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Uitkomsten Kick-Off

Op 14 oktober ’21 hebben we de eerste kick-off gehad. Het doel van deze 
bijeenkomst was om samen met ouders/verzorgers van de jeugdteams 
te kijken naar wat we op de club doen en/of daar ook verbeterpunten 
zijn. Op de avond hebben we met een handjevol ouders gesproken over 
wat de club de afgelopen jaren heeft gedaan en waar we komende tijd 
mee bezig gaan. Daarna hebben we gekeken naar de verbeterpunten 
dit ging over de bardiensten, de teams en ontbrekende attributen. De 
eerste acties zijn in gang gezet en er is aangegeven dat dit zeker een 
vervolg mag hebben met hopelijk meer ouders en/of verzorgers.

Ledenvergadering 10 december 2021 

Op vrijdag 10 december 21:00 staat de ledenvergadering op het  
programma. Deze ledenvergadering staan er vele belangrijke  
onderwerpen op het programma. Agenda zal in het volgende clubblad 
staan. 



Entree/lotenverkoop
Datum: Wedstrijd:   Wie:

21-11-21  Oldeboorn 1 – FFS 1  Jannie & Jan

05-12-21 Oldeboorn 1 - Langezwaag 1 Anneke & Wendy

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 be-
richt.

- 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





Uitwedstrijden







Oldeboorn 1 – Sport Vereent 1

Zondagmiddag 10 Oktober namen wij het thuis op tegen Sport Ver-
eent 1. Na een nederlaag tegen vv Blauw Rood en een gelijkspel tegen 
Houtigehage 1 werd het nu eens tijd om de volle 3 punten te pakken. 
We begonnen goed aan de wedstrijd, want Gerben scoort al snel de 1-0. 
Oldeboorn komt kort na de 1-0 op een 2-0 voorsprong. Gerben komt na 
een steekpaas van Tjitze 1 op 1 met de keeper en weet dit af te ronden 
in de rechterhoek. Oldeboorn zit nu goed in de wedstrijd en geeft Sport 
Vereent weinig ruimte. Tjitze komt vanaf de linkerkant en met een knap-
pe actie scoort hij de 3-0. De 4-0 werd gescoord door Gerben, Gerben 
speelt 2 man uit en schiet de bal in het doel. We staan nu op een 4-0 
voorsprong, maar Sport Vereent probeert dit nog om te draaien. Sport 
Vereent weet het doel te bereiken en maakt dit af. Het staat nu 4-1 met 
nog 5 minuten op de klok in de eerste helft. In de laatste minuut van 
de eerste helft krijgt Oldeboorn een corner en die werd genomen door 
Tjitze. Anno loopt goed in de bal en weet deze met binnenkantvoet het 
doel in te werken. We gaan de rust in met een 5-1 voorsprong. Ridzert 
wordt in de rust gewisseld voor Arnold. In de tweede helft krijgt Olde-
boorn een corner, die genomen werd door Tjitze. Jurrit weet de bal in 
doel te schieten, 6-1. De 7-1 werd gescoord door Tjitze op aangeven van 
Robin. In de 70e minuut wordt Jurrit gewisseld voor Jentje. Oldeboorn 
voetbalt goed en weet het scoren voort te zetten. Gerben scoort met 
zijn linker een knappe goal in de verre hoek, het staat nu 8-1. Henk geeft 
een mooie voorzet op Arnold die de bal op de volley in 1 keer het doel in 
weet te werken, een prachtige goal! Het staat alweer 9-1, maar dit zou 
nog niet alles zijn. Oldeboorn krijgt een vrije trap net buiten de 16 me-
ter. Tjitze gaat achter de bal staan en schiet de bal op goal. De keeper 
van Sport Vereent weet de bal tegen te houden met de voeten. De bal 
kaatst van de voeten van de keeper en Jentje is hier snel bij om de 10-1 te 
scoren. Met een monsterscore van 10-1 weet Oldeboorn 1 de 3 punten te 
bemachtigen.

