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Die bal is voor jou!! 
Kom op dan, naar vóren! Die bal is voor jou. gaan nu! 

Brullende en bemoeizuchtige ouders langs de lijn: op sportvelden is het een 
wekelijks terugkerend tafereel. Waar komt dat fanatisme vandaan, vraagt 

wetenschapsjournalist en jeugdcoach Tonie Mudde zich af. En wat doet het 

met de kinderen? 'Uit voor hún?! Kom óp, scheids.' 'Nee, je moet niet 
schieten, je moet indribbelen. In-drib-be-len.' 'Já, díé is voor jou. Gaan nu. 

Gáán!' Het is halverwege de 

wedstrijd als mijn ergernis over 

een vader van een van de 
tegenstanders het kookpunt 

bereikt. Zaterdag veel te vroeg, 

ergens op een voetbalveld in 
Amsterdam-Noord. Het team 

van mijn 7-jarige zoon speelt 

tegen een club uit de buurt. Ik 

ben coach dit weekend en sta 
naast de coach van de 

tegenstander: een rustige vrouw 

die af en toe 'goed zo!' roept of 
een speler wisselt zodat iedereen 

evenveel speeltijd krijgt. Precies 

wat een coach moet doen bij een 
wedstrijd van 7-jarigen, veel te 

vroeg op een zaterdagochtend. 

Maar dan die man. De héle tijd 

luidkeels commentaar geven, op 
alles. En hij is niet de enige, 

weet iedereen die weleens langs 

de zijlijn staat bij een 
sportwedstrijd van de jeugd. Sire 

maakte al eens de campagne 

'Geef kinderen hun spel terug'. 
En later nog een keer, omdat 'het 

gedrag van ouders langs de zijlijn veel problemen blijft geven'. Ik ben gek 

op sport, altijd al geweest. En met mijn kinderen mee naar hun sport - 

dochter en zoon voetballen - vind ik minstens zo leuk als zelf een balletje 
trappen. Het gedoe in veel te krappe kleedkamers om al die tenues en 

scheenbeschermers aan te krijgen, de gretigheid waarmee ze het veld 

oprennen, hoe ze elke week een beetje beter worden, hoe ze als team leren 
omgaan met winst en verlies: ik vind het allemaal fantastisch om getuige 



  

van te zijn, zelfs als het regent, zelfs als de wedstrijd zo vroeg begint dat het 

nog schemert en de nachtvorst je schoenen intrekt. Maar één element van 

jeugdsport trek ik slecht en dat heeft niets met de kinderen te maken, maar 
alles met hun ouders, en met hoe bizar fanatiek en bemoeizuchtig die soms 

kunnen worden. Ook in het buitenland is het een bekend fenomeen. Zo 

waren in de Verenigde Staten campagnevideo's te zien van een 9-jarige 
jongen die tijdens een persconferentie voor klikkende camera's in de 

microfoon zegt dat hij zijn sportleven voor gezien houdt en met pensioen 

gaat 'omdat er te veel druk is'. De situatie is niet helemaal vergelijkbaar met 

die in Nederland - in de VS kun je met een beurs voor talentvolle sporters 
toegang krijgen tot felbegeerde universiteiten - maar ook hier kan fanatisme 

doorslaan. Niet voor niets staan er langs Nederlandse velden grote borden 

met teksten als 'AUB Onthouden. Dit is een spel. De coaches zijn vrijwillig. 
De scheids is ook een mens. Dit is niet de Champions League.' Een collega 

vertelde me hoe hij als coach elke avond voor de wedstrijd een telefoontje 

kreeg van een van de vaders van de spelers. Even samen de opstelling 
doornemen - waarbij de vader in kwestie uitgesproken ideeën had over de 

plek van zijn eigen zoon in het veld. Een van mijn kennissen is ook coach 

en zegt 'helemaal gek te worden van het commentaar van alle ouders. Het 

lijkt wel alsof ze allemaal denken dat hun zoon de volgende Messi is. 
Canadese onderzoekers trokken langs voetbalvelden en noteerden 

commentaar van ouders langs de zijlijn bij wedstrijden in de categorie 

'onder de 12 jaar'. Daaruit bleek dat 35 procent van het commentaar 
aanmoedigingen waren, 35 procent bevatte een instructie en de overige 

opmerkingen waren neutraal, negatief of ronduit beledigend. Je hoeft geen 

hoogleraar pedagogiek te zijn om te snappen dat negatief of beledigend 
commentaar opvoedkundig niet zo handig is. Maar ook instructies geven is 

foute boel. Krijgt zo'n spelertje van zijn coach te horen: jij bent vandaag 

verdediger. Schreeuwt zijn vader (of moeder, die er ook zat) even later: 

