te zitten en hiermee wordt er goed gecombineerd. Om en nabij de 

50
e
 minuut is er een goede aanval van de bezoekende partij en de bal wordt 

voor het doel gegooid. In eerste instantie wordt de bal weggewerkt door de 
tegenstander, maar Johannes Nijdam staat op 25 meter van het doel om 

deze afvallende bal direct op de pantoffel te nemen, zo de rechterbovenhoek 

in. 1-2! Het spelbeeld veranderd na deze treffer niet. Oldeboorn blijft de 
thuisploeg goed onder druk zetten en combineert goed richting het doel. 

Ook Bolsward zit met een keepersprobleem dit jaar, wat resulteert in 

keepende voetballers. Iedere voetballer die dit ervaart krijgt meer respect 

voor de vaste doelman, want makkelijk is het absoluut niet. Dit laat ook de 
gelegenheidskeeper van Bolsward zien. Wat in eerste instantie zo makkelijk 

lijkt, gaat helemaal mis. Met de bal in je handen de linksback aangooien is 

het plan, totdat je al gooiende in je ooghoek Sietse uit Aldeboarn ziet staan. 
Schrik, angst, totale verwarring.. het is te laat om nog iets anders te 

bedenken. En met deze actie gooit hij de bal via de paal in eigen doel. Heel 



  

sneu maar tegelijk ook wel erg grappig, #kelderklasse. 1-3 staat genoteerd. 

Niet heel veel later heeft Boarn een corner versierd. Tom biedt zich aan en 

krijgt de bal vanaf de linkerkant aangespeeld. Even aannemen en dan een 
strakke bal richting goal, zo de lange hoek in. 1-4. Fijn. Bolsward kiest er 

op dit moment nog voor om de keeper uit zijn lijden te verlossen, maar 

komt zelf niet echt meer met een gevaarlijke aanval bij het doelgebied van 
‘Bammus’. Het zal rond minuut 75 zijn als Jurrit na een prima steekbal oog 

in oog komt met de keeper van Bolsward. Met een aardige actie en een 

portie geluk gaat de bal onder laatstgenoemde door en grijpt hij Jurrit vast 

om een tegengoal te voorkomen. Gelukkig wordt dit voorval gezien door de 
scheids en geeft hij de bezoekers een strafschop. Jurrit schiet deze prima in 

de linkerhoek binnen, 1-5. Kees komt na deze penalty nog binnen de lijnen 

voor de inmiddels geblesseerde Johannes Nijdam, die een gescheurde pees 
van zijn pink blijkt te hebben. Beterschap Johannes! Uiteindelijk blijkt het 

nog een prima wissel te zijn ook. Kees krijgt de bal aangespeeld op de 

rechterkant en neemt de bal mee aan de zijlijn. Met een eenvoudige blik 
naar zijn medespelers voor de goal zet hij iedereen op het verkeerde been en 

schiet hij van een beste afstand de bal in het doel voor de eindstand van 1-6!  

Verder mag gezegd worden dat het een sportieve wedstrijd was, dus 

Bolsward, succes verder in de competitie. Oh ja.. jullie gehaktbal krijgt van 
ons een 7.8. De structuur is goed, lekkere jus, prima formaat. Het kan ons 

alleen niet ontgaan dat de smaak van een fabrieksballetje herkenbaar blijft. 

7.8 is hiermee een prima cijfer en hij heeft me gesmaakt. 

Sportieve groet, Tom Proot 
 

Piet van der Feer Bokaal 

Rik van Santen 7 
Gerben Bouma 5 
Tjitse Brandsma 3 
Hotse Dekker 3 
Sietse van den Brink 3 
Jurrit Dijkstra 3 
Anno Huisman 2 

Erben Hof 1 
Aalsen Bergsma 1 
Johannes Nijdam 1 
Tom Proot 1 
René Spinder 1 
Kees Stek 1 
Johannes v/d Wal 1 

  

 

 



  

Jeugdverslagen 
Suameer 10-1 Oldeboorn 10-1 

Zaterdag 21 september   hebben  we gevoetbald in sumar  en we hebben  

gewonen met 10-1.  

en tijm hein  riemer drys Aaron en ik  hebben gescoord.  

in de rust hebben we wat gedronken en kregen we van Bas een lekker 
koekje 

en het was heel  leuk  omdat we gewonnen hebben. 

Antsje vd Krieke 

 

Oldeboorn 10-1 – ODV 10-1 
Thuis jo10.. 6 tegen 6. Silvan op 't doel. Anouk ontbreekt. Eerste minuut 
gelijk een tegengoal. Mooie reddingen van Silvan. Toch valt de tweede 

tegengoal al snel. Toch een goeie eerste poging van Tijm. Al snel een 

tweede poging van Tijm, op de paal, helaas. Aldeboarn verdedigd goed en 
blijft aanvallen. Toch valt al snel de derde tegengoal. Na een goede voorzet, 

scoort Hein de eerste. Goede samenwerking. Precious neemt de bal mee 

naar voren samen met Bracha, Tijm wil het afmaken, maar net te weinig 

kracht. De vierde tegengoal volgt. Hein ziet zijn kansen een prachtige 
tweede goal volgt. Rust.. 