Jurrit Dijkstra

Wedstrijdverslagen



Wispolia - V.V. Oldeboorn 1

Zondag 24 oktober, de dag dat VV Oldeboorn 1 het opnam tegen de ver-
rassende koploper van klasse 5B, Wispolia.

Trainer Frank koos voor de volgende opstelling:

  

De wissels die mee waren: Gerben, Iwan, Jelle en Robert (tevens vlagger).

Wat we van tevoren meekregen was dat Wispolia met name veel op 
eigen helft verdedigt en afwacht en vervolgens door middel van snelle 
counters toeslaat. We zouden dus veel ruimte krijgen om op te bouwen 
en voorin vooral veel moeten gaan bewegen om ruimtes en kansen te 
creëren en daarbij achterin en op het middenveld scherp te blijven om 
de counters eruit te halen.

Het veld lag er niet best bij. Het gras kon een hele kudde koeien voorzien 
van eten voor een lange tijd en daarnaast voelde het soms alsof je weg-
zakte in een moeras. Oftewel niet ideale omstandigheden voor het spel 
dat wij graag willen spelen, voetbal.

Duidelijk was dus dat het een strijd zou worden. De eerste helft was net 
als het veld, gezapig. Weinig kansen aan beide kanten en ook erg slordig 
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in de passing. We gingen de rust in met een 0-0 stand.

De tweede helft ging Aldeboarn iets anders van start. Het idee van Frank 
was om Wispolia iets meer te laten opbouwen zodat wij wat meer ruimte 
konden krijgen achter de verdediging en onze snelle aanvallers voorzien 
konden worden van splijtende passes.

De tactiek pakte deels goed uit omdat er inderdaad wat meer ruimte 
achter de verdediging kwam, helaas bleven de splijtende passes uit. 
Aldeboarn kwam nog tot een paar kleine kansen, met name afstands-
schoten en een goeie vrije trap van Tjitze die er met wat geluk in waren 
gegaan.

Dennis Faber had nog een sublieme redding aan het eind waardoor we 
gelukkig niet tegen een tegengoal aanliepen. Gerben kwam er nog in 
voor Jentsje die een aardige tik op zijn knie had gekregen.

Al met al een teleurstellende middag voor Oldeboorn, iedereen heeft zijn 
best gedaan om door de 11 mans verdediging van Wispolia te komen, 
alleen waren er elke keer net een paar mannetjes teveel.

Op naar zondag, de thuiswedstrijd tegen Tijnje.

Arnold Oosterbaan

Aengwirden - Oldeboorn JO15 

We moesten afgelopen zaterdag uit spelen tegen Aengwirden. Helaas 
hebben we verloren met 8-2. Gian en Jelmer hebben nog 2 goals ge-
scoord. Voor de rest was het wel een leuke wedstrijd tegen veel beken-
den van school (voor sommigen).

Gian Andringa JO15

 



JO8. 30-10-2021
Aldeboarn-De Sweach

De jongens konden deze zaterdag wat later het veld op. Om kwart voor 11 
was daar de aftrap. 
Met Jens op de goal konden ze beginnen aan, wat later blijkt, een zwaar 
bevochten wedstrijd.
Lang blijft het 0-0. De jongens van Boarn hadden wel kansen, maar met 
een goeie keeper van de tegenstander wisten ze de stand lang op de 0 
te houden. Uiteindelijk weet Renze de goal te vinden en kort daarop Jitse 
ook. 
Ruststand 2-0
In de rust hebben Jens en Karst van shirts geruild. Met een paar goeie 
reddingen van Karst en Jens die goed opruimt achter in, wordt er toch 
gescoord…2-1. 
Bijna wordt het 2-2 maar Renke weet de bal van de tegenstander te 
onder scheppen! Na een pass van Relis naar Javi, die weer naar Renze 
speelt, weet Renze de 3-1 te maken. 
Uiteindelijk weet de tegenstander ook ons doel nog te vinden. De eind-
stand 3-2
Ze waren aan elkaar gewaagd! Maar Boarn weet de punten thuis te hou-
den! 
Hotse bedankt, je was een goeie scheids, volgens Renze!

