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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

Piet`s overzicht
De spanning stijgt. Waar stijgt de spanning? In
Aldeboarn? Niet echt, maar wel in de Eredivisie.
In een week tijd is 020 vijf punten ingelopen op
010….en is daarmee op 1 puntje gekomen.
Wordt het dan weer net zo’n slotfase als vorig
seizoen, waarin AJAX op de allerlaatste speeldag
het kampioenschap verspeelde in Doetinchem?
Sjakie Swart krijgt er nog een hartverzakking van
en wordt ’s nachts ook nog regelmatig gillend wakker en schreeuwt dan;
“Brian Smeets”!!!!!!....Misschien wordt hij dan dit seizoen wel op z’n
wenken bedient, maar dat zou ook wel ’s kunnen gaan afhangen van de
Europese wedstrijden van AJAX tegen Schalke ’04 de komende weken.
Deze laatste club lijkt zich afgelopen weekend veilig te hebben gespeeld in
de Bundesliga en kan nu alles zetten op de Europa League. Mocht AJAX
dan ook donderdagavond a.s. geen goed resultaat kunnen neerzetten in de
thuiswedstrijd en de uitwedstrijd dan een formaliteit zou worden, lijkt het
me logisch dat ze dan met een “B-team” afreizen naar Gelschenkirchen
volgende week donderdag. Dan kunnen ze in ieder geval op zondag 23 april
met een sterke en fitte selectie aantreden in Eindhoven tegen PSV. Het is
maar even dat coach Peter het weet….Met deze grillige selectie lijkt het mij
in ieder geval niet handig om op 2 paarden te gokken…Het zal spannend
worden de komende weken. Waar het ook spannend wordt de komende tijd,
is op de burelen van de KNVB. Technisch Directeur Hansie van B. wil
plotseling zomaar zijn functie ter beschikking aan Koning Louis!!! Hoe snel
kan het gaan??? Ik zou zeggen; “Direct doen”!!! Ook met Koning Louis aan
het roer valt er gelukkig altijd wel wat te schrijven.. De boel daar nu eerst
maar ’s even lekker opschudden, en dan met een gezond verstand de juiste
mensen aanstellen, want het kan toch niet zo zijn dat we nu structureel zijn
afgezakt op de FIFA ranking, ver onder allerlei “bananenrepublieken”???
Waar de spanning helaas voor Oldeboorn ver is te zoeken, is in de 4e Klasse
A op zondag. Oldeboorn 1 zakt langzaam weg in het “moeras”. Na weer 2
nederlagen lijken alle kansen op promotie nu wel te zijn verkeken. Ik kan
het uiteraard mis hebben, want soms blijken er aan het eind van het seizoen
allerlei konijnen uit de hoge hoed te kunnen worden getoverd, waarna er
ineens nacompetitie aan de horizon verschijnt, maar het lijkt me dat er deze
keer geen hoge hoed aan te pas hoeft te komen. We gaan er maar vanuit dat
Piet en Wieger de selectie volgend seizoen weer op scherp krijgen en ze
zodoende opnieuw een gooi kunnen gaan doen naar promotie naar de 3e
Klasse. Overigens werden de 2 nederlagen geleden tegen VWC (1-2) en
Irnsum (2-0). Komende donderdag 13 april spelen ze thuis om 18.30 u. de

