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GROTE OLIEBOLLEN ACTIE! 
Dit jaar gaat v.v. Oldeboorn in samenwerking met de Superrr oliebollen en 

krentenbollen verkopen. v.v. Oldeboorn krijgt voor iedere verkochte 
zak €1 in de spaarpot gedoneerd door de Superrr. 

Door dit prachtige initiatief kunnen wij met zijn allen een leuk centje bij 

elkaar te sparen voor de voetbalclub! 
In de week van maandag 16 december gaan wij met onze leden met een 

intekenlijst langs de deuren in Aldeboarn. 

 

1 zak á 10 oliebollen €6,50 
1 zak á 10 krentenbollen €7,99 

 

! Bij de deur aan deur verkoop kunt a alleen contant betalen. 
 

De bestelde oliebollen en/of krentenbollen zijn op dinsdag 31 december van 

09:00 uur tot 12:00 uur af te halen bij de Superrr. 

 

V.v. Oldeboorn wenst iedereen alvast een geweldige kerst en een 

knallende jaarwisseling. 
 

Ledenvergadering 
Beste leden, 

Dit jaar is besloten om de ledenvergadering in een ander 
jasje te steken. Wij hebben bedacht om de ledenvergadering 

in het nieuwe jaar te houden en wat van de gebruikelijke 

opzet af te wijken. Door middel van een quiz willen we 
jullie meenemen door het afgelopen voetbalseizoen. Na de 

tijd is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Al met 

al zal het dus iets luchtiger zijn dan jullie van ons gewend 
zijn.  Dit om aan te sturen op een grotere opkomst van 

leden en gezamenlijk het nieuwe jaar in te gaan.  

Deze avond zal worden gehouden op zaterdag 18 januari om 19:30 uur  

Programma: 
19:00: inloop 

19:30: ledenvergadering 

21:00: hapje en een drankje  

Met sportieve groet, Het bestuur & activiteitencomissie  

 



  

 
 

AGENDA 

1. Opening 
Voorzitter Jelle Jacob de Vries heet de aanwezigen welkom en opent de 

vergadering.  

Jelle Jacob is met de start van het nieuwe seizoen 2018/2019 Bea Rijks 
opgevolgd als voorzitter en niet, zoals normaal, tijdens de 

ledenvergadering. Bea kon helaas niet aanwezig zijn maar ze heeft het 

voorzitterschap als een leerzame periode ervaren. We bedanken Bea 
met een applaus voor haar inzet. 

Hierna refereert de voorzitter aan het heftige jaar wat we hebben gehad 

door het overlijden van 2 van onze spelers. 

 

2. Ingekomen stukken / mededelingen 
Alleen de officiële afzeggingen 

  

3. Notulen ledenvergadering 01-12-2017 
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en 
vastgesteld. 

 

4.  Jaarverslag seizoen 2017/2018  
      Geen opmerkingen. 
 

5.  Financieel jaarverslag 2017/2018 
De penningmeester, Jan Hendrik, licht het verslag toe. 
De kantineomzet is lager door het slechte najaar en de winter hierdoor 

moesten er veel avondwedstrijden gespeeld worden. 

De marge van de kantine is wel goed. 
We hebben veel geïnvesteerd met als gevolg en een negatief resultaat € 

5900,--  

Geen reden tot ongerustheid maar dit kan natuurlijk niet ieder jaar. Op 

de vraag of de contributie omhoog moet geeft de penningmeester aan 
dat dit niet nodig is. 

VERSLAG van de algemene ledenvergadering op 
30 november 2018 in de kantine 
Aanwezig volgens presentielijst:  31 personen. 
M.k.a.: Bea Rijks, Sita Mebius, Dameselftal, Hotse 
Dekker, Jan vd Woude, Tjitsche Tamminga, 
Johannes Nijdam 



  

 

Wat leveren de zonnepanelen op? Vorig jaar kregen we € 2500,00 terug 

op de energiekosten. We betalen nu een lager maandbedrag. 
 

