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Jaargang 58

Piet`s overzicht
Ja en wat denk je….Wie kom ik daar
afgelopen zondag tegen op de A7 bij
Oudehaske??? Jawel, Sinterklaas en z’n
“Whatever” Pieten. Echter nu in de andere
richting, hetgeen mij ten zeerste verbaasd.
Wat blijkt nu. Zijn ze vanuit Dokkum
onderweg richting Eindhoven. Dus ik vraag
of ze nu ook Fryslan zijn uitgejaagd, maar
dat blijkt niet het geval. Ze zijn onderweg naar Eindhoven, alwaar ze PSV
alvast de kampioensschaal gevuld met pepernoten door de schoorsteen gaan

“persen”. Daarna gaat het hele gezelschap de grens over om daar ook
Bayern met een kampioensschaal te verrassen. Het plan is om daarna op de
terugweg via Dortmund Peter Bosz “de zak” te geven en de grote plas over
te steken om de laatste gevulde kampioensschaal in Manchester bij
“Peppie” te droppen. Bij deze dan ook alvast mijn felicitaties voor
betreffende clubs. Zij lijken de diverse competities nu al van alle spanning
te hebben verlost. Om me dan toch even te beperken tot onze eigen Mickey
Mouse competitie…..Hoe krijgen die slapjanussen uit Mokum het dan toch
weer voor elkaar om in de 2e helft tegen Twente zover terug te vallen, of
was het juist de verdienste van datzelfde Twente, waar Gert Jan Verbeek
kennelijk tijdens de rust wel de geest in de fles wist te krijgen. Bij de
Amsterdammers zagen we weer enkele sterke staaltjes van
“verdedigen”…..Oei oei wat een “jonge juffers” daar achterin. Wanneer
gaan we er in deze competitie eens lekker “inkleunen”???? Mooi voetbal en
winnen is momenteel niet voor veel ploegen weggelegd, dus dan de
accenten maar eens wat verleggen, en nu ook eens zorgen voor een vaste
opstelling, meneer Keizer cs. Ondertussen is de WK Loting ook weer rustig
voorbij gekomen. Ook hierover wordt alweer weer druk gespeculeerd, wel
of niet gemanipuleerd??? Feit is dat Rusland wel een “betrekkelijk”
makkelijke poule heeft…We sille it sjen. Laten we ons maar weer beperken
tot ons eigen cluppie. Door de natte weersomstandigheden van de laatste
weken is er met name op zondag niet veel gespeeld. Oldeboorn 1 mocht
afgelopen zondag wel weer aantreden en wel in Lippenhuizen tegen Thor.
Het werd helaas een behoorlijke 4-0 nederlaag. Ze lijken het wat kwijt
momenteel. Zondag a.s. maar weer eens wat punten pakken lijkt me. Dan
spelen ze om 11.45 u. thuis tegen Terschelling. De week erop de laatste
wedstrijd voor de winterstop uit tegen Oosterlittens. Over Oldeboorn 2 kan
ik kort zijn. Niet gespeeld de afgelopen weken. Zondag a.s. mogen ze om
prime time (14.00 u.) thuis spelen tegen GAVC 3 en een week later weer
thuis en dan tegen Gorredijk 5. Oldeboorn 3 ging ook weer kopje onder en
nu met 5-1 tegen Read Swart. Hopelijk doen ze het zondag a.s. thuis beter
tegen FFS 3. Daarna maar een lekker potje bier drinken met z’n allen en
alvast de winterstop “omarmen”. Rust jongens tot ongeveer half februari!!
Dus de laatste wedstrijd alles nog even uit de (tap)kast!!!! Nog even lekker
“rinne” en daarna in de kantine gewoon ff “pinne”….Oldeboorn JO15 lijkt
me nu toch wel bijna “herbstmeister”, aangezien er weer dikke
overwinningen vielen te noteren. Bergum/BCV ging er met 10-3 op en ook
FVC kwam met 3-14 veel te kort. Zaterdag nog één potje jongens. Thuis
tegen Rijperkerk/Suawoude. Weer dubbele cijfers? Oldeboorn JO13
klopte Joure met 0-7, maar afgelopen zaterdag ging het toch helaas mis
tegen Aengwirden (2-5). Zaterdag om 9 uur in Heerenveen dan maar weer
wat puntjes sprokkelen. Jullie mogen een week later ook nog een vervolg

