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Kabouters nieuws
Op 7 maart zijn we weer gestart met de training
van de minipupillen ( de kabouters). Bedoeld voor
kinderen van 4 tot 6 jaar, waarbij wij hen op een
speelse manier de beginselen van het voetbalspel
bijbrengen. Heb je zelf kids in deze
leeftijdscategorie of heb je vrienden, buren of
andere bekenden met kids die graag willen
voetballen: er is de mogelijkheid om een maand
lang gratis mee te trainen! Inmiddels zijn er al een
aantal kabouters die succesvol de stap naar de F'jes hebben gemaakt.
Trainingstijd: dinsdagmiddags van 16:00 tot 16:45.

SPONSORLOOP V.V.

OLDEBOORN

Wanneer op vrijdag 7 april op het voetbalveld om 18.30.
Voor wie, de jeugd en de ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Achtergebleven kleding
Er blijft nog wel eens wat liggen in de boxen, dit wordt in een doos
neergelegd in de hal van de kantine, de doos begint een beetje overvol te
raken dus alles wat overblijft na aankomend weekend gaat de
kleidingcontainer in. Dus ben je iets kwijt, dan kun je as zaterdag 1 april
vanaf 8.30 tot 13.00 of zondag 2 april vanaf 11.00 tot 17.00 of tijdens een
training als de kantine open is, kijken of het er tussen zit. Om te voorkomen
dat er spullen blijven liggen (vooral van de jeugd) is het misschien handig
dat ouders en/of leiders de boxen na de wedstrijden/ trainingen even
checken of er nog iets ligt. Alvast bedankt!

Zondag 30 april as speelt Oldeboorn1 thuis tegen
Akkrum 1, daar wil iedereen natuurlijk bij zijn! Om
deze derby gezellig af te sluiten, komen de Melody
Makers spelen zodat de voetjes van de vloer kunnen!

Oldeboorn 2 – PSV Poortugaal
20 mei 14.00
Beste voetballiefhebbers
De tweede helft van het seizoen is alweer in volle gang. Ook voetbalschool
TarvaPro is weer begonnen met trainen bij de voetbalvelden van VV
Gorredijk. Met de ervaring opgedaan uit hun professionele carrières willen
de coaches Niklas Tarvajärvi en Bart de Groot de gemotiveerde kinderen
helpen om zich te ontwikkelingen als voetballers/sters.
Wil je ook een betere voetballer worden? Schrijf je dan in voor een
trainingspakket van 8 trainingen voor €119,- inclusief kledingpakket.
Data 8 trainingen:
09 apr. 15.15-16.15
07 mei 15.15-16.15
16 apr. 15.15-16.15
14 mei 15.15-16.15
23 apr. 15.15-16.15
21 mei 15.15-16.15
30 apr. 15.15-16.15
28 mei 15.15-16.15
Inschrijven?
Stuur een email naar info@tarvapro.nl met daarin de volgende gegevens:
- geef aan dat het om het trainingspakket van 8 trainingen gaat
- naam, adres, geboortedatum en kledingmaat
wij nemen daarna spoedig contact met u op om de inschrijving compleet te
maken.
Of ben je heel nieuwsgierig naar ons? Kijk dan onze
website www.tarvapro.nl of stuur een email naar info@tarvapro.nl voor een
proeftraining.
Sportieve groet, Team TarvaPro
TarvaPro bestaat uit gepassioneerde trainers met veel ervaring in het
professionele voetbal. Wij werken heel graag met jeugdige spelers die niets
liever doen dan voetballen. Ons trainersduo bestaat uit Niklas Tarvajarvi en
Bart de Groot.
Niklas is oud Fins international. Deze spits heeft meer dan 10 jaar ervaring
in het profvoetbal en goals gemaakt voor verschillende clubs in onder
andere de Nederlandse, Duitse en Zwitserse competitie.
Bart heeft de hele jeugdopleiding bij SC Heerenveen doorlopen en weet
daardoor als geen ander wat er van jonge spelers wordt gevraagd. Hij
speelde meer dan honderd wedstrijden als centrale verdediger en
middenvelder in het Nederlandse profvoetbal.