Vaststellen begroting seizoen 2018/2019 
      De begroting wordt besproken en vastgesteld. 
 

6.   Verslag kascommissie (Jan v.d. Woude was afwezig) 
       Tom Proot en Dennis Faber: administratie ziet er uitstekend uit.  

De penningmeester wordt decharge verleend. 
 

 

7.   Benoeming kascommissielid    Aftredend:  
Jan van der Woude 

Jan wordt bedankt voor zijn inzet. 

Nieuw kascommissielid is Johannes van der Wal. 

 

8. Verslag commissies 

 Toekomst velden, onderhoud e.d. 
Er zal een scan gemaakt van de kantine of er nog mogelijkheden 

zijn tot verbetering op het gebied van duurzaamheid. Hier zal dan 
subsidie voor aangevraagd worden. 

 

 9. Bestuurszaken 
Arnold Oosterbaan zal het penningmeesterschap overnemen. 

Jan Hendrik blijft in het bestuur en krijgt commerciële zaken 

(sponsering e.d.)  onder zijn hoede.  
Auke Bangma geeft aan mee te willen denken in de 

sponsorcommissie, Super!! 

 

Jannie wordt bedankt voor haar inzet. Tim neemt dit over. 
Henk de Jong neemt facilitaire zaken over.  

Hotse neemt de jeugdzaken (blijft in het bestuur) op zich en wordt 

geholpen door Alice van der Lei. 
 

Alle nieuwe bestuursleden worden verwelkomt met applaus. 

 

 Haaije wordt bedankt voor zijn consulwerk. Jan van der Woude 

neemt dit over. 

 Spelen in het weekend van de Gondelvaart. We leggen uit wat de 

reden is. Bekerwedstrijden voor de jeugd moeten in dit weekend 



  

gespeeld worden. Er moet dan veel verzet en in de beker is dit 

lastig omdat de wedstrijden binnen een bepaalde periode gespeeld 

moeten zijn. 
De vergadering stemt er mee in de vereniging zal dit weekend vrij 

vragen. 

 Beker van verdienste: Sijbren Bangma 

  

10. Rondvraag 

 August Faber: krijgen we ook nog ander bier dan Grolsch? Er is 

een afspraak met Hooisma. Contract loopt af en er zal worden 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn. 
De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage.  

 

Douwe Venema Toernooi 
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer 

zover, het jaarlijkse Douwe Venema Zaalvoetbal-

toernooi. Opgeven kan tot 20 december, dus 

schroom niet en geef je team op! 

Wordt een vriendje voor een tientje. 

Met een donatie van 10 euro kunt u dit jaar een 

vriend van het Douwe Venema toernooi worden. 

Met deze kleine donatie helpt u mee met het 

bekostigen van dit prachtige evenement en krijgt u een vermelding in 

het programmaboekje. Bij interesse kunt een berichtje sturen. Tot 

dan! 

Uit onze clubbladen (63) 
SLUITING SPORTTERREIN 
Het is vrijwel zeker dat het terrein deze zomer gesloten zal zijn van 11 juni 

tot einde juli. Dit in verband met aan te brengen verbeteringen en 

doorspuiten der drainage. 
 

STOPZETTING TRAINING 

Nu de competitie afgelopen is, en tevens de degradatie een feit is, wordt de 

training gestopt tot de laatste donderdag in Juli. We wensen U allen een 
prettige vacantie, om dan binnenkort met nieuwe moed te beginnen om het 

verloren gegane te heroveren. Laat het devies zijn “We zijn geslagen, doch 

niet verslagen” Het bestuur 
 



  

Onze jeugdspeler Dirk Valk is in een selectie elftal opgesteld, a.s. 

Donderdagavond speelt hij mee in een wedstrijd op het sportpark te 

Heerenveen. Wij wensen hem veel succes toe. 

