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Rabo Clubsupport

V.V. Oldeboorn doet mee aan Rabo Clubsupport. Hoe werkt het? Vanaf 
5 oktober kan iedereen die lid is van de Rabobank stemmen op zijn of 
haar favoriete club. Hierdoor kan de vereniging een financiële bijdrage 
ontvangen. Lid worden van de Rabobank kan via de app. Steun jij V.V. 
Oldeboorn? De voetbalclub is immers veel meer dan een club. Het is de 
plek waar je samenkomt, waar je iedereen kent en waar je je thuis voelt 
en dat moet altijd zo blijven. 

Wil jij V.V. Oldeboorn op een andere manier steunen? Dat kan! Een lot 
kopen via de Verloterij behoort ook nog steeds tot de mogelijkheden.



Wedstrijdprogramma (onder voorbehoud)

Vrijdag 13 november
Oldeboorn VR  naar Joure     19.30

Zaterdag 21 november
Oldeboorn 14-1  –  Harkema 14-1    10.30

Zondag 22 november
Aengwirden 1   –  Oldeboorn 1    14.00
Oldeboorn 2   –  Read Swart 3    10.00

Vrijdag 27 november
Oldeboorn 35+ naar Akkrum      19.30
Oldeboorn VR naar Grou      19.00

Zaterdag 28 november
Jistrum 14-1   –  Oldeboorn 14-1   09.00

Zondag 29 november
Oldeboorn 1   –  Blue Boys 1    14.00
LSC 1890 6   –  Oldeboorn 2    10.30

Zaterdag 5 december
Oldeboorn 14-1  –  Twijzel 14-1    10.30

Zondag 6 december
Oldeboorn 1   –  Wispolia 1    14.00
Black Boys 2   –  Oldeboorn 2    12.00

Zaterdag 12 december
Burgum 14-2   –  Oldeboorn 14-1   08.30

Zondag 13 december
Houtigehage 1   –  Oldeboorn 1    14.00



Wedstrijdverslagen

Verslag eerste wedstrijd op 26-9-2020 te Tynje.

De wedstrijden kan ik in 1 zin samenvatten: 4 basisspelers vandaag in 
zeer goede conditie, de ene hattrick na de ander en een uitzinnig sa-
menspel. Door Siete, vanmorgen de spontane leider die streng maar 
rechtvaardig het team aanstuurde en coachte, werd het team verteld dat 
ze door focus en het maken van goals deze wedstrijden zouden winnen. 
Op zich logisch echter was er 1 gevaar: raak niet te overmoedig en ga niet 
uit van de overwinning. Dus ook niet tegen het team met de 2 schatti-
ge dames opgesteld waar de eerste van 3 wedstrijden tegen begon: VV 
Tynje.

Siete maakte bij deze tegenstander geen gebruik van de catanaccio 
opstelling wat de juiste keuze was na de overwinning van vorige week op 
dit team uit Tynje.  Er werd 4 tegen 4 gespeeld wat in vergelijking tot 5 
tegen 5 minder kluitje voetbal opleverde en het hierdoor het begin was 
van 3 prachtige wedstrijden waar menig ouder (en grootouder) trots op 
zou zijn. Renze trapte af met de eerste goal (1-0) waarna het weer een 
potpourri van mooie goals werd tegen VV Tynje. Tijdens deze magistrale 
punten regen door professionele balcirculatie, balcontrole, baltempo en 
lange afstandsschoten wist het team ook nog een aantal keer de paal te 
raken. Op zich ook best knap alleen was dit natuurlijk niet de bedoeling.  
Noemenswaardig is vooral de aanval uit het welbekende boekje (woord-
keuze Siete) die begon bij Hidde die hem overspeelde naar Renke en 
deze wist door een prachtige crosspass Renze te bereiken die deze actie 
afmaakte door het 5e doelpunt voor ons team te scoren.
Renze 1-0, 
Renke 2-0, 3-0 en 4-0
Renze 5-0 (prachtige voorzet Renke)
Renke 6-0
Karst 7-0
Renke 8-0 (voortreffelijk voorzet Hidde)
Karts 9-0 (monsterachtig vanaf middellijn)
Renke 10-0 en 11-0
We hadden gewonnen en het team maakte zich klaar voor de volgende 
wedstrijd tegen Wolvega.



