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Ledenvergadering

De ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 22 april om 21:00. Deze 
ledenvergadering betreft een aantal agendapunten voor de toekomst 
van VV Oldeboorn. De agenda en notulen van de vorige ledenvergade-
ring zullen in de volgende editie van het boekje te vinden zijn. Daarnaast 
zullen ze ook te vinden zijn op de website. We hopen jullie allen te zien.
 
Volgende boekje

Input voor het volgende boekje kunnen jullie aanleveren voor 7 april 
2022 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 Aanwezig Ouders / vrijwilligers

23-03-22

Oldeboorn J015
WTTC 15-1JM

23-03-22

Oldeboorn J015
WTTC 15-1JM

18:45 - 21:15

10:15 - 13:00

Joris van Rooijen
Rimer Wirda

Jesse ten Hoor
Gian Andriga



Wedstrijd Aanwezig Ouders / vrijwilligers

1-04-22

Oldeboorn Vrouwen

2-04-22

Oldeboorn J013-1
Waskmeer JO13-1

3-04-2022

Oldeboorn 1
Blue Boys 1

9-04-2022

Oldeboorn JO13-1
VWC JO13-1

10-04-2022

Oldeboorn 2 
Oosterlittens 2

Na training

09:00 - 11:15

12:00 -13:30

13:30 - 18:00

09:00 - 11:15

09:30 - 12:30

Na 12:30

Arnold Hobma
Rene Spinder

Thomas Wagenaar
Stefan van der Meulen*

Wordt nog ingevuld

Johannes van der Wal
Jisk oosterbaan

Scott Jonkman
Anne Jasper*

Jentje Brandsma
Tim Tjoelker

Kelsey Mulder
Rik van Santen

* De dikgedrukte namen zijn onder voorbehoud i.v.m. het nog  
onbekende schema van een aantal teams.



Entreelijst

Datum Wedstrijd Wie

03-04-22

01-05-22

15-05-22

29-05-2022

Oldeboorn 1 
Blueboys 1

Oldeboorn 1
Houtigehage 1

Oldeboorn 1
AVV 1

Oldeboorn 1
Blauwhuis 1

Moniek de regt
Marjan Scholte

Anneke Brandsma
Jan Nijboer

Nina van Kalsbeek
Lotta Spinder

Wendy Tijsma 
Jan Nijboer



Wedstrijdverslagen

Langezwaag verliest in aantrekkelijk duel

Langezwaag ging donderdagavond bij Oldeboorn op bezoek. Een ploeg 
waar vooral uit Langesweagster perspectief vaak geen vuist tegen kan 
worden gemaakt. Voordeel voor de Langsweagster selectie was dat het 
vrijwel voltallig was. De enige twee ontbrekende namen zijn Jesse Stoter 
en Thijs Nuwolt, de één heeft de coronings de ander is geschorst. Sinds 
de laatste gewonnen wedstrijd tegen Aengwirden zijn er weer enige
mutaties binnen de basiself. Onder de lat niet Michel Hakze maar krijgt 
“Jeroen Verhoeven” aka Wybe de Jong zijn kans. Door het ontbreken van 
back Jesse Stoter is er een plekje voor Heine van der Spoel in de basiself. 
Dit geld ook voor Jort Eekhof waardoor Thomas van der Tuin de centrale 
middenvelder van vandaag is. De voorhoede heeft de drie vertrouwde 
namen.  
Langezwaag begint goed aan de wedstrijd. De druk er lekker op naar 
voren en Oldeboorn is er zogezegd “mee aan”. Een paar scherp aange-
draaide ballen van spits Ryan de Rooi van Gosliga. Een touché doet de 
ballen zo verdwijnen in de goal maar de Langsweagsters laten dit na. 
Uit de eerste de beste uitbraak van de kant van Oldeboorn is het ge-
lijk raak. Back Heine van der Spoel moet zijn meerdere erkennen in de 
buitenspeler van Oldeboorn. Die snijdt goed naar binnen en schuift de 
bal onder keeper Wybe de Jong door 1-0. Langezwaag antwoord vrijwel 
direct wanneer Ryan de Rooi van Gosliga een mooie corner voor slingert. 
Theo de Jong stormt met het hoofd naar de bal maar zijn inzet gaat ra-
kelings over de lat. Niet veel later is het wel raak wanneer de bal iets wat 
fortuinlijk bij wederom Ryan de Rooi van Gosliga uitkomt. Eerst dreigen 
met rechts en dan draaien naar links en de bal in de verre hoek leggen 
1-1. Niet veel later beproefd Arno Looper zijn geluk na een afvallende bal. 
Vanaf randje zestien haalt hij uit, de bal gaat door een paar spelers en 
gaat rakelings naast. Aan de andere kant raakt de aanvoerder van Olde-
boorn de lat. Zo is het een interessant schouwspel de eerste helft
om te aanschouwen. Langezwaag verliest gedurende de eerste helft iet 
wat vat op de wedstrijd en dit leid tot nog één geplaatste bal. Wybe de 
Jong moet zich tot het uiterste strekken maar weet redding te brengen. 
Zo gaan beide teams rusten met een 1-1 ruststand. 
  



