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Het zit erop, het voetbal seizoen is  weer voorbij. De voetbalschoe-
nen kunnen voor een tijdje in de kast en de blessures  krijgen de 
tijd om te herstellen. Nog wat activiteiten zoals  de BBQ op 2  juni 
en de klussendag op 16 juni om af te kicken, maar dan is  het ook 
echt voorbij. 
Het is  een seizoen geweest om tevreden op terug te kijken. Het 
eerste elftal heeft de doelstelling gehaald door zich te handhaven 
in de 3 e klasse. Dat is  een felicitatie waard voor spelers , trainer en 
begeleiding, want tot de winters top zag de stand op de ranglijst er 
toch dramatisch uit. Met een prima tweede seizoenshelft en een 
goed resultaat in de herkansingswedstrijden tegen de Asser Boys  
spelen we ook volgend seizoen maar weer mooi 3e klas  in Olde-
boorn. 
Ook de andere elftallen hebben naar behoren gepresteerd. En zon-
der ook maar iemand iets  tekort te doen mag het kampioenschap 
van E1 zeker niet onvermeld blijven. Het is  het enige elftal van 
Oldeboorn dat dit seizoen kampioen geworden is . Spelers , speel-
sters  en begeleiding van E1 van harte gefelic iteerd vanuit de be-
stuurskamer. 
Rest mij nog alle vrijwilligers  en sponsoren te bedanken voor hun 
inzet en bijdrage en we hopen dat met jullie steun ook volgend 
seizoen weer een succes  wordt. 
Onno Kloosterboer. 

Uit de bestuurskamer 

Eindstanden 

Team Klasse Aantal Eind G W Gl V P DPV DPT 
  Teams Positie 
1ste 3e  12 10 22 7 5 10 26 39 34 
2de  R 4e 10 8 18 4 3 11 15 39 44 
3de  R 6e 12 9 22 4 2 16 14 32 95 
4de  R 6e 12 3 22 16 2 4 50 98 37 
Dames 5e 10 2 18 13 2 3 41 80 29 
B1 2e 12 11* 21 4 1 16 13 36 73 
C1 4e 12 5 22 11 3 8 36 63 66 
D1 3e 6 2* 9 7 0 2 21 33 17 
E1 3e 6 1* 9 9 0 0 27 63 9  
E2 4e 6 2* 9 5 2 2 17 40 14 
                                 *) Laatste wedstrijd onbekend op moment van drukken 
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Annaparochie en Oldeboorn in evenwicht, 2-2 

Oldeboorn speelde de laats te uitwedstrijd van het seizoen in en 
tegen kampioenskandidaat Sint Annaparochie. Beide ploegen kon-
den de punten dus  uitstekend gebruiken en speelden voor de volle 
wins t. Met name Sint Anna liet  in de beginfase van de wedstrijd 
zien dat het de ruime nederlaag van een week eerder tegen Drach-
ten goed wilde maken en ging voortvarend van s tart. Dit leverde 
de ploeg al in de eerste minuten een 1-0  voorsprong op, omdat de 
Boarnsters  nog zoekende waren en niet voldoende ingrepen. Hier-
door viel de bal pardoes  voor een vrijstaande speler van Sint Anna, 
die van ruim zestien meter de bal de kruis ing in joeg. Daarna gin-
gen de Bildtkers  in hetzelfde tempo verder en bezorgde het de 
achterhoede van Oldeboorn met de beweeglijke spitsen handen vol 
werk. Ook moest doelman Hindrik de Jong een keer ges trekt op 
een gevaarlijke schuiver, die hij ternauwernood tot corner kon ver-
werken. Toch ging na een kwartier de storm bij Sint Anna wat lig-
gen en kregen de Boarnsters meer ruimte om te voetballen. Vaak 
werd met lange ballen geprobeerd om de spitsen Ate Bergsma en 
Johannes  Nijdam te bereiken. Nijdam kreeg een dot van een kans  
op de gelijkmaker, maar wist het voorbereidende werk van Siete 
Veenstra voor een leeg doel niet af te maken. Toch duurde het niet 
lang voordat de gelijkmaker werd gemaakt. Wietse Huisman be-
reikte met een lange pass  van achteruit Siete Veens tra, die ruim 
baan had richting het doel van Sint Anna en het bekwaam afmaak-
te, 1-1 . Oldeboorn had het nu allemaal wat beter onder controle en 
kwam in het res tant van de eerste helft nauwelijks  in de proble-
men. Het kreeg zelf nog een mogelijkheid, maar Johannes  Nijdam 
kopte de harde voorzet van Jelmer Beimin net over het doel. 
Na de pauze hetzelfde spelbeeld. Sint Annaparochie de verzorgd 
voetballende ploeg en Oldeboorn wat er zo nu en dan heel gevaar-
lijk uit kwam en ook de betere kansen kreeg. Zo kwamen Bouke 
Paul Kleefstra en Jelmer Beimin beiden een keer oog in oog met de 
doelman, maar een treffer leverde het niet op omdat de keeper als  
overwinnaar uit de strijd kwam. Achterin werd bij Oldeboorn nage-
noeg niets  meer weggegeven, ondanks  het feit dat Sint Anna veel-
vuldig de aanval zocht. De 2-1  voorsprong voor de gastheren 
kwam dan ook min of meer uit de lucht vallen. Een indraaiende 
vrije trap werd door alles  en iedereen gemist en viel zomaar bin-
nen, 2-1 . Hierna leek het er even op dat de Boarnsters  niet meer 

OLDEBOORN 1 



 

4  • De Zwart Witten • Mei 2007 

in een goede afloop geloofden. De koppies  gingen wat hangen en 
Sint Anna kreeg meer grip op de wedstrijd. Sido Postma greep in 
door Jan Wybren Boschma in te brengen voor Ate Bergsma en An-
no Huisman en Jelmer Beimin kregen de opdracht om naast Johan-
nes  Nijdam in de spits  te spelen. Op het moment van de wissel had 
Oldeboorn net een vrije trap meegekregen halverwege de helft van 
Sint Annaparochie en deze werd door Siete Veenstra prima voor-
gegeven, waar Anno Huisman op fraaie wijze de bal in de verre 
hoek knikte, 2-2 . Na dit doelpunt mocht Huisman zijn stek in de 
verdediging weer innemen. Oldeboorn nam de regie in de wedstrijd 
weer over en had in de slotfase met een beetje geluk misschien 
nog drie punten mee naar huis  kunnen nemen. Zover kwam het 
echter niet,  en op basis  van het wedstrijdbeeld was  een gelijkspel 
ook wel terecht. Omdat MKV zijn sportieve plicht deed en Stiens  op 
1-1  hield hebben de Boarnsters  het nog in eigen hand om de na-
competitie te ontlopen. Dan moet er volgende week echter wel van 
kampioenskandidaat Gorredijk gewonnen worden. Zowel onderin 
als  bovenin de derde klasse B blijft het ongekend spannend en is  
er nog niets  beslist. 

