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We zijn los!

Corona zal zijn invloed blijven houden en de maatregelen zijn nog niet 
helemaal weg, maar er mag in ieder geval gevoetbald worden en het 
seizoen is dan ook echt begonnen. We zijn los! En als je dan de velden 
weer gevuld ziet zijn met 22 spelers, een scheidsrechter en een bal, is het 
alsof het nooit anders is geweest. Gelukkig maar..

De input voor het clubblad met betrekking tot de wedstrijden van de 
senioren is minimaal geweest en toch hebben ze gespeeld. In het (klein-
tje) Gondelvaartweekend ging dit iets minder dan de week erna. Voor 
de volgende editie van het clubblad ontvangen we ook graag wedstrijd-
verslagen van de senioren. Wie klimt er in de pen? Lever deze aan voor 7 
oktober door te mailen naar redactie@vvoldeboorn.nl, zodat ze geplaatst 
worden in het volgende boekje.  
 
 



Vanuit het bestuur

Corona update
Vanaf 25 september gelden er een aantal nieuwe maatregelen. Het 
voetballen in zijn geheel kan nu zonder de 1,5 meter. Dit geldt voor de 
voetballers, maar ook voor het publiek. De kantine valt onder de horeca-
regelgeving. Wij als club en ook vanuit de KNVB zijn kijkende over hoe 
dit in te richten. Op het moment van schrijven is nog veel onduidelijk 
over de exacte praktische invulling. We volgen hierin zoveel mogelijk het 
advies en regelgeving vanuit de overheid en KNVB. Zorg er in elk geval 
voor dat je beschikt over een geldige Coronapas bij het betreden van 
de kantine vanaf zaterdag 25 september aanstaande. Een Coronapas is 
verplicht voor volwassen en kinderen vanaf 13 jaar. We rekenen op een 
ieders medewerking. Nadere berichtgeving volgt.

Kick-off jeugdteams seizoen 2021/2022
Het voetbalseizoen is intussen alweer een maand aan de gang., toch 
willen we graag de ouders van onze jeugdleden uitnodigen op 
woensdag 13 of donderdag 14 oktober om het komende seizoen door 
te nemen. Het tijdstip is voor beide avonden 19:00. Opgeven kan via 
tim@vvoldeboorn.nl. 

Enthousiaste dames gezocht voor VV Oldeboorn  
vrouwen 1.
V.V. Oldeboorn vrouwen 1 zijn op zoek naar dames die het team komen 
versterken. Het team traint 1x in de week op maandagavond en speelt 
ongeveer 8x in het jaar op vrijdagavond in de 7x7 competitie. Op dit 
moment bestaat het team uit 11 vrouwen. Wil je een keer komen proef 
trainen? Geef je dan op via tim@vvoldeboorn.nl.



Elk jaar zijn er genoeg onderhoudsklussen te doen op de club. Dit doen 
wij graag samen op onze klussendag. Ook dit jaar is weer veel werk 
verzet, want vele handen maken licht werk. Daarna is er natuurlijk ook 
tijd voor gezelligheid. Harm heeft dit ook op de gevoelige plaat gelegd. 

Nog minder dan 2 jaar en onze club bestaat 100 jaar. In de aanloop naar 
dit jubileum worden door Harm Oosterbaan elke dag (!) foto’s uit het 
archief op Facebook geplaatst. Hier komt alles voorbij. Supporters van 
10 jaar geleden, alle elftallen en mooie sfeerplaatjes van feestelijkheden 
rondom andere jubilea. 

Klussendag

Fotoarchief



Je kunt op je eigen naam zoeken en dan vind je alle foto’s waar je op 
staat. Het is ook leuk om te kijken hoe de club in de jaren is veranderd, 
want de eerste foto stamt uit 1923. 

