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VV Toppers
Jullie kunnen oliebollen bestellen bij de Superrr, waarmee wij een
samenwerking hebben. Als wij er met elkaar voor zorgen dat er heel veel
worden verkocht krijgen wij ook weer extra geld. Dit is natuurlijk altijd
mooi meegenomen dus hopen wij met elkaar zoveel mogelijk oliebollen te
verkopen. Door ook je buurman of buurvrouw even te vragen kunnen we
met elkaar een heel hoog verkoopaantal bereiken.
Gelieve je bestellingen in te leveren bij de Superrr voor 28 december!
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Hoofdtrainer VV Oldeboorn
VV Oldeboorn is voor het seizoen 2018/2019 op zoek naar een nieuwe
hoofdtrainer voor de A- en B-selectie, het eerste elftal speelt in de zondag
4e klasse A, maar door een gezonde mix van jong en oud is er zeker
potentie om door te groeien naar een hoger niveau.
Wij zoeken:
* Een enthousiaste trainer met een duidelijke visie waarmee hij onze
vereniging naar een hoger plan zou kunnen tillen
* Een trainer die minimaal in het bezit is van een TC2 diploma
* Een trainer die goed om kan gaan met doorstromende jeugdspelers en ook
niet bang is om deze een kans te geven
Geïnteresseerde kandidaten word verzocht om voor 30 december te
reageren op deze vacature
Voor meer informatie graag contact opnemen met:
Siep Bangma 06-13374247 of siepbangma@gmail.com

Piet`s overzicht
Nog even een kort overzichtje zo vlak voor
de “feestdagen”. Helaas heb ik niet veel
inspiratie als gevolg van frustrerende
werkzaamheden ergens 6 kilometer
verderop……Daarnaast werden de meeste
wedstrijden wederom afgelast. Toch waren
er nog enkele teams die wel in actie
kwamen, en dat met wisselend succes
deden. Oldeboorn JO11-2 speelde een kansloze wedstrijd in Joure. Er
werd met 9-0 verloren. Ook Oldeboorn 1 is denk ik blij dat de winterstop is
aangebroken. De wonden kunnen worden gelikt na weer een forse
nederlaag. Tegen Oosterlittens waren ze kennelijk weer kansloos, althans zo
doet de 6-0 nederlaag wel vermoeden. Wat is er met ons vlaggenschip aan
de hand? Heeft het te maken met het bekend worden dat Piet de Winter aan
het einde van dit seizoen toch gaat vertrekken? Moet ie weer worden
“overgehaald”? Dan waren er ook nog wat succesjes te noteren. Oldeboorn
JO13 wist afgelopen zaterdag WTTC met 5-1 te verslaan, en dat betekent
dat zij wel overwinteren in het bekertoernooi. Deze “stunt” werd zaterdag
ook uitgehaald door Oldeboorn JO11-1. Zij wisten Wolvega uit het
bekertoernooi te knikkeren met 1-4, zodat ook zij na de winterstop in de
ballenbak voor de loting zitten. Proficiat spelers/leiders/trainers. Dan wacht
er komende zaterdag nog een heuse kampioenswedstrijd in Aldeboarn.
Oldeboorn JO15-1 speelt dan om 11.00 u. tegen Rijperkerk/Suawoude, en
volgens mij is het kampioenschap reeds binnen, maar is er na deze
wedstrijd nog een kampioensfeestje!!! Dus voor de liefhebbers van een “elf
uurtje”……Overigens is de verwachting dat deze wedstrijd als pilot is te
zien op VoetbalTV, een platform/initiatief van de KNVB en Talpa Network
waarop in de nabije toekomst wedstrijden in het amateurvoetbal online
uitgezonden gaan worden. Het wordt tevens HET sociale platform voor de
amateurvoetballer, met als doel de betrokkenheid en het spelplezier van alle
voetballiefhebbers te vergroten. Met VoetbalTV worden via slimme
camera’s wedstrijden in het amateurvoetbal volautomatisch geregistreerd en
gedeeld. Tijdens en na de wedstrijd kunnen voetballers, trainers en
supporters de mooie acties en doelpunten bekijken via VoetbalTV. Mijn
idee!!! Hoef ik de deur helemaal nooit meer uit!!! Nou dan wens ik iedereen
maar weer het beste (nou ja iedereen…) en dan zien we (hopelijk) volgend
jaar maar weer ’s verder. Oh en denk erom; “Het kan vriezen, het kan
dooien, maar als je op je bek gaat, zijn ze te laat met strooien”.

