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Vanuit het bestuur

Coronaregels

Vanaf 28 november 05.00 uur gelden de volgende regels voor de sport.

- Na 17.00 uur moeten de sportaccommodaties dicht zijn.

- Wedstrijden van komende zondag, 28 november kunnen doorgang 
vinden.

- Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur (wedstrijd of training) is  
toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 
meter afstand.  
Ter verduidelijking, dit mag dus niet plaatsvinden op de sportaccommodatie zelf.

Deze maatregelen van het kabinet gelden voor 3 weken en gelden in 
ieder geval tot 19 december 2021. Op dinsdag 14 december wordt de  
situatie opnieuw beoordeeld.

De KNVB neemt zo snel mogelijk een besluit over de voortgang van de 
competities voor de komende weken.



Wat mis je in het clubblad?

Bij vragen en/of opmerkingen kan er contact opgenomen worden met 
Tim Tjoelker.

Tim Tjoelker
Corona-coördinator VV Oldeboorn
Tel: 06 12 22 27 53
Email: tim@vvoldeboorn.nl

Ledenvergadering

De ledenvergadering die staat gepland op 10 december is tot nader orde 
uitgesteld in verband met de huidige corona maatregelen. Wij als 
bestuur willen deze ledenvergadering fysiek laten plaatsvinden gezien 
de agendapunten. We houden jullie op de hoogte.

De volgende editie van het clubblad zal alweer de laatste zijn van het 
jaar 2021. In de afgelopen edities stonden vooral wedstrijdverslagen, 
schema’s en de Katjes. Wat vind jij dat in het clubblad hoort? Wat zou 
je leuk vinden om te lezen? Laat het vrijblijvend weten via redactie@
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

Wedstrijd Start Bardienst

4 december

Oldeboorn JO12-1  
Nieuwschoot JO12-1

Oldeboorn JO12-2 
LAC Frisia 

09:15 – 10:30

09:45 – 11:15

Obama Kodi

Ids Tamminga



Fluitschema

Wedstrijd Start Scheidsrechter

4 december

Oldeboorn JO12-1  
Nieuwschoot JO12-1

Oldeboorn JO12-2 
LAC Frisia 

09:30

10:15

Leon Siemonsma

Ronald van Warmerdam

Wedstrijd Start Bardienst

5 december

Oldeboorn 2
FFS 2 

Oldeboorn 1
Langezwaag 1

11 december

Oldeboorn jo8-1
ONT jo8-2

Oldeboorn jo10-1
SF Deinum jo10-2

Oldeboorn jo12-1
Aengwirden jo12

Oldeboorn jo15-1
Flevo Boys jo15-3

19 december

Oldeboorn 2
Frisia 2

09:30 – 13:00

13.00 - 18.00

09.00 - 10.30

09.00 - 10.30

11.00 - 12.15

10.30 - 12.30

09.30 -  13.00

Jurrit Dijkstra & Robin Faber

Hessel Jelsma & Allard van der 
Heide

Jitske van der Krieke

Gerran de Boer

Pier Damstra & Hans Poepjes

Hotse Dekker & Max Antonissen



Wedstrijd Start Bardienst

11 december

Oldeboorn jo8-1
ONT jo8-2

Oldeboorn jo10-1
SF Deinum jo10-2

Oldeboorn jo12-1
Aengwirden jo12

Oldeboorn jo15-1
Flevo Boys jo15-3

09:15

09:30

10:45

10:45

Kelsey Mulder

Wiemer Dekker

Jurrit Dijkstra

Tim Tjoelker

Wedstrijdverslag

Voor deze editie is er maar één wedstrijdverslag aangeleverd. Dit heeft 
ook te maken met het feit dat er niet veel wedstrijden zijn gespeeld. 
Mocht je nog een leuk verslag hebben en wil je deze geplaatst zien in de 
volgende editie? Mail deze dan naar redactie@vvoldeboorn.nl.

Zaterdag 30 oktober. Wedstrijd tegen Grypskerk.
Het was een mooie wedstrijd. Maar een beetje jammer dat het zo 
regende.

We hebben wel 8-4 gewonnen!
Gescoord:
Jens 1x
Marrit 1x
Jacob 3x
Douwe 2x
En ik (Gerran) 1x

Groetjes Gerran



Katjes

Uit onze clubbladen (74)

We willen deze keer beginnen met korfbal. Onze zustervereniging heeft 
zaterdag de kampioenstitel behaald in de 1e klas FKB, door met 4-3 te 
winnen van naaste concurrent D.T.S. uit Surhuizum. (Over mentaliteit 
gesproken, een kwartier voor het einde was de stand nog 3-1 in het voor-
deel van Surhuizum!!!). Onze hartelijke gelukwensen. Door dit kampioen-
schap zijn ze gepromoveerd naar de 3e klas KNKB en we wensen hun 
hierin veel sterkte toe. 

(overgenomen uit clubblad 21 – 10ejaargang – 29 april 1970) 

Oldeboorn 1 - Oldeholtpade 1 

De kleine kans die we nog hadden kunnen we wel aan de vulnisman 
meegeven, dat we verliezen is geen schande, mits men er alles aan doet. 
Is de tegenstander sterker, ala, best gedaan is al gedaan. Zoals er die 
zondag door een deel gespeeld is, was het een aanfluiting. Het is niet 
mogelijk om zaterdagmiddags en zondags twee sporten te bedrijven 
en dan nog met 100% inzet. Jammer, zeer jammer dat het zo gaat. We 
zullen er als bestuur ons over beraden wat voor maatregelen er geno-
men zullen moeten worden. In het belang van een gezonde voetbalclub 
zullen dat harde maatregelen zijn. Liever elf knapen die er alles aan 
doen, dan mensen die er met de pet naar gooien, ook al kunnen ze beter 
voetballen. En dan te bedenken dat het de laatste weken zo goed ging. 
Jullie hebben je eigen glazen ingegooid en op die manier gaat voor ons 
de lol er af. J. Kraan 

(overgenomen uit clubblad 22 – 10ejaargang – mei 1970) 



Uit de oude doos…………. van Koos. {14-26} 
(tekst: S. Huisman.) 

Dit keer geen inleiding geschreven, dus nu maar een “uitleiding”. In 
Oosterstreek liet het eerste de supporters weer eens danig in de piepzak 
zitten door het na een riante 0-3 voorsprong nog tot 2-3 te laten komen. 
Maar gelukkig toch twee punten. Trainer Blaauw en H. Oosterbaan vanaf 
deze plaats beterschap toegewenst. Tot slot nog een dankwoord aan 
de trouwe deelnemers van de toto bij Moeke de Bruin (dit moest ik in 
opdracht van Els en Tinus schrijven). Veel mensen zullen niet van het 
bestaan van deze toto op de hoogte zijn, maar de opbrengst komt ten 
goede aan het jeugdvoetbal. Een vrije bijdrage mag ten alle tijden in 
spaarkas nr. 48 worden gestort, net als vroeger bij de melkbus op het 
voetbalveld.

Tjitze Brandsma 1e elftal 8 doelpunten

Gerben Bouma 1e elftal 7 doelpunten

Rik van Santen 2e elftal 5 doelpunten

Jentsje Brandsma 1e elftal 2 doelpunten

Iwan Huitema 2e elftal 2 doelpunten

Sietse van den Brink 2e elftal 2 doelpunten

Johannes van der Wal 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

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