Ook in dit clubblad willen we Harm Oosterbaan bedanken voor het 
onderhouden en samenstellen van dit archief. Heb je een vraag over het 
archief of heb je een leuke foto? Deel deze vooral via harm@vvoldeboorn.
nl. Als redactie van het clubblad zijn wij ook blij met het archief, want het 
is een mooie bron waar we zo nu en dan uit kunnen putten :)

In de seizoengids is een foutje geslopen met betrekking tot de trainers 
van JO-12-2. Hieronder staat het juist:

Rectificatie jeugdteam JO-12-2

Obama Kodi
Anouk van Warmerdam
Drys Kramer
Antsje van der Krieke

Hein Bouma
Silvan de Leeuw
Eben de Boer

Trainer:     Jolle van der Krieke, 
     Jeen de Leeuw & Hotse Dekker

Leider:     Jolle van der Krieke & Jeen de Leeuw

Trainingsdagen:    Maandag  18:30 - 19:30 uur
     Donderdag  17:30 - 18:30 uur

Shirtsponsor:    Muta sport

-   We gaan 2 per week trainen

-   Alle ouders ontvangen tijdig een rijschema voor uitwedstrijden

-   Het opleiden is belangrijker dan prestatie. Natuurlijk willen we wel graag   
     zoveel mogelijk winnen.



Wedstrijdverslagen

Nieuweschoot JO8 – Aldeboarn JO8

Het nieuwe seizoen is daar !!
Gelukkig waren de heren en dames van Nieuweschoot bereid om onze 
wedstrijd te verplaatsen uit het gondelvaartweekend naar de woensdag 
om onze talenten de kans te geven fit aan de start te komen ( lees Pieter 
en Siete )

Op een zwoele zomerse avond gingen we met een voltallige en volledig 
fitte selectie richting Heerenveen en al snel was duidelijk dat de mannen 
gebrand waren hier een goed resultaat neer te zetten, de selectie 
bestaat dit jaar uit: Jens, Jitse, Renke, Renze, Javi, Hidde, Relus en Karst.

De heren moesten heel even wennen aan het feit dat er nu ineens hele 
grote goals op het veld staan en stonden dan ook al snel met 2-0 
achter, echter na een “time-out” en enkele tactische omzettingen van 
onze technische leiding gingen de mannen los, Hidde werkte zich langs 
enkele tegenstanders en schoot de aansluitingstreffer tegen de touwen 
2-1, de mannen kregen nu de smaak te pakken en na een splijtende pass 
van Renze wist Renke de 2-2 aan te tekenen, een kleine onoplettend-
heid achterin leidde tot een 3-2 ruststand, Na een opbeurende speech 
en een energie boost in de vorm van wat drinken en een snoepje van 
Manja ( ik zeg toevoegen aan de technische staf ) gingen de mannen er 
weer vol tegenaan, 3-3 een prachtige corner van Renke werd vakkundig 
tot doelpunt gepromoveerd door Relus, de ouders aan de kant voelden 
dat er meer in zat en na een achterbal wist Karst vanuit de goal Hidde te 
lanceren die uiteraard ijzig koud bleef 1 op 1 met de keeper en de 3-4 op 
het bord zette, exact hetzelfde trucje werd snel daarna herhaald maar 
nu was het Renze die gelanceerd werd 3-5, Wat er daarna gebeurde zijn 
we nog druk aan het analyseren…… was het: De speler van Nieuweschoot 
van JO8 die bijna net zo groot was als ondergetekende?? Of was het toch 



de iets miepende moeder die de wedstrijdleiding daar over nam…….
Een 3-tal vrije trappen werden ons uiteindelijk te machtig, eindstand 6-5
Genoeg aanknopingspunten voor de technische staf om op voort te 
borduren, de mannen hebben prachtig gespeeld en enorm hun best 
gedaan,  Op naar de volgende !!!

S.B.

VV Oldeboorn JO-10 - Blauw Wit ‘34 JO-10

Wij hebben gevoetbald tegen Blauw Wit en het was een super leuke 
wedstrijd.

ruststand 7-2

uitslag 18-6 gewonnen

Goals van

Douwe 6x     
Jens 5x
Hindrik 3x
Gerran 2x
Marrit 1x
Steven 1x 

Luna en Jarno hebben goed gekeept.  