(overgenomen uit clubblad 20 – 9
e
 jaargang – 4 juni 1969) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

Er wordt een scheidsrechtersbal genomen net binnen het eigen 

strafschopgebied. Deze wordt correct uitgevoerd (de bal heeft de grond 

geraakt). Een verdediger speelt de bal rechtstreeks in de richting van zijn 
eigen doelman, die in zijn doel op de doellijn staat. Deze weet de bal nog 

maar net met zijn hand over zijn doel te werken. Wat zal de beslissing van 

de scheidsrechter zijn? 
A. Hoekschop, omdat de doelman de bal als laatste aanraakte; 
B. De scheidsrechtersbal wordt overgenomen, omdat de bal pas in het spel 

is als deze buiten het strafschopgebied is gekomen; 
C. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende 

partij, te nemen op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de 

doellijn, wegens opzettelijk terugspelen van de bal naar de eigen doelman; 
D. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende 
partij, te nemen op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de 

doellijn, wegens opzettelijk terugspelen van de bal naar de eigen doelman. 

De doelman wordt met een rode kaart van het veld gezonden wegens het 
voorkomen van een doelpunt. 

 

Wedstrijdverslagen 
Akkrum 3 – Oldeboorn 2 

De goal van Tom 
Het verslag van vandaag gaat over de goal van Tom. Deze goal werd 

gemaakt in de 1e helft. Tom legde de bal neer om af te drukken, vanaf een 
afstand van pakweg 20 meter. Het werd stil in Akkrum. Muisstil. Alleen het 

geluid van de kerkklok in Akkrum kon de stilte breken. Mensen langs de 

kant keken vol verwachting en in spanning af. Wat konden ze verwachten? 

Een streep in de korte hoek? Een elegante wreeftrap in de winkelhaak? Of 
de ouderwetse „van der Berg‟ variant? (Siete Veenstra zal beamend knikken 

als hij dit leest op een willekeurige zaterdagochtend, zippend aan een bakje 

koffie). Terug naar het moment waarop Tom aanlegde. Het was de 25ste 
minuut. Nadat de laatste zweetdruppels van zijn gezicht zijn afgeveegd 

begon hij aan de aanloop. De aanloop kent zo zijn varianten. Tom kiest 

voor de korte aanloop. Een stap of 4/5. De muur van Akkrum stond 
ogenschijnlijk solide. Ogenschijnlijk, want Tom rook zijn kans. De keeper 



  

oogde al wat onzeker in het eerste gedeelte van de wedstrijd. De muur kon 

onvoldoende weerstand bieden. De bal belandde keurig in het netje. 0-1. 

Lang leve de voorsprong! Die streep in de korte hoek zat er niet in. Het had 
wel iets van die elegante boogbal. De keeper in totale ontreddering 

achterlatend. Hij kon nog een millimeter van zijn pink tegen de bal zetten. 

Maar door de snelheid en precieze plaatsing van de bal kon hij alleen maar 
respect hebben voor Tom. Eigenlijk heb ik verder geen idee meer wat er 

verder allemaal gebeurd is in deze wedstrijd. Vandaar deze uitgebreide 

beschrijving van het moment waarop Tom Proot scoorde tegen Akkrum 3. 

Voorgoed vastgelegd in de analen van de club door onze clubarchivaris 
Harm Oosterbaan. Tot zover dit moment. De wedstrijd eindigde uiteindelijk 

in 1-1. Mvg Johannes vd Wal  

 