Oldeboorn veroordeeld tot nacompetitie na nederlaag tegen 
Gorredijk 

De laats te competitiewedstrijd moest zowel onderin als  bovenin de 
derde klasse B de bes lissing brengen. Oldeboorn had handhaving 
nog in eigen hand, maar dan moest er wel gewonnen worden. Bij 
ieder ander resultaat was  men afhankelijk van de prestaties  van 
Stiens . Tegenstander Gorredijk moest winnen om nog kans te ma-
ken op het kampioenschap. Beide ploegen speelden dus voor de 
volle winst, waarbij de Boarnsters  uiteindelijk hun meerdere moes-
ten erkennen in het beter voetballende Gorredijk.  
Vanaf het begins ignaal van scheidsrechter Simonoski had Gorredijk 
het betere van het spel en drong het Oldeboorn ver terug op eigen 
helft. De Boarnsters  hadden de organisatie echter behoorlijk s taan 
en daardoor gaf het weinig kansen weg. Alleen een sc rimmage 
vlak voor rus t voor het doel van H indrik de Jong zag er even drei-
gend uit, maar de verdediging wist uiteindelijk voor opruiming te 
zorgen. Omdat ook Oldeboorn amper in de buurt van het doel van 
Gorredijk kwam was  de 0-0  rusts tand een logisch gevolg. In de 
rus t kregen de Boarnsters  al te horen dat Stiens met 2-0  voor 
stond tegen Sint Annaparochie, dus  een overwinning was noodza-
kelijk. De start van de tweede helft begon hoopvol toen Gorredijk 
speler Bart Kofman een voorzet van Ate Bergsma in het eigen doel 
schoot, 1-0 . Na deze treffer leken de Boarnsters  een beetje uit hun 
schulp te kruipen en plaatsten een paar countertjes  die er even 
dreigend uitzagen. De beide spitsen Johannes  Nijdam en Ate 
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Bergsma konden voorin echter weinig uitrichten omdat ze vaak 
geen steun kregen vanuit het middenveld waar Gorredijk de regie 
in handen had en het duurde ook niet lang of de druk op de ach-
terhoede van Oldeboorn nam toe. U it één van de vele gevaarlijk 
indraaiende hoekschoppen kwam de gelijkmaker. Met een merk-
waardige stuit viel een kopbal via de lat net achter de doellijn, 1-1 . 
De Boarnsters  moesten weer op jacht naar een doelpunt omdat het 
moest winnen, maar de ploeg was  tegen het sterke Gorredijk niet 
in s taat om ook maar één kans  te c reëren. De druk van Gorredijk 
nam toe en wederom uit een corner werd de 1-2 gescoord door 
een volledig vrijstaande speler die ongehinderd mocht inkoppen. 
Met nog een vijfentwintig minuten te spelen kwamen Pieter Poep-
jes  en Douwe Hein Akkerman in het veld voor Bouke Paul Kleefstra 
en Ate Bergsma. Dit had echter niet het gewenste effect. Olde-
boorn probeerde het wel, maar was  aanvallend te onmachtig. Bo-
vendien werkte ook scheidsrechter Simonoski niet mee toen hij 
eerst een overtreding op Wietse Huisman onbes traft liet en in de 
tegenstoot die volgde keurde hij het doelpunt van Gorredijk goed, 
terwijl hij vanuit zijn positie onmogelijk kon waarnemen dat de bal 
de lijn had gepasseerd. Doelman Hindrik de Jong was  er van over-
tuigd dat hij de bal voor de doellijn te pakken had en ging verhaal 
halen bij de scheidsrechter. Hij kwam hierbij licht in aanraking met 
de leidsman die daarop de rode kaart trok. Oldeboorn moest dus  
met tien man verder terwijl het tegen een kans loze 1-3  achter-
stand aankeek. Met de moed der wanhoop probeerden de Boarn-
sters  (waarbij P ieter Poepjes  de keepershandschoenen had aange-
trokken) er nog iets  van te maken, maar men kon geen vuist ma-
ken. Dat het uiteindelijk nog 1-4  werd was  alleen voor de s tatistie-
ken nog van belang. Omdat Sint Annaparochie de punten cadeau 
deed aan Stiens  (5-0) is  Oldeboorn veroordeeld tot het spelen van 
promotie/degradatie wedstrijden. Aankomende zondag moet men 
het opnemen tegen de nummer 10 uit de derde klasse A: Asser 
Boys . De Boarnsters beginnen met een uitwedstrijd en een week 
later valt in Oldeboorn de beslissing welke van de twee ploegen 
zich handhaaft in de derde klasse.  