geven aan het bekertoernooi in de thuiswedstrijd tegen WTTC. Veel
succes!! Oldeboorn JO11-1 scoorde er ook weer driftig op los. Wat dacht
u van…..21-1 tegen Drachtster Boys (ik vraag me altijd weer af waar dan
zo’n tegentreffer vandaan komt…), en zaterdag j.l. 2-6- in en tegen
Aengwirden. Ook op naar een kampioenschap? Zaterdag thuis tegen Thor.
Ook jullie spelen een week later nog een bekerronde en wel in en tegen
Wolvega. Veel succes cupfighters!! Oldeboorn JO11-2 zag de wedstrijd in
Heerenveen tegen de Boys afgelast worden en wisten het afgelopen
zaterdag niet te kunnen bolwerken tegen Read Swart (3-7). Zaterdag a.s. in
Joure het laatste kunstje voor de winterstop nog even flikken. Oldeboorn
JO-9 dendert ook maar door, maar ja daar mogen we toch nog steeds niet al
teveel waarde aan hechten??? Of toch maar wel even vermelden dat DWP
met 9-1 klop kreeg en ook Oudehaske volstrekt kansloos was tegen onze
kabouters (0-14). Zitten hier dan de talenten waar we in Nederland al tijden
op zitten te wachten??? Zaterdag nog een keer vlammen thuis tegen
Lemmer en daarna lekker aan de stamppot met rookworst in de
kantine(hoewel ik deze wedstrijd nu even niet meer zie staan in het
programma van onze Technisch Directeur…, maar ik zie wel meer
niet….!!) Op naar de Kerst!!! Laat die ballen maar even “hangen”!!!! En
graag op het juiste moment “pieken”!!! Oh ja, en natuurlijk is winnen niet
alles……..HET IS HET ENIGE!!!! Anet nog gefeliciteerd met die mooie
Beker van Verdienste!!! It komt jo ta.

Uit onze clubbladen (34)
Iets over “het kleine zwart-witte koude front”
Bij het aanwijzen van een welpen-verslaggever:
- Dirk, schrijf jij het verslag van deze wedstrijd?
- Och, waarom moet ik dat doen? Bonnie kan veel mooier schrijven
dan mij, hi heeft een 8 en ik maar een 6.
(overgenomen uit clubblad 29 – 5e jaargang – augustus 1965)

Blue Boys 1B – Oldeboorn 1B
Vertrek 10 uur per fiets
Doel: Meint Jan van der Velde
Achter: Pieter de Vries
Lykle Poepjes
Midden: Kees Poepjes
Jan de Jong
Harm Wagenaar
Voor: Johannes Brouwer-Hendrik J. Nieuwland-Douwe Akkerman-Jan
Nieuwland-Sietse Jager
Reserve: IJsbrand Walstra
Verslaggever: Meint Jan van der Velde
(overgenomen uit clubblad 7 – 6e jaargang – 20 oktober 1965)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een tegenstander hindert de inwerper bij het ingooien. De inworp wordt wel
genomen, maar komt niet terecht bij degene voor wie de inworp was
bedoeld. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de gele
kaart en de inworp laten overnemen;
B. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de gele
kaart en de tegenpartij laten inwerpen;
C. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de gele
kaart en een indirecte vrije schop toekennen;
D. Het spel onderbreken en hervatten met een indirecte vrije schop.
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Lijst entree loten verkoop
Zondag 10 december
Willeke en Ingrid
Graag om 11.15 uur aanwezig zijn.