De tweede helft begint met een penalty tegen. Silvan stopt 'm! 5-2 /6-2/ 

Riemer zorgt voor de derde goal van Aldeboarn. Twee goede pogingen nog 
vanuit een corner, hun keeper doet het ook goed en stopt de beide pogingen. 

Voorzet van Hein en een 4e goal voor Aldeboarn. 6-5 volgt door Tijm, 

goede samenwerking Bracha. Tweede helft was duidelijk beter. De 6-6 
volgt al snel. Net als vorige week is ook deze week de tweede helft voor 

Aldeboarn. Tegenstander zit ook niet stil, maakt de 7. Er volgt nog een 7-7, 

net binnen de tijd. Wat een wedstrijd! Rona Dieters 
 

Tijnje Jo-8 - Oldeboorn Jo-8 
Op vrijdagavond werden we geconfronteerd met het feit dat er toch 

gevoetbald moest worden tegen Tijnje. Gelukkig konden we nog een team 

op de been brengen. Met 6 jongens (Douwe, Tjerk, Jarno, Dylan, Hindrik 

en Jens) gingen we de strijd aan. Helaas waren de jongens nog niet 
helemaal wakker en stonden we snel met 4-0 achter. Gelukkig maakte 

Hindrik de nodige goede reddingen en werd er steeds beter verdedigd. De 

aansluitingstreffer kwam van Douwe maar helaas scoorde Tijnje ook nog 
een paar keer. De ruststand was 7-1. Na een goede zoete beker ranja kregen 

ze weer meer energie voor de tweede helft. Dit was te merken aan de strijd 

die werd geleverd. Tijnje wist nog 4 goals te maken en Jens maakte nog de 
11-2. Klasse inzet de tweede helft mannen! De afsluitende penalty’s na de 



  

wedstrijd werden wel beter genomen, dus er werd toch nog opgetogen 

gedoucht. Johannes en Jens Nijdam 
 

Oldeboorn 7-1 
Op 21 september mochten de kabouters hun talenten laten zien op 

sportcomplex ‘it paradyske’ in Langezwaag. De kabouters die deze mooie 

zaterdagochtend mee mochten waren Karst, Renke, Jitse, Javi en Renze. Na 

de warming-up begonnen ze hun eerste wedstrijd tegen Langezwaag. Ze 
moesten weer even wennen en kijken hoe het spelletje ook alweer gespeeld 

werd. Met 4-0 achter, maakt Renze in de laatste minuut nog de 4-1.  

Toen door tegen de Knipe. In deze wedstrijd worden er al leuke duels 
uitgespeeld. Karst heeft zijn positie al gevonden; net als heit keeper! Helaas 

werd deze ook verloren met 5-0. Dan de laatste van deze ochtend. Tegen 

Tijnje. Als het om de aftrap gaat, dan wint Aldeboarn! Halverwege de 
wedstrijd begint de moeheid toe te spelen. Het rennen wil niet meer zo. Wat 

resulteert in het onderuithalen van een speler door Renze (heeft altijd goed 

naar heit gekeken) uiteindelijk werd er met 3-0 verloren. De jongens 

hebben goed hun best gedaan, en gaan vol goede moed uitkijken naar de 
volgende wedstrijd! Swannet en Renze Ernst 

 

Aangekomen op ons sportpark alhier te Aldeboarn konden we gelukkig 
constateren dat het droog zou blijven. Zo was het door sommige dames 

bijna aangekochte slechtweerverblijf (zie foto) niet nodig deze ochtend. 

Ons kroost begon de eerste wedstrijd tegen Read Swart. Er werd een goed 
resultaat behaald, 0-0. Onze jeugd leek na de eerste wedstrijd al compleet 

uitgedroogd, maar gelukkig was daar Swannet Ernst met wat ranja. De 

tweede wedstrijd werd helaas met 0-4 verloren tegen Tijnje. Na wat 

bemoedigende woorden van leider Hotse, gingen we vol goede moed de 
strijd aan met Langezwaag. Ook deze wedstrijd ging met 0-4 verloren. Toch 

moet gezegd worden dat de heren Ernst, Ferwerda, Bangma, Akkerman en 

Veenstra gestreden hebben tot het bittere eind. Speciale dank gaat uit naar 
Gerben (spelbegeleider), Judith (spelbegeleidster) en Hotse (leider). 

Overige uitslagen: 

Langezwaag – Read Swart 4-2 

Tijnje – Read Swart 4-0 
Doelpunt Oldeboorn: Karst Bangma (e.d.-tje). 

