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Vanuit het bestuur

Vacature (wedstrijd)secretariaat

Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het gaat om de 
functie van (wedstrijd)secretaris. Onderstaande taken horen bij deze 
functie:
- teams inschrijven
- wedstrijden op vrijdag, zaterdag en zondag coördineren in 
   samenwerking met jeugdzaken en facilitair
- agenda bestuur beheren
- notuleren vergaderingen
 
Wil jij V.V. Oldeboorn helpen en is dit iets voor jou? Laat het dan weten 
via voorzitter@vvoldeboorn.nl. Wil je meer weten over de functie of heb 
je andere vragen, stel ze dan via secretariaat@vvoldeboorn.nl. 



Winterstop

Wedstrijdverslagen

De langste dagen van het jaar zijn aangebroken en dat betekent dat de 
winterstop er weer aan komt. Door Corona was dit voor het eerste elftal 
al het geval, maar nu is het voor elk team en dus ook voor ons als 
redactie. Voor de wedstrijden beginnen zal het volgende nummer 
gemaakt worden, zodat iedereen tijdig alle nieuwe schema’s ook aan het 
prikbord kan hangen. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een 
gelukkig, gezond en sportief 2022. 

Zware clash in streekderby, gewonnen door Blue Boys (verslag van 
Blue Boys)

Op zondag 28 november stond er wederom een streekderby op het 
programma tussen Blue Boys en Oldeboorn. Blue Boys had wat goed te 
maken na het puntenverlies in Terwispel en Oldeboorn kan ook wel wat 
punten gebruiken. 
Na veel regenval en een nat veld tot gevolg werd er afgetrapt op de 
Blauwe Kamp. In de eerste minuten van de wedstrijd was Blue Boys veel 
aan de bal. Oldeboorn zakte iets terug om gevaarlijk te worden in de 
omschakeling. 
Blue Boys creëerde een paar kleine kansen, maar de eerste echte kans 
kwam van Oldeboorn, die er goed uit kwam in de omschakeling. De 
linksbuiten werd goed weggestuurd in de diepte en wist keeper Eise 
Tolsma te omzeilen: 0-1. Blue Boys probeerde het spel te maken, maar 
had weinig creativiteit vandaag. Blue Boys kwam vaak in de zestien, 
maar door verkeerde beslissingen en een gebrek aan scherpte kwam het 
niet tot de gelijkmaker. 



In de tweede helft na een peptalk van de trainer moest Blue Boys alles 
geven om nog tot een goed eindresultaat te komen. 
In de tweede helft is het Oldeboorn, die vaak gevaarlijk werd met gro-
te kansen in de omschakeling. Ze werden niet benut door uitstekend 
keeperswerk van Eise Tolsma. In de 70e minuut was Remco Goote los. 
Hij tikte de bal voorbij de keeper, maar werd neergehaald. De scheids 
geeft een penalty! Jelte Mulder stond achter de bal en wist de keeper de 
verkeerde kant op te sturen: 1-1. Het was Oldeboorn, die bleef aanzetten, 
waardoor het veel kansen creëerde. 
In de 80e minuut verdiende Oldeboorn een corner. Deze werd gevaar-
lijk ingedraaid, maar weggewerkt. De bal valt voor een speler van Olde-
boorn, die de bal op de pantoffel neemt. De bal wordt licht getoucheerd, 
waardoor Eise Tolsma kansloos is: 1-2. In de slotminuten moest Blue Boys 
alles geven en zette Oldeboorn goed onder druk, waardoor ze achteruit 
gingen lopen. 
Het waren de veteranen vandaag, die het verschil zouden maken. Bart 
Jonckers staat op en schiet de bal fenomenaal in het net in de laatste 
minuten. 
Blue Boys voelt, dat er nog meer te halen is. 
Ondertussen is Snelle Jelle ingevallen. Hij speelt zijn directe tegenstan-
der uit en geeft de bal voor op onze all time topscoorder Sander Hoek-
stra. Na wat ruzie met de bal weet hij deze toch te benutten in de aller-
laatste minuut: 3-2. 
Het was een gekke wedstrijd, die eigenlijk geen winnaar verdiende, maar 
Blue Boys gaat er weer eens met de 3 punten vandoor.