Piet`s overzicht
(en het afscheid van Danny…)
Het volgende kwam mij afgelopen weekend vanuit
een zeer betrouwbare bron ter ore voorafgaand aan
de cruciale wedstrijd Bulgarije – Nederland. Het
betreft het bekend maken van de opstelling en de
speelwijze van “onze” jongens door de
bondscoach: “Jongens, hierbij even de opstelling
voor de “relatief” eenvoudige wedstrijd in Sofia tegen een matige
tegenstander, Bulgarije. We hebben als technische staf Bulgarije diverse
keren bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat dit team, met spelers
als Manolevje (het “lachertje” van Gijpie) en Michajlov (het voormalig
ballenvangertje van FC Twente) door ons niet serieus kan worden genomen,
en dan speelt er ook nog een Popov, maar volgens ons was dat in vroegere
jaren een bekende clown, en is dit daar een nakomelingetje van. Kortom
vandaag (zaterdag j.l.) lijkt het ons een appeltje eitje te gaan worden. We
gaan spelen in de volgende formatie. In het doel Jeroen Zoet (omdat je elke
wedstrijd bij PSV speelt). Achterin van rechts naar links Karsdorp (omdat
je zo lekker kunt “rennen”, en verdedigen vandaag niet nodig is). In het
centrum De Ligt (ondanks je jonge leeftijd van 17 jaar voorzie ik geen
enkel probleem, en je speelt in een ingespeelde geroutineerde achterhoede,
met naast je Bruno Martins Indi, die alleen de afgelopen anderhalf jaar niet
meer als international heeft gespeeld, maar dat is geen enkele
belemmering…). Als linksback speelt m’n eigen zoon Daley. Hij gaat
vandaag diverse keren de bal terugspelen en vooral breed leggen. Succes
verzekert!!! Het middenveld wordt bezet door Wijnaldum, Klaassen en
Strootman. Als daar geen dynamiek en loopvermogen in zit dan weet ik het
ook niet meer….Voorin starten we met linkspoot Robben op rechts…In de
spits Bas Dost en op links moet ook iemand staan, en daar lijkt Promes me
wel geschikt voor. Dus mannen, uit de opstelling blijkt wel dat we voor een
speelwijze kiezen waarin we van achteruit de ballen heel langzaam gaan
inpassen d.m.v. een verzorgde opbouw. Kunnen we de bal niet vooruit
spelen, dan gaat ie zeer snel terug, en anders even breed. Ondanks het
dynamische middenveld gaan we de ballen niet diep spelen, want ik heb
werkelijk geen idee wat Bas Dost met die hoge ballen moet. Voorzetten
vanaf de achterlijn is ook niet nodig. De buitenspelers kunnen beter maar
naar binnen komen om de combinatie met Bas Dost over de grond te
zoeken. Het allerbelangrijkste is dat we de bal zeer rustig blijven
rondspelen, en eventueel het initiatief bij Bulgarije leggen. Ik verwacht niet
dat zij daar ook maar iets mee doen. Mochten we wel snel op achterstand
komen dan veranderen we niks aan de speelwijze. Lekker je eigen dingen