Groet Renze 



Uit onze clubbladen (73) 

“t Zal je kind maar wéze, ja ja ja ja “ 
die je de das om doet. 
Ja ons oud-speler Piet Goerres die in Akkrum speelt, zorgde er 5 minuten 
voor het einde voor dat Akkrum toch nog naast ons kwam en de stand 
op 1-1 bracht. De wedstrijd Oldeboorn 1 - Akkrum 1 eindigde dus met de 
gelijke stand 1-1. In een pittige werd tot de rust de stand dubbel blank 
gehouden, hoewel Akkrum toch wel iets in de meerderheid was. Na de 
rust waren onze jongens sterker. Dirk Wagenaar zorgde voor de 1-0 en 
we dachten reeds met de volle winst te gaan strijken, toen Piet Goerres 
dat voor ons noodlottige doelpunt maakte. We nemen het Piet niet kwa-
lijk. Het was een prima doelpunt. Een hoge voorzet, waaruit Piet metéén 
de bal tegen de grond sloeg, waardoor onze keeper verrast werd en de 
bal nog net onder de keeper door ging

Opstelling Oldeboorn 1 - Akkrum 1

Reserve: Lykle Poepjes

(overgenomen uit clubblad 17 – 10ejaargang – 25 maart 1970)

Een katje
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Uit de oude doos…………. van Koos. {13-26} 
(tekst: S. Huisman.)
 
Het is zondagmiddag 6 april en als het goed is gaat de wedstrijd Ger-
sloot-Oldeboorn nu beginnen. Laten we hopen dat ons elftal beter voor 
de dag komt dan tegen Tijnje, toen ze meer tegen zichzelf dan tegen de 
tegenstander streden. na een doorwaakte nacht met nog een klein tukje 
tijdens het ochtendgloren, pas opgestaan en ook al gezien de huishou-
delijke bezigheden maar niet geprobeerd met de “duffe kop” vervoer 
naar Gersloot te vinden. Wellicht de vorige avond teveel koffie (hoewel 
dat genotsmiddel bijna niet meer te betalen is, maar A. Haayes moet ook 
leven) gedronken en te weinig……… nou ja, laat maar. Thans mooi de gele-
genheid om een begin met dit schrijven te maken, want morgen slaap je 
misschien weer een gat in de dag met als gevolg tijdnood.Op dit mo-
ment rinkelt de telefoon: Buurvrouw Erna nodigt mij uit om een pilsje te 
komen drinken vanwege haar verjaardag van vrijdag j.l. Deze vriendelijke 
uitnodiging vooralsnog even afgeslagen, er zouden bepaalde personen 
jaloers kunnen worden.

Gerben Bouma 1e elftal 7 doelpunten

Tjitze Brandsma 1e elftal 6 doelpunten

Rik van Santen 2e elftal 4 doelpunten

Jentsje Brandsma 1e elftal 2 doelpunten

Iwan Huitema 2e elftal 2 doelpunten

Jurrit Dijkstra 1e elftal 1 doelpunt

Anno Huisman 1e elftal 1 doelpunt

Arnold Oosterbaan 1e elftal 1 doelpunt

Ophir Ashur 2e elftal 1 doelpunt

Arnold Hobma 2e elftal 1 doelpunt

Jelle Postma 2e elftal 1 doelpunt

Tom Proot 2e elftal 1 doelpunt

Johannes van der wal 2e elftal 1 doelpunt

Dani van Warmerdam 2e elftal 1 doelpunt

Piet van der Feer Bokaal 2021/2022 



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



@s.deroostegelwerk