LAC Frisia - V.V. Oldeboorn

Om half 11 gingen we naar Leeuwarden. We moesten tegen LAC Frisia. 
We hadden veel zin in de wedstrijd.
LAC scoorde als snel vanuit een corner 1-0. Niemand had het verwacht 
en ik ook niet, maar ik doe er wat aan en ik scoor de 1-1. Jammer hoor, 
Jens schiet op de paal. Hindrik had een super mooie redding. Nu een 
corner voor LAC, gelukkig mis. Marrit had een super mooie assist en 



daar was Jens die kwam super mooi uit en scoorde de 2-1, lekker! Nu 
kregen wij een corner voor en ik dacht lekker de 3-1, maar nee hoor mis, 
super jammer. LAC ging opeens druk zetten maar Hinderik hield 2 keer 
tegen. Super mooie reddingen. LAC zette nog meer druk en helaas kon 
Hinderik niet alles redden en werd het 2-2 voor de time out. Na de time 
out kwam LAC weer en nu dacht ik nu is het klaar, maar nee, het werd 
3-2. LAC was sterk en maakte de 4-2. Nu dacht ik echt we gaan verliezen, 
maar Hinderik dacht er anders over en had mooie reddingen. Wij kregen 
nog 2 corners, maar helaas allebei mis. Ik dacht wat is er mis gegaan. 
Voor de rust kreeg LAC nog een corner en werd het 5-2.  
Na de rust kwamen we terug. We kregen echt veel kansen en nu ook 
nog een vrije trap en nu moet die er in gaan en dat had ik goed gegokt, 
want Douwe scoort de 5-3. In de time-out zei Johannes nu moeten we 
druk zetten en dat deden we ook. Jens scoort de 5-4, super mooi! LAC 
krijgt nog 2 corners en ik dacht dit kan slecht af lopen maar gelukkig 
allebei mis. En toen kwam Douwe met een dikke sprint vanuit de corner 
van LAC en scoort de gelijkmaker, 5-5. Wat vet, ik was zo blij!

Groetjes Steffen Dijkstra

Blauw - wit - V.V. Oldeboorn

We gingen naar blauw – wit te voetballen.
Na zeven minuten kwamen we op een – nul achter.
Anouk en Pier verdedigden goed.
Silvan had een paar goede reddingen.
En in de tiende minuut scoorde Hein.
Obama en Eben deden goed hun best.
In de vijfenveertigste  minuut scoorde blauw – wit.
En Riemer was ook weer mee, hij maakte in de laatste minuut de goal!  
En Antsje en Drys hadden een paar goede verdedigende acties gemaakt. 
En dus twee - twee

Groet, Hein



Winterstop

Persoonlijk vind ik het wel heerlijk zo, die winterstop. Lekker ‘n paar 
weken geen genagelbijt en ook geen koude neus of voeten. Ik heb het 
niet zo op deze tijd van het jaar. Voetbal is nu eenmaal ontspanning en 
vermaak en als het even kan, voor mij graag in een heerlijk zomerzon-
netje. Misschien is het de leeftijd of heb ik stilletjes een of ander com-
plex overgehouden aan de koude winters uit mijn kinderjaren, toen de 
ijsbloemen nog onbekommerd op de binnenkant van de ruiten stonden 
en ik me ‘s ochtends net voor mijn gehate dagelijkse eetlepel ranzige 
gefermenteerde levertraan, uit puur lijfsbehoud aankleedde in de be-
haaglijkheid, van de door een gloeiende kolenkachel verwarmde huis-
kamer, om ‘s-avonds na een ijskoude voetbaldag, weer langzaam, hevig 
klappertandend, pijnlijk tintelend en huilend te ontdooien in een met 
lauw water gevuld zinken teiltje. Hoe anders was het de afgelopen kerst. 
Het was wat onstuimig, maar toch heerlijk buiten. Graadje of tien-twaalf. 
Sommige planten raakten van verwarring zelfs al in de knop en op geen 
velden of wegen wat sneeuw te bekennen. Eigenlijk prima weer om te 
voetballen. Maar in Nederland en veel landen om ons heen besluit men 
dat het beter is om de voetbalschoenen glimmend gepoetst in de kerst-
boom te hangen en lekker op vakantie te gaan naar ‘n plek waar de win-
ters er nog uit zien als op een oude romantische kerstkaart, of naar een 
zomers oord waar elk zichzelf respecterende voetbalorganisatie wel voor 
een trainingskampje wil neerstrijken. Winterstop! Ik weet dat er massa’s 
voetballiefhebbers zijn die er anders over denken dan ondergetekende, 
ik weet ook, dat er velen met mij zijn die vinden dat het allemaal wel zo 
mag blijven. Om nog maar te zwijgen over hen, die waarschijnlijk ook in 
het komend jaar onverminderd voor elke oplossing in deze, wel weer een 
nieuw voor- of tegenargument weten te bedenken. 