Uit onze clubbladen (35)
8 BIERTJES PER MAN
In “Voetbal International” lazen we iets over het hier onbekende
“Biervoetbal” in Zuid-Limburg. Menig caféhouder houdt er daar n.l. heel
trots en heel commercieel een privé-elftal op na. Hij kan er zijn omzet wat
mee vergroten. Op de trainingspakken van zijn spelers prijkt met
koeieletters de naam van zijn café. Jonge voetballers die zich voor het
biervoetbal lenen, zeggen “waarom zou ik me voor niks uitsloven voor mijn
cluppie, als ik er in een cafévoetbalelftal ” bier mee kan verdienen?” Een
ander zegt trots” we hebben veertien wedstrijden gespeeld en veertien
gewonnen “ Dat betekent voor mij veertien maal acht potten bier”. Op deze
manier gaat heel wat talent voor de diverse clubs verloren. Het zijn echter
veelal jongens die het te hoog in hun bol hadden en dachten het als
voetballer een heel eind te schoppen zonder er veel voor te doen. En dit
laatste kan bij biervoetbal. Je hoeft er niets voor te laten staan. Zelfs gaan
deze voetballers ook op reis. In Duitsland gelegerde Engelse militairen
sturen bussen om deze elftallen op te halen. De beloning in Duitsland?
Stromen whisky en een knalfuif tot diep in de nacht. En wat te zeggen van
hetgeen een charmante juffrouw achter de tap zei: “De jongens kunnen
beter bierdrinken en voetballen, dan alleen maar bierdrinken”. Wij achten
het voor het voetbal, de verenigingen en vooral ook de jongens, het beste
dat tegen bovengenoemde uitwassen, snel en krachtig wordt opgetreden.
Hoe? Misschien door geen terreinen beschikbaar te stellen, schorsingen e.d.
Toch kunnen we niet nalaten op te merken, dat een bierelftal hier in
Oldeboorn waarschijnlijk ook goed floreren zou. Misschien iets voor onze
secretaris? (overgenomen uit clubblad 8 – 6e jaargang – 27 okt. 1965)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een speler is boos op de scheidsrechter en geeft hem een flinke duw. De bal
is op dat moment in het spel. Welke beslissing moet de scheidsrechter
nemen?
A. Speler die de flinke duw gaf van het speelveld sturen door het tonen van
de rode kaart en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal
B. Speler die de flinke duw gaf van het speelveld sturen door het tonen van
de rode kaart en het spel hervatten met een indirecte vrije schop
C. Speler die de flinke duw gaf van het speelveld sturen door het tonen van
de rode kaart en het spel hervatten met een directe vrije schop of strafschop
D. Speler die de flinke duw gaf een waarschuwing geven door het tonen
van de gele kaart en het spel hervatten met indirecte vrije schop
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Interfjoetje
Naam: Ids de Roos
Geboren: 8 juni 2002
Speelt in: 2de/1ste
Gespeeld in: Jeugd Aldeboarn
Roken/alcohol: Geen idee, nooit gehad
Kan sex voor de wedstrijd: Als je daar blij van wordt wel.
Beste boek: Topshow
Beste film: Rise of the planet of the apes
Beste acteur en/of actrice: Margot Robbie
Lievelingskost: Spaghetti
Hobby,s: Voetballen
Mooiste man en/of vrouw: Margot Robbie
Favoriete club: Fc Barcelona
Favoriete speler: Messi
Beste trainer: Koeman
Slechtste trainer: Cocu
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Ajax
Favoriete televisieprogramma: South Park
Favoriete televisie presentator: Wilfred Genee
Kwal van de televisie: Albert Verlinde
Favoriete muziek: Eminem, Imagine Dragons
Favoriete andere sport: Snowboarden
Onderschatte voetballer: Clasie
Overschatte voetballer: Klaassen
Hoogtepunt: Feyenoord kampioen
Dieptepunt: Waarschijnlijk dit jaar geen Feyenoord kampioen
Beste krant/tijdschrift: Donald Duck
Een hekel aan: Ed Sheeran
Bewondering voor: Weet ik niet
Kwal van de voetballerij: Sergio Ramos
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Messi
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Weet ik niet
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Siete
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Van mij hoeft
niks eigenlijk
Voetbal is: Leuk
Wat je verder altijd al kwijt wou: Niks
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Oldeboorn JO15-1
Blauw Wit '34 JO15-6
GAVC JO15-3
S.F. Deinum JO15-2G
SJO Warga WWS JO15-2
Irnsum JO15-2
LAC Frisia 1883 JO15-8
FVC JO15-4
Bergum BCV Combinatie JO15-4
ST Rijperkerk/Suawoude JO15-2
Leovardia JO15-5
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Aengwirden JO13-1
Blue Boys JO13-1
Oldeboorn JO13-1
Jubbega JO13-2
SC Joure JO13-7
Langezwaag Jo13-1G
GAVC JO13-2
Gorredijk JO13-2
SC Joure JO13-6
V.V. Heerenveen JO13-7
Oudehaske JO13-2G
Heerenveense Boys JO13-5
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HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is C:
Als de bal in het spel is en een trainer begaat een overtreding binnen het
speelveld tegen een medespeler, wisselspeler, gewisselde speler,
teamofficial of een wedstrijdofficial, dan is de spelhervatting een directe
vrije schop of strafschop.
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Oldeboorn JO11-1
Aengwirden JO11-2G
Gorredijk JO11-4
Thor JO11-1G
Boornbergum'80 JO11-2G
Tijnje JO11-1
Wispolia JO11-1G
Jubbega JO11-3
Blue Boys JO11-1
Drachtster Boys JO11-5
Heerenveense Boys JO11-7
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SC Joure JO11-3
Heerenveense Boys JO11-6
SC Joure JO11-5
Read Swart JO11-2
Oldeboorn JO11-2
Langezwaag JO11-2G
V.V. Heerenveen JO11-6
Heerenveense Boys JO11-8
Wolvega FC JO11-7G
Gorredijk JO11-5
Oudehaske JO11-2G