'Naar vóren, Damiaan!' Gevolg: totale verwarring, het gevoel dat je het 
nooit goed kunt doen. Brulouders zijn niet voorbehouden aan volkssport 

nummer één. 'Ik was laatst bij een hockeywedstrijd van mijn neefje', zegt 

Paul van der Meer, specialist op het gebied van sociaal veilig sporten bij 
Kenniscentrum Sport & Bewegen, dat onder meer wetenschappelijke 

inzichten in de praktijk probeert te brengen bij clubs. 'Stond de coach van 

de ene club de scheidsrechter van de andere club uit te foeteren omdat die 

iets verkeerd zou hebben gedaan. Sowieso al genant, maar in dit geval was 
die coach een advocaat van een jaar of 40 en de scheidsrechter een jongen 

van 13...' In Nederland is liefst 80 procent van de kinderen tussen de 6 en 

11 lid van een sportvereniging. Een gigantisch aantal. Vanaf 12 jaar keldert 
dat naar 56 procent. Middelbare scholieren kunnen om tal van redenen 

afhaken: bijbaantjes, huiswerk, een brommer die moet worden opgeknapt. 



  

Maar het opgefokte sfeertje langs de zijlijn doet de liefde voor de sport ook 

geen goed. Wat de kinderen zelf vinden van die fanatieke ouders langs de 

zijlijn? Dat valt onder meer te lezen in het rapport Laat ons lekker sporten, 
een onderzoek dat kinderen zelf uitvoerden. Leerlingen van groep acht van 

de Da Costaschool in Soest trokken op zaterdagen langs voetbal- en 

hockeyvelden, noteerden opmerkingen van ouders en hielden interviews 
met ouders en spelers. 

Interviewer: 'En wat vind jij van je vader die langs de kant staat te 

schreeuwen?' 

Kind: 'Uh, nou soms schaam ik me er een 
beetje voor, want dan hoor je de coach en 

dan hoor je mijn vader erbovenuit 

schreeuwen.' 
Een vergelijkbaar beeld is te zien in de 

studie Junior Tennis Players' Preferences for 

Parental Behaviors, waarin jonge 
tennisspelers zich uitspreken over het 

gedrag van hun ouders. 

Chris: 'Als de ouders te betrokken raken, 

dan draait het niet meer om de bal halen.' 
Marcy: 'Dan gaat 't alleen om winnen.' 

Chris: 'Om winnen of verliezen. En dan 

wordt 't moeilijker om te focussen.' 
De conclusie van al die studies? 

Aanmoedigende ouders: oké, vinden de 

kinderen. Maar alsjeblieft, pa en ma, doe 
een beetje relaxed en geef géén technisch of 

tactisch advies. Want dat mag alleen de 

coach doen. Het gekke is: spreek ouders op 

een rustig moment en ze weten meestal 
donders goed dat ze de sfeer verpesten door 

commentaar te geven op scheidsrechters of 

aanwijzingen te geven langs de zijlijn. Maar 
een paar dagen later, op wedstrijddag, vliegt 

het ventiel er weer af. 'Uit elkáár, niet allemaal op een kluitje!' 'Shit, hij laat 

Mike keepen. Die moet je juist in de aanval zetten.' Zelf ben ik ook niet 

immuun voor het bemoeivirus. Op dagen dat ik niet coach en er gewoon sta 
als een van de ouders langs de zijlijn, moet ik soms op mijn lip bijten om 

geen aanwijzingen te geven aan mijn voetballende zoon of dochter. Bij de 

afsluitende penalty's hoorde ik mezelf een keer tegen mijn zoon zeggen, 
vlak voordat hij zijn aanloop inzette: 'Weet je het nog? Hard in de hoek.' 

Wat is dat toch, dat ouders die overdag verantwoordelijk werk doen en de 



  

ontwikkeling van hun kind hoog in het vaandel hebben, in het weekend 

langs zo'n zijlijn uit de bocht schieten? Mark van Vugt, hoogleraar 

evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft wel 
een idee. 'De drang om het beste voor je kind te willen en het te beschermen 

zit zó diep in de genen. Het is een oerdrift die amper te temmen is. En bij 

teamsporten komt er ook nog een soort stammenstrijd bij: wij tegen zij, met 
een duidelijke winnaar en verliezer. Dat is een gegeven waarbij het verstand 

het geregeld verliest van de emoties.' De hoogleraar spreekt ook uit eigen 

ervaring. Hij voetbalt zelf en is vader van een voetballende zoon. Laatst 

was Van Vugt grensrechter bij het team van zijn zoon. 'Dan moet je je 
natuurlijk focussen op het vlaggen. Maar ja, dan staat zo'n verdediger 

vlakbij en denk je: zet nou twee stappen naar voren, dan zet je die aanvaller 

buitenspel. En dat zeg ik dan tegen hem. Helemaal fout natuurlijk. Het was 
bovendien een onderlinge wedstrijd tussen teams van de eigen club, het 

ging helemaal nérgens over. Maar het is zo moeilijk je te bedwingen.' 