Wedstrijdverslagen
Gehavend Oldeboorn verliest thuis van De Walden
Op zondag november moest Oldeboorn thuis aantreden tegen De Walden.
Verleden week verloor Oldeboorn niet alleen met 3-0 van Read Swart, maar
zag ook aanvallers Robert van Roeden en Tsjerk Akkerman geblesseerd
uitvallen. Daarnaast raakte Robin Faber geblesseerd bij een wedstrijd van
het 2e. Was Tim Tjoelker afwezig door zijn werk en had Wietse eerst
andere verplichtingen waardoor hij niet op tijd kon komen. Aan Piet de
Winter de taak om tot een elftal te komen. Al deze afwezigen zorgden
ervoor dat de 15-jarige Ids de Roos zijn basisdebuut kon maken. Opstelling
Dennis – Henk, Tom, Johannes, Ids – Bouke Paul, Wiemer, Arnold, Tjitze
– Anno en Hotse. Wissels: Wietse, Sjim en Johannes vd Wal. Oldeboorn
begon afwachtend aan de wedstrijd en liet De Walden aan de bal. De ploeg
uit Damwoude wist zich daar weinig raad mee, en zo ontstond een
rommelige wedstrijd. Uit de eerste corner die Oldeboorn kreeg kopte Anno
helaas op de lat. Aan de andere kant schoot de spits van De Walden de bal
hard in het zijnet. Nadat een scrimmage voor de goal van De Walden niks
opleverde viel de 0-1 aan de andere kant. Een corner werd door Oldeboorn
slecht verwerkt, uit de kluts verdween de bal uit de zestien, maar de
ingelopen verdediger van De Walden zette met een streep in het dak van de
goal zijn ploeg op een 0-1 voorsprong. Oldeboorn ging daarna op zoek naar
de gelijkmaker, maar had deze middag geen geluk. Voor rust raakte Anno
voor de tweede keer de lat, en daarmee bleef de ruststand 0-1. In de rust
moest Arnold weg, en kwam de net gearriveerde Wietse binnen de lijnen.
Door deze omzetting schoof Tom door naar linksmidden. De beginfase van
de tweede helft was slordig van Oldeboorn kant. De bal kon niet in de ploeg
gehouden worden, en zo kreeg de ploeg maar geen druk op de gasten. Met
lange ballen over de vleugels probeerde De Walden er door te komen, maar
de achterhoede van de thuisploeg stond goed. Debutant Ids veegde zijn
paadje prima schoon en kon terug kijken op een verdienstelijk debuut. In de
fase dat Oldeboorn meer druk kreeg op de verdediging van De Walden, viel
de 0-2 aan de andere kant. Deze treffer had geen doorgang mogen vinden,
aangezien er voorafgaand een overtreding werd gemaakt op Johannes. Elke
lange bal wist hij te onderscheppen, maar door een duw in de rug ging hij
onder de bal door en kon de spits alleen door op Dennis en schoof de bal
beheerst binnen. Gelijk na de treffer werd Sjim in het veld gebracht voor
Tjitze en in het laatste kwartier werd Ids vervangen door Johannes vd Wal.
Oldeboorn ging alles of niets spelen en Johannes W werd in de spits
geposteerd. Deze omzetting had weinig effect aangezien overal op het veld
de ballen van de voeten afspatten, zodat het slotoffensief uitbleef. Aan de
andere kant moest Dennis nog tweemaal handelend optreden om een derde

tegentreffer te voorkomen. In de blessuretijd werd Anno nog gehaakt in het
zestienmetergebied, maar dit werd niet gezien door de scheidsrechter.
Gelijk hierna floot hij af, dus het had weinig meer uitgemaakt. Zo miste
Oldeboorn deze middag stootkracht voorin en op het middenveld. Met een
fitte ploeg had de ploeg zeker niet hoeven verliezen van deze tegenstander.
Volgende week is de ploeg vrij wegens inhaal en bekervoetbal. Een week
later gaat de ploeg op bezoek bij de mannen in het zwart uit Sneek. Voor
Oldeboorn te hopen dat de geblesseerde spelers dan weer van de partij zijn.