Groeten Jens Nijdam

Langezwaag JO12-1JM – Oldeboorn JO12-1JM

11 september hebben we tegen Langezwaag gespeeld. We moesten uit. 
We konden gelukkig na de wedstrijd ook weer douchen. We hebben 3-9 
gewonnen. Met eerst door een corner van mij een eigen goal en later 
weer een eigen goal. Ryan heeft 1 goal, Scott 2 en Gerrit 4 goals gescoord. 
We schoten ook vaak in de sloot, omdat de sloot achter de goal zat. Het 
regende ook maar het was niet zo koud. We hadden een  andere leider 
(eigenlijk 2) omdat Bert onze vaste leider in quarantaine zat. Helaas kon-



den Anne en Dennis ook niet meedoen, want die zaten ook in quaran-
taine. Het was 8 tegen 8. We hadden geen wissels, dus moesten Stefan 
en Ryan een hele wedstrijd spelen. Normaal mag dat niet omdat ze nog 
maar net op voetbal zitten, dan moeten ze eerst een ½ jaar meetrainen. 
Ze hadden dus geluk!

Met een sportieve groet van Friso (Bryske)

Voetbalverslag vv Aldeboarn vs vv Drachten  

Het eerste kwartier ging het zeer gelijk op en bleef het 0-0.
3 minuten na de eerste time out scoorde Hein de 1-0. Verder 
hield Silvan het hele goal schoon voor de eerste helft tenminste, want  
in de 33ste minuut werd er 1-1gescoord. En 13 minuten later 1-2
weer 4 minuten later de 1-3 en nog geen 8 minuten later 
werd er 1-4 gescoord. Een minuut later scoorde Friso de  2-4
en dezelfde minuut werd er door Hein ook nog 3-4 gescoord. 
In de laatste minuuut  scoorde Hein zelfs nog de 4-4.
Uiteindelijk is Friso uitgeroepen tot man van de wedstrijd 
 
Eindstand vv Aldeboarn vs vv Drachten 4-4

geschreven door Drys

Voetbalverslag O.n.s Sneek jo 12 - Odeboorn 

Het is erg goed gegaan de eerste goal werd gemaakt door Ids het was 
best wel een mooie goal. Er werd best vaak over gespeeld de ene keer 
iets beter dan de andere Ryan heeft ook een goal gemaakt hij schoot 
hem vol in de kruising. De eerste helft was het 1-3. In de tweede helft was 
er een beetje ruzie maar gelukkig gebeurde er niks ergs de eindstand is 
2-7.



Uit onze clubbladen (71)

Als Oldeboorn 4 de kampioenskansen wil houden zal er zondag tegen 
Frisia 8 gewonnen moeten worden. Siebe en Jelke zijn zondag naar 
Irnsum geweest om het spel van Frisia te bekijken. Volgens Siebe zit het 
er wel in maar dan zal men mandekking moeten toepassen. Met elkaar 
moeten we Siem Visser even helpen over de teleurstelling die hij tegen 
Sparta heeft gehad. 

Siem jonge kop op, het gaat tegen Frisia vast beter, we hebben alle steun 
van het publiek. Dus jongens bereid je voor op deze wedstrijd en het zal 
warempel wel gaan. Aanvoerder Henk de Jong. 

(overgenomen uit clubblad 11 – 10ejaargang – 12 november 1969)

De Katjes

Cor de Boer

Jelke
Tigchelaar

Louw
Visser

Henk
de Jong

Jan
Veltman

Reserves:
Jan Watzema
Kor Alderts

Kees
Wiersma

Marten
Meester

Lammert
Gorter

Simon
Visser

Wiebe
Krist

Dick
van Leeuwen



Spelvraag van de week

De bal wordt door de aanvallende ploeg in de richting van het doel 
geschoten. Een verdediger, die zich geheel achter de doellijn in de 
netruimte bevindt, slaat de bal uit het doel. De bal heeft hierbij de 
doellijn niet geheel gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter? 