Oldeboorn zet eerste goede stap richting handhaving 

Na de nederlaag vorige week in de laats te competitiewedstrijd te-
gen Gorredijk was  Oldeboorn veroordeeld tot de nacompetitie 
waarin het handhaving moet veiligstellen. De tegenstander was  het 
voor de Boarnsters  onbekende Asser Boys , dat op de tiende plaats 
was  geëindigd in de derde klasse A . In de week voorafgaand aan 
het duel had men wel wat informatie ingewonnen over de tegen-
stander, maar Oldeboorn moest natuurlijk vooral uitgaan van de 
eigen kracht. Daarmee had de ploeg immers  in de tweede helft van 
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het seizoen een mooie opmars  gemaakt, waarin het helaas  voor 
rechtstreekse handhaving uiteindelijk net tekort kwam. Doelman 
Hindrik de Jong was  na zijn rode kaart van vorige week geschors t 
en hij werd vervangen door tweede keeper Siep Bangma, die dat 
heel verdienstelijk deed. Voor het overige was  de ploeg op Ts jerk 
Akkerman na compleet. Trainer Sido Postma had ten opzichte van 
vorige week wel een wijziging in petto. Johannes  Nijdam en Jorrit 
Zandberg wisselden van positie, waardoor laats tgenoemde weer 
eens  op zijn favoriete positie in de voorhoede mocht spelen. 
Na het eerste fluitsignaal van de prima leidende scheids rechter 
Akker was  het Asser Boys  die met veel bewegende mensen voorin 
de eerste plaagstootjes  uitdeelde. Het leverde de thuisploeg in de 
beginfase meteen een kans  op, maar doelman Siep Bangma s tond 
op de juiste plaats . In de tegens toot die volgde viel een hoge bal in 
het Asser s trafschopgebied. Jorrit Zandberg hield oog voor de bal 
en zette goed door. Hij werd daarna lichtjes aangetikt en liet zich 
gewillig vallen. Scheids rechter Akker zag hier een s trafschop in, die 
beheerst werd binnengeschoten door Siete Veenstra, 0-1 . Een 
mooie opsteker voor de Boarnsters  die in het restant van de eerste 
helft de wedstrijd controleerde en met goed uitgevoerde counters  
de gevaarlijks te ploeg was . Het tweede doelpunt liet dan ook niet 
lang op zich wachten. Linksback Johannes  Nijdam s tuurde na een 
prima actie Bouke Paul Kleefstra de diepte in. Deze kapte zijn te-
genstander uit en gaf een prima steekbal op Ate Bergsma, die op 
randje buitenspel door mocht en de bal bekeken in de verre hoek 
schoof, 0-2 . Even later kwamen de Boarns ters  na een prima com-
binatie over de rechterkant door en werd Jorrit Zandberg door An-
no Huisman de diepte inges tuurd. Zandberg gaf vanaf de achterlijn 
een afgemeten voorzet op de inkomende Bouke Paul Kleefstra, die 
bij de tweede paal prachtig inkopte en het mooiste doelpunt van 
de middag op zijn naam schreef, 0-3 . Tot de rust kwam er in de 
stand geen verandering meer. De doelstelling voor de Boarnsters  
was  nu het handhaven van de nul achterin en met snelle tegens to-
ten de score proberen op te voeren. Wat dat betreft kende de 
ploeg na rus t een bliksemstart toen Anno Huisman een hoekschop 
van Jelmer Beimin uits tekend binnen knikte, 0-4 . Dat de ploeg uit 
Assen wel degelijk kan voetballen lieten ze zien zo halverwege de 
tweede helft. Oldeboorn verslapte wat door de ruime voorsprong 
en het beweeglijke spel van de gastheren zorgde zo nu en dan 
voor hachelijke momenten voor het Boarns ter doel, maar keeper 
Bangma was  steeds  een sta in de weg voor Asser Boys  en ook de 
paal bood een keer uitkomst. A te Bergsma was  ondertussen ver-
vangen door Jan Wybren Boschma en even later moesten ook Sie-
te Veenstra en Jorrit Zandberg zich geblesseerd laten vervangen. 
Voor hen kwamen Pieter Poepjes en Jelle Jacob de Vries  in het 
veld. Hierdoor schoof Johannes  Nijdam door naar de spitspositie en 
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hij zorgde voor de 0-5  door een lange pass  van Pieter Poepjes  op 
waarde te schatten en de bal over de keeper te tillen. Toch was  
Asser Boys  al enige tijd wat beter in het spel gekomen en door de 
vele positiewisselingen bij Oldeboorn was  de organisatie soms 
even zoek. Dat het uiteindelijk nog 1-5 werd kwam dan ook eigen-
lijk niet als een verrassing. Na onvoldoende ingrijpen achterin 
kwam de bal pardoes  bij een speler van Asser Boys  voor de voe-
ten, die zich niet bedacht en van afstand de bal achter Siep Bang-
ma schoot. Verder lieten de Boarns ters  het echter niet komen en 
een marge van vier doelpunten mag de ploeg volgende week in de 
thuiswedstrijd niet meer weggeven. Maar je weet het nooit natuur-
lijk………… 

Oldeboorn ook volgend seizoen derdeklasser 

Afgelopen zondag speelde Oldeboorn de return tegen Asser Boys  
om handhaving in de derde klasse definitief veilig te stellen. Na de 
1-5  overwinning in Assen mocht dit normaal gesproken geen pro-
bleem zijn, maar er moest natuurlijk wel gewaakt worden voor 
teveel gemakzucht binnen de ploeg. De Boarns ters  kwamen in een 
gezapige pot voetbal uiteindelijk nauwelijks  in de problemen en 
met een terecht 2-2  gelijkspel werd handhaving een feit.  
Oldeboorn had zich ingesteld op een tegenstander die alles  of niets  
ging spelen om de grote achterstand ongedaan te maken. Al snel 
bleek echter dat Asser Boys niet echt meer geloofde in een goede 
afloop en Oldeboorn controleerde de wedstrijd vrij gemakkelijk. De 
ploeg uit Assen voetbalde net als  een week eerder af en toe heel 
aardig, maar werd zelden gevaarlijk en doelman Bangma werd 
voor de rust dan ook zelden getest. Ook de Boarns ters  wis ten wei-
nig kansen af te dwingen. De acties  van de spitsen Jorrit Zandberg 
en met name Ate Bergsma s tierven vaak een vroege dood en ook 
de eindpass  vanuit het middenveld was  vaak niet voldoende. Bou-
ke Paul Kleefs tra was  met een schot van afstand in de beginfase 
nog het dichtst bij een doelpunt, maar zag zijn schot gekeerd door 
de doelman. Halverwege de eerste helft kwam Oldeboorn toch op 
voorsprong. Siete Veenstra stuurde Jorrit Zandberg de diepte in, 
die een prima versnelling in huis  had en in het strafschopgebied 
werd neergehaald. De beste man van het veld, scheidsrechter Hin-
driksen, kon niet anders  dan hiervoor een strafschop geven. Siete 
Veenstra benutte het buitenkans je heel overtuigend, 1-0 . De 
Boarnsters  zaten nu op rozen en konden heerlijk achterover leunen 
en tot de rust gebeurde er dan ook weinig meer. Helaas viel Jorrit 
Zandberg op ongelukkige wijze uit met een vervelende schouder-
blessure en werd al vroeg in de wedstrijd vervangen door Jan Wy-
bren Boschma. 
In de rus t bleef Martin Meester in de kleedkamer achter en werd 
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vervangen door Jelle Jacob de Vries . Asser Boys begon na de thee 
sterker dan Oldeboorn en c reëerde meteen een overwicht en dit 
leverde al snel de gelijkmaker op. Na een hoekschop kregen de 
Boarnsters  de bal niet goed weg en in de kluts  viel hij voor een 
speler van Asser Boys  die van dichtbij kon scoren, 1-1 . Na dit doel-
punt werd het een wat saaie wedstrijd. Asser Boys  probeerde het 
wel, maar was  niet bij machte om het Oldeboorn echt moeilijk te 
maken. Af en toe leek het even gevaarlijk te worden, maar de 
Boarnster achterhoede wist het gevaar telkens  redelijk eenvoudig 
te bezweren. Oldeboorn hoefde niet zo nodig meer en kwam 
zelden in de buurt van het Asser doel. Een kwartier voor tijd kwam 
Pieter Poepjes  in het veld voor Wietse Huisman. Deze wissel bracht 
een aantal positiewisselingen met zich mee die de organisatie ach-
terin niet ten goede kwamen. Plotseling kreeg Asser Boys  twee 
prima kansen, waarvan de tweede ook een doelpunt opleverde. De 
rechtshalf kapte zich redelijk eenvoudig vrij in het Boarnsters  
strafschopgebied en liet met een hard schot keeper Bangma kans-
loos , 1-2 . In de tussentijd had Jelmer Beimin namens  Oldeboorn 
overigens  een opgelegde kans gemist door tegen de doelman aan 
te schieten. Gelukkig bleef de Boarnsters  een nederlaag bespaard 
toen een speler van Asser Boys  een lange pass van Pieter Poepjes 
op prachtige wijze over zijn eigen keeper schoot, 2-2 . Al met al 
niet een erg boeiende wedstrijd, maar het belangrijkste is  dat de 
doelstelling die aan het begin van het seizoen was  gesteld werd 
bereikt. Oldeboorn handhaafde zich in de derde klasse en dat is 
vooral gezien de s lechte s tart van de competitie een uits tekende 
prestatie en op bas is van de tweede seizoenshelft bovendien ook 
dik verdiend.  
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 Voor al uw dagelijkse Spar Johannes Watzema  
boodschappen Tel. 0566 - 631283 