Zwakke vijf minuten breken Oldeboorn op tegen titelkandidaat
THOR
Op zondag 3 december moest Oldeboorn op bezoek bij koploper THOR.
Nadat de wedstrijden tegen Black Boys en Nieuweschoot werden afgelast,
kon er deze middag op het kunstgras van THOR prima gevoetbald worden.
Bij Oldeboorn keerden Robert van Roeden en Tsjerk Akkerman terug van
blessures. Opstelling Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Bouke Paul,
Wiemer, Hotse, Anno – Robert en Tsjerk. Wissels: Tjitze, Arnold, Ids en
Stefan. Oldeboorn wachtte een lastige middag in Lippenhuizen. THOR
scoort er op het eigen kunstgras rustig op los, en laten de meeste ploegen
kansloos. Oldeboorn koos er dan ook voor om zo ver mogelijk in te zakken,
om zo de ruimtes tussen de linies klein te houden en THOR geen ruimte te
geven om te combineren. Gelukkig hadden we deze middag een prima
scheidsrechter die zich niet liet lijden door verslagen uit het verleden.
Daarom stond Oldeboorn bij voorbaat ook al niet met 2-0 achter. In de
beginfase probeerde THOR om ver vooruit te voetballen, maar elke diepe
bal was een prooi voor Dennis of kon simpel verdedigd worden. Daarom
was Oldeboorn in het eerste half uur ook gevaarlijker dan THOR. Robert
maakte het de verdedingen regelmatig lastig, maar de eindpass ontbrak
vaak. Wel kregen Tsjerk en Wiemer een kans om te schieten, maar beide
ballen gingen ver naast. Na 25 minuten claimde Oldeboorn een strafschop
toen Robert in de zestien werd gevloerd, maar daar wilde de scheidsrechter
natuurlijk niks van weten. Vlak daarna werd probeerde Robert een
verdediger te blokken, en raakte daarbij weer geblesseerd aan dezelfde
enkel. Verder spelen ging hem niet lukken, en Tjitze kwam binnen de
lijnen. De grootste kans voor rust was zelfs voor hem. Een misverstand
tussen keeper en verdediger van THOR werd door hem prima ingeschat,
maar zijn boogbal ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Aan
de kant van THOR ging de aanvoerder regelmatig met veel theater en
geschreeuw naar de grond. Om een minuut later weer als balletdanser over
het veld te bewegen. Op slag van rust werd in de zestien een bal prima
geblokt, en claimde THOR een penalty, die ook niet werd gegeven door de
scheids. In de rust bleef de trainer van THOR een tijd met de scheids praten

over het penalty moment. Bouke Paul bleef geblesseerd achter in de
kleedkamer en werd gewisseld voor Arnold. Het gesprek van de trainer met
de scheids werkte gelijk na rust door, bij een lange bal op de spits van
THOR trok deze Henk naar de grond en liet zich zelf erover heen vallen. En
ja hoor, de scheids legde de bal gelijk op de stip. Verkeerde beslissing en
Oldeboorn raakte gefrustreerd en de concentratie kwijt. De aanvoerder
schoot onberispelijk binnen, en twee minuten later na een domme
overtreding werd uit de vrije trap de 2-0 binnen gekopt. En weer een minuut
later leek een lange bal een prooi voor Dennis, maar de doorgelopen
middenvelder tikte net voor Dennis de bal langs hem. En zo gaf Oldeboorn
in vijf minuten de wedstrijd compleet weg. THOR rook bloed en probeerde
door te denderen maar de 4-0 bleef lange tijd uit. In het laatste kwart werd
Ids nog in het veld gebracht voor de geblesseerde Johannes. Nadat Tom al
had geprobeerd om Dennis te passeren, werd het uiteindelijk nog wel 4-0.
Wietse was de ongelukkige die de bal langs zijn eigen doelman zag gaan.
Zo verloor Oldeboorn deze middag van een beter THOR. De Lippenhuizers
zijn zeker een titel kandidaat in de 4e klasse A. Wordt die onterechte
penalty niet gegeven, dan had het verzet langer overeind gebleven.
Oldeboorn zal nu naar onderen moeten kijken om die ploegen onder zich te
houden. Komende zondag komt Terschelling op bezoek in Oldeboorn. Deze
wedstrijd zal om 11.45 beginnen. Een kans om een einde te maken aan de
reeks van drie nederlagen op rij.

Piet van der Feer Bokaal
Robert van Roeden
Ate Bergsma
Arnold Hobma
Rik van Santen
Ids Tijsma
Tjitze Brandsma
Hotze Dekker
Sietse van der Brink
August Faber
Erben Hof

8
4
3
3
3
2
2
2
2
2

Johannes Nijdam
Anno Huisman
Wietse Huisman
Douwe HeinAkkerman
Iwan Huitema
Arnold Oosterbaan
Tim Tjoelker
Aalzen Bergsma
Jurrit Dijkstra
René Spinder

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS:

Het juiste antwoord is C: Indien een tegenstander de inwerper
ongeoorloofd misleidt of hindert, inclusief het minder dan twee meter
afstand in acht nemen vanaf de plaats van de inworp, ontvangt hij een
waarschuwing wegens onsportief gedrag en als de inworp is genomen
wordt een indirecte vrije schop toegekend.