blijven doen. Overigens maken we niet veel kans meer om beste 2e in de
groep te worden, dus doe vanavond rustig aan, want dinsdag a.s. wacht ons
weer een zware oefenwedstrijd in Amsterdam tegen Italië. Ik zou zeggen
veel plezier en geniet ervan”. Inmiddels weten we allemaal hoe het is
afgelopen…..Daarom is het voor Piet de Winter ook zo jammer dat hij net
weer bij ons cluppie heeft bijgetekend. Net nu er weer een vacature is
vrijgekomen in het Zeister Bos. De KNVB heeft nu volgens welingelichte
bronnen Patrick Kluivert benadert als bondscoach, aangezien men bij de
grote Bond ook wel van een “gokje” houdt. Wat een soap allemaal, maar
gelukkig is er toch nog iemand blij, want ja Vladimir P. uit Moskou zat
eigenlijk niet zo op Nederland te wachten in 2018 met al dat gezever over
de Oekraïne en MH-17 e.d. Dit probleem heeft zichzelf dus ook opgelost.
Laten we dan ook maar snel overgaan tot de orde van de dag. Oldeboorn 1
hield z’n woord door de laatste 2 wedstrijden winnend af te sluiten. Black
Boys ging met 5-1 over de knie, maar tegen Aengwirden was het een
benauwde 2-3 overwinning, maar ook dat is voldoende (Danny!!!). Zondag
komt VWC langs en de week erop gaan ze naar Irnsum. Dat gaat minimaal
4 punten opleveren, hoewel Irnsum altijd een stugge tegenstander is voor
Oldeboorn. Ik ga m’n collega Cor deze keer maar niet “even kietelen”….
Oldeboorn 2 zag de thuiswedstrijd tegen Geel Wit (Ameland) worden
afgelast. Afgelopen zondag mochten ze naar het Kalverdijkje in
Leeuwarden, maar daar hebben ze weinig plezier aan beleefd…een 6-1
nederlaag tegen Leovardia 2. Zondag thuis dan maar tegen FVC 5 en een
week later maar weer naar Leeuwarden. Dan tegen Friesland 4. Een paar
puntjes zo mooi zijn. Oldeboorn 3 blijkt af en toe nogal wat problemen te
hebben om een voltallig elftal op de been te brengen. Er wordt regelmatig
gebruik gemaakt van onze JO17 spelers (die ook bij het 2e elftal regelmatig
acte de présence geven). Waar zijn al die senioren gebleven??? Tegen
Renado kwamen ze net wat te kort en gingen ze met een 6-4 nederlaag
huiswaarts. Afgelopen zondag wisten ze dan toch Bakhuizen 2 maar mooi
even op een 5-3 nederlaag te trakteren. Zondag op naar Stobbegat en de
week erop thuis tegen LSC. Oldeboorn 35+ gaat op vrijdag 31 maart in
Delfstrahuizen weer de arena in tegen Delfstrahuizen, LSC en Langweer.
Een week later spelen ze weer een toernooi, en nu dan in Sneek. Een druk
programma voor onze ouwe lullen. Veel plezier ouwetjes! Oldeboorn VR
(Vrouwen) gaan het ook weer proberen. Ik heb begrepen dat ze momenteel
zelfs al 2 keer per week trainen, dus op vrijdag 31 maart a.s. kunnen in
Harlingen de volgende teams hun borst(en) maar nat maken; Bolsward,
MKV en Harlingen. Go ladies!!! Oldeboorn JO17 leed een wel heel grote
nederlaag tegen laagvlieger Leovardia (8-2). Gelukkig wisten ze dit
afgelopen zaterdag weer goed te maken door Akkrum met 3-0 te verslaan.
Zaterdag mogen ze weer thuis spelen en wel tegen GAVC en daar hebben

ze nog een appeltje mee te schillen. De week daarna op naar Joure, en om 3e
te willen blijven in de competitie zullen ze deze ploegen wel achter zich
moeten zien te houden. Akkrum/Oldeboorn JO15 heeft de 2 laatste
wedstrijden niet in winst om weten te zetten. Verlies was er tegen Bolsward
en Gorredijk. De puntjes moeten de komende weken worden gehaald tegen
Friesland en FVC. Oldeboorn JO13-1 wist knap te winnen bij SWZ Boso
Sneek (4-6), maar helaas viel het balletje afgelopen zaterdag net 1 keer
teveel in het verkeerde doel, 2-1 verlies bij CVVO. Zaterdag de draad weer
oppikken thuis tegen LSC en een week later maar weer naar Lemmer, en
hopelijk nu met een beter resultaat tegen Lemmer. Oldeboorn JO11-1
kwam tegen Udiros net met 3-2 tekort. Afgelopen zaterdag mochten ze
volgens mij uitrusten. Zaterdag a.s. op naar Heerenveen. De week erop
thuis tegen GAVC, en die mag je NOOIT verliezen!! Oldeboorn JO11-2
stond genoteerd voor een wedstrijd in Joure op 18 maart, maar ik heb geen
uitslag kunnen ontdekken. Afgelopen zaterdag gingen ze behoorlijk de
bietenbrug op met een 10-2 nederlaag in Gorredijk. Zaterdag a.s. in Sint Jut
tegen DWP maar weer even wat rechtzetten, of anders de week erop thuis
tegen Jubbega. Oldeboorn JO9-1 wist Jubbega er met 5-3 onder te krijgen.
Ze mochten zaterdag j.l. even uitrusten van deze overwinning. Zaterdag a.s.
spelen ze thuis tegen de buren uit Nijbeets (Blue Boys), en het kan niet op,
want een week later alweer een echte onvervalste derby in en tegen
Akkrum. Oldeboorn JO9-2 kreeg met 3-6 klop van Heerenveen, maar niet
getreurd want een week later winnen ze “gewoon” weer even met 5-1 van
IJVC. Het kan verkeren zei Bredero al…Zaterdag ontvangen ze
Scharnegoutum en op 8 april gaan ze naar ONS Sneek om wat puntjes op te
halen. Allemaal maar weer veel plezier gewenst, en ondergetekende staat
niet in voor de gevolgen van alle geschreven onzin die de revue hier
passeert….maar toch ben ik er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe
je het moet doen, want anders zou ik het niet doen (JC). Ciao.