Het tweede bedrijf is wat minder enerverend. Langezwaag lijkt vroeg in 
de tweede helft op 1-2 te komen. Een diepe bal van Jelle Niemeijer op 
Theo de Jong is aan de harde kant. De keeper is eerder bij de bal maar 
schiet deze van 2 a 3 meter tegen het lichaam van Theo de Jong aan. 
Met de arm tegen de borst aan wordt de bal geblokt. Waarna Theo de 
Jong de bal in de goal schuift. Eerder deze wedstrijd zijn er meerdere
handsballen onbehandeld gelaten maar hier floot de scheidsrechter wel 
af. Spijtig want achteraf zou dit een kantelpunt kunnen zijn in de wed-
strijd. De vrije trap van Oldeboorn hierna wordt na een goede opbouw 
voor gezet en wordt met het hoofd boven op de lat gekopt. Dan lijkt de 
wedstrijd toch wat naar een gelijkspelletje te gaan. Tot in minuut 60
Arno Looper een te korte bal terugspeelt naar keeper Wybe de Jong. 
De rechtsbuiten van Oldeboorn is er al de kip erbij om dit buitenkansje 
uit te pakken voor 2-1. Langezwaag probeert het hierna Oldeboorn weer 
lastig te maken. Oldeboorn blijkt echter een ploeg met veel snelheid in 
de counter wat Langezwaag ternauwernood kan veredelen. Minuut 77 
slingert Ryan de Rooi van Gosliga de bal maar weer is knap voor
uit een corner. Theo de Jong raakt de bal half en zo schiet de bal rake-
lings voorlangs omdat bij de 2e paal niemand is doorgelopen. Minuut 
79 een goede bal van Ryan de Rooi van Gosliga op Theo de Jong die het 
hoofd van Jelle Niemeijer zoekt voor de goal. Jelle Niemeijer kopt de bal 
(doet hij anders nooit) maar de bal mist richting. Minuut 82 is
het dan toch Oldeboorn die het net weet te vinden nadat het Langswe-
agster hart van de verdediging plots open ligt. De speler snelt naar de 
goal en maakt oog in oog met Wybe de Jong geen fout 3-1. Het siert Lan-
gezwaag dat het daarna toch blijft gaan voor resultaat. Op deze manier 
komt een voorzet van Ryan de Rooi van Gosliga via een verdediger uit bij 
de ingevallen Dennis Hakze en zo wordt het 3-2. Nog een klein kansje in 
de slotfase voor Langezwaag wanneer Jort de Boer opstoomt hij
Dennis Hakze in de zestien vindt.Dennis Hakze vindt de ruimte maar 
het schot is te dicht door het midden. Aan de andere kant smoort Wout 
Nuwolt met een perfecte tackle nog een doelpunt voor Oldeboorn en 
ook Wybe de Jong verricht nog een puike redding. Zo is het na dik 90 
min klaar bij Oldeboorn en moet Langezwaag haar meerdere
erkennen. Vooral op basis van de eerste helft zat er meer in en schiet 
Langezwaag door een eigen fout zichzelf in de voet. Lang treuren is er 
niet bij want zondag komt Blauw Rood op bezoek om de nare nasmaak 
weg te spoelen.



