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Beker 
22 februari  Urk 13-7 – Oldeboorn 13-1 09.00 

Let op! Wedstrijd is nog in concept nog niet definitief bevestigd 

door de bond. 
 

Uitslagen 
Vrijdag 1 november 
Oldeboorn 35+ - Akkrum 35+   0-1 
Oldeboorn 35+ - GAVC 35+  0-2 

Oldeboorn 35+ - Read Swart 35+ 0-4 

Oldeboorn VR – FFS VR  1-1 
Oldeboorn VR – WWS VR  1-2 

Oldeboorn VR – Warga VR  1-2 

Oldeboorn VR – GAVC VR2  3-0 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 
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Zaterdag 2 november 
Aengwirden 15-1 – Oldeboorn 15-1 5-0 

SJO DFC 13-2 – Oldeboorn 13-1 1-8 
Oldeboorn 11-1 – Wispolia 11-1 11-1 

Oldeboorn 10-1 – Boornbergum 10-1 5-4 

Oldeboorn 8-1 – Jubbega 8-1  2-11 

 

Zondag 3 november 

Aengwirden 1 – Oldeboorn 1  2-3 

Black Boys 2 – Oldeboorn 2  5-2 

 

Zaterdag 9 november 

Oldeboorn 15-1 – CVVO 15-4  12-2 
Oldeboorn 13-1 – Amelandia 13-1 2-5 

FFS 11-1 – Oldeboorn 11-1  9-1 

Tijnje 10-1 – Oldeboorn 10-1  5-3 
Oostenburg 8-3 – Oldeboorn 8-1 2-6 

Oldeboorn 7-1 – Stanfries 7-2  5-2 

Oldeboorn 7-1 – Read Swart 7-1 3-3 

Oldeboorn 7-1 Oostenburg 7-1  2-2 

 

Zondag 10 november 

Oldeboorn 1 – Langezwaag 1  6-0 
Oldeboorn 2 – SWZ Boso Sneek 2 3-2 

 

Zaterdag 16 november 
Oldeboorn 13-1 – Wardy 13-2  8-2 

Oldeboorn 11-1 – Thor 11-1  3-6 

Oldeboorn 10-1 – Rottevalle 10-1 3-10 

Zevenhuizen 8-1 – Oldeboorn 8-1 3-6 
Oldeboorn 7-1 – Stanfries 7-2  4-1 

Oldeboorn 7-1 – Read Swart 7-1 1-3 

Oldeboorn 7-1 Oostenburg 7-1  0-5 

 

Zondag 17 november 

Akkrum 3 – Oldeboorn 2  1-1 
 

Uit onze clubbladen (62) 
WIE KAN DE WELPEN HELPEN? 
Er zijn een paar welpen, die geen shirt hebben. Langs deze weg vragen we 

aan oud-leden en of jongeren welke niet meer aan voetballen doen, of ze 



  

hun shirts kunnen krijgen of dan wel kunnen overnemen. Wie kan er 

helpen? Gaarne opgave aan de heer J. Bethlehem. Bij voorbaat voor uw 

medewerking hartelijke dank. Jun. En welpen-commissie  

(overgenomen uit clubblad 18 – 9
e
 jaargang – 7 mei 1969) 

 

TE KOOP BIJ J. BETHLEHEM 
1 paar voetbalschoenen maat 10 senior  f.  5.00 

1 paar voetbalschoenen maat 5½ f. 10.00 

leeftijd 8 – 10 jaar 

1 paar voetbalschoenen maat 7½ f. 10.00 
 leeftijd 10 – 12 jaar 

2 shirts en 2 paar kniekousen  à f.  5.00 

1 shirt en 1 paar kniekousen à f. 10.00 
TE KOOP GEVRAAGD 

1 paar voetbalschoenen kleinste maat  

(overgenomen uit clubblad 19 – 9
e
 jaargang – 21 mei 1969) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een veldspeler is met een directe rode kaart door de scheidsrechter van het 

speelveld gezonden. Een half uur later loopt de speler, als de bal tijdens het 
spel op het middenveld is, het speelveld in en slaat nabij de zijlijn een 

tegenstander. De scheidsrechter fluit af, hoe zal hij dienen te handelen? 
1. Persoonlijke straf 
a. geen kaart 
b. gele kaart 
c. rode kaart 
2. Spelhervatting 
a. geen vrije schop 
b. indirecte vrije schop 
c. directe vrije schop 
d. strafschop 
e. scheidsrechtersbal 
3. Plaats van de hervatting 
a. op de plaats van de overtreding 
b. op de plaats waar de bal was op het 