9
8
9
9
8
7
9
8
6
9
8
8
8
9
9
9
6
6
6
8
8
9

27
21
18
15
14
13
12
7
3
3
0

24
21
21
18
13
10
9
6
3
3
0

Jeugdverslagen
Oldeboorn J013-1 tegen Blue Boys J013-1 d.d. 18 november 2017
Het was erg koud op 18 november 2017 toen we thuis tegen Blue Boys
moesten! Blue Boys stond op dat moment 2e en speelde erg goed.
Oldeboorn had een paar mooie kansen en een paar mooie reddingen door
keeper Joris. We hebben ons best gedaan, maar Blue Boys was strategisch
toch beter. Helaas werd het 0-6…. En helaas raakte Dani ook nog eens
geblesseerd aan zijn knie en moest gehecht worden.
Groeten van Mees Beeuwkes

VV Oldeboorn JO13-1 tegen Aengwirden JO 13-1
Zaterdag 2 december werd de wedstrijd VV Oldeboorn D1 tegen
Aengwirdum D1. Het zou een spannende wedstrijd worden, want wij

stonden op de 4e plek en Aengwirdum op de 2e plek . Aengwirdum begon
sterk en kwam er gelijk door heen, maar werd nog net onderschept door de
verdediging. Toen ging het een tijdje gelijk op. Toch kwamen wij er door
heen, omdat Kyran een diepe bal gaf op Mees, die de bal op de goal schoot
via een speler van Aengwirdum en zo ging de bal er in. Dus 1-0. Daarna
wisten we het nog de hele tijd dicht te houden tot de pauze. Na de pauze
kwam Aengwirdum snel op de 1-1 doordat de snelle spits van Aengwirdum
er doorheen kwam en hij kon hem net om Joris heen tikken. Snel daarna
kwam dezelfde spits er weer doorheen en maakte eigenlijk precies dezelfde
goal als daarvoor. Toen was het alweer 1-2, natuurlijk jammer, maar we
gaven natuurlijk niet op dus niet lang daarna kwam uit een vrijetrap de bal
over alles heen en de bal valt voor Kyran zijn voeten die de bal mooi langs
de keeper speelt. Toen was het 2-2. Daarna maakte Aengwirdum de 2-3.
Toen besloot Jurjen om alles of niets te spelen en met twee spitsen te spelen
en de laatste man één op één met de snelle spits van Aengwirdum. Dit
lukte niet lang, want snel daarna kwam Aengwirdum er twee keer doorheen
en scoorde ook twee keer dus werd het 2-5. Wel jammer, maar wel
gevochten als leeuwen. Ridzert Teunissen