A. Gele kaart voor de verdediger en een scheidsrechtersbal; 

B. Rode kaart voor de verdediger en een scheidsrechtersbal;
 
C. Rode kaart voor de verdediger en een strafschop voor de aanvallende     
      partij; 

D. Rode kaart voor de verdediger en een indirecte vrije schop voor de  
       aanvallende partij op de lijn van het doelgebied. 

Uit de oude doos…………. van Koos. {11-26} 
(tekst: S. Huisman.) 

Woensdagmiddag 29 januari weer eens een voetbalkrantje door de bus 
en dat houdt tevens het einde van mijn schrijfvakantie in. Of dat ook voor 
Nijholt geldt, moet op dit moment (30 jan.) nog even worden afgewacht. 
Om eindelijk mijn naam eer aan te doen, heb ik de laatste tijd veel in 
huis gezeten, hoewel bepaalde omstandigheden hier ook niet vreemd 
aan waren. Maar ja, thuis valt weinig te beleven en daarom het krantje 
maar eens kritisch gelezen. Het 
begint met een verslag van de oefenwedstrijd HDT – Oldeboorn, ge-
schreven door W. van Kalsbeek. Ik zal “Wilma” binnenkort even vragen 
wie de eerste twee Oldeboorn-doelpunten scoorde, of zou hij dat al 
vergeten zijn? Volgens mijn schaarse informatie zijn er meerdere wed-
strijden gespeeld, o.a. een lichtwedstrijd tegen Udiros (1-1), Jubbega (1-5 
winst) en is er gezaalvoetbald door het eerste (waarbij van Kalsbeek een 
lelijke blessure opliep). Gisteravond zou tegen Langezwaag gespeeld 
worden en zondagmorgen 2 februari misschien weer naar Udiros. Op 
pagina 2 staat al dat het eerste elftal zo veel mogelijk in aktie blijft. Nu 
de verslagen nog! In de eerder genoemde wedstrijd tegen Udiros doel-
puntte een zekere J. Meester, die tevens de lijst met de trainingsopkomst 



blijkt aan te voeren. Hoe vaak is er
eigenlijk getraind? Hulde aan Jan, maar hij woont ook het dichtste bij 
(zouden overigens de zondagochtendtrainingen wel mee geteld zijn?) 
Op het schrijven van Balsma niets aan te merken, er moest alleen een 
extra bril aan te pas komen. Op pagina 4 een oproep voor het jeugdvoet-
bal. Een prima stuk, maar wordt er niet wat teveel fries in het krantje 
geschreven? Ik heb dit seizoen al eens opgevangen dat iemand hierover 
een klacht wilde indienen en dat betrof ook nog wel een persoon die een 
functie in de vereniging heeft. Het is niet de bedoeling om een discussie 
uit te lokken (in de Leeuwarder Courant hebben genoeg stukken betref-
fende dit onderwerp gestaan), maar een feit is dat er leden zijn die geen 
Fries kunnen lezen. Dan het zaalvoetbal van de jeugd in de Kerstvakan-
tie. Hier mis ik een verslag van de C junioren (straks staat het nog in het-
zelfde krantje als dit schrijven en dan heeft Koos pech gehad, maar het 
is gewoon als stimulans bedoeld). Hoe zou het met de Toto/Lotto-omzet 
gaan in onze vereniging, nog steeds een dalende lijn? Verder hoop ik op 
een geslaagde schutjasavond (misschien staat in deze uitgave reeds een 
verslag) en dat er spoedig een opvolgster voor Grietje Meester wordt ge-
vonden. Skineskopper heeft het nog even over de inzet van de selektie, 
maar dinsdagavond 27 januari viel hem de trainingsopkomst behoorlijk 
tegen. Inmiddels de Oude Doos gevonden en lees dat i.p.v. Sportclub 
de Readsjes uit Zwaagwesteinde met Oldeboorn promoveerden al zal 
dat geen mens een zorg zijn. Terug in de tijd dus, na in deze inleiding 
al niet erg aktueel te zijn geweest. Op de valreep hoor ik nog dat het in 
Langezwaag een 3-1 nederlaag is geworden en dat de trainingen van de 
zondagochtenden wel degelijk zijn meegeteld, aldus mijn zegsman J. 
Meester. Hij had zich slechts 1x verslapen en dat zij hem vergeven, ten-
slotte doet deze jongen ook nog aan korfbal (gaat heus wel samen met 
voetbal), al zijn er diverse mensen die hier heel anders over denken). Ik 
hoop op een later stadium nog eens op dat punt terug te komen, want 
er is in de zestiger jaren “oorlog” geweest tussen de toen florerende 
korfbalclub en de voetbalclub, mede doordat enige voetbalbestuurders 
er nogal conservatieve ideeën op nahielden. Inmiddels is het 5 februari 
geworden en ben weer een beetje met het laatste voetbalnieuws op de 
hoogte, met als gevolg allerlei lichamelijke en geestelijk ongemakken. 
Eigen schuld. Maar Tetman de Vries zei al: Ik kin it net litte.