moment dat… 
c. de strafschopstip 
d. op de zijlijn 

 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn 1 – Langezwaag 1 

Op Zondag 10 november moest het 1
e
 van Oldeboorn tegen het 1

e
 van 

Langezwaag. Na een mooie overwinning van vorige week tegen 

Aengwirdum zit Oldeboorn weer lekker in de middenmoot van de 

competitie. Maar Oldeboorn wil meer! Nu de top in het zicht is zijn ze nog 
meer gedreven om bovenaan te eindigen. Met het zonnetje erbij maar met 

een frisse wint trapte de wedstrijd om 2 uur af. Oldeboorn zat er direct goed 

boven op. Er werd lekker getikt en er waren ook mooie lange ballen waar 
veel kansen uit kwamen. Al snel kreeg Gerben ook een kans en kwam 1 op 

1 met de keeper maar tikte de bal net naast het doel. Langezwaag speelde de 

bal voornamelijk lang waardoor Oldeboorn continu scherp moest blijven 

opletten, zodat ze niet bij Dennis in de buurt konden komen. Dit hadden de 
verdedigers allemaal in de macht en Langezwaag had hierdoor weinig 

kansen. Na een aantal kansen van Oldeboorn lukte het ze toch nog om voor 

de rust op voorsprong te komen. Hotse kwam met een fraaie voorzet en 
Tjitze tikte de bal goed in het doel. Na een bakkie leut in de rust kwam 

Oldeboorn al snel op een 2-0. Dit keer kwam Tjitze met een mooie voorzet 

en Hotse die tikte de bal in het doel. Alsof ze het hadden afgesproken. De 
kansen werden in de tweede helft veel beter benut door Oldeboorn. Hotse 

deed een mooi schot op goal buiten de 16 meter en raakte de onderkant van 

de lat. Wel of niet achter de lijn? (VAR)… Maar Anno stond perfect bij het 

doel en kon hem gemakkelijk in koppen. Of het nou een goal van Hotse was 
of van Anno mag u zelf bepalen maar de 3-0 is een feit. Het liep lekker en 

Oldeboorn wilde meer goals. Anno kwam met een mooi steekbal door het 

midden tussen de middenlijn en de 16 van Langezwaag waar Gerben goed 
op reageerde en kon het mooi in schieten.  4-0. Tjitze kwam ook nog 

vliegensvlug  over de linkerkant met een mooie actie en schoot de 5-0 

binnen. Als laatste had Anno nog een schot op goal waardoor de eindstand 
6-0 werd. Een beste prestatie! Volgende week heeft het 1

e
 van Oldeboorn 

vrij. Dus, zaterdag middag/avond maar besloten om een teamuitje te 

houden. Stukje team building. Zondag 24 november moet Oldeboorn weer 

in actie komen thuis tegen Wispolia. Tot dan. Henk de Jong 

 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn 13-1 – Wardy 13-2 

Eerste goal na 5 minuten spelen door Wesley na een corner genomen door 

Gian! 4 Goals achter elkaar van Sebastiaan. Tussendoor scoort de 

tegenstander ook nog eentje. Wederom uit een corner schiet Sebastiaan op 
de lat maar scoort Syb. Mees neemt een magistrale corner en weer scoort 



  

Sebastiaan. De 8-1 is voor Wesley en de 9-1 voor Sebastiaan. We sluiten af 

met een tegengoal eindstand: 9-2. Groetjes Daan Jasper 
 

Oldeboorn 11-1 – Thor 11-1 

De eerste helft stonden we een hele tijd 1-0 achter vlak voor de rust scoorde 
Hans door Anne zijn voorzet. 

Na de rust scoorde de tegenpartij nog 5 goals en wij 2, deze werden 

gemaakt door Gerrit en Thomas. Groetjes Anne Jasper 

 

Wedstrijd Tijnje 10-1 - Oldeboorn 10-1 9 november. 

We begonnen in de vroege koude ochtend aan een warming up in de Tijnje. 

Om 9.00 begon de wedstrijd. 1-0 werd gemaakt door de Tijnje. Wel goed 
verdedigd door Aron, maar kwam helaas toch nog in de goal. Ze zijn toe 

goed aan het overspelen. En goed aan elkaar gewaagd. Door een mooie 

voorzet van Hein, kon Antje bijna een goal maken. Hij was net naast. Er 
word nog steeds goed verdedigd. door een mooie voorzet van Tijm kon 

Riemer de 1-1 maken. Aron maakt de 2-1. Tijnje maakt een goal 2-2 gelijk. 