AVV - Oldeboorn

Na een hele lange winterstop stond op 6 maart de wedstrijd AVV - Olde-
boorn op het programma. Niet de eerste wedstrijd van het seizoen, wel 
de eerste wedstrijd van 2022 die doorging. AVV kon vandaag het verschil 
nog niet maken en na 90 minuten stond er een 0-3 nederlaag op het 
scorebord.

Beide ploegen begonnen aftastend aan de eerste helft. Het was AVV dat 
verdedigde en Oldeboorn dat wat meer de aanval zocht. Dit resulteer-
de tot een aantal kleine kansjes. De grootste kans ontstond uit een vrije 
trap, maar gelukkig voor de thuisploeg belandde de bal op de lat. AVV 
stichtte daarentegen weinig gevaar, verder dan een goed genomen vrije 
trap van Martijn Jongsma kwam de ploeg niet. Het was dan ook mede
door goed keeperswerk van Aike de Bruin dat er met een 0-0 stand werd 
gerust. De tweede helft begon AVV als de aanvallendere ploeg. Het komt 
een aantal keren gevaarlijk voor het doel, maar tot een gericht schot 
komt het niet. Het is daarentegen Oldeboorn dat op 0-1 komt wanneer 
er bij een counter een makkelijk gegeven penalty wordt benut. Hierna is 
AVV even van slag en hier weten de bezoekers goed gebruik van te  
maken. Een goed genomen corner wordt hard binnen gekopt bij de 
eerste paal, waardoor er al snel tegen een 0-2 achterstand wordt aan-
gekeken. Toch blijft AVV op zoek naar een doelpunt. Het is via Martijn 
Jongsma en Albert Cupido dan ook nog dicht bij de aansluitingstreffer, 
maar het net wordt niet gevonden. In de 80e minuut weet
Oldeboorn de stand zelfs op 0-3 te brengen. 

Een iets wat geflatteerde uitslag, maar de kop is er weer af en er kan vol-
gende week met goede moed worden afgereisd naar Blauw Rood.

Aldeboarn jo12 dwp jo12
Woensdagavond 9 maart
Inhaal wedstrijd 18.30
 
Beide ploegen beginnen gelijk op. Na 15 minuten staat het nog 0-0. En 
in de time-out wordt er besproken dat we er nog een tandje bij doen. 
En ja in de 22ste minuut scoort Gerrit de 1-0. En daar mee gaan we ook 
rustten. 
 
We beginnen gelijk sterk de tweede helft. Want al na twee minuten 
schiet ids de 2-0 er in. Maar het bleef gelijk op gaan weer tot de time-out. 



Eenmaal weer gestart voor het laatste kwartier kon je zien dat bij DWP 
de energie op begon te raken. En bij aldeboarn nog niet. 52ste min 3-0 
Gerrit 55ste min 4-0 Antsje 57ste min 5-0 Gerrit. En dat had eigenlijk de 
eindstand moeten zijn. Maar door wat te ruig uitverdedigen in de laat-
ste seconde kregen we nog een strafschop tegen. Silvan zat er nog aan 
maar kon hem er net niet uit houden. 
 
Eindstand 5-1 gewonnen

Uit onze clubbladen (77)

NIEUWS UIT DE BESTUURSKAMER
Voor de leden, donateurs en supporters zijn enkele punten wel enigszins 
belangrijk om hierover te schrijven. Te beginnen werd besloten, dat het 
vijfde elftal “wat reeds vermeld stond in het krantje”weer zal worden 
ingeschreven. Dit is niet direkt gebeurd, daar verscheidene spelers be-
dankt hadden en de zaak eerst moest worden bekeken. Gelukkig
hebben zich enkele nieuwe leden opgegeven, zoals: Geert de Vries, Chris 
Hardeveld en Sjoerd Wagenaar is er ook weer bij. Hierbij dient opge-
merkt te worden, dat Geert en Sjoerd deze herfst ook voor de keuring 
dienen te verschijnen en vooruit f. 5,-- dienen te betalen. Bovendien had 
1A ook te veel spelers en was het besluit des te gemakkelijker. WE ho-
pen dat ook de jongens van het vijfde trouw op de wedstrijden verschij-
nen, om het competitie-verloop te vergemakkelijken en dat het tevens 
inhoud, dat we het vijfde volgend jaar met de andere elftallen kunnen 
indelen. Als tweede punt is dat elke automobilist, in dienst van de club, 15 
cent per km ontvangt; dus een verhoging van 5 cent per km. Hierbij
dient vermeld te worden, dat wat de passagiers betreft (zij betalen f. 1,50 
per persoon) hun bijdrage aftrekbaar is van de kilometerprijstotaal. Een 
voorbeeld: Dokkum is heen en terug 90 km. De chauffeur beurt van 3 
medereizigers elk f. 1,50 = f 4,50. Hij kan dan en wij hopen dat hij dat ook 
doet, in rekening brengen aan de club: 90 km à 15 cent + f. 13,50 min de 
f. 4,50 van de passagiers = f. 9,00. Als 3e punt: Jammer genoeg zijn we 
wat het eerste betreft terug gevallen op auto`s. Hopelijk is dit tijdelijk. 
Mocht het eerste een belangrijke rol gaan spelen in deze competitie, dan 
ziet het bestuur wel mogelijkheden om diverse keren een bus te laten rij-
den. Maar dan moet er ook heel wat voor gedaan worden. Het zal alleen 