Interfjoetje
Naam: Nina van Kalsbeek
Geboren: Leeuwarden
Speelt in: Dames 1
Gespeeld in: E,D,C in Aldeboarn
Roken/alcohol: Jup
Kan sex voor de wedstrijd: Moet je zelf maar weten
Beste boek: Dagboek van Anne Frank
Beste film: The karate kid
Beste acteur en/of actrice: Zac Efron
Lievelingskost: Soep van heit
Hobby,s: Touren
Mooiste man en/of vrouw: Boef
Favoriete club: Feyenoord
Favoriete speler: Rick Karsdorp
Beste trainer: Giovanni van Bronckhorst ( maar nu even niet )
Slechtste trainer: Dat weet ik niet
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Feyenoord niet..
Favoriete televisieprogramma: Ontvoerd
Favoriete televisie presentator: Alberto Stegeman
Kwal van de televisie: Peter R. de Vries ( praat veel te langzaam )
Favoriete muziek: Nederlands talig
Favoriete andere sport: Darten
Onderschatte voetballer: Jordy Clasie
Overschatte voetballer: Daar laat ik mij niet over uit
Hoogtepunt: Nieuwe baan
Dieptepunt: Heb ik niet
Beste krant/tijdschrift: Mijn geheim
Een hekel aan: Negatievelingen
Bewondering voor: Positieve mensen
Kwal van de voetballerij: niemand, iedereen doet zijn best
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Boef
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Niemand vind er niks aan
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: René van Kalsbeek
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: een frituurpan in
de kantine
Voetbal is: Goeie teambuilding en leuk

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO15-1 Frisia JO15-8
Aldeboarn jo15 1 moest zaterdag 27 oktober voetballen tegen LAC Frisia
jo15 8. In de eerste helft duurde het lang voor dat we scoorden uiteindelijk
scoorde. Gerben 3x, toen was het rust. Na de rust scoorden Jentje, Gerben
en Tim nog. Eindstand was 8-0. Tiemen Jelsma

Heerenveense Boys JO13-5 – Oldeboorn JO13-1
We moesten tegen de Heerenveense Boys uitspelen en toen hadden we 0-2
gespeeld. Jorn en Mees hebben gescoord; Jorn in de eerste helft en Mees in
de tweede helft. Lyanne deed ook met ons mee. Want we hadden te weinig
spelers. Hessel Jelsma

Boornbergum JO11-2 – Oldeboorn JO11-1
Op zaterdag 18 november speelden we een wedstrijd tegen Boornbergum.
Op het begin was het redelijk spannend. Maar al vrij snel maakt Sebastiaan
0-1. Een paar minuten later maakt Sjoerd met een geweldig schot met links
0-2. Vervolgens maakt Boornbergum 1-2. En later vlak voor rust maakt
Gian de 1-3. Daarna was het rust. Na rust gaat er vaak gescoord worden.
Meteen maakt Sebastiaan na rust 1-4. Boornbergum maakt ook weer een
goal, 2-4. Daarna maakt Sebastiaan een hattrick. Ook al zijn 37e van het
seizoen. Inmiddels is Boornbergum helemaal de kluts kwijt.
Sebastiaan krijgt nog een grote kans. Maar het schot wordt op het
allerlaatste moment nog verdedigt. Gian maakt daarna zijn tweede. Vlak
Daarna maakt Gian ook een hattrick na een voorzet die niet wordt geraakt
en in het goal rolt. De laatste goal komt van Sebastiaan. En daarmee is de
eindstand 2-8. Groetjes Sebastiaan Witteveen

Odeboorn JO9-1 – DWP JO9-2
Zaterdag 25- November
Oldeboorn F1- Dwp
Iedereen was er en het was heel kout
Ik heb de eerste helft 2 doel punten ge maakt
De tweed helft ook 2 doelen ge maakt
We hebben gewonnen de eindstand was 9-1
Groet Quint Meester

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 9 december
Oldeboorn JO15-1 – Rijperkerk/Suawoude 2
Heerenveen JO13-7 – Oldeboorn JO13-1
Oldeboorn JO11-1 – Thor JO11-1
Joure JO11-3 – Oldeboorn JO11-2
Zondag 10 december
Oldeboorn 1 – Terschelling 1
Oldeboorn 2 – GAVC 3
Oldeboorn 3 – FFS 3
Zaterdag 16 december (beker)
Oldeboorn JO13-1 – WTTC JO13-1
Wolvega JO11-4 – Oldeboorn JO11-1
Zondag 17 december
Oosterlittens 1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 2 – Gorredijk 5

11.00
09.00
09.00
09.00
11.45
14.00
10.00
09.30
10.15
14.00
10.30

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