                                    Oldeboorn 2 - Grou 3 
Vandaag stond voor ons de tweede wedstrijd van dit weekend op het 

programma, thuis tegen Grou. Na zo'n 10 minuten is het Hobma zelf die 
ons op 1-0 voorsprong schiet. Dit doet hij uit een zeer lastige hoek na een 

fantastische voorbereiding door Tsjilp. Even later is daar dan toch de 

gelijkmaker door Grou. Een balletje op de lat komt terug in de 16 waar al 
twee grousters klaar staan om dit balletje in te koppen. Voor een keeper is 

dit al een behoorlijke uitdaging, laat staan voor onze rots in de branding van 

vandaag. Kansloos. Niet veel later wordt er een strafschop gegeven aan de 
bezoekers door de scheids, waar we het niet allemaal eens over waren. Met 

een uitstekende reactie duikt onze doelman naar de juiste hoek om deze 

penalty te stoppen, alleen glipt het balletje uit zijn handen en rolt daarmee 

heel lullig over de achterlijn. Kelderklasse momentje. Met deze tussenstand 
gaan we de box in voor een bakje T. Na de rust komt er gelukkig iets meer 

voetbal in de ploeg. Het is wederom een assist van Nijdam, nu op Jurrit die 

de bal vanuit de 16 in de winkelhaak schiet. Lekker! Ik voelde aan alles in 
deze periode dat wij beter en beter in het spel kwamen en dat betaalde zich 

wederom uit. Bammus eiste achterin maar weer eens de bal op. Zoals we 

het van hem kennen kijkt hij rustig om zich heen. Johannes en Johannes 
hebben maar heel even oogcontact nodig om elkaar te begrijpen. Zo stuurt 

de ene Johannes de andere Johannes diep en met een mooi balletje staat 

Johannes oog in oog met de doelman uit Grou. IJskoud schuift Johannes de 

bal links in de goal. 3-2�. In de laatste 10 minuten laat ook Eyal zich nog 
even zien. Hij verovert de bal prima aan de linkerkant, kijkt even naar 

Aaltsen en geeft de bal voor. Wat voor de meesten van ons als klotebal 

wordt gezien is voor 'Ali B' gesneden koek. Hij neemt de bal in een keer op 
de pantoffel en schiet hem in de touwen. 4-2 Bam jonge! Grou heeft in de 

rest van de wedstrijd niet heel veel gevaar meer gebracht en daarmee vind 



  

ik ons dan ook wel de terechte winnaar. 3 punten in de pocket, op naar de 

volgende wedstrijd! Dikke tút Ids de Roos 
 

FFS 1 – Oldeboorn 1 
Op zondag 1 december was het tijd voor de altijd lastige uitwedstrijd tegen 

FFS 1. VV Oldeboorn begon vandaag met de volgende opstelling: 

 

Dennis 
 

Henk   Wietse  Bart   Johannes 

 
   Arnold  Max 

 

Hotse    Gerben   Rik 
 

    Anno 

 

Wissels: Tjitze en Sjim 
 

De eerste 10 minuten waren aftasten voor Oldeboorn, FFS had veel 

bewegende mensen en het was even zoeken hoe alles moest staan. 
Oldeboorn bleef in die fase rustig en bouwde continu op vanuit achteruit. 

Na 10 minuten begon het te lopen bij Oldeboorn en al vrij snel viel de 0-1. 

Arnold kreeg een afvallende bal en gaf de bal aan Gerben die zo vrij stond 
als een vogeltje, opendraaide en zoals gewoonlijk koelbloedig de bal in het 

net schoof. Oldeboorn zette gelijk door en zette de verdediging en keeper 

vast en dwong FFS daardoor om continu de lange bal te hanteren welke een 

prooi waren voor de verdediging van Oldeboorn, ook de tweede bal kwam 
vaak daardoor weer in het bezit van Oldeboorn. Al vrij snel na de 0-1 was 

het een sublieme corner van Hotse die de keeper leek te hebben maar hij liet 

hem los, spits Anno was attent en pikte de bal als een echte goaltjesdief en 
zette Oldeboorn op de verdiende 0-2. Oldeboorn begon steeds meer in een 

flow te zitten en het liep, we speelden geduldig, snelle passes en met veel 

beweging over het veld. Op een gegeven moment was het Anno die een 

schot loste op de goal die de keeper nog wist te pareren, maar niet 
voldoende om Rik van scoren af te houden, een echte spitsengoal door op 

de goeie plaats te staan en rustig in te tikken, 0-3. Aan de rechterkant van 

het strafschopgebied werd Anno onderuit gehaald en kregen we een vrije 
trap, Hotse nam deze vrije trap en gaf hem hard voor op Anno die de bal 

onberispelijk het goal in schoot, 0-4. Tijd voor een bakje thee. Johannes gaf 

in de rust aan dat hij last had van zijn kaasboxer (hamstring) en werd 
daardoor gewisseld voor Sjim. Trainer Klaas gaf ons mee dat het hartstikke 