inhaalwedstrijd tegen Mildam. Zondag a.s. zijn ze vrij, waarna ze op
donderdag 20 april wederom een inhaalwedstrijd spelen. Deze keer om
18.45 u. in Oosterlittens. Zondag 23 april reizen ze dan af naar
Vegelingsoord (FFS). Oldeboorn 2 leek thuis tegen FVC de smaak ineens
te pakken te hebben. De Leeuwarders werden op een 4-1 nederlaag
getrakteerd. Helaas konden onze jongens dit afgelopen zondag niet
herhalen. Tegen Friesland werd met dezelfde cijfers verloren (4-1). De
onderste regionen worden op deze manier niet echt verlaten. Komende
Paaszondag om 10.30 u. spelen ze thuis tegen Read Swart 3. Daarna zijn ze
een week vrij, zoals de meeste teams van de V.V.O.. Oldeboorn 3 lijkt me
inmiddels het zorgenkindje van de V.V.O. te worden. Als er op zondag
maar 4 spelers beschikbaar zijn, dan vraag je je wel eens af……waar
“hangt” iedereen in godsnaam uit?? De wedstrijd in en tegen FFS ging dan
op 2 april ook (weer) niet door. Gelukkig had men kennelijk afgelopen
zondag wel weer voldoende spelers (of “oppas”??). Helaas wist men niet
een positief resultaat te behalen. LSC ging er van tussen met een 1-6
overwinning. Zondag (hopelijk) weer een thuiswedstrijd en wel om 10.00 u.
tegen Mildam 3. Alle kinderen zijn van harte welkom in de prachtige
zandbak op ons sportcomplex, zodat “heitie” even lekker kan “ballen”.
Technisch Directeur “Kat” zorgt voor oppas en overheerlijke “warme
ballen”. Het bestuur zorgt voor hard gekookte eieren die de kinderen dan
kunnen beschilderen. Succes verzekerd!! Oldeboorn 35+ heeft ook weer
een paar toernooitjes “afgewerkt”. Op 31 maart wisten ze Delfstrahuizen en
LSC met 4-1 te verslaan, en afgelopen vrijdag deden ze dat nog ’s dunnetjes
over met 4-0 en 3-0. Op vrijdag 21 april a.s. spelen ze een thuistoernooi
vanaf 19.30 tegen resp……Delfstrahuizen en LSC. Zijn ze elkaar nu
inmiddels nog niet helemaal zat??? Ik voorspel wel 2 overwinningen voor
onze 35-Plussers…Oldeboorn VR streden op 31 maart om de prestigieuze
“Ouwe Seunen” titel in Harlingen, maar helaas na 3 nederlagen ging deze
“Ouwe Seun” helaas aan hun neus voorbij. Zij mogen op vrijdag 21 april
nogmaals proberen de eerste overwinning binnen te harken. Dit keer is
MKV uit Leeuwarden op Sportpark Nijlan de gastheer(vrouw). Veel succes
ladies!! Oldeboorn JO17 behaalde een prima overwinning op GAVC (52), maar afgelopen zaterdag schoten ze zichzelf in de voet. Na een 1-4
voorsprong bij rust, wist Joure uiteindelijk toch nog met 6-5 te winnen
(oude tijden herleefden…..de oudjes onder ons weten vast wel over welke
wedstrijd het dan gaat. Het was, zoals Leeuwarders zeggen, “DKV” en wel
tegen AJAX, met in de gelederen Good Old Abe). Ach, dat is wel erg ver
terug in de tijd…Sorry. Dan maar weer naar de toekomst. Onze jongens
mogen zaterdag a.s. laten zien uit welk hout ze zijn gesneden, want dan
komt de koploper Irnsum/GAVC langs. Wat dachten we van de eerste
nederlaag toebrengen aan de koploper? Dan moet er wel uit een ander

vaatje worden “getapt”…Voor bijna al onze jeugdteams geldt dat er voor de
weekenden van 22 en 29 april geen programma staat ingepland, een enkele
inhaalwedstrijd daar gelaten. Akkrum/Oldeboorn JO15-3 wist met 6-1 te
winnen van Friesland, maar de uitslag van afgelopen zaterdag (FVC uit)
kan ik nog niet boven water krijgen. Dan zaterdag in Akkrum Blauw Wit
maar ff een tikkie geven. Oldeboorn JO13-1 trok met 0-1 net aan het
kortste eind tegen LSC. Van enig herstel was er afgelopen zaterdag sprake,
toen ze met 1-1 gelijk speelden tegen Lemmer. Zaterdag ontvangen ze weer
een ploeg uit Lemmer. Nu echter CVVO. Oldeboorn JO11-1 zag de
wedstrijd in Heerenveen worden afgelast en tot overmaat van ramp ging
GAVC afgelopen zaterdag ook nog eens dwarsliggen. Zij moesten weer zo
nodig met 2-6 winnen…Dan komende zaterdag thuis Tijnje maar verslaan,
en anders op woensdag 19 april maar in de herkansing in Heerenveen de
punten ophalen. Oldeboorn JO11-2 scoorde bij DWP 4 keer, maar DWP
moest dat dan weer met 3 keer vermenigvuldigen…Af en toe is voetbal echt
geen leuk spelletje meer. Sommige begrijpen de intentie van het spelletje
kennelijk niet. Gelukkig Jubbega wel. Zij namen wel genoegen met een 5-2
nederlaag. Zaterdag thuis tegen Langezwaag en dan op 22 april inhalen in
en tegen Joure (spelerspassen meenemen graag!!). Oldeboorn JO9-1 weten
het publiek ook wel te vermaken. Zij hebben iets met het cijfer “Acht”.
Tegen Blue Boys werd het 8-5, en onze westerburen uit Akkrum gingen
zelfs met een 8-0 nederlaag huiswaarts. Zaterdag in Terwispel weer 8?
Oldeboorn JO9-2 wist een verdienstelijk gelijkspel uit het vuur te slepen
tegen Scharnegoutum, maar helaas was ONS Sneek
zaterdag net ietsje te sterk met 2-4. Toch maar weer even 2
keer gescoord!!! Jullie gaan zaterdag naar Nicator in
Leeuwarden, en gescoord gaat er worden!!! Dat was het
dan weer zo vlak voor de Pasen. Even noteren op het
boodschappenbriefje; “extra eieren”…Ik groet jullie
allemaal, en niet teveel van die ….patronen naar binnen
werken de komende dagen, anders hebben we volgend jaar
misschien een niet geplande geboortegolf in ons dorpie.
Overigens als je last hebt van gesmolten paaseieren, dan eet
je ze niet snel genoeg op….Have fun.