Verslag tweede wedstrijd op 26-9-2020 te Tynje

Nog onder de indruk van het mooie voetbal van het kroost waren de 
supporters langs de lijn klaar voor een spannende 2e wedstrijd in het 
mooie Anton Piek-achtige Tynje. Nu was de beurt aan Wolvega om te 
proberen ons team te verslaan. Vol goede moed deed dit team die ons 
vorige week te gast had in Wolvega, wat we met ongekende snelheid 
toen hebben aangedaan, een poging om Karst te omzeilen. Natuurlijk 
kansloos want Aldeboarn had schijnbaar het licht gezien en speelde nog 
beter dan de voorgaande wedstrijd. We vinden het nog steeds vreemd 
dat er geen meesterscouts van Europese topclubs bij de cornervlag ston-
den.

Al binnen 15 minuten was het Renze die voor de 1-0 zorgde en mocht 
Boarn van leider Siete de vernederings- tactiek inzetten om Wolvega 
het spreekwoordelijke poepje te laten ruiken. Er waren een aantal mooie 
kansen die helaas door verkeerde windrichting en miscommunicatie het 
doel niet mochten betreden of tegen de paal belanden. Maar even daar-
na was afscheid genomen van een kort staaltje kluitje voetbal en werd er 
plaats gemaakt voor ons ongeëvenaarde technische over- en samenspel 
waardoor Renke de volgende goal voor ons maakte. Ze hebben het er in 
Wolvega waarschijnlijk nog over. Mochten ze er nog niet over uitgespro-
ken zijn dan hebben ze het daarna zeker nog over doelpunto numero 
trio. Dit 3e en tevens laatste punt voor Aldeboarn werd gemaakt door 
een ongelofelijke doelgerichte actie van Hidde. De bal ging zo hard dat 
het niet gelukt is om dit op de gevoelige plaat vastteleggen. Maar 1 ding 
is zeker; Hij zat er in en het net was gelukkig onbeschadigd. Eindstand 
3-0 voor Aldeboarn. 

NB: Een ongehoord goede wedstrijd waarbij de bal een aantal keer in de 
sloot geraakte en een stift of lopje (Jip en Janneke taal) van Renze het 
doel net  miste. Een doeltrap c.q. afstandsschot van Karst miste ook zijn 
uitwerking, hij ging er bijna in 1x in. 
Het bleek dus dat het team verbluffend goed omging met tegenslagen 
en dit beloofde psychologisch voetbal waarbij het geestelijke overwicht 
naast het fysieke het geheime zelfverzekerde wapen zou blijken bij de 
derde en tevens laatste wedstrijd van deze ochtend in de toeristische 
badplaats Tynje. 



De 3e wedstrijd was tegen het in blauw en wit geklede team uit Lange-
zwaag maar eerst was het tijd voor een korte pauze en een overheerlijk 
glaasje ranja.
.
.
.
. eventjes nog
.
.
.
Met nog een dwarsliggend boertje door het snelle achterover atten van 
het vocht begon het team met vol vermogen aan de laatste 15 minu-
ten. Vol vermogen was het zeker want terwijl de supporters langs de 
lijn net hun welgetelde eerste knippering van de ogen achter de rug 
hadden werd er al magistraal gescoord binnen de eerste 10 seconden 
door Renze. Een uitzinnige menigte die dit team aanschouwde ging uit 
hun dak: wat een klasse voetbal. Ondanks iets minder samenspel in het 
begin werd er daarna rond gespeeld totdat je er draaierig van werd. Dit 
circulaire spel zorgde voor de 2e treffer van dit dreamteam tegen Lan-
gezwaag en deze werd erin geveegd door Hidde. Renze maakte daarna 
het volgende doelpunt en een inworp en daarna een goeie voorzet van 
Karst zorgde ervoor dat Renze zonder twijfel deze fantastische actie kon 
afsluiten door uitzonderlijk mooi nog een keer te scoren. Hij bracht de 
stand op 4-0. Er heerste lichte paniek want Renke stond op een gege-
ven moment even langs de lijn bij de leider die tevens ook de vaderrol 
speelt voor deze aankomende topvoetballer. We weten van wie hij het 
heeft!! Maar de paniek was onnodig want hij kreeg een korte massage 
vanwege uitvalverschijnselen van de belangrijkste voetbalspieren die je 
gebruikt bij het wegtrappen van een bal zoals de quadriceps, hamstrings 
en bilspieren. Ook de diepe rompspieren (je core) en de heupspieren 
spelen een belangrijke rol dus het team was blij verrast toen Renke het 
speelgras gelukkig weer op rende. Het team kon zijn geluk echt niet op 
want Renke was amper op het speelveld en scoorde meteen zelf het 5e 
doelpunt in hoogst eigen persoon. Het samenspel, het vrijstaan waarna 
er ‘voor’ gezet werd, was een genot om te zien. Hidde die vanmorgen 
een aantal keer het goede overspel-voorbeeld gaf werd nu zelf op sublie-
me wijze aangespeeld door Karst waarna hij er 6-0 van maakte. Wat een 
overwinning en wat een weergaloos voetbal.
Renze 1-0
Hidde 2-0



Renze 3-0 en 4-0
Renke 5-0
Hidde 6-0

Tot zover…fijn weekend allen en tot volgende week.