Een mooi schot van Hein maar helaas de keeper had hem. Een mooie 

voorschot van Tijm kon Riemer op het goal schieten, maar helaas over. Met 
2-2 de rust in. En nog steeds zijn ze goed aan het spelen met zijn allen. Met 

frisse moed beginnen we de 2de helft. Tijnje maakt een goal 3-2. Een schot 

voor de Tijnje maar onze keeper had een mooie redding. 4-2 voor de Tijnje. 
Een mooie schot op het goal van Riemer maar net naast. 5-2 voor de Tijnje. 

6-2 voor de Tijnje. Aldeboarn is nog steeds goed aan het verdedigen. Een 

goede redding van Silvan blijft het nog 6-2. Door een goede samenwerking 
van Antje en Riemer, maakt Riemer de 6-3. Riemer maakt de 6-4 door een 

mooie voorzet van Hein.  En zo eindigt de wedstrijd. Aron Tinga  

 

Donkerbroek 10-1 – Oldeboorn 10-1 
zaterdag 26 oktober hadden we een uitwedstrijd, in Donkerbroek.  

Het was de eerste wedstrijd van Anouk. In de eerste helft hadden Hein en ik 
beide een goede actie, maar helaas geen doelpunt. De meiden, Bracha, 

Anouk, Precious en Antsje speelden goed over en enkele acties van de 

tegenpartij goed tegen gehouden. Silvan, onze keeper, moest vaak in actie 

komen en had een aantal mooie reddingen.  Maar de tegenpartij was te sterk 
voor ons. Na de 14e tegen hebben we ze maar niet meer geteld.  

Helaas geen enkele doelpunten van onze kant, maar met de panalty's na 

afloop toch wel bijna allemaal raak! En Silvan heeft wel 6 van de 7 tegen 
gehouden! Groetjes Riemer Zwaagstra 

 

 



  

Jo-7 
Zaterdag 19 oktober 2019 was alweer de laatste ronde van de eerste 
competitiehelft. Het team van onze kabouters bestond ditmaal uit Karst 

Bangma, Dylan Tinga, Renze Ernst, Jitse van der Krieke, Hidde Ferwerda 

en Renke Veenstra. Aangekomen op Sportpark 'Kampen' werd er na het 
aankleden een warming up gedaan onder leiding van Jeldou van der Krieke. 

Goed warm gedraaid werd er begonnen tegen Read Swart uit De Knipe. Na 

veel kansen werd dit uiteindelijk 0-0. Hidde had in deze eerste wedstrijd 

besloten, waarschijnlijk beïnvloed door alle milieuperikelen, geen Co2, 
stikstof of wat voor stoffen dan ook uit te stoten. Gelukkig ging het in de 

tweede wedstrijd veel beter. Als een diesel die warm moest lopen, kwam hij 

langzaam op gang tegen Langezwaag. Mede door de kleine doeltjes werd er 
wederom niet gescoord door beide teams, ondanks goede kansen voor 

Renze, Jitse en Renke. Door goed verdedigend werk van Karst en Hidde 

hielden wij ook achterin de nul. Dan moest het maar gebeuren tegen Tijnje. 

Tijnje heeft verreweg het beste team, mede door het leeftijdsverschil. Na de 
ranja gingen onze helden fris van start. Hidde was warm gedraaid, en mede 

hierdoor werd Tijnje onder zware druk gezet. Vanaf de aftrap schoot Dylan 

de bal keihard binnen, 1-0! Wat een start! Tijnje kwam al snel op een  2-1 
voorsprong, maar na een goed schot van Renke vanaf links werd het 2-2. 

Door goede pressing van Renze scoorde Renze zelfs de 3-2 voor 

Oldeboorn! Zou het dan toch? Helaas scoorde Tijnje vlak voor tijd de 3-3, 
maar wat een wedstrijd! Hidde kreeg in deze wedstrijd nog een bal tegen 

zijn hoofd, en Jitse had in een duel een schop tegen zijn bil gekregen van 

'een van de groenen'. Dit mocht de pret niet drukken, en na het douchen en 

een traktatie van Jeldou, werd er tevreden huiswaarts gekeerd. 

Ghostwriter. 
 