Uit onze clubbladen (27)
Toegetreden nieuwe leden: D. Akkerman, H. Bekkema, Jac. Wagenaar, A.
Nijholt, H. v/d Heide, J. Kramer. Ate en Oene hebben met hun
donateursactie een formidabele prestatie geleverd. Zij hebben 12 nieuwe
donateurs geboekt. Van harte bedankt en gefeliciteerd.
(overgenomen uit clubblad 4 – 5e jaargang – 30 september 1964)
Afgelopen week zijn er bij de wedstrijd Arum – Oldeboorn dingen
voorgevallen die op een sportveld niet thuis horen. Ook na afloop hebben
enkele Oldeboorn mensen zich niet onbetuigd gelaten. Wij willen hier niet
verder op ingaan maar wij beloven de betrokkenen dat hierover de laatste
woorden nog niet gesproken zijn. Het moreel is wel heel ver gedaald bij het
eerste.
(overgenomen uit clubblad 8 – 5e jaargang – 18 november 1964)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een aanvaller schiet op doel. De doelverdediger stopt de bal en deze rolt
naar een medespeler. Deze speelt de bal terug naar zijn doelverdediger toe
door te gaan liggen en de over de grond rollende bal terug te koppen. Hoe
zal de scheidsrechter moeten handelen?
A. hij laat doorspelen, want het toespelen gebeurde niet met de voet
B. hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de
doelman de bal op pakt
C. hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de
medespeler de bal terugkopte en deze krijgt geel wegens het omzeilen van
de spelregel
D. hij fluit af en geeft een indirecte vrije schop tegen de doelverdediger
voor het oppakken van een toespeelbal en geeft de doelman geel voor
onsportief gedrag
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn neemt in slotfase afstand van Black Boys
Op zondag 19 maart mocht Oldeboorn thuis aantreden tegen Black Boys.
De gasten uit Sneek die normaal ook in een zwart tenue spelen, hadden
vandaag rode shirts aan. Bij Oldeboorn was er één wijziging in de
opstelling ten opzichte van een week eerder tegen Read Swart. Bouke Paul
Kleefstra verving vandaag de verleden week geblesseerd geraakte Sietse
van de Brink. Laatst genoemde moet 4 tot 6 weken toe kijken met een
enkelblessure. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes W, Tom –

Johannes N, Bouke Paul, Max, Anno – Robert en Hotse. Wissels: Ate,
Arnold en Tim. Bij Black Boys waren de personele problemen groter, zij
verschenen met een veredeld tweede elftal aan de aftrap. Vanaf de eerste
minuut nam Oldeboorn het heft in handen. En al snel bleek dat Dennis een
rustige middag zou krijgen. De gasten uit Sneek knokten voor wat ze waard
waren, maar kwamen zelf niet tot kansen. Alle lange ballen waren een prooi
voor de Boarnster defensie. Het tempo bij Oldeboorn lag in de eerste helft
niet hoog genoeg, dus Black Boys bleef lang overeind. Er waren een paar
kleine kansjes voor Robert, Hotse en Bouke Paul. Toch kwam Oldeboorn
voor rust op een 1-0 voorsprong. Op het middenveld onderschepte Anno
een bal, en met een simpele steekpass zette hij Hotse alleen voor de keeper.
Hotse bleef uiterst koel en schoof de bal langs de keeper in de goal. Vlak
daarna was Anno met een hoogstandje dichtbij de 2-0. Hij controleerde een
hoge bal, hield hem nog een paar keer hoog en schoot daarna uit de draai
rakelings over de goal. Ook twee kopballen uit corners van Bouke Paul en
Wietse troffen geen doel. In de eerste helft hoefde Dennis maar één keer
handelend op te treden. Een vrije trap werd goed langs de muur gekruld,
maar door Dennis naar buiten weg gebokst. Zo ging Oldeboorn met een
minimale voorsprong rusten. Oldeboorn wilde op dezelfde voet doorgaan,
maar de tweede helft was nog maar net bezig en Black Boys zette een snelle
aanval over de linkerkant op. Via één keer raken kwam Oldeboorn er niet
tussen. De voorzet was perfect en de spits nam de bal gelijk op de pantoffel
en schoot de bal die tussen Tom en Johannes W in viel hard en diagonaal
langs Dennis. Oldeboorn was daarna even een fase onrustig en Black Boys
zette aan. Oldeboorn wist toch het heft in handen te nemen. Robert werd
steeds dreigender, en liet met zijn bekende dribbels de tegenstander vaak
zijn hielen zien. Zijn vizier stond eerst niet op scherp. Een diagonaal hard
schot ging rakelings voor de goal langs. Niet veel later kwam hij alleen op
de keeper af, maar laatst genoemde stopte hem af. Na een dik uur spelen
viel voor Oldeboorn de 2-1. Een scherpe corner van Robert werd door de
keeper verkeerd in geschat. Hij liet de bal door de handen glippen waarna
de bal in de goal verdween. Bouke Paul gaf de bal nog een laatste zetje,
maar dit gebeurde nadat de bal de lijn al gepasseerd was. Vlak daarna kreeg
Black Boys nog een grote kans. Een hoge bal viel over de verdediging.
Johannes W liep goed het gat dicht en kreeg een zet in de rug, waardoor de
bal via zijn scheenbeen richting Dennis ging, die de bal in de handen pakte.
De scheids floot, vrije trap voor Oldeboorn zou je denken, maar de scheids
gaf een indirecte vrije trap voor een terugspeel bal. De bal lag op zo’n
zeven meter van de goal, en werd gelukkig hard over geschoten. Daarna
was het wachten op de 3-1. Nadat Robert nog een grote kans had laten
liggen, was het Hotse die de bevrijdende 3-1 scoorde. De actie van Robert
die daar aan vooraf ging was van grote schoonheid. Ook de sleepbeweging