Wolvega JO11-4 – Oldeboorn JO11-1
Zaterdag 16 december hadden we (E1) een voetbal wedstrijd
Het weer was heel lekker .We moesten tegen wolvega . de eerste goal werd
gemaakt door Syb. de tweede goal werd gemaakt door Sebastiaan. De derde
en de vierde werden weer door Syb gemaakt . We hadden geen wissels. De
tegen standers scoorde 1 goal. dus we hebben 1-4 gewonnen.
Dit verslag is geschreven door Daan Jasper

Aengwirden JO11-2G - Oldeboorn JO11-1
Zaterdag 2 december 2017
Vol spanning en sensatie gaan we met een enorme supporterskaravaan op
weg naar Tjalberd voor de wedstrijd van het seizoen. Al vanaf het begin
van deze competitie staan Oldeboorn en Aengwirden gezamenlijk
bovenaan. Beide geen wedstrijd verloren en ook het doelsaldo is nagenoeg
gelijk. Kortom, deze wedstrijd moet gewonnen worden. Gelukkig was het
team compleet en begon iedereen vol goede moed aan de wedstrijd in de
ijzige kou. Na slechts een paar minuten gespeeld te hebben kwam daar al
vrij onverwacht het eerste doelpunt van Oldeboorn. Gian had een prachtige
voorzet en heeft het doelpunt ook nog zelf af kunnen maken. Wat een
lekker begin van de wedstrijd. Ook leuk voor de 21 (!) supporter die mee
waren gekomen. Aengwirden kwam al snel in de tegenaanval, maar stuitte
op keeper Sem die met een prachtige redding de stand op 1-0 kon houden.

De Boarnster waren wakker en Storm maakte bijna het tweede doelpunt,
maar deze werd nog net gehouden door de keeper. Een paar minuten later
was daar dan toch de 2-0, gemaakt door Syb. Fijn zo’n voorsprong. Deze
was helaas van zeer korte duur, want nog geen minuut later stond het 1-2.
Tijd voor actie. Sebastiaan en Jesse gaven als antwoord een paar mooie 1-2tjes die zowel door Sebastiaan als Jesse afgerond werden met een doelpunt.
Toen stond het ineens 1-4. Om te laten merken dat Aengwirden niet zomaar
een tegenstander is, kwam vlak voor rust hun reactie met een
tegendoelpunt: 2-4. Tijd om even op te warmen; zowel voor de spelers als
supporters en de laatste tactieken door te nemen. Dat Aengwirden dat ook
had gedaan bleek gelijk aan het begin van de tweede helft. In korte tijd
moest Sem flink aan de slag om doelpunten te voorkomen. Dat deed hij
gelukkig top samen met de achterhoede. Sjoerd werkte een bal vlak voor de
goal goed weg, Bente zorgt ervoor dat de bal in plaats van in het goal in het
zijnet verdwijnt en Daan werkt een corner goed weg. Ook Tygo werkt hard
om de tegenstanders het niet makkelijk te maken. Iedereen is weer op
scherp en dan is het weer tijd voor Oldeboorn om in actie te komen. Jesse
zorgt voor de laatste twee doelpunten waardoor de wedstrijd eindigt met
een prachtige eindstand van 2-6. Wat hebben we met z’n allen genoten van
de wedstrijd en het goede samenspel van het team. Het kampioenschap is
nu wel heel dichtbij. Nog 1 wedstrijd te gaan. Wanneer deze is, weten we
nog niet, maar het zal zeker spannend zijn!
Een trotse supporter en moeder Simone Sixma

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 23 december
Oldeboorn JO15-1 – Rijperkerk/Suawoude
Zondag 28 januari
Oldeboorn 1 – Zwaagwesteinde 1
Zondag 4 februari
St Jacob 1 – Oldeboorn 1
Zondag 11 februari
Oldeboorn 1 – Irnsum 1
Oldeboorn 2 – Gorredijk 4
Oldeboorn 3 – Nieuweschoot 3
Zondag 18 februari
Dronrijp 1 – Oldeboorn 1
Gorredijk 5 – Oldeboorn 2
SWZ Boso Sneek 4 – Oldeboorn 3

11.00
14.00
14.00
14.00
10.30
10.00
14.00
10.00
10.30

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