Drachtster Boys - V.V. Oldeboorn

We moesten tegen de Drachsterboys de eerste helft stond Thomas op 
goal toen heeft Gerrit 4 keer gescoord en ik 2 keer en Ids heeft ook 4 
keer gescoord. De tweede helft toen ineens scoorden de tegen partij. 
Maar gelukkig scoorde Gerrit nog 6 keer en Scott 2 keer en ik nog en 
keer eindstand was 22-2

Groetjes Quint

V.V. Tijnje 1 – V.V. Oldeboorn 1 | 27 September 2020

In de vier seizoenen hiervoor, was de wedstrijd Tijnje - Oldeboorn al-
tijd een zege voor de boarnsters, dus deze keer zou niet anders zijn. De 
wedstrijd begon moeilijk voor Oldeboorn en na elkaar meerdere keren te 
hebben getest kwam Oldeboorn er al snel achter dat Tijnje ons niet wou 
laten voetballen. Tijnje daarentegen won bijna elk duel en de  
zeldzame duels die ze niet wonnen werd afgekeurd door Tijnjes 12e man, 
de arbiter. Na deze matige eerste helft, werd in de box aangegeven dat 
het beter moest en kon. Niet snel na de aftrap werd het duidelijk dat 
Tijnjes 12e man uit was op de titel van “man-of-the-match”, want 
Oldeboorn kreeg meerdere gele kaart om z’n oren. Nadat de hele 
verdediging een gele kaart had gekregen scoorde Tijnje. Niet onver-
diend, Tijnje was al vanaf minuut één de betere ploeg. Pas nadat er 
gescoord was bedacht Oldeboorn zich dat de laatste keer dat Tijnje thuis 
gewonnen had in het seizoen van 1974-1975 was. Dit was zeer duidelijk in 
hoe de wedstrijd veranderde. In plaats van bijna constante dreiging van 
de links- en rechtsbuiten van Tijnje, was Oldeboorn de laatste 20 minuut 
eindelijk de baas. Uiteindelijk vloot de scheidsrechter af en waren we 
geëindigd met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg en 6 gele kaarten 
voor de uitploeg. En na even chagrijnig te hebben gedoucht, had ieder-
een nog maar één ding aan zijn hoofd.

Max Antonissen



VV Oldeboorn - FFS

Zondag 4 oktober mocht het team van Frank Waringa aantreden tegen 
FFS uit Vegelinsoord. Ditmaal zonder publiek en dat is toch wel even 
heel wat anders. Zo spelen we het liefst niet maar we moeten het er 
maar even drie weken mee doen en hopen dat het dan weer toegestaan 
is. Vandaag daarom alleen de mensen van de pauze dienst langs het 
veld. 

Nadat de mannen van Frank twee goede trainingen hadden gehad was 
voor vandaag het doel om de 3 punten in Oldeboorn te houden.
Dit moest gebeuren met de volgende 13 namen. Dennis, Henk, Wietse, 
Robin, Tim, Arnold, Max, Hotse, Tjitze, Anno, Jentje, Jan Hendrik en Sjim. 
Assistent scheidsrechteraan de kant van Oldeboorn was vandaag Gerben 
Bouma Scheidsrechter vandaag was dhr. Vellekoop. 

Om 2 uur werd er afgetrapt door FFS. Oldeboorn wilde vandaag druk 
naar voren zetten en deed dit vanaf minuut 1. Echter lukte dit niet gelijk 
goed omdat niet helemaal duidelijk was wie welke speler ging oppak-
ken. Oldeboorn kreeg wat kleine kansjes maar het lukte niet om tot echt 
uitgespeelde kansen te komen. Tjitze kwam twee keer gevaarlijk door 
maar schoot beide keren voorlangs. FFS kwam er af en toe ook gevaarlijk 
uit maar wist niet te komen tot grote kansen. Oldeboorn kwam na 20 
minuten verdiend op voorsprong, een voorzet van Tjitze werd doorge-
kopt door Anno op de keeper, deze wist de kopbal nog tegen te houden 
maar moest de kopbal wel loslaten. Wietse, die af en toe gevaarlijk mee 
opkwam stond hier goed bij en reageerde attent, hij maakte een schijn-
beweging en tikte hierna rustig de bal binnen. 1-0. Een minuut later ook 
gelijk de 2-0. De voorhoede en Max gaven goed druk op een verdediger 
die geen raad wist met de bal waarna Tjitze de bal ontfutselde van de 
verdediger en alleen op de keeper afkon en hem beheerst binnenschoot. 
Hierna kreeg Oldeboorn nog wel meer kansen op de 3-0 maar de keeper 
wist verder zijn doel schoon te houden. FFS werd ook wel gevaarlijk via 
corners maar wist deze niet te benutten.