waarmee Hotse de verdediging en keeper te kijk zette mocht er zijn. Het
geloof was wel weg bij Black Boys, en Oldeboorn kon aan het doelsaldo
werken. Ate kwam Bouke Paul aflossen. In de laatste 10 minuten wist
Robert de score nog op te voeren. Beide keren werd hem geen strobreed in
de weg gelegd door Black Boys. De 4-1 kwam op een steekpass van
Johannes N. De laatste assist kwam van Anno. De goals waren identiek.
Beide ballen vlogen laag in de linkerhoek langs de keeper. Tim en Arnold
mochten ook nog even mee doen voor Anno en Johannes N. Zo boekte
Oldeboorn uiteindelijk een simpele overwinning, maar de ploeg maakte het
zich zelf nog onnodig lastig. Volgende week gaan we op bezoek bij
Aengwirden in Tjalleberd.

Oldeboorn met hangen en wurgen langs Aengwirden
Op zondag 26 maart ging Oldeboorn op bezoek bij Aengwirden in
Tjalleberd. De thuiswedstrijd was een waar doelpuntenfestijn waarin
Oldeboornmet 6-4 zegevierde. Oldeboorn kon vandaag niet beschikken
over Robert van Roeden. De topscorer van de 4e klasse A en een plaag voor
elke defensie ontbrak vanwege een schorsing door praat kaarten. Hij werd
vandaag vervangen door Ringo Crone. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse,
Johannes W, Tom – Johannes N, Bouke Paul, Ringo, Max – Hotse en
Anno. Wissels: Ate, Tim en Jan Hendrik. Vanaf de aftrap ontstond een
rommelig duel. Oldeboorn probeerde te voetballen, maar was in balbezit
erg slordig. Ook lag er veel te veel ruimte tussen de linies. De thuisploeg
hanteerde snel de lange bal. De meeste werden snel onderschept, maar de 2e
ballen op het middenveld waren veelal een prooi voor de thuisploeg. Toch
was het Oldeboorn die naar een kwart wedstrijd op een 0-1 voorsprong
kwam. Een voorzet van Tom viel in de 16. Aengwirden kreeg de bal niet
weg, en uit de draai was het Anno die de bal langs de keeper schoot. Je zou
verwachten dat de voorsprong voor wat meer rust zou zorgen. Dit gebeurde
niet, en het was aan Dennis te danken dat het niet al snel weer gelijk stond.
Met een aantal cruciale reddingen hield hij zijn ploeg op de been. De
aanvallers van Aengwirden verschenen kwamen twee maal alleen op
Dennis af. Beide keren kwam Dennis als winnaar uit de strijd. Ook had hij
een antwoord op een zwabberende vrije trap van de thuisploeg. In twee
instanties wist hij de bal over de lat te tikken. Aan de andere kant kreeg
Hotse nog een prima schietkans, zijn schot uit een voorzet van Ringo ging
rakelings voor de goal langs. Vlak voor rust ontstond er nog een scrimmage
voor de goal, waarbij Johannes W op het laatste moment het schot kon
voorkomen. Uit de corner kwam geen gevaar meer. In de 2e helft
verwachte Oldeboorn een stormend Aengwirden, maar dit bleef uit. Het
was Oldeboorn dat in het begin van de tweede helft de score snel wist uit te