  

goed ging maar dat wij niet in hun spel mee moesten gaan, iedereen was het 

hiermee eens. Eenmaal de tweede helft begonnen bleek dit toch lastiger dan 

gedacht, de felheid was er wat af bij Oldeboorn en FFS begon meer druk te 
zetten, beter te voetballen, feller de duels aan te gaan en creëerde ook 

kansen. Toch was het Oldeboorn die de 5-0 maakte, na een pass van Hotse 

(zijn derde van de wedstrijd) op Gerben pingelde Gerben zich langs de 
verdediging en schoot de 5-0 er rustig in. Hiermee was de wedstrijd wel 

gespeeld, alleen FFS was van plan om door te zetten. Dit resulteerde in een 

aantal goeie aanvallen die of op de lat belanden of net voor langs gingen. 

Op een gegeven moment stond het even wat verkeerd bij Oldeboorn en 
kwam FFS erdoor heen gelukkig kwam Dennis uit de 16 en wist het de spits 

nog moeilijk genoeg te maken, wel was hier een overtreding voor nodig al 

hield Dennis zich wel in. Dennis kreeg hier uiteindelijk wel geel voor. Even 
later werd Arnold gewisseld voor Tjitze die zo mooi ook wat minuten kon 

maken. Oldeboorn kon geen grip meer krijgen op de wedstrijd en het was 

wachten op het laatste fluitsignaal. FFS bleef druk zetten en kansen creëren 
en helaas konden we de nul deze keer niet vasthouden. Bart wou in het 

strafschopgebied een bal wegtrappen, helaas trapte hij half over de bal heen 

en gaf daarmee een assist op de tegenstander die de 1-5 maakte. Even later 

kreeg FFS een vrije trap die zij prima in de kruising binnenschoten, maar 
Oldeboorn heeft Dennis op het hok en die wist de bal met een mooie 

zweefduik uit de kruising te tikken. Helaas kwam de bal in de kluts terecht 

en wist Bart de bal niet overtuigend weg te werken en gaf hiermee zijn 
tweede assist op FFS wat leidde tot de 2-5. Bart wou gewoon ook even 

graag wat assists op zijn naam hebben ;). Zoals Bart zelf al zei, dan heb ik 

dit nu maar vast gedaan en hoeft het tegen de Sweach volgende week niet. 
Oldeboorn staat nu op een keurige 4

de
 plaats met 4 punten achter de 

koploper. Volgende week is het de thuiswedstrijd tegen De Sweach, een 

ploeg die het zeer goed doet in de competitie. Alle toeschouwers bedankt 

voor de support en hopelijk tot volgende week! Arnold Oosterbaan 
 

Jeugdverslagen 
Mildam 11-1 – Oldeboorn 11-1 

Zaterdag 23 November 2019 JO11 

Zaterdag moesten we tegen  Mildam  spelen. We hebben gewonnen met   
4-1 . Thomas  deed  steeds hele mooie voorzetten daar door hebben  Hans 

en Gerrit gescoord. En door een paas van Gerrit heeft Thomas ook nog 2 

keer gescoord . Het was een leuke wedstrijd . Groetjes Quint Meester 

 

 

 