Hormonen spelen ook een grote rol, aldus Peter Bos, universitair 
hoofddocent aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in hormonen en 

opvoeding. Ouders die naar een sportwedstrijd van hun kinderen kijken 

omschrijft hij als een 'nogal giftige combinatie, omdat het twee dingen 

combineert: een competitieve setting en ouders die hun kinderen 
'beschermen''. Dat zijn twee factoren die agressie en dominantie kunnen 

uitlokken, deels veroorzaakt door verhoging van testosteron. 'Als je het 

gevoel hebt dat je kind iets wordt aangedaan - onterecht of niet - kan dit een 
sterke emotionele reactie uitlokken.' Zo'n felle reactie is ideaal als je kind in 

het water valt en je er snel achteraan moet duiken, maar nogal ongepast 

langs de lijn. 'Bij mensen die hun emoties minder onder controle hebben, is 
dat onderscheid niet meer te maken.' Bovendien denkt hij dat ouders angstig 

zijn voor de sociale afwijzing van het verlies. Van der Meer van het 

Kenniscentrum Sport & Bewegen: 'Je kent ze vast wel, van die ouders die 

graag vertellen dat hun kind heeft gewonnen en twee keer scoorde. Bij 
verlies kunnen zulke ouders juist een soort plaatsvervangende schaamte 

voelen. Het lijkt soms alsof ze het ervaren alsof ze zelf in dat veld staan.' 

Nou, blijkt uit onderzoek van Eddie Brummelman, universitair hoofddocent 
aan de Universiteit van Amsterdam: sommige ouders vereenzelvigen zich 

inderdaad wel erg met hun kinderen. Bij een experiment legde hij ouders 

twee cirkels voor: de ene cirkel ben jij, de andere cirkel is je kind. 

Vervolgens kozen de ouders uit negen afbeeldingen welke situatie het 
meest op de relatie met hun kind van toepassing was. De twee cirkels naast 

elkaar? Een beetje verbonden? Geheel over elkaar heen? Hij vroeg de 

ouders ook naar hun eigen onvervulde ambities. De antwoorden varieerden 
van wereldreizen die nooit waren gemaakt tot een geneeskundeopleiding 

die vroegtijdig was gestaakt. Zo ontdekten Brummelman en collega's dat 



  

vooral ouders die zich in hoge mate vereenzelvigen met hun kinderen, 

hopen dat hun zonen of dochters later zullen slagen waar zij zelf ooit 

faalden. Een uitkomst die Nick Holt, hoogleraar aan de Universiteit van 
Alberta, herkent. Holt deed met collega's veel onderzoek naar het gedrag 

van sportouders en wat dat met hun kinderen doet. 'We ontdekten dat 

ouders die vroeger zelf op zeer hoog niveau voetbalden de neiging hebben 
kalmer te zijn, weinig instructies geven en alleen aanmoedigen tijdens de 

wedstrijd. Maar ouders die vroeger niet speelden, of maar een beetje, 

schreeuwen relatief meer aanwijzingen. Sommigen proberen misschien hun 

onvervulde dromen alsnog te beleven via hun kinderen.' De eigen 
ervaringen uit de jeugd zijn volgens Van der Meer van het Kenniscentrum 

Sport & Bewegen ook een belangrijke reden waarom ouders zo fanatiek 

langs de zijlijn kunnen zijn. 'Hun vader of moeder deed het vroeger óók zo, 
dus dan kan al snel het idee ingebakken raken dat het normaal gedrag is. Ik 

ben er heilig van overtuigd dat al die fanatieke ouders het met de beste 

intenties doen, dat ze denken dat ze hun kind ermee kunnen helpen. De 
tragiek is dat het juist averechts werkt.' Maar ja, hoe krijg je die ouders 

langs de zijlijn wat relaxter? De voetbalbond KNVB probeerde dit de 

afgelopen jaren al te stimuleren met enkele structurele ingrepen. Zo houdt 

de bond voor de jongste teams geen standen meer bij. Want zo'n ranglijst, 
dat is typisch iets waarop ouders zich gaan focussen, en ook typisch iets 

waarmee je een competitief sfeertje creëert: er is één winnaar en de rest 

heeft verloren. Wat een zegen dat die ranglijst weg is, merk ik na anderhalf 
jaar langs de lijn. 7-, 8- en 9-jarigen missen zo'n stand totaal niet: die zijn 

alleen bezig met vrolijk een balletje trappen. Ook nieuw ten opzichte van 

mijn eigen voetbaljeugd: een afsluitende penaltyserie na de wedstrijd. Zo 
kan ieder kind - ook als het met 10-0 heeft verloren en de hele wedstrijd 

geen bal raakte - in elk geval één keer lekker op goal knallen en met een 

goed gevoel huiswaarts keren. Uitstekende ingrepen van de bond, maar 

duidelijk niet voldoende om het overdreven fanatisme van ouders helemaal 
te temperen. Loop maar eens langs de velden van een willekeurige 

voetbalclub op zaterdagochtend. Hoe kan het beter? De KNVB geeft tips 

als het organiseren van een ouderbijeenkomst, waarin coaches bespreken 
wat wel en niet van ouders gewenst is. Vaders en moeders vertellen hoe 