 Diverse broodsoorten Openingstijden: 

 Voorverpakt vlees Maandag 10:00 – 18:00 

 Bloemen & Planten Dinsdag 08:30 – 18:00 

 Telefoonkaarten Woensdag 08:30 – 18:00 

 Fotoservice/ Kopieerservice Donderdag 08:30 – 18:00 

 Stomerij Vrijdag 08:30 – 20:00 

 Speelgoed Zaterdag 08:00 – 17:00 

 En natuurlijk onze: BEZORGSERVICE  
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Oldeboorn 2 wint laatste duel 2006-2007 

Nog nooit was het seizoen van Oldeboorn 2  zo vroeg afgelopen als deze jaar-
gang. 22 april 2007 s tond de wedstrijd Udiros  2-Oldeboorn 2  op het pro-
gramma, op papier een zware dobber voor de Boarnsters , omdat Udiros  nog 
steeds in de strijd is  om het kampioenschap, samen met Gorredijk 4  en N ieu-
weschoot 2 . Udiros s tond voor aanvang op de derde plaats , terwijl Oldeboorn 
meedraait in de onders te regionen van de competitie.  
We reisden af richting N ieuwehorne met 15 mensen. Spits  Johannes  W was  
geblesseerd geraakt op de training en de oplossing werd gevonden in een 
voorhoede met Andreas de B, Douwe Hein A  en Pieter P . Laatstgenoemde 
speelde in de punt van de aanval. Al gauw na het startsignaal van de prima 
leiding gevende scheidsrechter Bosma werd duidelijk dat Oldeboorn de bo-
venliggende ploeg was . Met goed voetbal werden herhaaldelijk de spitsen in 
stelling gebracht, alleen was  zoals  zo vaak het geluk niet aan onze zijde. Een 
prima voorzet van Andreas  werd door Pieter net naast de goal gekopt, en 
Douwe Hein schoot een keer net voorlangs . We wonnen met Bart de V en 
Patrick A steeds  de slag op het middenveld. Bart speelde zichzelf prachtig 
vrij, passte zuiver op Pieter en deze schoot de bal heel bekeken met binnen-
kant rechts  in de linker benedenhoek. Een prachtige goal, die ons  terecht op 
voorsprong zette. Vlak voor rus t viel A rjen W in voor de geblesseerde Andre-
as . We hielden de koppen erbij en de ruststand was  0-1. 
Na rust hielden we ons  sterke spel prima vast, en verdubbelden algauw onze 
voorsprong door wederom een fraai doelpunt van spits  Pieter P . Hij speelde 
zichzelf s terk vrij en plofte zuiver met rechts  de bal achter de doelman. Even 
later was het Patrick A die Arjen W lanceerde, hij liet een prima voorzet van 
zijn schoen glijden. Het was  Douwe Hein A  die goed voor zijn man kwam en 
binnen kon koppen. De weelde werd nog groter toen Pieter zijn actie van zijn 
tweede doelpunt kopieerde en hiermee Oldeboorn op een 0-4 voorsprong 
zette. Wat een weelde. Jammer genoeg kwamen door onoplettendheden op 
onze linkerzijde van het middenveld toch nog twee tegendoelpunten op het 
bord, maar verder dan twee treffers  kwam Udiros  niet. Oldeboorn hield ze 
netjes  op 2-4  en verdiende de 3  punten dik!!! 
Rest mij niks  meer om aan het einde van het seizoen een aantal mensen te 
bedanken, te weten scheidsrechter Harm Wagenaar, scheids rechter Jentje 
Kirkenier, trainer Sido Postma, Wieger Huisman, Willemke Meester, de vaste 
spelers  van het tweede elftal, de gas tspelers  die weer in grote getale hebben 
meegespeeld. Mocht ik iemand vergeten te bedanken, dan is  dat zeker niet 
met opzet gebeurd! 
Ik houd het als leider eerst even voor gezien, en wens  Jan van der Woude 
heel veel succes  als nieuwe leider van Oldeboorn 2 . 
VV Oldeboorn, bedankt!!   Auke 

OLDEBOORN 2 
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Wispolia 2 - Oldeboorn 3,     Terwispel, 25 maart 2007 

Het is  een weekend zonder ere- en eers te divisie wedstrijden, het 
is  het weekend van de interlands . En in dit kader treffen Wispolia 2  
en Oldeboorn 3  elkaar op het sportcomplex De Pûs ter in Terwispel. 
Weliswaar geen EK-kwalificatie maar toch een belangrijk duel in de 
strijd om de punten in het linkerrijtje van de reserve 3 , 6e klasse 
mannen (we zetten voor het gemak alle teams in één rijtje: links). 
Oldeboorn 3  (10e op de ranglijst, maar stijgende) heeft al geruime 
tijd last van blessures  in de verdediging (Henk), en sinds  kort ook 
op het middenveld (Sible). Dit laatste werd overigens  veroorzaakt 
tijdens  een ‘uitleenwedstrijd’, waarvoor het 3e financ ieel rijkelijk 
gecompenseerd zou worden (maar nog steeds  niet is , heren van 
het 2e: kom op met die pegels ). Desondanks  reizen er 14  min of 
meer fitte spelers  af naar Terwispel om Wispolia (momenteel nog 
6e)  3  punten afhandig te maken. 
Na rijp beraad word besloten om Theo (welke het seizoen begon in 
de spits , maar daarna wegzakte via het middenveld) in het hart 
van de verdediging op te stellen. Ondersteund door Jan en Jacob 
vanaf de flanken en Jan Hendrik in het centrum, moet hij ervoor 
zorgen dat ballenvanger Siemen niet gaat zweten. De klaver op 
het middenveld (in een ruit spelen mag immers  niet meer) word 
gevormd door Eyal, Arnold, T jitte en Frans . Dáárvoor staan Aaltzen 
en Martijn en aan hen de taak om de vaak fraaie aanvallen van 
Oldeboorn succesvol af te ronden. 
De wedstrijd begint wat rommelig en ondanks  redelijk combinatie-
voetbal van Oldeboorn weet Wispolia, door knullig balverlies  van 
Frans  en onoplettendheid van Siemen, al snel te scoren. Oldeboorn 
geeft echter niet op en gaat een versnelling hoger voetballen 
(lager kan niet). Dit resulteert af en toe in een rush over de 
midellijn, maar resultaat blijft uit. Ook nadat Martijn en Arnold van 
positie hebben gewisseld mag de bal nog niet het Terwispelse net 
vinden. Na een onbedoelde ‘schwalbe’ van de spits  van Wispolia, 
wordt Oldeboorn ook nog bestraft met een strafschop tegen: 2-0  
rus tstand. 
Tijdens  de thee wordt het nieuwe tactisch plan ontwikkeld: Johan 
vervangt Frans  en Martijn blijft met hem centraal, Arnold gaat naar 
rechtshalf en Eyal van half naar back, Piet complementeert de 
frontlinie en Jan ondersteunt de grensrechter. Ook Siemen valt uit 
door nekklachten (hij heeft dit seizoen te vaak achterom moeten 
kijken, en T jitte gaat het doel verdedigen. Het gat op links  wordt 