Uit onze clubbladen (25)
10 geboden voor den sportieven voetballer.
1 Eerbiedig Uwe tegenstanders. Betracht rechtvaardigheid en billijkheid.
2 Wees niet uit Uw humeur na ene nederlaag, noch overmoedig of
hoovaardig na een overwinning.
3 Respecteer de beslissingen van den arbiter, ook indien gij meent dat ze
onjuist zijn. Elke scheidsrechter maakt fouten.
4 Volg de aanwijzingen van Uw aanvoerder zonder meer op.
5 Geeft U ten vollen gedurende den heelen wedstrijd.
6 Verwacht betere resultaten van Uw spel, alleen door meer oefening, meer
opofferingen en een beter inzicht.
7 Stel er een eer in moeilijkheden te overwinnen. Mopper nooit.
8 Draag ertoe bij de stemming onder Uw ploeggenoten te onderhouden.
Klaag dus nooit.
9 Wees stipt in Uw afspraken
10 Sportman te zijn is een erenaam. Toon dus ook buiten het voetbalveld
zelfbeheersing. Anno 1922
TOPSCORERS - LIJST
De topscorers van de diverse elftallen treft U hieronder aan. Mocht er aan
de een of andere lijst iets mankeren, dan komt dit doordat wij van alle
wedstrijden geen verslag hebben binnen gekregen. Dus voor kleine
onwaarheden onze excuses.
Eerste: Oene Schriemer 5, Dictus Benedictus en Wijbren Huisman ieder 4,
Ate Jeeninga 2 en Siemen Knol 1.
Tweede: Dirk Wagenaar 2, Siemen Knol, Bouke Stremler en Kees Wiersma
ieder 1.
Derde: Dirk Wagenaar 3, Albert Nijholt, Dick van Leeuwen ieder 2 en
Klaas Kramer 1.
A.Jun.: Jelle van der Heide 2 en Jan Kramer 1.
B.Jun.: Henk Bekkema 4, Wietse de Vries, Teake Kramer, Sipke Watzema
en Ate Jeeninga ieder 1.
(overgenomen uit clubblad 8 – 5e jaargang – 18 november 1964)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
De rechtsbuiten stapt over de doellijn om zich aan strafbaar buitenspel te
onttrekken. Kort daarop loopt hij het speelveld weer in en probeert hij de
bal, in het strafschopgebied, te spelen op het moment dat die bal na een
schot op het doel van de doelman terugkomt. Moet de scheidsrechter hier
nog ingrijpen?

A. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en laat hervatten met een indirecte
vrije schop vanaf de plaats waar rechtsbuiten de bal aanraakte.
B. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een
indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter
het spel onderbrak.
C. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal op de zijlijn, waar de rechtsbuiten het speelveld weer in
kwam.
D. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en laat hervatten met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de rechtsbuiten de bal aanraakte.
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Wedstrijdverslagen
Slap Oldeboorn verliest terecht van hekkensluiter VWC
Op zondag 2 april mocht Oldeboorn thuis aantreden tegen hekkensluiter
VWC. De voorbereiding van Oldeboorn was niet geweldig. Op zaterdag
viel Bouke Paul Kleefstra af, hij is drie weken eerder dan gepland vader
geworden van een kerngezonde dochter genaamd Femke. Op
zondagmorgen kwam er nog de afmelding bij van Johannes Nijdam. Zijn
vrouw zat in Valencia, en hij kon geen oppas vinden voor zondagmiddag.
Oldeboorn zou over twee fitte wissels beschikken, namelijk Tim en Ringo.
Alleen kwam laatstgenoemde helemaal niet opdagen, waardoor er nog van
alles geregeld moest worden. Uiteindelijk zaten er drie spelers op de bank
die al 90 minuten met 2e hadden gespeeld, en Johannes van der Wal die ook
al 90 minuten in de benen had moest noodgedwongen aan de aftrap
beginnen. Opstelling: Dennis - Henk, Wietse, Johannes W, Johannes vd
Wal - Max, Tim, Tom, Anno - Robert en Hotse. Wissels: Jan Hendrik,
Stefan en Iwan. Vanaf het fluitsignaal werd al snel duidelijk dat Oldeboorn
een zware middag te gemoed ging. VWC was vanaf minuut 1 feller dan
Oldeboorn en wist de meeste duels te winnen. Met opportunistisch spel
werd het de thuisploeg lastig gemaakt. De ploeg hanteerde veel de lange
bal, en kwam telkens dreigend door over de rechterkant. Tot echte kansen
leidde het nog niet. Halverwege de eerste helft was het Oldeboorn wat toch
op een 1-0 voorsprong kwam. Zwak uitverdedigen van VWC werd gelijk
afgestraft. Robert brak door de defensie, Hotse liep goed mee en zorgde
ervoor dat de defensie moest kiezen. Robert ging voor eigen succes en
schoot de bal hard en laag achter de uitstekende doelman van VWC. Daarna
was VWC het even kwijt en leek Oldeboorn door te drukken. Met dank aan
de prima doelman van de ploeg uit Scherpenzeel bleef het 1-0. Met een
katachtige redding tikte hij een bal van Robert uit de bovenhoek. Vrije
trappen van Anno en Robert leverden niks op. Het laatste kwartier voor rust

nam VWC het heft weer in handen. Na wederom een snelle aanval over de
rechterkant kwam Johannes W net te kort om de bal corner te tikken,
waarna de voorzet kon komen, deze werd langs Dennis binnen geschoten.
Gezien het slappe spel van de thuisploeg, die overal een stap te laat
kwamen was dit ook een verdiende ruststand. In de rust werd Johannes van
der Wal vervangen door Jan Hendrik, hierdoor zakte Tom weer terug naar
de linksback positie. Ook de beginfase van de tweede helft was rommelig.
Veel balverlies aan beide kanten, met vaak VWC als winnaar van de tweede
bal. De eerste twee kansjes na rust waren nog wel voor de thuisploeg. Eerst
schoot Hotse Dekker een voorzet net over. Iets later raakte Anno uit een
corner de bal niet helemaal goed. De bal viel bij Johannes W binnen bereik.
Zijn schot ging ook net over de lat. Daarna vloeiden de krachten bij
Oldeboorn wel weg en werd VWC steeds gevaarlijker. Maar de schoten van
VWC gingen over en naast. De laatste 20 minuten kwam Iwan in het veld
voor de moe gestreden Tim. Iwan had zaterdag al 80 minuten met de JO-17
gespeeld en in de ochtend nog 90 minuten met 2e, dus deze 20 minuten
konden er ook nog wel bij. Zo'n tien minuten voor tijd kreeg Oldeboorn het
deksel op de neus voor het slappe spel. Uit een ingooi werd de bal
ingeleverd. De lange bal over de verdediging werd door Johannes in eerste
instantie nog tegen gehouden. De middenvelder die de bal oppikte gaf een
steekpass na de linkerspits. Deze bal hobbelde langs Wietse en Henk. beide
stonden aan de grond genageld en konden er niet bij waardoor de linkerspits
alleen door kon op Dennis. Met een lage schuiver schoot hij VWC op een
1-2 voorsprong. In de laatste 10 minuten had Oldeboorn de kracht niet meer
om nog langzij te komen. Alleen bij een scrimmage in de 16 schoot Max de
bal nog op een hand van een VWC verdediger, maar de scheidsrechter had
het niet gezien. VWC was nog het dichtst bij een doelpunt. Op de
middenlijn schoot Johannes de bal tegen de hand van een de aanvallende
middenvelder aan. Dit gebeurde van een halve meter afstand en de scheids
liet doorgaan. De speler van VWC ging alleen op Dennis af, maar schoot de
bal net naast. Zo liep Oldeboorn tegen een dure nederlaag aan. Over de 90
minuten gezien was het terecht. VWC was feller en scherper in de duels en
had wel de wil om te willen winnen vandaag. Voor Oldeboorn is het
uithuilen en opladen voor de lastige uitwedstrijd bij Irnsum volgende week.