belangrijk hun voorbeeldgedrag op de club is. Het aanspreken van ouders 

die toch te fanatiek worden langs de zijlijn. Hun duidelijk maken dat, zoals 

de Canadese hoogleraar Holt het formuleert, 'de wedstrijd het moment is 
voor het kind om te schitteren, niet de kans voor ouders om in het spotlicht 

te staan'. Allemaal waar en nuttig, maar de praktijk is toch weerbarstig, 

weet ook Van der Meer. Zijn Kenniscentrum Sport & Bewegen beoordeelde 
onder meer de kwaliteit van workshops, themabijeenkomsten en 

bijscholingen met als thema 'naar een veiliger sportklimaat'. 'Het werkt 



  

alleen als je er op alle niveaus in de club continu aandacht aan besteedt. En 

ook met elkaar afspreekt: wat doen we als een ouder zich niet aan de 

afspraken houdt?' 'Maatschappelijk gezien zijn ouders steeds mondiger 
geworden', aldus een woordvoerder van de KNVB. 'Dat merken we langs 

de lijn van het voetbalveld, maar je ziet dat ook andere sporten en scholen 

hier veel mee te maken hebben. Wij willen vooral dat kinderen genieten van 
het voetballen en stimuleren een positieve betrokkenheid van ouders. We 

willen ze er actief en positief bij betrekken. Hiervoor hebben we eerder al 

aanpassingen gedaan en we blijven ook in de toekomst kijken hoe we de 

clubs met dit thema kunnen helpen.' Terug naar die wedstrijd in 
Amsterdam-Noord, waar ik het commentaar van de brulvader naast me niet 

meer kan verdragen. 'Kan het iets rustiger?', vraag ik hem. 'Maar', sputtert 

hij, 'de scheids doet het verkeerd. Ze moeten indribbelen. Ze moeten het 
toch goed leren?' 'Ik vind het honderd keer belangrijker dat ze goed leren 

dat ze geen commentaar op de scheidsrechter moeten geven.' De man draait 

zich geërgerd om, maar zwijgt wel. Een minuutje. En dan begint het weer. 
'Heeft-ie nou gefloten of niet? Hij moet harder blazen!'  

DE RIT TERUG NAAR HUIS 

Net doen alsof je in slaap valt op de bijrijdersstoel om maar niet met je 

vader of moeder te hoeven praten. Sommige jonge sporters doen dat, blijkt 
uit interviews die onderzoekers van de University of Toronto hielden met 

ouders en hun sportende kinderen over de rit terug naar huis. Op de website 

van de universiteit geeft universitair hoofddocent Katherine Tamminen tips 
over die autorit. 

Tip 1 

Neem de tijd 
Begin niet meteen over de prestaties van het team of het kind. Laat emoties 

eerst bekoelen. 

Tip 2 

Maak gebruik van de setting 
Je zit vlak bij elkaar in een afgesloten ruimte, maar kijkt allebei vooruit. Het 

is een unieke kans om rustig te praten over dingen die het kind kunnen 

dwarszitten, bijvoorbeeld als het zich tekortgedaan voelt door medespelers 
of de coach. 

Tip 3 

Laat het kind het gespreksonderwerp bepalen 

Vraag het kind of het tijdens de autorit terug over de wedstrijd wil praten. 
Zo ja, prima. Maar misschien wil het wel liever samen muziek luisteren of 

plannen voor de rest van het weekend bespreken. 
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Teamindeling vrouwen 
Trainer: Marco de Jong 

Leiders: Wendy Tijsma en Arjen Watzema 

 

Speelsters: 

Demi Brandinga 

Rozemarijn Brandinga 
Linda Dijkstra 

Marije Haitsma 

Gatske Hylkema 

Pytsje Hylkema 
Jessica de Jong 

Nina van Kalsbeek 

Marieke Lolkama 

Suzanne Mud 

Hiltsje Nijdam 
Sandra Riedstra 

Anouk Stulp 

Mariska Tinga 

Marieke van de Veen 
Margje de Vries 

Johanna Vrind 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan  

 

Jaargang 60  

Kopij inleveren voor 17 maart 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 



  

Competitieindeling 35+ , vrouwen en Jo7 
Oldeboorn 1 
FFS 1 

Read Swart 3 

DWP 1 

VWC 2 
 

Oldeboorn VR1 
WWS VR1 

Blauw Wit `34 VR1 

GAVC VR2 

Warga VR1 
 

Oldeboorn 7-1 
Irnsum 7-1 

GAVC 7-1 

ONS Sneek 7-1 

Uitslagen 
Zaterdag 1 februari 
Frisia 13-4 – Oldeboorn 13-1  1-6 

Oldeboorn 11-1 – DWP 11-1  1-6 

Frisia 10-5 – Oldeboorn 10-1  afgelast 

Oldeboorn 8-1 – Harkema O. 8-1 2-10 

 

Zondag 2 februari 

Blauwhuis 1 – Oldeboorn 1  afgelast 
Oosterlittens 3 – Oldeboorn 2  2-1 

 