Entree/Lotenverkoop - schema

26 september 2021  VV Oldeboorn 1 – Blauw Rood’20 1  Nina & Lotta

10 oktober 2021  VV Oldeboorn 1 – Sport Vereent 1 Marjan & Moniek

13.00 uur aanwezig als de wedstrijd om 14.00 uur begint. Wanneer een wedstrijd 
afgelast/verplaatst wordt, wordt er van je verwacht dat je bij de inhaalwedstrijd 
aanwezig bent. Anders zelf vervanging regelen. 

Er worden nog mensen gezocht die bij de thuiswedstrijden van het eerste 
voorafgaand aan de wedstrijd loten willen verkopen. Wil jij V.V. Oldeboorn 
hiermee helpen? Laat het weten via tim@vvoldeboorn.nl.

Algemeen

- Je dient op de aangewezen tijd aanwezig te zijn.

- 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 Hendrik v/d Wal, dit aanvragen via app op     
  0623927985.

- Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken in de rust (op kosten van de club).

- Zorg dat de koelkasten bijgevuld zijn/blijven.

- Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven.

Jeugd

- Ranja voor de rust klaarmaken + fruit (halve appel + hele banaan per team).

Senioren

- Gehaktballen klaarmaken.

- Thee voor de rust klaarmaken.

Barlijst en wedstrijdschema
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Het juiste antwoord is C:

De verdediger maakt zich schuldig aan het ontnemen van een 
duidelijke scoringskans, en voor de gemaakte handsbal dient de rode 
kaart te worden getoond. Omdat de bal de doellijn niet geheel was 
gepasseerd, dient het spel te worden hervat met een strafschop voor de 
aanvallende partij. 

Antwoord spelregelvraag

Wedstrijd Start Aanwezig Bardienst

9 Oktober

Oldeboorn JO8-1 
Tijnje JO8-1

Oldeboorn JO15-1
Oldeholtpade JO15-1

10 Oktober

Oldeboorn 2 
Frisia 2

Oldeboorn 1
Sport Vereent 1

31 Oktober

Oldeboorn 2
Sneek Wit Zwart 2

Oldeboorn 1
Tijnje 1

09:30

11:00

10:30

14:00

10:30

14:00

09:00 - 10:45

10:45 - 13:00

09:30 - 12:30

12:30 - 18:00

09:30 - 12:30 

12:30 - 18:00

Hidde Ferwerda
Javi Akkerman

Gian Andringa
Daan Jasper

Hotse Dekker
Max Antonissen

Jisk Oosterbaan
Tom Proot

Gerben Bouma
Wiemer Dekker

Iwan Huitema
Erben hof



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



@s.deroostegelwerk