OLDEBOORN 3 
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goed opgevangen door Freerk. 
Aanvankelijk lijken de veranderingen voor het inmiddels getergde 
3e team van Oldeboorn goed uit te pakken. E r wordt goed 
positiespel gespeeld en de bal gaat in hoog tempo rond (alleen 
jammer dat niemand van Oldeboorn hier aan deel neemt). Wispolia 
weet opnieuw te scoren door onoplettendheid in de achterhoede: 
3-0 . Na deze mentale klap is  het ook al snel 4-0  (soms heb je een 
dipje). Maar nog geven de Boarnsters  niet op. Op de vraag aan de 
coach: hoe lang is ’t noch ?, roept deze vol vuur: it kin noch wol !! 
En jawel, na een fraaie aanval door het centrum waarbij de 
vleugelspelers grote gaten trekken en onze middenvelders  goed 
combineren schiet Martijn de bal fraai in: 4-1 , de eer is  gered. 
Volgende week wacht de matadoren een 6-punten wedstrijd: op 
eigen terrein wordt Mildam 3 ontvangen. M ildam staat met 2  
punten minder 1  plaats  lager op de ranglijst. Ook dit beloofd weer 
een enerverende pot voetbal te worden. 

Frans . 
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zaterdag  

16 juni a.s. 
 

 

 

Werkzaamheden o.a.: 

 het (gedeeltelijk) verven 
van de kantine.  

 snoeien/wieden 

 schoonmaken 

 herstelklussen 

We hopen met ca. 20 mensen 
(van ieder team 4 à 5 mensen) 
aan de slag te kunnen. 

Voor eten en drinken wordt ge-
zorgd. 

We beginnen om 9.00 uur en re-
kenen weer op jullie komst!! 
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OLDEBOORN E1 

Oldeboorn heeft er weer een kam-
pioenenteam bij. Na een serie van 
9  overwinningen en een doelsaldo 
van +54 konden de vaantjes  ge-
maakt, de patatten uit het vet en 
de zegekar van s tal gehaald wor-
den. 
Onder bezielende leiding van Willy 
van de Brink en Johan Fokkema en 
na de trainingsinstructies  van Rene 
van Kalsbeek werd de ene na de 
andere tegenstander moeiteloos  
opgerold. 

Staand: Willy van de Brink, Addi Ashur, Popke Altena, Hessel 
Stulp, Juriaan Dijkstra, Johan Fokkema, Rene van KalsBeek. 
Zittend/liggend: Johannes  Lolkema, Sietse van de Brink, Harm 
Kroes , Robin van de Bij, Jaike Fokkema, Corné Schukken. 
Niet op de foto: Wiemer Dekker 
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E r wordt wel eens  gezegd dat voetballers  en hun supporters  tot het 
dommere volk behoren. Als  liefhebber kan ik dat natuurlijk moeilijk 
over mijn kant laten gaan en verzand dan elke keer weer in een 
nooit te winnen discussie. Dit was  nooit erg want ik voelde me als  
vanzelfsprekend de morele winnaar en zo zou ik me na zo´n dis-
cussie altijd voelen. Totdat onze E2 tegen Joure E8 moest aantre-
den. Voorheen was  voetballen met de pupillen altijd een feest. Po-
sitieve commentaren langs  de lijn, elke actie was altijd op de bal 
en wat de uitslag ook werd altijd een lach na het laatste fluits ig-
naal. Dit keer was  dat dus  anders , gevloek en getier van Jouster 
ouders , maar ook van hun spelertjes  zelf. Scheids  Sierou heeft 
maar eerder voor het einde gefloten, want er was  niemand meer 
die lol aan deze wedstrijd beleefde. Na afloop nog even met de 
leider van Joure gesproken, hij gaf aan dat het slechts  een paar 
ouders  waren, dat hij daar niets tegen kon zeggen, maar dat het 
toch ook wel bij het voetbal hoorde. U  begrijpt het al, dit werd 
weer zo´n lange niet te winnen discussie. Met een vervelend ge-
voel eindigde deze voetbal ochtend, het vertrouwen in de edele 
voetbalsport had een deukje opgelopen.  
Maar eind goed al goed: dit deukje is  de volgende dag weer weg-
gepoetst. Deze zondag stond ik namelijk de oldeboornse voetbal-
elite te bekijken. Halverwege de 2de helft werd een tegenstander 
vanaf de zijlijn uitgescholden en mijn gedachte dreigde weer naar 
de Jous ter ouders  af te dwalen. Gelukkig voorkwam coach Sido 
Postma dit door de zogenaamde supporter direct terecht te wijzen.  
Yes , het voetbal is nog niet verloren. E r zijn inderdaad domme 
voetballers  en domme voetbalsupporters , maar die zullen ons  het 
voetbalplezier niet ontnemen.  
De weken volgend op deze zwarte zaterdag bewezen dat ook. Leu-
ke wedstrijden waar gewonnen werd door te voetballen en niet 
door te schoppen, waar ouders  aanmoedigde en niet afkraakte en 
waar de spelers direct na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk 
weer achter een bal aan wilden rennen omdat ze er maar geen 
genoeg van konden krijgen. 
We kunnen terugkijken op een goed seizoen. 2de worden in deze 
competitie is  een knappe pres tatie. Jullie kwamen trouw op de trai-
ningen van Remco, waarin jullie veel hebben geleerd. Dit vind ik 
niet alleen, maar heb ik van veel toeschouwers  te horen gekregen.  
De scouts zullen jullie nog wel weten te vinden, en anders  zien we 
jullie over een jaar of 10  wel bij het eerste terug. 

Groet, Patrick 

OLDEBOORN E2 
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Oldeboorn E2 – Joure E8 14 April 2007 

Toen de wedstrijd begon leken ze ons  niet erg aardig. Want ze za-
ten steeds  te schelden/duwen. De eerste goal had Gerard gescoord 
en het tweede Karst. Het derde goal was van Gerard het vierde 
van Karst en nu het vijfde van Kim. Het was  leuk omdat we van ze 
wonnen. 
Groetjes  Karst Brak!  