Zaterdag 8 februari 
SWZ Sneek 16-1 – Oldeboorn 16-1 13-0 
Oldeboorn 13-1 – Oostergo 13-1 5-1 

FFS 11-1 – Oldeboorn 11-1  13-2  

Oldeboorn 10-1 – Rijperkerk 10-1  9-5 
Jubbega 8-1 – Oldeboorn 8-1  7-2 

 

Zondag 9 februari 
Oldeboorn 1 – Tijnje 1   afgelast 

Oldeboorn 2 – Black Boys 2  afgelast 

 

Zondag 16 februari 
Lemmer 1 – Oldeboorn 1  4-1 
 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

Tijdens het spel wisselt een speler vrijwillig (dus zonder opdracht van de 
scheidsrechter) zijn schoenen binnen het speelveld, omdat hij steeds 

uitglijdt op het gladde veld. Net als hij zijn nieuwe schoenen aan heeft, 
ontvangt hij de bal van een medespeler en staat daarmee aan de basis van 

een succesvolle aanval. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen? 
A. Hij laat doorspelen, hierover staat niets in de spelregels; 



  

B. Hij laat doorspelen, maar zal bij de eerstvolgende onderbreking de 

schoenen controleren; 
C. Hij fluit af, controleert de schoenen en laat hervatten met een indirecte 
vrije schop voor de tegenpartij; 
D. Hij fluit af, stuurt de speler naar de zijlijn en laat hervatten met een 

indirecte vrije schop voor de tegenpartij. Bij de eerstvolgende onderbreking 
controleert hij dan de schoenen. 

 

Uit onze clubbladen (66) 
WELPENWEDSTRIJD OLDEBOORN – AKKRUM 

Huite Bruinsma 

Broer Veldstra   Abe Mulder   Dick Numan 
Ate Oosterhof    Willem van Kalsbeek 

Klaas Akkerman Tonnie Keuning Willem Visser Jurjen Dijkstra Rinke 

Heida 

Leider Harm Wagenaar  Reserves Uiltje de Vries 
      Jappie Veld 

      Lolke Akkerman 

      Hendrik v.d. Krieke 
 

OM DE HENK DE JONG BEKER 

Deze wedstrijd werd zondagmorgen 31 augustus gespeeld. Toen Henk de 
Jong deze beker beschikbaar stelde was het de bedoeling dat oud-spelers 

van buiten Oldeboorn zouden spelen tegen oud-spelers wonende in 

Oldeboorn. Maar de animo van buiten ons dorp is al zo groot dat slechts 2 

spelers uit Oldeboorn mee konden doen. De opstellingen waren als volgt. 

Zwart 

 Jan de Vries 

Oene Heida   Jan Heida   Arend Heida 
Roel Wuite    Albert Nijholt 

Piet Goerres Fokke Eijzinga Douwe Visser Jan Kleefstra Kerst Veenstra 

Henk Bloemsma 

Wit 

Roel Castelein Marten Meester Hein Piersma Siebren Piersma  

Hendrik van der Duim 

Jacobus Wagenaar   Bouke Stremler 
Pieter de Leeuw  Eise Bosma   Jan Brandsma 

Jelle Postma 

(overgenomen uit clubblad 3 – 10
e
 jaargang – 17 setember 1969) 

 

 



  

Piet van der Feer bokaal 
Tjitse Brandsma 14 
Gerben Bouma 13 
Rik van Santen 13 
Anno Huisman 11 
Hotse Dekker 7 
Johannes Nijdam 6 
Sietse van den Brink 4 
Jurrit Dijkstra 4 
Tom Proot 4 
Aalsen Bergsma 2 
Johannes v/d Wal 2 

Max Antonissen 1 
Erben Hof 1 
Wietse Huisman 1 
Arnold Oosterbaan 1 
Sjim de Vries 1 
Wiemer Dekker 1 
Arnold Hobma 1 
Ids de Roos  1 
René Spinder 1 
Kees Stek 1 

 

Wedstrijdverslagen 
Gedegen spelend Lemmer pakt belangrijke punten tegen Oldeboorn 
Waar vele wedstrijden in onze klasse werden afgelast vanwege de vele 

wind en regen die in aantocht zouden zijn in de vorm van storm Dennis, 

werd in Lemmer 'gewoon' gevoetbald. Want er kan bijna altijd gevoetbald 
worden op Sportpark Lemstervaart. Lemmer trad aan tegen Oldeboorn. 
Dat was een van de vijf ploegen waar Lemmer tegen gelijkspeelde. 
Terugkijkende op die spectaculaire wedstrijd, die in 3-3 eindigde, vonden 
wij dat Oldeboorn een van de betere voetballende ploegen van onze 

competitie was. Lemmer was dus gewaarschuwd. Lemmer begon 

voortvarend aan de wedstrijd en in de 3e minuut behoedde keeper Dennis 

Faber Oldeboorn voor een snelle achterstand met een puike redding op een 
schot van Denny Portijk. Lemmer bleef de baas op het veld en voetbalde 