In de rust met de thee van de pauze dienst werd er besproken wat er 
in de tweede helft anders moest en was het daarna vooral wachten 
voor de mannen op het teken voor de tweede helft. Anno startte de 2e 
helft en Oldeboorn ging gelijk opzoek naar de 3-0. Dit lukte echter pas 



na 65 minuten. Na een x aantal gemiste kansen was het Jentje die een 
voorzet van broerlief wist binnen te werken. Was er een VAR aanwezig 
geweest dan hadden we dit moment waarschijnlijk teruggekeken want 
er werd beweerd dat de bal een halve meter achter was. Een beetje 
geluk dus misschien bij de 3-0 maar achteraf was dit wel belangrijk voor 
het vervolg van de wedstrijd aangezien FFS hierna nog terugkwam tot 
3-2. Eerste kregen ze een penalty nadat een opgestoomde verdediger 
onreglementair tegen de grond werd gewerkt. Deze bal werd beheerst 
binnengeschoten door de centrale verdediger. Hierna werd Tim vervan-
gen door Jan Hendrik en Jentje voor Sjim. Niet veel later viel ook al de 
3-2. Hier ging een te korte terugspeelbal aan vooraf waarna de rechts-
voor door kon op Dennis die het tegendoelpunt ditmaal niet wist te 
voorkomen. Hier leek wel een lichte overtreding aan vooraf te gaan maar 
de scheidsrechter liet doorspelen. Hierdoor was het voor Oldeboorn nog 
een 10 minuten billen knijpen. Gelukkig wisten ze de overwinning over 
de streep te trekken. Ze hebben het zichzelf onnodig moeilijk gemaakt 
op het laatst en zullen dit volgende week niet weer mogen laten 
gebeuren. Dan zullen de mannen aantreden in blauwhuis waar ze in de 
bekerende met 6-1 klop kregen. Hier hebben de mannen van Frank 
dus nog wat goed te maken. Publiek bedankt dat jullie er in gedachte 
misschien toch bij waren.  Verder wil ik de goed leidende scheidsrechter 
bedanken. 

Hotse Dekker

Wil jij jouw wedstrijdverslag in 
het volgende clubblad? Stuur 
deze dan naar:

redactie@vvoldeboorn.nl



Zaterdag 31 oktober
Oldeboorn 14-1 - St. Jacob 14-1  9.30 uur Rimer Wierda

Zaterdag 21 november
Oldeboorn 14-1 - Harkema 14-1  9.30 uur Pier Damstra

Zaterdag 5 december 
Oldeboorn 14-1 - Twijzel 14-1  9.30 uur Atte de Haan

Kantinedienst jeugd

Schema pupil van de week

-    Als je niet kunt om enige reden, zelf voor vervanging zorgen.

-    Indien er wedstrijden af- of ingelast worden krijgen jullie telefonisch bericht.

-    Kas en sleutels ophalen bij Jan Nijboer of Jan Hendrik van der Wal.

-    Ranja in de rust klaarmaken + fruit. Halve appel + hele banaan per team. 

-    Zorg dat de koelkasten bijgevuld zijn/blijven.

-    Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven. 

8 november Oldeboorn - AVV
Jacob Hofstra

29 november Oldeboorn - Blue Boys
Douwe Tamminga

6 december Oldeboorn - Wispolia
Jarno Veld



De Katjes

Uit onze clubbladen (70)

Namens de jeugdkommissie wensen wij ons jeugdig lid Jaap Willem van 
Heel, die in het ziekenhuis ligt wegens een operatie, van harte beter-
schap. Alzo ook Sjoerd v.d. Meer, die alweer herstellende is van een arm-  
en beenbreuk.

  FETPOT
Boarn Ien dy spile snein gelyk
Boarn Twa joech ús fan winst wer blyk
Boarn Trije brocht it ta Ien-Ien
Boarn Fjouwer it allerbeste dien
Mar Boarn Ien-A, hoe kin`t bestean,
Trape de heechste op`e tean.
Mei sa`n sukses op Boarn wer ta,
`t Mei sikerwier ús hulde ha.
   Jac. De Vos

(overgenomen uit clubblad 8 – 10e jaargang –  22 oktober 1969)

Uit de oude doos…………. van Koos. {9-26}
(tekst: S. Huisman.)