Oldeboorn vergeet zich zelf te belonen in Irnsum
Op zondag 9 april stond de oude boarnsterhim derby tegen Irnsum op het
programma. De laatste jaren legde Oldeboorn het vaak af tegen Irnsum op
het fysieke vlak. Gisteren waren de rollen eens omgedraaid. Oldeboorn was
fel, en won de meeste duels, en ook de tweede bal was vaak voor de ploeg
uit Oldeboorn. Alleen vergat de ploeg het spel in de score uit te drukken, en

als je dan zelf niet scoort dan gaat de voetbalwet weer in werking. En zo
stond er na 90 minuten een 2-0 eindstand voor Irnsum op het scorebord. Bij
Oldeboorn waren Bouke Paul Kleefstra en Johannes Nijdam weer van de
partij. Opstelling: Dennis - Henk, Wietse, Johannes W, Tom - Johannes N,
Bouke Paul, Max, Anno - Hotse en Robert. Wissels: Ate, Ringo en Iwan.
Vanaf de eerste minuut zette Oldeboorn de thuisploeg vast op hun eigen
helft. In de thuiswedstrijd verloor Oldeboorn de slag op het middenveld, en
kreeg Cor Dijkstra alle ruimte om met perfecte lange ballen te strooien.
Gistermiddag zette Oldeboorn gelijk de druk erop als Cor in bal bezit
kwam. Daardoor kwamen de lange ballen allemaal niet goed aan en had
Oldeboorn de bal snel weer in bezit. Ook de lopende middenvelders van
Irnsum werden prima afgestopt, en zo kwam Oldeboorn in de beginfase
totaal niet in de problemen. Robert van Roeden bezorgde de rechtsback van
Irnsum een zware middag, keer op keer kwam hij door over de linkerkant,
en na een klein kwartier werd hij hard op de rand 16 neer gehaald door
Dijkstra, die gelijk geel kreeg, en de rest van de wedstrijd op zijn tellen
moest passen. De vrije trap leverde niks op. Robert bleef telkens dreigend,
maar tot drie keer toe zag hij zijn inzet rakelings voor de goal langs gaan.
Aan de andere kant werd Irnsum eenmaal dreigend. Bij een klutssituatie in
de zestien kreeg de middenvelder een schietkans die langs de verkeerde
kant van de paal ging. Grootste irritatie vanmiddag aan beide kanten was de
scheidsrechter. Deze leidsman floot zo warrig, dat hij corners gaf terwijl het
een doeltrap was. Negeerde de grensrechters bij vlagsignalen. De man floot
zo zijn eigen wedstrijd, en daar hadden beide ploegen veel moeite mee. Aan
het einde van de eerste helft werd Max met een harde charge tegen het gras
gewerkt. Het zou een dikke gele kaart moeten zijn, maar de scheids spaarde
de speler van Irnsum. Uit de vrije trap kopte Anno de bal diagonaal op de
lat. En zo zat het geluk ook niet mee. En gingen beide ploegen met 0-0
rusten. In de tweede helft ging Oldeboorn op dezelfde voet verder. Gelijk
na rust leek Oldeboorn op 0-1 te komen. Robert stifte een steekpass prima
over de keeper in de goal, maar de grensrechter van Irnsum vlagde hem
onterecht terug voor buitenspel. Dit deed de grensrechter de hele tweede
helft bij elke diepe bal van Oldeboorn. Vlak na de afgekeurde goal werd
Anno in de 16 meter onderuit gehaald. Ook dit moment ontging de
scheidsrechter. Volgens de aanvallers van Irnsum had de bal wel degelijk
op de stip gemoeten. En zo zat het geluk Oldeboorn niet mee. Halverwege
de tweede helft werd Irnsum langzaam aan dreigender. Nadat Dennis eerst
met een geweldige redding op een kopbal van Huistra zijn team in de
wedstrijd hield. Was het in de 67e minuut alsnog raak. Een strakke voorzet
vanaf de rechterkant viel over de verdediging. Henk kon de bal niet
voldoende raken en linksbuiten Fennema kopte de bal strak in de kruising
achter Dennis. En zo keek Oldeboorn tegen een achterstand aan. Binnen de