een hele goede 1e helft. In de 18e minuut werd Robin Bootsma neergehaald 

in de zestienmeter. Jelmer Waaijer, die net 21 was geworden, kon Lemmer 
op voorsprong zetten maar wederom stond keeper Dennis Faber Lemster 

succes in de weg. Uiteindelijk kwam Lemmer 10 minuten daarna toch op 

voorsprong. De verdediging van Oldeboorn verkeek zich op een lage 
voorzet van Robin Bootsma en Jesse de Velde Harsenhorst tikte de bal 

binnen. 1-0. Een smet op de wedstrijd was het uitvallen van linksback 

Schelte de Wolff met een hamstringblessure. De jonge Wouter Sijsma nam 

zijn plek in en deed dit met verve. Oldeboorn was in de omschakeling 
dreigend voor de goal. Een voorzet vanaf rechts was net te hoog voor de 

buitenspeler van Oldeboorn om zijn hoofd er tegen aan te zetten. Met een 

1-0 tussenstand gingen beide teams aan de thee. De 2e helft begon Lemmer 
voortvarend maar topscorer Denny Portijk raakte de paal. Even later werd 

het alsnog 2-0 nadat Robin Bootsma Denny Portijk wegstuurde en de 



  

keeper verschalkte in de verre hoek. Lemmer liet daarna de teugels wat 

vieren en liet Oldeboorn weer terug in de wedstrijd komen. Want Lemmer 

was dan wel de baas, Oldeboorn was zeer gevaarlijk in de omschakeling. 
En in de 65e minuut werd zo'n omschakeling van Oldeboorn Lemmer fataal 

want Arnold Oosterbaan schoot Oldeboorn terug in de wedstrijd. 2-1. 

Lemmer was gelukkig snel weer bij de les en zo snel als het 2-1 werd, werd 
het ook 3-1. Wederom was de combinatie Robin Bootsma - Denny Portijk 

goud waard want Portijk maakte de 3-1. Even bleef de bal smoren in de plas 

water voor de goal maar de bal had net genoeg snelheid om tergend 

langzaam over de doellijn te rollen. Zo werd 'een Jurrie Koolhofje' (PSV - 
Helmond Sport in 1983) voorkomen. Het slotakkoord was ook voor Denny 

Portijk nadat verdediger Bart Draaijer in een poging de bal te 

onderscheppen zijn keeper op de verkeerde been zette. Denny Portijk was 
er als de kippen bij om zijn hattrick te voltooien. Na 90 minuten voetbal 

floot de uitstekende leidsman Pieter Braaksma af en kon Lemmer wederom 

drie dikverdiende punten bijschrijven. 
 

Pupil van de week 
Naam: Bracha van Slooten 
Leeftijd en team: 9 jaar, JO10 

Op welke plaats speel je: aan de zijkant 

Op welke plaats speel je het liefst: waar ik nu ook speel 
Beste voetballer ter wereld: weet ik niet 

Beste voetbalclub ter wereld: weet ik niet 

Leukste televisieprogramma: Harry Potter en cupcake cup 

Doe je ook aan andere sporten: ja paardrijden 
Heb je huisdieren: twee katten en een konijn 

Wat eet je het liefst: pasta 

Wat eet je liever niet: spruitjes 
 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn 10-1 – Rijperkerk 10-1 

Ik kwam op het voetbalveld, we gingen eerst warming up doen. Toen zei  de 

trainer, één van ons moet naar het andere team. Omdat ze maar vijf spelers 
hadden en wij acht spelers. Dus ik heb voor het andere team gespeeld de 

eerste helft. Ik heb drie doelpunten gescoord, waardoor de tegenstander 4-2 

voorstond in de rust. Scoren vind ik leuk, maar toch niet zo leuk tegen mijn 

eigen vriendjes. Het hele team heeft goed gespeeld in de eerste helft. Goed 
overgespeeld en elkaar de bal gegeven. Na de rust, mocht Precious naar het 



  

andere team. En kon ik weer met mijn vriendjes voetballen. Gelukkig nog 

een paar doelpunten gescoord. Eindstand 9-5. Tijm van Rooij 
 

Oldeboorn 8-1 – Harkema 8-1 
Zaterdag 1 februari mocht J08 om 9.00 weer voetballen thuis in Aldeboarn 

tegen Harkema. Ons team bestaat uit: Douwe, Marrit, Jarno, Hindrik, Tjerk, 

Nova en Dylan. Na een goede opwarming onder leiding van Jeldou 

beginnen we aan onze wedstrijd. Er wordt van beide kanten aanvallend 
gevoetbald en in de 1e helft staat de stand helaas op 7-1 voor Harkema. 