Lemmer E2- Oldeboorn E2 

1ste helft: Op zaterdag 21 april moesten we voetballen tegen Lem-
mer. We stonden eerst achter met 1-0 . Daarna maakte Karst een 
heel mooi doelpunt en werd het 1-1 . Toen had Lemmer weer een 
doelpunt gemaakt 2-1  Net voor de pauze werd het 3-1 . Toen was  
Bo nog aan de beurt en maakte 3-2 . 
Pauze: In de pauze kregen we drinken!!!!! En gingen we nog even 
praten over de wedstrijd. 
2de helft: Toen maakte Lemmer de voorsprong groter 4-2 . En nog 
eens  maakte Lemmer een doelpunt 5-2. En toen maakte Kim de 
laatste doelpunt van de wedstrijd. En we hadden uiteindelijk met 
5-3  verloren. 

Groetjes  Jelle Riesma. 

Oldeboorn E2 – ONS Sneek E2 

Zo als  altijd hebben we gewonnen. We speelden tegen ONS Sneek. 
Wij hadden veel meer kansen dan hun. Dus  kieper Nick en Ank en 
Jelle hadden niks  te doen. Dus  de middenveldes  en de spitsen  
hadden wel wat te doen. We scoorden wel 6  keer. Bo scooden1 
Kim2 Gerad2 en Karst ook 1 . En toen kregen we wat lekkers  van 
Remco 

Groet, Bo Antonissen 

vv Oldeboorn - Gorredijk 12-05-2007 

Wij moesten 12 mei tegen Gorredijk spelen. We hebben gelijk ge-
speeld met 3-3 . Eerst was  de punter, daarna Bo met 2-0 , daarna 
Gerard met 3-0 . Na de rust begonnen zij met scoren, 3-1 , 3-2   en 
3-3  en toen was  het afgelopen. 

Groetjes , Max Antonissen 

ONS Sneek E4 - Oldeboorn E2 

We hebben 1-6  gespeeld. We moesten 7:00 al van bed af, opschie-
ten dus . De scheids  was  78jr en kon ons  moeilijk bijhouden daar-
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om keurde hij misschien onterecht een doelpunt af. H ij dacht dat ik 
hands  maakte, maar dat deed ik niet. Met rust stond het nog 1-1  
maar hadden we nog wel veel mooie aanvallen. Gerard schoot wel 
twee keer super hard op de lat. De tweede helft konden we wel 
scoren. Vandaag scoorden Brend 1  keer en Karst 1  keer en Bo 3  
keer en ik geloof dat ik of Gerard de laatste doelpunt gescoord 
heb. Dit was  de laatste wedstrijd van het seizoen, we zijn tweede 
geworden. 

Groetjes , Kim Poepjes 

Toernooi Akkrum  

Wij hadden vrijdag 18 mei 2007 een voetbaltoernooi in Akkrum we 
moesten tegen:  

JV Bolsward E4 - Oldeboorn E2  
DWP E4 - Oldeboorn E2 
GAVC E4 - Oldeboorn E2  
Oldeboorn E2 - Akkrum E4 
Oldeboorn E2 - Akkrum E3 

We hebben 4  westrijden gewonnen en 1  verloren. We zijn tweede 
geworden met deze uitslag. Ik was  aanvoerder en mocht de beker 
en de vaantjes  in ontvangst nemen. 

Groetjes  Gerard Huitema van de E2  
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Donker broek F1 Aldeboarn  F 1 

Zaterdag 7  maart Moesten we naar Donkerbroek om te voetballen. 
De wedstrijd was  erg leuk. We kregen vaak de bal, het lukte niet 
altijd om de bal naar de goede plek te pasen en soms kregen we 
de kans om te scoren. 
Toen was  de pauze. In de pauze kletsten we veel en dronken ran-
ja. 
De tweede helft was  nu begonnen. Menko vond dat ik op kiep 
moest maar de leiders  hadden Yannick de tweede helft op kiep 
staan. De tweede helft ging ook goed maar we s tonden nog s teeds  
achter. De scheidsrechter fluit, de wedstrijd is  afgelopen jammer, 
we hebben verloren met 7-0 nu nog penalty schieten. Yannick 
heeft goed gekiept met penalty schieten hiermee hebben we dan 
ook gewonnen. Nu aankleden in de kleedkamer en weer naar huis . 
Op de parkeerplek van Donkerbroek s tond nog een vette jeep. 

Stoffel en Gerrit 

SCS F1 tegen Oldeboorn F1 

Zaterdag de 14e april om kwart over negen weer verzamelen en 
samen met een route-plan uitdraai richting Drachten. SCS Drach-
ten zou zijn voetbalveld op het Talant-terrein hebben en na wat 
heen en weer gerij over de rondweg wordt dat ook  bereikt. P arke-
rend op een verlaten terrein gaan we al lopend op zoek naar de 
kantine en kleedkamers . De totaal uitgeleefde kleedkamer die op 
slot zit wordt al snel gevonden maar er heerst plotseling op het 
park een doodse s tilte…onze spelers  zijn door die lange autorit be-
hoorlijk druk geworden en je ziet de bewoners  van het park zich 
ook verschrikt terugtrekken. Het voetbalveld kunnen we niet vin-
den en onze spelertjes  worden alsmaar drukker. Ik zie al artsen 
hun spuitjes  vullen met kalmeringsmiddelen en onze richting opko-
men waarna wij maar besluiten dit terrein snel te verlaten. De 
mannen in witte pakken achtervolgen ons  nog wel maar onze 
coach had de weg gevraagd en met volle vaart rijden we weg…om 
al onze achtervolgers  af te schudden rijden wij nog éénmaal de 
verkeerde kant op, de coach blokkeert de rondweg, de andere 3  
auto ś  besluiten het verkeer richting Boornbergum maar te ver-
grendelen. Nadat al het verkeer volledig vas t zit in Drachten zien 
we toch nog kans  om het goede voetbalveld te bereiken. Onze 
spelers  zijn inmiddels  helemaal door het dolle heen en hebben nu 

OLDEBOORN F1 
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echt zin om zich uit te leven op het voetbalveld. 
De tegenstanders  hadden wat meer ons  “niveau” en het leek een 
leuke wedstrijd te worden. Maar helaas , ze boden een goede te-
genstand en waren vaak bij onze goal. Totdat Menko er helemaal 
flauw van was en alleen richting de overkant ging en de 1e goal 
scoorde. Onze spits  was nu goed los  en schoot kort daarna zijn 2e 
goal. Voordat het pauze werd besloot onze sportieve keeper Yan-
nick ze 1  goal te geven na vele goede reddingen. Na de pauze wa-
ren we alleen nog maar te vinden bij de tegenstandersgoal, Rik 
schoot 3-1 en daarna maakte Jesse het af met 4-1!!! Onze 1e over-
winning werd daarna gevierd met het beloofde ijs je op een prachti-
ge zaterdag. Nu nog 5  ijs jes  te gaan en we eindigen best nog op 
een goede plaats! 