  

de Sweach 8-1 – Oldeboorn 8-1 

7 december, deze morgen hebben  we de laatste wedstrijd  voor de 

winterstop in Beetsterzwaag. Het weer is goed en we beginnen  ook 

meteen  de aanval in te zetten. Binnen  1 minuut weet Douwe al te 

scoren.daarop volgend komt Hindrik met een mooie actie en mist 

maar net het doel.We blijven  fanatiek en Douwe maakt de 2-0.De 

Sweach komt snel terug en maken  er voor rust 2-2 van.na een 

peptalk,wat ranja en een banaan gaan we er weer voor.Douwe weet 

snel te scoren en er wordt flink gestreden.De Sweach komt goed 

terug en wete het doel wel te vinden.Maar ook Jarno trapt de bal nog 

1 keer mooi in de hoek.De Sweach blijkt te sterk voor ons en 

eindstand  wordt 7-4. prima gespeeld Jo 8. 
 

Pupil van de week 
Naam: Drys Kramer  

Leeftijd en team: 8 jaar : JO10 

Op welke plaats speel je: mid links  

Op welke plaats speel je het liefst: middenvelder  

Beste voetballer ter wereld: Hakim Ziyech  

Beste voetbalclub ter wereld: Ajax  

Leukste televisie programma: studio sport 

Doe je ook aan andere sporten: tennis en judo  

Heb je huisdieren: nee 

Wat eet je het liefst: patat 

Wat eet je liever niet: champignons  
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is C:  

De scheidsrechtersbal is correct genomen op het moment dat deze de grond 

raakt. De bal wordt daarop doelbewust richting de eigen doelverdediger 
gespeeld, die de bal vervolgens met de hand aanraakt en over zijn doel 
slaat. Het aanraken van de bal, die doelbewust wordt toegespeeld naar de 

doelman, die de bal vervolgens met zijn hand(en) aanraakt, wordt bestraft 

met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig 
loopt aan de doellijn, het dichtst bij de plaats waar de doelman de bal 

aanraakte. De doelman kan binnen zijn strafschopgebied door de bal te 

raken met zijn hand(en) nooit wegens het voorkomen van een doelpunt met 
rood worden bestraft. 



  

Kantinedienst 
Zondag 15 december 

09.30 tot sluit  Hiltsje Nijdam en Marieke Lolkama 
 

Uitslagen en programma 
Vrijdag 22 november 
Oldeboorn 2 – Akkrum 4  0-2 

Zaterdag 23 november 
Oldeboorn 15-1 – EBC 15-1  4-3 

Wardy 13-1 – Oldeboorn 13-1  1-4 
Mildam 11-1 – Oldeboorn 11-1  1-4 

Stanfries 10-1 – Oldeboorn 10-1 4-2 

Oldeboorn 7-1 – Stanfries 7-2  0-2 

Oldeboorn 7-1 – Read Swart 7-1 2-2 

Zondag 24 november 

Oldeboorn 1 – Wispolia 1  5-0 

Oldeboorn 2 – GAVC 3   4-2 

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

Zaterdag 30 november 
Espel 15-1 – Oldeboorn 15-1  2-5 

Oldeb. 13-1 – Zwaagwesteinde 13-2 13-2 

Oldeboorn 11-1 – DWP 11-1  4-4 

Oldeboorn 10-1 – TFS 10-1  5-4 
Boornbergum 8-1 – Oldeboorn 8-1 13-0 

Zondag 1 december    
FFS 1 – Oldeboorn 1   2-5 
Frisia 5 – Oldeboorn 2   4-0 

Zaterdag 7 december 
Oldeboorn 15-1 – Tonego 15-1  7-2 
Amelandia 13-1 – Oldeboorn 13-1 1-4 

Steenwijker B. 11-1 – Oldeboorn 11-1 1-5 

Blue Boys 10-1 – Oldeboorn 10-1 4-2 

de Sweach 8-1 – Oldeboorn 8-1  7-4 

Zondag 8 december 

Oldeboorn 1 – de Sweach 1   1-3 

Oldeboorn 2 – LSC 1890 6  afgelast 

Zondag 15 december 

Houtigehage 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Oosterlittens 3  10.30 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

  

 



  

  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