Douwe heeft 1 voor ons gescoord. Na een kleine pauze met ranja en fruit 

beginnen we vol goede moed aan de 2e helft. Na over en weer te hebben 
gevoetbald wordt de eind stand 11-2 voor Harkema. We hebben wel veel 

plezier met mekaar gehad.  Groeten J08 

 

Jubbega 8-1 – Oldeboorn 8-1 
Jarno   veld       
Douwe tamminga 

Jacob hofstra 

Jens nijdam 

Nova van slooten 
Marrit ernst 

Hindrik van de krieke 

Dylan tinga 
 

De wedstrijd. 

zaterdag 8 februari 2020 
was de tweede wedstrijd van JO8  

we moesten naar Jubbega met 3 auto’s  

Jarno zat met hindrik en nova bij de trainer in de auto  

en marrit en  douwe zaten bij pieter in de auto en 
jens en jacob en tjerk bij Johannes  in de auto 

en toen we bij de wedstrijd waren moesten we ons aankleden en toen 

moesten we naar het wedstrijdveld lopen het was een eindje weg 
en hindrik heeft een doel ge scoort 

en Jacob heeft een doel ge scoort 

en dat was de wedstrijd van zaterdag 8 februari 2020 

Van Jarno veld  
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is B: Zie pagina 19 Spelregels Veldvoetbal. Al hoewel 
dit niet exact wordt vermeld, kun je dit afleiden uit het geschrevene onder 

punt 1, veiligheid spelers. Controle vindt plaats na de eerstvolgende 



  

onderbreking. Vergelijking met een situatie waarbij de uitrusting niet in 

orde is, en waarna een doelpunt wordt gescoord. Ook dan telt het doelpunt 

en na de onderbreking moet een en ander in orde worden gebracht. 
 

Uit de oude doos…………. van Koos. {oktober 1985} 

(tekst: S. Huisman.) 
Het vorige artikel schijnt als een bom te zijn ingeslagen, tenminste als ik 
ex-voorzitter H. Brandsma mag geloven. Zolang het in deze wereld bij deze 

bom blijft, ben ik al dik tevreden. Na alle lovende reacties koopt schrijver 

dezes nog geen nieuwe schoenen, aangezien hij er waarschijnlijk toch naast 
gaat lopen. De leren klompjes zijn ook nog best te dragen, al waren ze voor 

F. Bokma een maatje of wat te klein. Het is misschien een jaar geleden dat 

deze persoon `avonds  laat bij mij aanbelde en op sokken in een grote 

waterplas stond. Bovengenoemde (ik dus) was zo in de “olie” geweest dat 
hij blijkbaar de klompen van F. Bokma had aangetrokken (dit bij het 

verlaten van Hotel Goerres) en die van mij pasten hem niet, dus zodoende. 

De eerstvolgende zaterdag heb ik het proberen goed te maken door een x-
aantal Bokma (koud en wel) weg te geven, aangezien we toch ons melkgeld 

hadden opgehaald. Er is een één ding dat me een beetje dwars zit, n.l. het 

feit dat J. v.d. Woude van mijn vorig schrijven de hik kreeg. Gewoon even 
wat langer de adem inhouden Jan. Luister maar naar een ervaren persoon op 

dat gebied. Maar, we zouden het over voetbal hebben, dus genoeg geluld. 

Alleen nog één opmerking: Typefouten zijn geheel voor verantwoording 

van de redaktie, hoewel alle begrip en waardering voor het “stille” werk van 
de typistes. 

Entree/loten verkoop 
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 13 april 

Oldeboorn 1 – Tijnje 1    14.00u 

Jan & Marloes 

Zondag 26 april 

Oldeboorn 1 – Aengwirden 1   14.00u 

Wendy & Froukje 



  

Kantinedienst  
Zaterdag 7 maart 

08.30 tot sluit ouders van Rimer Wierda en Rimer Zwaagstra 
Zondag 8 maart 

09.30-12.45 Max Antonissen en Gerben Bouma 
12.45 tot sluit August Faber en Sible de Roos 

Zaterdag 14 maart 

08.15 tot sluit ouders van Quint Meester en Tsjerk Sonneveld 

Vrijdag 20 maart 

20.30 tot sluit Arnold Hobma en Tom Proot  

Zaterdag 21 maart 

10.30 tot sluit ouders van Tymen Jelsma en Lyanne Huitema 

Zondag 22 maart 

12.45 tot sluit Pytsje Hylkema en Anouk Stulp 

Zaterdag 28 maart 

08.15-10.30 ouders van Wietske Poepjes en Marrit Ernst 

10.30 tot sluit ouders van Bauke de Jong en Ridzert Teunissen 

Zaterdag 4 april 

08.30 tot sluit ouders van Mees Beeuwkes en Hein Bouma 
Zondag 5 april 
09.30-12.45 Sjim de Vries en Jarno Doornekamp 

12.45 tot sluit Ophir Ashur en Aalsen Bergsma 

Zaterdag 18 april 

08.30-10.30 ouders van Gian Andringa en Bracha van Slooten 

10.30 tot sluit ouders van Jorn Brouwer en Hessel Jelsma 
Zondag 26 april 

09.30-12.45 Pieter Poepjes en Ellert Quarré  

12.45 tot sluit Margje de Vries en Linda Dijkstra 

Zaterdag 9 mei 

08.15 tot sluit ouders van Friso Dijkstra en Jens Nijdam 
Zondag 10 mei 

09.30-12.45 Anno Huisman en Tjitze Brandsma 

Zaterdag 16 mei 

08.30 tot sluit ouders van Daan Jasper en Silvan de Leeuw 
Zondag 17 mei 
09.30-12.45 Henk v/d Meulen en Jorrit Zandberg 