minuut had Oldeboorn langzij kunnen komen. Bouke Paul brak door over
de rechterkant en zag Robert over het hoofd voor de goal. Hij schoot de bal
wild over de goal. Ate kwam de moegestreden Hotse vervangen, en
Oldeboorn ging meer risico nemen op zoek naar de gelijkmaker. Deze zou
er deze middag niet komen. Het werd uiteindelijk zelfs 2-0. Een scherp
aangesneden vrije trap viel over alle lange mensen van beide teams heen.
De Boarnsters vergaten mee te lopen met Vermeulen, en laatste genoemde
schampte de bal, waarna deze in de verre hoek langs Dennis viel. Na dit
doelpunt was de wedstrijd wel gespeeld. Oldeboorn kreeg nog een grote
kans via Anno. Uit een snel genomen vrije trap van Johannes W, leek hij de
defensie gepasseerd, maar gehinderd door een verdediger speelde hij de bal
net te ver voor zich uit. Johannes N kreeg nog een gele kaart voor een licht
vergrijp is zodoende weer geschorst voor de volgende wedstrijd. Hij werd
in de slotfase nog gewisseld voor Ringo. De laatste kans was nog voor
Irnsum. Uit een voorzet over de linkerkant kopte Huistra de bal nog op de
binnenkant van de paal, waarna Dennis de bal op kon pakken.
Na 92 minuten floot de scheidsrechter voor het einde, en stond Oldeboorn
weer met lege handen in Irnsum. Deze nederlaag verdiende Oldeboorn
vanmiddag zeker niet. Komende donderdag kan Oldeboorn weer aan de
bak. Dan staat thuis de inhaalwedstrijd tegen Mildam op het programma.
Gelukkig voor Oldeboorn verloren de concurrenten voor plek drie
gistermiddag ook. Read Swart verslikte zich ook in VWC (3-2) en Akkrum
versloeg Dronrijp (3-0) Alleen Mildam won ruim van Aengwirden (0-6) en
nadert Oldeboorn op een punt. Komende donderdag zal Oldeboorn de
aanval van Mildam af moeten slaan om zo plek drie in zicht te houden.

Dames
31 maart 2017. Op naar Harlingen met z’n allen! We hadden met elkaar
veel zin om weer 3 wedstrijden te gaan spelen. Eenmaal daar aangekomen
kwamen we er achter dat we moesten spelen op kunstgras……..
hmmmm…. nog nooit eerder gedaan… Oke nou ja weer eens wat nieuws 
De eerste wedstrijd was tegen Leeuwarden. De eerste 10 minuten gingen
(voor ons) best goed. Er werden door de dames van Leeuwarden een aantal
keren goed geschoten op doel echter werden deze goed tegen gehouden.
Helaas uiteindelijk wisten ze de ballen goed te richten en verloren we met
2-0. De tweede wedstrijd was tegen Harlingen…. Hmmm… Eentje om
heeeeeeel snel te vergeten. Deze ging niet goed en verloren we dik met 7-0
De derde wedstrijd tegen Bolsward. Dit was weer een wedstrijd waarin ook
wij zelf weer kansen creëerden. Maar alsnog mocht het voor ons niet baten
en hebben we helaas ook deze wedstrijd verloren met 5-0. Maar jullie
moeten ook weten dat er behoorlijk meer schoten op doel zijn geweest dan

de tegenstanders aan doelpunten hebben kunnen maken! Tja… Waar lag het
dit keer aan? We geven gewoon het kunstgras op de schuld. Want aan onze
enthousiasme ligt het zeker niet!  we hebben veel plezier gehad en daar
gaat het ons om! Wij gaan met z’n allen met goede moed op naar 21 april!
Dan gaan we opnieuw om zelf te scoren en de ballen in ons eigen doel nog
meer tegenhouden! Jeldou van der Krieke