groeten Mathieu 

Jistrum F1 -  Oldeboorn F1 

Jistrum. Zo komen onze F-jes  nog eens  ergens . Zaterdag 12 mei 
weer verzamelen en met 4  auto’s  op weg naar Jistrum met een 
goede reisleider voorop. Het weer is  vandaag zeer wisselvallig en 
onderweg vallen er een paar mooie buien. Aangekomen bij het 
voetbalveld is het snel verkleden en even intrappen en beginnen 
met de wedstrijd. De tegenpartij kan al goed samenspelen en he-
laas  valt er al snel het 1 e doelpunt voor Jis trum. Onze spelers  zijn 
redelijk druk met elkaar en hebben moeite om de aandacht bij het 
voetballen te houden, maar door enige aanmoedigen vanaf de kant 
gaan ze er weer voor. E r valt even een rustig moment in de wed-
strijd en de begeleiding ziet nu de kans  om de spelers van hun en 
ons  te tellen en we komen erachter dat we met 1  te weinig spelen, 
maar die lege plek vullen we snel aan met een wissel. Onze keeper 
Djurre met lange broek heeft vandaag een zware dag want Jistrum 
schiet er nog enkele malen een goal in. Famke, Jannick en Menko 
proberen af en toe nog uit te breken en de bal door te geven aan 
Sil, Leon of Rik maar steeds  gaat de bal weer terug naar onze goal. 
Jesse probeert dan samen met onze bal-stopper Justin de keeper 
iets  te ontlasten, maar vandaag wordt het incasseringsvermogen 
weer aardig op de proef gesteld. Na de wedstrijd volgt weer het 
gebruikelijke penalty-schieten wat onder luid kabaal en aanmoedi-
gingen plaatsvindt. Door al die regenbuien ben ik de tel kwijt dus  
ik moet één van onze spelers  vragen hoeveel ze nou verloren heb-
ben……11-0, maar het was  wel leuk, zei hij vol trots 

groeten Mathieu 
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Ook dit jaar hebben we kortingskaarten (van wel 50% op de entreeprijs ) 
voor avonturenpark Hellendoorn voor max. 4  personen toegezonden ge-
kregen. Dus  willen jullie er met je gezin, team of vriendenclub even tus-
senuit, vraag er even naar, er zijn meer dan genoeg!!! Kijk ook even op 
internet: www.avonturenpark.nl 
 
bij Sietie Huisman. Tel. 631657 

Kaartjes Hellendoorn 

Jeugtrainers 

Uw kind wil graag voetballen!?!?!?!?! 
 
Een jaarlijks  terugkerend probleem, waar v.v. Oldeboorn mee te kam-
pen heeft, is  het vinden van (nieuwe) vrijwilligers . En deze zijn zó nodig 
om de sport voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden en een 
club als Oldeboorn draaiende te houden. 
Ook het jeugdbestuur moet ieder jaar weer heel veel moeite doen om 
ervoor te zorgen dat onze (en uw) jeugd kan blijven spelen en trainen. 
Mensen s taan niet in de rij om een stukje vrije tijd op te offeren voor 
onze vereniging. Als  men zich maar één uurtje per week zou willen in-
zetten voor de club, dan zou er al een groot aantal problemen zijn op-
gelost.  
Het groots te probleem bij v.v. Oldeboorn is  echter het aantal jeugdtrai-
ners . Voor het volgende seizoen zijn we nog op zoek naar zowel trai-
ners  voor B- en C-junioren als  voor de E- en F-pupillen. Ook het vinden 
van scheids rechters  valt overigens  niet mee.  
Mocht u tijd en interesse hebben om een jeugdteam te trainen meldt u 
zich dan als tublieft aan bij één van de bes tuursleden. O f lijkt het u leuk 
om scheidsrechter te worden bij (jeugd)wedstrijden? Er zijn diverse 
mogelijkheden om op kosten van de club een trainer- en/of scheids-
rechtercursus  te volgen. Uw inzet verhoogd plezier en prestatie in de 
sport!! 

Het jeugdbestuur 
Andreas  de Boer 632295 
Johannes  Nijdam 631554 
Wietse Huisman  631222 
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Eendenrace 

Zaterdag 12 mei 2007 om 19.30 uur werden de einepykjes  weer 
losgelaten in de Boarne. Dit festijn wordt jaarlijks  door de plaatse-
lijke voetbalvereniging georganiseerd. 
Elke eend heeft een “rugnummer” . V an al deze nummers  wordt 
een s tartbewijs  verkocht ( Lotnummer). De loten vonden ook dit 
jaar weer gretig aftrek. Van de eenden wordt verwacht dat ze er 
een wedstrijd van maken wie als  eers te de finish bereikt. 
De winnende einepykjes: 

1 ste prijs  €300was nummer 420.  
2de prijs  €150 was  voor nummer 408. 
3de prijs  € 50 was voor nummer 114. 

De prijzen zijn inmiddels  uitgereikt. 
De einepykjes  gaan nu weer in training voor de eerste zaterdag in 
mei volgend jaar. 
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… de LAMINEERMACHINE gezien???  
Dat is zo'n ding waarmee je A-4 tjes  kan voor zien van een laagje plas-
tic , ooo zo handig. 
Maar....sinds  enkele maanden is  de lamineermachine met de noorder-
zon vertrokken en ook de bijbehorende lamineerhoes jes  zijn niet meer 
in de kast. Lenen mag natuurlijk altijd, het kan natuurlijk zijn dat ie-
mand dringend zo'n machine nodig had. Maar meldt het dan even aan 
iemand van het bestuur en breng hem dan ook weer terug naar waar ie 
hoort: 
IN DE KAST IN DE BESTUURSKAMER!!! 