12.45 tot sluit Jisk Oosterbaan en Jurrit Dijkstra 

Vrijdag 22 mei 
20.30 tot sluit Leon Siemonsma en Yannick de Jong 



  

Zaterdag 23 mei 

08.15-10.30 ouders van Scott Jonkman en Nova van Slooten 

10.30 tot sluit ouders van Gerco Rotteveel en Allard van der Heide 

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 7 maart 
Oldeboorn 13-1 – GAVC 13-2  09.30 
Oudehaske 11-1 – Oldeboorn 11-1 10.15 

Oldeboorn 10-1 – Frisia 10-6  09.30 

Oldeboorn 7-1 naar Jirnsum  09.00 

 

Zondag 8 maart 

Oldeboorn 1 – VSV`31 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Bolsward 3  10.30 
 

Zaterdag 14 maart 
Trinitas 16-1 – Oldeboorn 16-1  10.30 
Stiens/DTD 13-1 – Oldeboorn 13-1 10.15 

Oldeboorn 11-1 Read Swart 11-1 10.00 

Trynwalden 10-1 – Oldeboorn 10-1 09.00 

Oldeboorn 8-1 – Donkerbroek 8-1 09.00 
Oldeboorn 7-1 naar Sneek  09.00 

 

Zondag 15 maart 
Langezwaag 1 – Oldeboorn 1  14.00 

GAVC 3 – Oldeboorn 2   12.00 

 

Vrijdag 20 maart 
Oldeboorn 35+ naar Vegelinsoord 19.30 

Oldeboorn VR in Aldeboarn  19.30 

 

Zaterdag 21 maart 
Oldeboorn 16-1  – Zwaagwest. 16-2 11.00 

Oldeboorn 7-1 naar Grou  10.00 

 

Zondag 22 maart 

Oldeboorn 1 – Houtigehage 1  14.00 
Oldeboorn 2 – Black Boys 2  10.30 

 

 



  

Zaterdag 28 maart 
Oldeboorn 16-1 – Kootstertille 16-1 11.00 

Franeker 13-1 – Oldeboorn 13-1 08.45 
Oldeboorn 11-1 – Urk 11-3  10.00 

Leovardia 10-3 – Oldeboorn 10-1 09.00 

Oldeboorn 8-1 – Drachten 8-1  09.00 

 

Zondag 29 maart 
Blue Boys 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Akkrum 4 – Oldeboorn 2  12.00 
 

Vrijdag 3 april 
Oldeboorn 35+ naar Sint Johannesga 19.30 
Oldeboorn VR naar Wirdum  20.00 

 

Zaterdag 4 april 
ODV16-1 – Oldeboorn 16-1  09.00 

Oldeboorn 13-1 – Jistrum 13-1  09.30 

Joure 11-3 – Oldeboorn 11-1  09.00 

Oldeboorn 10-1 – Blauw Wit`34 10-6 09.30 
Rottevalle 8-1 – Oldeboorn 8-1  09.00 

 

Zondag 5 april 
Oldeboorn 1 – Deinum 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Frisia 5   10.30 

 
Maandag 13 april 

Oldeboorn 1 – Tijnje 1   14.00 

 

Vrijdag 17 april 
Oldeboorn 35+ naar Munnekeburen 19.30 

Oldeboorn VR naar Wergea  19.30 

 

Zaterdag 18 april 
Oldeboorn 16-1 – Veenwouden 16-1 11.00 

Oldeboorn 13-1 – Burgum 13-2  09.30 
CVVO 11-3 – Oldeboorn 11-1  12.00 

Oldeboorn 10-1 – Leeuwarder Z. 10-2 09.30 

Gorredijk 8-2 – Oldeboorn 8-1  09.00 

 

 



  

Zondag 19 april 

AVV 1 – Oldeboorn 1    13.30 

Warga 2 – Oldeboorn 2   12.30 
 

Zondag 26 april 

Oldeboorn 1 – Aengwirden 1  14.00 
Oldeboorn 2 – LSC 1890 4  10.30 

 

Vrijdag 8 mei 

Oldeboorn 35+ naar de Knipe  19.30 
Oldeboorn VR naar Grou  19.30 

 

Zaterdag 9 mei 
Jistrum 16-1 –  Oldeboorn 16-1  10.30 

Eastermar 13-1 – Oldeboorn 13-1 09.00 

Oldeboorn 11-1 – ENS/Kraggenb. 11-2 10.00 
Friesland 10-2 – Oldeboorn 10-1 10.15 

Oldeboorn 8-1 – V en V`68 8-1  09.00 

 

Zondag 10 mei 
de Sweach 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – FVC 4   10.30 

 
   

 
 

 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

  

 



  

  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