breiden. Uit een voorzet van Hotse raakte Johannes Nijdam de bal precies
zo, dat de bal tussen de keeper en verdediger over de lijn rolde. Niet lang
daarna stuurde Max met een prima pass de diepte in. Anno behield het
overzicht en zag Hotse helemaal vrij staan. Laatstgenoemde schoot de hoge
voorzet met een volley prima langs de keeper, 0-3. Deze voorsprong zou de
ploeg niet meer weg mogen geven. Maar door het opportunistische spel van
de thuisploeg kwam Oldeboorn toch nog in de problemen. Tim kwam in het
veld voor de geblesseerde Ringo. En Ate mocht in de slotfase de moe
gestreden Bouke Paul vervangen. Oldeboorn werd steeds verder terug
gedrongen, en kon de bal niet meer in de ploeg houden. Elke gevaarlijke bal
werd blind weg geschoten. Na een paar gevaarlijke corners achter elkaar
wist Aengwirden zo’n tien minuten voor de tijd de 1-3 te scoren.
Aengwirden kwam knap door via de rechterkant. Vanaf de achterlijn werd
een voorzet gegeven, welke tussen een aantal spelers klutste. De afvallende
bal werd door een middenvelder van Aengwirden binnen geschoven. De
thuisploeg ging daarna alles of niets spelen. Uit een lange trap naar voren
ontstond een penalty. Dennis wist de bal niet klem te krijgen. Uiteindelijk
dook hij op de bal. De spits van Aengwirden deed net voorkomen dat
Dennis een overtreding maakte en liet zich over de keeper heen vallen. De
scheids trapte erin en gaf een strafschop. Deze werd strak in de hoek langs
Dennis geschoten. In de minuten die volgende bleef Oldeboorn met hangen
en wurgen overeind. Toen de scheids na 92 minuten af floot overheerste bij
Oldeboorn de opluchting, De drie punten waren binnen. De manier waarop
was misschien niet mooi, maar daar ging het niet om. Door de andere
resultaten van dit weekend deed Oldeboorn hele goede zaken met het oog
op plaats drie op de ranglijst. Volgende week komt laagvlieger VWC op
bezoek in Oldeboorn.

Interfjoetje
Naam: Mirjam Stolk
Geboren: 27 september 1970
Speelt in: Het damesteam van Aldeboarn
Roken/alcohol: ik rook niet meer gelukkig. Ik drink alcohol op zijn tijd.
Kan sex voor de wedstrijd: Geen idee
Beste boek: Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist
Beste film: Peter en de draak
Beste acteur en/of actrice: Robin Williams
Lievelingskost: Hollandse pot
Hobby,s: Voetbal, koken, fietsen en er op uit gaan
Mooiste man en/of vrouw: Orlando Bloom
Favoriete club: Breakfast club
Favoriete speler: Arjen Robben
Beste trainer: August Faber ;-)
Slechtste trainer: Geen idee
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Heerenveen
Favoriete televisieprogramma: Klusprogramma’s
Favoriete televisie presentator: Sofie Hilbrand
Kwal van de televisie: Peter van der Vorst
Favoriete muziek: Coldplay
Onderschatte voetballer: Mark Goerres
Overschatte voetballer: Geen
Hoogtepunt: Geboorte van de kinderen
Dieptepunt: 9/11/2001
Beste krant/tijdschrift: EMDR magazine
Een hekel aan: Slachtoffers
Bewondering voor: Doorzetters
Kwal van de voetballerij: Geen idee
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Leonardo da Vinci
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Daan en Anne Jasper
Voetbal is: Een fijne manier om te bewegen

Denkt een ieder weer aan de
wedstrijdverslagen?!?!?!?!
zwartwitten@vvoldeboorn.nl

Piet van der Feer Bokaal
Robert van Roeden

21

Age de Jong
Anno Huisman
René van Kalsbeek
Pieter Poepjes
Arnold Hobma
Arnold Oosterbaan
August Faber
Hotse Dekker
Sietse v/d Brink
Iwan Huitema
Ate Bergsma
Aalzen Bergsma
Siete Veenstra