Interfjoetje
Naam: Marieke Lolkama-Boon
Geboren: Ja
Speelt in: Dames
Roken/alcohol: Soms
Kan sex voor de wedstrijd: Nog nooit in dit vraagstuk verdiept. De
wetenschap kan ons er vast meer over vertellen.
Beste boek: Duizend schitterende zonnen
Beste film: A Walk in the Woods
Beste acteur en/of actrice: Morgan Freeman
Lievelingskost: Italiaans
Hobby,s: Mijn gezin, Theater bezoeken, Vriendinnen, de zon!
Mooiste man en/of vrouw: Superman! Dean Cain
Favoriete club: Sc- Heerenveen
Favoriete speler: Dirk Kuijt
Beste trainer: August Faber natuurlijk
Slechtste trainer: Die zijn er volgens mij niet
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Feyenoord
Favoriete televisieprogramma: ‘wie is de mol’
Favoriete televisie presentator: Chantal Janzen
Kwal van de televisie: Barbie
Favoriete muziek: Heden daagse pop
Favoriete andere sport: Schaatsen
Hoogtepunt: De geboorte van de kinderen
Beste krant/tijdschrift: ‘de Linda’
Een hekel aan: Mensen die geen respect hebben voor de ander, allergie
voor ‘hokjes denken’
Bewondering voor: Mensen die hun passie volgen
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Barack Obama
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Donald Trump
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Echt geen idee, ik ben het
(nog  ) niet
Voetbal is: Sportief, fanatiek, team spirit, gezellig en bovenal plezier.
Wat je verder altijd al kwijt wou : Carpe diem, leef je leven!

Piet van der Feer Bokaal
Robert van Roeden
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Age de Jong
Anno Huisman
Pieter Poepjes
René van Kalsbeek
Arnold Hobma
Arnold Oosterbaan
August Faber
Hotse Dekker
Ate Bergsma
Iwan Huitema
Sietse v/d Brink
Aalzen Bergsma
Siete Veenstra
Johannes Nijdam

17
11
9
8
6
6
6
5
5
5
4
3
3
2

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

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

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO17-1 – Akkrum JO17-2
Op zaterdag 25 maart moesten we voetballen tegen Akkrum, we hebben
gewonnen met 3-0.
Ik scoorde zelf de 1-0, Rinse scoorde de 2-0 en Iwan scoorde uit een
penalty de 3-0.
Akkrum heeft eigenlijk bijna geen kansen gehad want wij waren veel beter.
Erben Hof

Oldeboorn JO13-1 – Cvvo JO13-4
Wij moesten zaterdag 25 maart tegen Cvvo.
Het was een best wel spannende wedstrijd.
Want in de eerste 15 minuten stond het nog 0-0.
Maar een paar minuten later scoorde Cvvo de 1-0
Toen was de eerste helft voorbij. In de tweede helft hebben ze ook nog de
2-0 gescoord. Maar in de laatste paar minuten heeft Hessel nog de 2-1
gescoord. Helaas was de wedstrijd daarna afgelopen. Dus de eindstand was
2-1 voor Cvvo. Groetjes Jentje Brandsma

Oldeboorn jo13-1D LSC 1890 jo13-4
We hebben tegen LSC gevoetbald. Ze hebben in de tweede minuut al
gescoord wat heel jammer was.Want na die tijd is geen goal meer gevallen.
Hessel Jelsma

Akkrum JO9-3G - Oldeboorn JO9-1G
Zaterdag 8 april moest het F-1 voetbalteam tegen Akkrum spelen. Nog geen
wedstrijd verloren deze helft van het seizoen. Conditie van de velden in
Akkrum een heuse modderpoel. Het kwam eerst wat moeizaam op gang,
maar eenmaal de smaak te pakken viel het ene doelpunt na het andere. Er
werd gescoord door Fokko, Sander en Pier. Uiteindelijk stand 0-8. Weer
een prachtige overwinning. Het kampioenschap komt steeds dichterbij voor
de jongens. Groeten Anneke en Thomas Brandsma

DWP JO11-4 – Oldeboorn JO11-2
Zaterdag 1 april ( geen grapje ) zijn we naar sint Johannesga geweest . In de
eerste helft moesten we er een beetje in komen.
Al snel stonden we 0-3 achter, oeps!
Aanval van Syb helaas mislukt stand 0-4.
Na nog een goeie aanval van Syb en Yfke werd de stand voor de pauze
helaas 0-6.
Wesley maakt na de pauze een doelpunt, zouden de rollen zijn omgedraaid?
Daan staat op kiep en houd een mooie bal tegen.