Pupil van de week 
Naam: Eben Jens de Boer 

Leeftijd en team: 8 jaar jo10 

Op welke plaats speel je: links/rechts midden 
Op welke plaats speel je het liefst: middenveld 

Beste voetballer ter wereld: Frenkie de Jong 

Beste voetbalclub ter wereld: SC Heerenveen 
Leukste televisie programma: Miraculous 

Doe je ook aan andere sporten: Nee 

Heb je huisdieren: Ja een Kat 
Wat eet je het liefst: Pannenkoeken  

Wat eet je liever niet: stampot spruitjes met pompoen gatver.!! 

 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is A-C-A: Omdat de veldspeler al 

van het speelveld was gezonden door het tonen van de 

rode kaart, kan hem niet nog weer een rode kaart worden 
getoond. Scheidsrechter onderbreekt het spel, laat de 

overtreder dus van het speelveld verwijderen en dient het 

spel te hervatten met een directe vrije schop op de plaats 

van de overtreding, dus nabij de zijlijn. 
 

ADO den Haag – sc Heerenveen 
De spelers van JO10 en 3 spelers van de JO8 naar ADO den Haag waar ze 

in de line-up meeliepen met de spelers van SC-Heerenveen.  

 

Piet van der Feer Bokaal 
Tjitse Brandsma 10 
Rik van Santen 10 
Gerben Bouma 8 
Anno Huisman 8 
Hotse Dekker 4 
Sietse van den Brink 4 
Johannes Nijdam 4 
Tom Proot 4 

Jurrit Dijkstra 3 
Erben Hof 1 
Sjim de Vries 1 
Aalsen Bergsma 1 
Wiemer Dekker 1 
René Spinder 1 
Kees Stek 1 
Johannes v/d Wal 1 



  

Kleurplaat 

 

 

 

 

 



  

Entree/loten verkoop 
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 
Zaterdag 23 november 

08.15 tot 10.30  Ouders van Marrit Ernst en Jens Nijdam 

10.30 tot sluit  Ouders van Tobias de Jong en Gerco Rotteveel  

Zondag 24 november 

09.30 tot 12.45  Wietse Huisman en Rik van Santen 

12.45 tot sluit  Marije Haitsma en Sandra Riedstra 
Zaterdag 30 november 

08.45 tot 10.00  Ouders van Drys Kramer en Friso Dijkstra 

10.00 tot sluit  Ouders van Sander Sikkema en Anna Poepjes 

 



  

Zaterdag 7 december 

10.15 tot sluit  Ouders van Tiemen Jelsma en Allard van der Heide 

Zondag 8 december 
09.30 tot 12.45  Femke Brouwer en Pytsje Hylkema 

12.45 tot sluit  Siete Veenstra en Jakob van der Bij 

Zondag 15 december 
09.30 tot sluit  Hiltsje Nijdam en Marieke Lolkama 

 

Wedstrijdprogramma 
Vrijdag 22 november 
Oldeboorn 2 – Akkrum 4  20.00 

 

Zaterdag 23 november 
Oldeboorn 15-1 – EBC 15-1  11.00 

Wardy 13-1 – Oldeboorn 13-1  09.30 

Mildam 11-1 – Oldeboorn 11-1  09.00 

Stanfries 10-1 – Oldeboorn 10-1 10.30 
Oldeboorn 7-1 naar de Knipe  09.00 

 

Zondag 24 november 
Oldeboorn 1 – Wispolia 1  14.00 

Oldeboorn 2 – GAVC 3   10.30 

 

Woensdag 27 november 
Oldeboorn 8-1 – Wispolia 8-1  18.00 

 

Zaterdag 30 november 
Espel 15-1 – Oldeboorn 15-1  11.00 

Oldeb. 13-1 – Zwaagwesteinde 13-2 10.00 

Oldeboorn 11-1 – DWP 11-1  09.30 
Oldeboorn 10-1 – TFS 10-1  09.30 

Boornbergum 8-1 – Oldeboorn 8-1 09.00 

Oldeboorn 7-1 naar Appelscha  09.50 

 

Zondag 1 december    
FFS 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Frisia 5 – Oldeboorn 2   10.30 
 

 

 

 



  

Zaterdag 7 december 
Amelandia 13-1 – Oldeboorn 13-1 11.00 

Nieuweschoot 11-1 – Oldeboorn 11-1 11.00 
Blue Boys 10-1 – Oldeboorn 10-1 09.00 

de Sweach 8-1 – Oldeboorn 8-1  10.00 

 

Zondag 8 december 

Oldeboorn 1 – de Sweach 1   14.00 

Oldeboorn 2 – LSC 1890 6  10.30 

 

Zondag 15 december 

Houtigehage 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Oosterlittens 3  10.30 
 

 

 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

  

 



  

  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