17
11
8
8
6
6
6
5
4
4
3
3
3

Johannes Nijdam
Ringo Crone
René Spinder
Tsjerk Akkerman
Johannes v/d Wal
Wietse Huisman
Bouke Paul Kleefstra
Dennis Faber
Tim Tjoelker
Patrick Antonissen`
Peter Krako
Martin Meester
Rik van Santen
Ronald van Warmerdam

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO17 – Heerenveense Boys JO17 2-1
Zaterdag 11 maart speelden we onze eerste wedstrijd na de winterstop weer.
De eerste wedstrijd tegen Akkrum was afgelast omdat ze geen genoeg
spelers hadden. We moesten van de nummer laatst toch wel makkelijk
kunnen winnen maar dat gebeurde niet zo gemakkelijk. In een leuke
spannende wedstrijd wisten we toch nog net met 2-1 te winnen. Doelpunten
waren van onze buitenlanders Daan en Erben. Volgende week op naar
Leovardia uit Leeuwarden.

Leovardia JO17-3 – Oldeboorn JO17-1
Zaterdag 18 maart moesten wij uit tegen leovardia,in de eerste minuut
stonden wij al gelijk 1_0 achter,echter ging het niet goed het werd al snel
2_0 3_0 4_0 en toen 5_0,jippie erben scoorde toch nog een doelpuntje voor
ons 5_1,toen hadden we rust,daarna scoorde iwan de 5_2,daarna helaas
6_2,7_2,ende eindstand werd 8_2,volgende keer beter.
Groeten Cedric Kok.

SWZ Boso Sneek JO13-4 vv. Oldeborn JO13-1
Zaterdag 18 maart moesten wij uit tegen SWZ Boso Sneek voetballen. Wij
kwamen al best snel op achterstand 1-0 en daarna 2-0 daarna rust. Na de
rust werd het 2-1 gemaakt door Jentje daarna 3-1. Door Jentje 3-2 Daarna
werd het 3-3. Door Kyran werd het 3-4. Daarna 4-5 door Lyanne en de 4-6
ook door Jentje eindstand 4-6 . Daniëlle van der Meulen

Tijnje JO11-1 - Oldeboorn JO11-1 van 3 maart
We hebben tegen Tijnje gespeeld
net iets eerder dan de 1ste helft begon kregen we te horen dat we 9 tegen
9 gingen spelen. Na de eerste 5 minuten hadden we het eerste
goal binnen het goal is gemaakt door Jesse. Daarna had Mees
nog gescoort dus het was 2-0. Het derde goal is ook gemaakt door Mees.
We gingen met 3-0 in de rust. De 2de helft ging minder goed. Het werd snel
3-1 en daarna nog 3-2 en daarna 3-3. Toen gingen we op de doel
schoppen. Rimer en Joris waren de enige van Aldeboarn die
hebben gescoort op goal. Er was ook maar 1 iemand die van Tijnje scoorde.
Groetjes, Sjoerd Sixma

Gorredijk JO9-5 Oldeboorn JO9-1
Aldeboarn F1- Gorredijk 11 maart
We gingen met de auto naar Gorredijk. Iedereen had zin om te voetballen.
In de eerste helft stond het 5-0.
We waren blij en in de tweede helft ging het ook goed. Thomas had 2 goals
gemaakt en ik 6. Iedereen heeft goed gespeeld!
We hebben met 9-1 gewonnen! Fokko Tamminga

Oldeboorn Jo9-1 - Jubbega Jo9-3.
Om 9.00 moesten de jongens van F1 tegen Jubbega F3 spelen.
Er was in ieder geval meer tegenstand in deze wedstrijd.
Door een doelpunt in eigen doel kwam oldeboorn op voorsprong.
Al snel wist Fokko 2-0 te maken. Net voor rust maakte Fokko 3-0.
In de tweede helft was er een mooie redding van Jesse. Pier wist bijna te
scoren. Jubbega scoort weer.
Sander scoort 4-1, daarna maakt Thomas een doelpunt 5-1 .Jubbega scoort
nog 2 keer.
Eindstand 5-3 Marijke Nicolai