Katjes



Uit onze clubbladen (75)

Vanaf nu wordt ons blad niet meer verzorgd door de Heer W. de Vries. 
Deze heeft gemeend om bepaalde redenen zijn werk wat betreft ons 
clubblad te moeten neerleggen. Hij heeft jarenlang kans gezien om min 
of meer geregeld een blad te verzorgen. De Vries, wij danken U voor het 
vele werk en we hopen dat we U op een of andere manier weer kunnen 
strikken voor onze voetbalclub. Het blad zal nu worden verzorgd door 
Hotze de Roos met medewerking van Jeltje Nieuwland. (Tussen 2 haak-
jes: onze eerste vrouwelijke medewerkster). Veel succes mensen en ik 
hoop dat jullie worden bedolven onder de bijdragen van onze 
schrijfgrage leden. J. Kraan 

(overgenomen uit clubblad 1 – 11ejaargang – 1970) 

Uit de oude doos…………. van Koos. {17-26} (tekst: S. Huisman.) 

Het is moeilijk bescheiden te blijven, vooral als je in het Medium belaagd 
wordt door jeugdige handtekeningjagers en dat alleen door “so ab und 
zu” een stukje in dit orgaan te schrijven. De oprichting van een fanclub 
zal wel niet lang meer op zich laten wachten. Derhalve de pen maar weer 
ter hand genomen, hoewel de moed mij na donderdag wel in de schoe-
nen c.q. klompjes was gezakt. Een nogal gehavend eerste elftal verloor 
de belangrijke wedstrijd tegen O.D.V. met 2-1. Op zich is dat geen schan-
de maar waarom werd er tactisch zo onbenullig gespeeld? De voorzitter 
meende na afloop op te moeten merken dat we door de scheidsrech-
ter “bestolen” waren en wat het afkeuren van een Oldeboorn-doelpunt 
betreft, had hij niet ongelijk. Maar zulke dingen gebeuren bij voetbal en 
in de 2e klasse F.V.B. heb je nu eenmaal geen topscheidsrechters en wel 
partijdige clubgrensrechters, die zich in deze afdeling vaak nog kun-
nen uitleven (in een wat hogere klasse zouden ze bij een scheidsrechter 
spoedig door de mand vallen en alleen maar hun eigen club tot nadeel 
wezen). Het is echter veel te gemakkelijk om de nederlaag op bovenge-
noemde af te wentelen, men dient de oorzaak bij zichzelf te zoeken. De 
gecreëerde kansen ontstonden alleen maar door de wél aanwezige inzet 



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 2e elftal 2 doelpunten

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 

van onze spelers, maar beslist niet via vloeiende combinaties en het veld 
scheen veel te breed te wezen. Maar ja, we wagen ons niet op het gebied 
van de technische leiding en draaien de klok maar weer eens terug.



Puzzelprijsvraag

Aan het eind van het jaar wordt er op verschillende plekken aandacht 
besteed aan puzzels. De Dr. Denker is populair, maar ook de Elsevier 
heeft traditioneel een eindejaars rebus. Dan kan dit clubblad natuurlijk 
niet achterblijven. Los jij onderstaande puzzel op? De oplossingen van 
de rebus kun je invullen en in de rode vakjes van boven naar beneden 
komt dan een oplossing. Als je mee wilt dingen naar de prijs, moet je de 
oplossing uit de rode vakjes mailen naar redactie@vvoldeboorn.nl voor 
zondag 16 januari 2022. In het volgende clubblad maken we de winnaar 
bekend. 

1.
2.
3.

4.
5.

6.



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



@s.deroostegelwerk