Dat Sinterklaas nog wel degelijk invloed heeft, blijkt wel uit het feit dat ik 
vanmorgen (maandag 9 dec.) ongestoord heb kunnen uitslapen. Thans 
is het middag en zal t.b.v. onze typistes proberen iets voor vanavond 
20.00 uur in elkaar te brouwen. Volgens bepaalde mensen had het vorige 
epistel wel wat langer gekund (wanneer is een mens eigenlijk eens te-
vreden?) en had dan ook gisteren al willen beginnen, maar de wedstrijd 
Oldeboorn – Thor, vond tegen mijn en sommige spelers verwachtingen 
in, toch doorgang. Ja, dan blijf je na zo’n 6-1 zege weer ergens hangen 
(niet aan een touw overigens, dat laat ik liever aan anderen over) en kan 
je het schrijven wel vergeten (de diverse kasteleins schreven overigens 
wel)! Tot mijn verbazing verdedigde Wander het doel, nadat de voorzit-
ter mij afgelopen nog gevraagd had of ik iets op de transfermarkt kon 



doen, daar Veenstra door een zweepslag was getroffen en wij krap in de 
keepers zitten. Dit is in het verleden wel eens anders geweest. Ik moet 
wel zeggen dat het spel van Oldeboorn een verheugende lijn vertoont 
en denk hierbij dat dit toch wel te danken is aan trainer Blauw, hoewel 
het elftal ook door o.a. J. Nijdam de bal veel beter in de ploeg weet te 
houden. Verder is het enthousiasme van de trainer voldoende om de jon-
gens te motiveren en dat ontbrak er voorgaande seizoenen nog wel eens 
aan. Tijnje liet een punt liggen, zodat we volop in de race liggen. Harm 
Oosterbaan steekt in een bloedvorm en uiteraard is Michel een verster-
king. Met een beweeglijke voorhoede als Jan. Willem en Michel moeten 
we het toch ver kunnen schoppen. Overigens, het gehele elftal lijkt mij 
veel te goed voor de 2e klas (ik mag ook Honkie nog wel even noemen).

Spelregel vraag van de week

Voordat op het middenveld een directe vrije schop wordt genomen ziet 
de assistentscheidsrechter dat een verdediger in zijn eigen strafschop-
gebied een tegenstander spuwt en steekt de vlag in de lucht. De vrije 
schop wordt genomen en pas dan reageert de scheidsrechter omdat hij 
via de headset door de assistent-scheidsrechter wordt
geïnformeerd. Hij fluit af en geeft de speler rood. Hoe wordt nu het spel 
hervat?

A. Directe vrije schop over laten nemen;
B. Een nieuwe directe vrije schop;
C. Scheidsrechtersbal;
D. Indirecte vrije schop.

Partytafel nodig?
Huur ze bij VV Oldeboorn voor
€2.50 per dag / per tafel



Woordzoeker

In 2021 vindt het Europees Kampioenschap plaats. Wij hopen natuurlijk 
dat Nederland Europees Kampioen gaat worden. Tot die tijd denken wij 
door middel van woordzoekers terug aan legendarische wedstrijden van 
Oranje. In dit clubblad de wedstrijd van Nederland tegen Spanje op het 
WK in 2014. Weet jij nog welke spelers in basis stonden? Je vindt ze in 
deze woordzoeker (alleen de achternaam).

Puzzelpagina



Doolhof



Piet van der Feer Bokaal 2020/2021

Het juiste antwoord is: C

Speler    Team   Aantal

Gerben Bouma  Eerste   4
Tjitze Brandsma  Eerste   3
Sietse v/d Brink  Tweede  3
Arnold Hobma   Tweede  3
Jentje Brandsma  Eerste   1
Hotse Dekker   Eerste   1
Wietse Huisman Wzn  Eerste   1
Erben Hof   Tweede  1
Martin Meester  Tweede  1
Sjim de Vries   Tweede  1

Heb jij nog kopij?

Stuur het naar redactie@zwartwitten.nl

Het spel was inmiddels hervat en pas daarna onderbrak de scheidsrech-
ter het spel. Hij kan nu nog wel een persoonlijke straf geven (dus rood 
voor de spuwende speler), maar kan niet alsnog een directe vrije schop 
geven voor deze overtreding, omdat het spel inmiddels was hervat. Na 
de onderbreking door de scheidsrechter om de kaart te tonen, rest hem 
slechts hervatting door middel van een scheidsrechtersbal





@s.deroostegelwerk