18 maart 2017 VV Oldeboorn JO9-2 tegen Heerenveen JO9-10
We begonnen om 10 uur met de wedstrijd tegen Heerenveen. De eerste
kans was voor ons, maar jammer genoeg stonden we al snel achter. Het was
een spannende wedstrijd, en met goed verdedigen en een paar mooie
doelpunten van Thomas deden we goed mee. In de rust stonden we wel met
2-4 achter. Na de rust ging Wietske op doel. Er werden nog een paar
doelpunten gemaakt door ons en de tegenstanders. Uiteindelijk hebben we
de wedstrijd niet gewonnen: uitslag 3-6 voor Heerenveen. De volgende
wedstrijd gaan we gewoon weer proberen om te winnen.
Groetjes, Jurre Dekker

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is C: Hier wordt dus duidelijk de truc toegepast voor
het omzeilen van de regel dat de doelman de bal niet mag aanraken met zijn
handen nadat deze doelbewust door een medespeler met de voet is
toegespeeld. Daarom is de hervatting een indirecte vrije trap op de plaats
waar de bal door de verdediger werd toegespeeld (weliswaar met het
hoofd). De persoonlijke straf is een gele kaart voor het omzeilen van
de spelregel (onsportief gedrag).

Kantinedienst
Zaterdag 1 april
08.15-1015
Ouders van Wesley Wagenaar en Jorn Brouwer
10.15-sluit
Ouders van Jurrit Dijkstra en Jarno Doornekamp
Zondag 2 april
09.30-12.45
Anno Huisman en Robert van Roeden
12.45-sluit
Jo Dekker en Jan Hendrik v/d Wal
Zaterdag 8 april
08.15-10.00
Ouders van Mees Beeuwkes en Ralf Grotemhuis
10.00-sluit
Ouders van Atte de Haan en Tygo Hylkema
Zondag 9 april
09.00-12.15
Hotse Dekker en Robin Faber
12.15-sluit
Arjen v/d Bij en Bart de Vreese
Zaterdag 15 april
08.15-10.15
Ouders van Joris van Rooyen en Huub Hofstede
10.15-sluit
Ouders van Wesley Idzenga en Hessel Heerma
Zondag16 april
09.00-12.15
Dennis Faber en Henk de Jong
12.15-sluit
Tim Tjoelker en Jelle Jacob de Vries

Wedstrijdprogramma
Vrijdag 31 maart 35+ (Delfstrahuizen)
Delfstrahuizen – Oldeboorn
Oldeboorn – LSC 1890
Langweer – Oldeboorn

19.30
20.00
20.30

Vrijdag 31 maart Vrouwen (Harlingen)
Oldeboorn VR1 - Bolsward VR3
MKV`29 VR3 – Oldeboorn VR1
Oldeboorn VR1 – Harlingen VR3

19.30
20.00
20.30

Zaterdag 1 april
Oldeboorn JO17-1 – GAVC JO17-2
Akkrum/Oldeboorn JO15-3 – Friesland JO15-1
Oldeboorn JO13-1 – LSC 1890 JO13-4
Heerenveen JO11-8 – Oldeboorn JO11-1
DWP JO11-4 – Oldeboorn JO11-2
Oldeboorn JO9-1 – Blue Boys JO9-1
Oldeboorn JO9-2 – Scharnegoutum JO9-2

11.00
13.00
09.30
11.30
10.00
09.00
10.00

Zondag 2 april
Oldeboorn 1 – VWC 1
Oldeboorn 2 – FVC 5
FFS 2 – Oldeboorn 3

14.00
10.30
11.00

Vrijdag 7 april (Sneek)
Delfstrahuizen – Oldeboorn
Oldeboorn – LSC 1890
Langweer – Oldeboorn

19.30
20.00
20.30

Zaterdag 8 april
Joure JO17-3 – Oldeboorn JO17-1
FVC JO15-3 – Akkrum/Oldeboorn JO15-3
Lemmer JO13-1 – Oldeboorn JO13-1
Oldeboorn JO11-1 – GAVC JO11-3
Oldeboorn JO11-2 – Jubbega JO11-4
Akkrum JO9-3 – Oldeboorn JO9-1
ONS Sneek JO9-4 - Oldeboorn JO9-2

10.30
13.30
10.00
09.00
10,00
09.00
09.00

Zondag 9 april
Irnsum 1 – Oldeboorn 1
Friesland 4 – Oldeboorn 2
Oldeboorn 3 – LSC 1890 5

14.00
12.00
10.00

VV OLDEBOORN
biedt te huur aan:
Partytafels
voor € 2.50 per dag/per tafel