 

 
 

 

 
 



  

Toto slot nog even wat hashtagjes, zodat we later kunnen nalezen in welke 

tijd we nu leven: 

#genderneutraalspeelgoed 
#geachtereizigers 

#rookholwordtookverboden 

#fruitopdevoetbalclub 
#roetveegpiet 

#negerzoen 

#blankevla 

Met vriendelijke sportgroetjes, Siete Wander Veenstra 

 

Pupil van de week 
Naam: Hein Bouma 

Leeftijd en team: 8/ JO10 

Op welke plaats speel je: verdediger 

Op welke plaats speel je het liefst: middenvelder 
Beste voetballer ter wereld: Virgil van Dijk 

Beste voetbalclub ter wereld: Liverpool 

Leukste televisieprogramma: Voetbal 
Doe je ook aan andere sporten: Freerunnen 

Heb je huisdieren: veel beesten maar niet in huis 

Wat eet je het liefst: appel en brood 

Wat eet je liever niet: bruine bonen 

 
HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is C: Scheidsrechter bestraft de ernstigste overtreding 

in termen van sanctie, hervatting, fysieke ernst en tactische gevolgen, 
wanneer meer dan één overtreding tegelijkertijd wordt begaan. Het te laag 

koppen is eigenlijk de eerste overtreding, waardoor de doelrijpe 

scoringskans verloren gaat en waarvoor genoemde speler dus de rode kaart 
getoond wordt. De spelhervatting voor te laag koppen is een indirecte vrije 

schop. 

Entree/loten verkoop 
Zondag 13 oktober 
Oldeboorn 1 – Blue Boys 1   14.00u 

Sietie & Anet 

Zondag 27 oktober 
Oldeboorn 1 – Lemmer VV 1   14.00u 

Jan & Marloes 

 



  

Zondag 10 november 

Oldeboorn 1 – Langezwaag 1   14.00u 

Marjan & Moniek 

Zondag 24 november 

Oldeboorn 1 – Wispolia 1   14.00u 

Wendy & Froukje 

Zondag 8 december 

Oldeboorn 1 – De Sweach 1   14.00u 

Fenna & Astrid 

Zondag 26 januari 
Oldeboorn 1 – AVV 1 (Ameland)  12.00u! 

Ingrid en Maayke 

Zondag 9 februari 
Oldeboorn 1 – Tijnje 1    14.00u 

Jan & Marloes 

Zondag 8 maart 
Oldeboorn 1 – VSV ’31 1   14.00u 

Sietie & Anet 

Zondag 22 maart 

Oldeboorn 1 – Houtigehage 1   14.00u 
Jannie & Rixt 

Zondag 5 april 

Oldeboorn 1 – S.F. Deinum 1   14.00u 
Marjan & Moniek 

Zondag 26 april 

Oldeboorn 1 – Aengwirden 1   14.00u 
Wendy & Froukje 

Zondag 17 mei 

Oldeboorn 1 – FFS 1    14.00u 

Fenna & Astrid 
 

Kantinedienst 
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 Nova van Slooten en Luna Mud 

10.30 tot 10.30  Ouders van 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 

Zaterdag 2 november 

08.15 tot 09.30  Ouders van Jarno Veld en Jacob Hofstra 

09.30 tot 10.30  Ouders van Eben de Boer en Quint Meester 

Zaterdag 9 november 

09.15 tot 11.00  Ouders van Daan Jasper en Wesley Idzenga 

11.00 tot sluit  Ouders van Jorn Brouwer en Hessel Jelsma 

Zondag 10 november 
09.30 tot 12.45  Iwan Huitema en Wiemer Dekker 

12.45 tot sluit  Bart de Vreese en Wiebe Jager 

 

Wedstrijdprogramma 
Dinsdag 8 oktober 

Read Swart 11-1 – Oldeboorn 11-1 19.00 

 

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

Zwaagwesteinde 13-2 – Oldeb. 13-1 10.30 
Zwaagwesteinde 10-1 – Oldeb. 10-1 09.00 

Oldeboorn 8-1 – Donkerbroek 8-1 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 
 

Vrijdag 1 november 
Oldeboorn 35+ naar Grou  19.30 
Oldeboorn VR naar Vegelinsoord 19.30 

 

Zaterdag 2 november 
Aengwirden 15-1 – Oldeboorn 15-1 13.00 
SJO DFC 13-2 – Oldeboorn 13-1 11.15 

Oldeboorn 11-1 – Wispolia 11-1 09.30 

Oldeboorn 10-1 – Boornbergum 10-1 09.30 
Oldeboorn 8-1 – Jubbega 8-1  09.00  

 

Zondag 3 november 
Aengwirden 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Black Boys 2 – Oldeboorn 2  12.00 

 

Zaterdag 9 november 
Oldeboorn 15-1 – CVVO 15-4  11.00  

Oldeboorn 13-1 – Amelandia 13-1 10.00 

FFS 11-1 – Oldeboorn 11-1  10.00 
Tijnje 10-1 – Oldeboorn 10-1  09.00 

 

Zondag 10 november 
Oldeboorn 1 – Langezwaag 1  14.00 

Oldeboorn 2 – SWZ Boso Sneek 2 10.30 

 

 
 

 

 
 

 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 



   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