En Syb maakt nog een goal, 0ok de tegen partij gaat door en het word 2-7.
Na een aanval van Jelte en Wesley word het 3-9. Wesley maakt zijn 3e
doelpunt.
toch blijft de tegen partij beter, de eindstand word 4-12.

Groetjes van Jelte van der Bij

Pupil van de week
Naam: Storm Schotanus
Leeftijd en team: 9 E2
Op welke plaats speel je: aanvaller
Op welke plaats speel je het liefst: aanvaller
Beste voetballer ter wereld: messi
Beste voetbalclub ter wereld: barcelona
Leukste televisie programma: rtl 7
Doe je ook aan andere sporten: fietsen
Heb je huisdieren: hond en kat
Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Storm schotanus
Wat eet je het liefst: chips
Wat eet je liever niet: spruiten

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is B: De aanvaller mag zich onttrekken aan buitenspel
door zich terug te trekken achter de doellijn naast het doel. Maar hij moet
zich daar wel onthouden van enige beïnvloeding van het spel. Omdat hij dat
echter niet doet, onderbreekt de S. het spel en moet aan genoemde
rechtsbuiten voor het zonder toestemming betreden van het speelveld de
gele kaart getoond worden. Het spel dient te worden hervat met indirecte
vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen de S. het spel onderbrak.

Kantinedienst
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
Zondag 30 april
09.30-12.45
Ynga en Tessa
12.45-17.00
Anet en Bea
17.00-20.30
Jannie en Jan
Zaterdag 6 mei
08.15-10.00
Ouders van Sjoerd Sixma en Lyanne Huitema
10.00-sluit
Ouders van Syb de Jong en Yfke van Maren
Zondag 7 mei
09.00-12.15
Johannes Nijdam en Tsjerk Akkerman
12.15-sluit
Frans Goerres en Patrick Antonissen
Zaterdag 13 mei
08.15-10.00
Ouders van Aniek van Warmerdam en Rimer Wierda
10.00-sluit
Ouders van Storm Schotanus en Sem v/d Veen
Zondag 14 mei
09.00-12.15
Tom Proot en Max Antonissen
12.15-sluit
Martin Meester en Ronald Van Warmerdam
Zaterdag 20 mei
08.15-sluit
Ouders van Hessel Jelsma en Dejan Kok

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 15 april
Oldeboorn JO17-1 – Irnsum/GAVC JO17-1
Akkrum/Oldeboorn JO15-3 – Blauw Wit JO15-7
Oldeboorn JO13-1 – CVVO JO13-4
Oldeboorn JO11-1 – Tijnje JO11-1
Oldeboorn JO11-2 – Langezwaag JO11-2
Wispolia JO9-1 – Oldeboorn JO9-1
Nicator JO9-2 – Oldeboorn JO9-2

11.00
12.45
09.30
09.00
09.55
09.00
10.30

Zondag 16 april
Oldeboorn 2 – Read Swart 3
Oldeboorn 3 – Mildam 3

10.30
10.00

Woensdag 19 april
Heerenveen JO11-8 – Oldeboorn JO11-1

18.45

Donderdag 20 april
Oosterlittens 1 – Oldeboorn 1

18.45

Vrijdag 21 april 35+ (Oldeboorn)
Delfstrahuizen – Oldeboorn
Oldeboorn – LSC 1890

19.30
20.00

Vrijdag 21 april Vrouwen (Leeuwarden sportpark Nylan)
Oldeboorn VR1 - Bolsward VR3
19.30
MKV`29 VR3 – Oldeboorn VR1
20.00
Oldeboorn VR1 – Harlingen VR3
20.30
Zaterdag 22 april
Joure JO11-10 – Oldeboorn JO11-2

11.00

Zondag 23 april
FFS 1 – Oldeboorn 1

14.00

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

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