Katjes



mogelijk zijn op advies van en in overleg met elftalcommissie en ook van 
hen uitgaan. De bus dient een week voor de wedstrijd met vertrektijd 
vermeld te staan in ons clubblad en met opgaafadres voor supporters. 
Elke speler is verplicht met de bus mee te reizen. Hopelijk zal iedereen 
hier mee akkoord gaan. De Sekretaris S. Knol

(overgenomen uit clubblad 3 – 11e jaargang – 16 september 1970)

Opstelling Oldeboorn 5
Jappie Wagenaar
Bouke de Leeuw Wander Veenstra
Meint J. van der Velde Cor Kleefstra Sjoerd van der Meer
Geert de Vries Wiepie Hoekstra Jelle v/d Bij Kees Poepjes Louw Visser

Uit de oude doos............. van Koos. {7-27}
(tekst: S. Huisman.)

Na een vorig schrijven, betreffende mijn absentie bij Sparta`59 - Olde-
boorn wegens geldgebrek, waren er genoeg mensen die mij bij een 
eventuele herhaling wel wilden steunen. Vooral de mensen (nou ja, boe-
ren en ex-boeren) die de 65 jaar geworden Henny Dijkstra hulde kwamen 
brengen, bleken de bewuste zaterdag nogal bereid tot financiële steun. 
Dit waren dan wel agrariërs met de schaapjes vermoedelijk al op het dro-
ge. Als men weer “beneden zijn theewater”is (en nog niet van gedachten 
veranderd) kan men storten op giro nr. 2491078 of bankrek. nr. 3483.15.112. 
Deze beide nummers schreeuwen om aanvulling. Overigens mag men 
ook handje contantje betalen en dat zelfs nog liever. Deze jonge man 
zorgt op zijn beurt wel dat het geld op gepaste wijze wordt besteed b.b. 
in de plaatselijke horecabedrijven. De gehele economie vaart er tenslot-
te wel bij, hoewel onze borrelschenk(st)ers toch al geregeld het water 
opzoeken. Inmiddels is de wedstrijd O`boorn -
Buitenpost achter de rug en hebben we een kostbaar punt verspeeld. 
Geen kat in het bakje deze keer en de meeste spelers waren na afloop 
vroeg uit :de tap”. Harms hoop is en blijft echter het kampioenschap en 
dat hebben ze nog steeds in eigen hand.



Tjitze Brandsma 1e elftal 17 doelpunten

Gerben Bouma 1e elftal 8 doelpunten

Rik van Santen 2e elftal 7 doelpunten

Anno Huisman 1e elftal 4 doelpunten

Jentje Brandsma 2e elftal 3 doelpunten

Arnold Oosterbaan 1e elftal 2 doelpunten

Jurrit Dijkstra 2e elftal 2 doelpunten

Iwan Huitema 2e elftal 2 doelpunten

Johannes van der Wal 2e elftal 2 doelpunten

Dani van Warmerdam 2e elftal 2 doelpunten

Ophir Ashur 2e elftal 1 doelpunt

Arnold Hobma 2e elftal 1 doelpunt

Jelle Postma 2e elftal 1 doelpunt

Tom Proot 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