Wie heeft … 

Junior: 
 Grijs  T-shirt (opschrift Play-goalshot), met 140 
 Blauw/donkerblauw Australian trainings jack 
 Rode Nike sweater, mt. 152  
 Blauwe boxershort (met blauw, oranje en wit –  Holland) 
 Zwart leren, met bont gevoerde, jas  (Redmax), mt 140  
 Rood/donkerrood T-shirt, Mexx mt 158-164 
 Rood adidas  T-shirt met witte s trepen op mouw, mt. 164  
 Zwarte Nike voetbalschoenen, mt. 40 
 Zwart adidas  sweatshirt met capuchon, mt. 140  
 Zwart/rood polyester trainingsjack, Dutchy mt.140 
 Zwart sweatvest met capuchon, Colorado op de rug, 

mt. 140 
 Groen meis jes  T-shirt met capuchon en rits je en 

‘gouden’ opschrift, mt.164  
 Legergroen hemd met opschrift Fly Dri-

ve, mt. 164/170 
 Zonneklep, limegroen/rose 
 Witte voetbalsok met zwarte stre-

pen. 
Senior: 
 Grijze sportsokken 
 Zwarte sportbroekje zonder binnenbroek 

Snuffelkoer 
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Op de avond van 15 april 1923 kwam in de Bierhalle (het café van Jetze 
Dijkstra aan de Weaze) een groep jongeren ter vergadering bijeen met als  
doel een voetbalclub op te richten. 
Het initiatief tot deze bijeenkomst was  genomen door Hendrik de Jong en 
Marcus  Wieringa. Deze Boarns ter jongens  bezochten een M iddelbare School 
in Leeuwarden en waren aldaar met de voetbalsport in aanraking gekomen. 
De oprichting werd die avond een feit en 20 leden traden toe. Het eerste 
bestuur bestond uit de beide initiatiefnemers  alsmede K.Visser, J. Weide en 
D.Zwagerman. Laatstgenoemde en het lid L.vd.Heide hadden reeds  enige 
voetbalervaring opgedaan en gingen proberen hun kennis  van het spel op 
de anderen over te brengen. 
Het eers te jaar beperkte men zich tot oefenen en het spelen van vriend-
schappelijke wedstrijden tegen Akkrum (moest nog officieel opgericht wor-
den), GAVC (Grouw) en JVV (Joure). De eers te uitwedstrijd kwam via een 
schoolkennis  van de Jong en Wieringa tot s tand en vond plaats  in De Knype. 
Voor Oldeboorn begon daar de victorie nog niet want ze verloren grandioos  
met 12-0, maar het feest na afloop was  er niet minder om. P as  in de kleine 
uurtjes  kwamen ze al zingend het eigen dorp weer binnenfietsen. 
De toenmalige opstelling is  bewaard gebleven, de unieke 2-3-5 ops telling 
zag er als  volgt uit: H.J.de Jong (doel), L.vd.Heide en M .S.Wieringa 
(achter), J. Veltman, Joh.Piersma en G.Veltman (midden), D.Zwagerman, 
J.Poepjes , J.Weide,W.Piersma en H.J.Hoekstra (voor). Reserve: A.Prins . De 
nieuwe vereniging had overi-
gens  als  naam OVC 
(O ldeboornster Voetbal Club) 
gekregen. 
Voor het seizoen 1924-25 
schreef OVC  in voor de FVB-
competitie en werd ingedeeld in 
de 2e klas district Heerenveen 
met als  tegenstanders  SMO, 
JVV , Joure 2  en Lemmer 2 . Ze 
wisten het tot een keurige der-
de plaats te brengen en bleken 
de meest productieve ploeg te 
zijn. Het Gem.Sportveld a/d 
School was  nog niet je dàt. E r 
waren nog greppels en pas  veel 
later zou er drainage komen. 
De dorpsbewoners  toonden nog 
weinig belangs telling, zij von-
den het korfbal beschaafder. 

De geboorte van de club 
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Het seizoen 1925-26 waren de 
prestaties  minder goed en lieten ze 
alleen Tijnje achter zich. Voor heel 
verre uitwedstrijden werd soms een 
vrachtwagen ingeschakeld, waar 
men dan banken inlaadde. Voor de 
rest was  het fietsen geblazen.  
In 1926-27 was de eerste “derby” 
tegen Akkrum in competitieverband 
thuis  in Oldeboorn. Deze toen al 
beladen wedstrijd die in 2-2  eindig-
de was  er direc t één met de nodige 
commotie. Bij één der Akkrum-
doelpunten was  de bal met de hand 
gespeeld en dat werd niet gezien 
door de scheids rechter. Een ver-
slaggever schreef dat de desbetref-
fende speler een les je in sportiviteit 
moest hebben omdat hij zelf het 
handsgeval niet even had gemeld. 
Van andere zijde werd erop gewe-
zen dat de Boarns ter politie vanwe-

ge de zondagsrust alleen het Akkrummer deel van het publiek op s traffe van 
verwijdering tot minder lawaai maande.  
In 1928-29 bes loot men kort voordat de eerste competitiewedstrijd zou 
plaatsvinden zich vanwege te weinig spelers  terug te trekken. O.a. Wieringa 
en de Jong waren naar elders  vertrokken en werden de eerste ereleden. Na 
de terugtrekking van OVC bleven Piersma en vd.Feer pogingen in het werk 
stellen om in Oldeboorn het voetbal wederom nieuw leven in te blazen. Ze 
zochten ondermeer contact met de 
jeugdvoetbalclub die op 13 mei 1923 
onder de naam OVC II  opgericht was  en 
later onder de naam Olympia veel succes 
op diverse seriedagen had gehad. 
Toen een aantal oud spelers  ook bereid 
waren opnieuw te gaan voetballen be-
sloot men voor 1930-31 onder de naam 
“O ldeboorn” twee ploegen voor de com-
petitie in te schrijven. Oldeboorn I  voor 
die van de FVB en Oldeboorn II  (adsp.) 
indien mogelijk voor de OVB. 

Vaandel 

De net een jaar oude vereniging 
laat er geen gras  over groeien en 
er wordt een ac tie op touw gezet 
voor een vaandel. Op 5  augustus 
1924 krijgt de ‘Voetbalvereniging 
O.V .C.II” vergunning van de ge-
meente Utingeradeel voor een 
lijstcollecte “voor de aankoop van 
een vaandel”. E r staan 124 inte-
kenaren op de lijst, die gezamen-
lijk f48,55 hebben gegeven. 

Sportterein 

Op 23 april 1925 krijgt de voetbal-
vereniging van de gemeente U tinge-
radeel toestemming om het gehele 
jaar op het sportterrein te oefenen, 
dinsdag van 6-10 uur en zaterdags  
van 2  tot 4  uur voor een huurprijs  
van f10,- per jaar. 
Wedstrijden mogen niet worden ge-
speeld. Daar moet apart voor elke 
wedstrijd voor worden aangevraagd 
en kost f2 ,50 per wedstrijd. Op 1  
november 1925 geeft de gemeete 
vergunning om een wedstrijd te spe-
len met voorwaarden:  
“als  het terrein te nat is  de wedstrijd 
niet doorgaat en dat geen muziek 
wordt gegeven van 1/2  uur voor tot 
1/2  uur na kerktijden. 
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NAAM elftal DPT 
A.Faber Vierde 32 
M.de Vries Dames 24 
H.Oosterbaan Vierde 19 
R.de Wit GAVC 18 
C .Reitsma Vierde 16 
T .Akkerman Eerste 14 
S.Leystra GAVC 13 
P .Poepjes Tweede 10 
M .Haspels Derde 10 
S.Oosterbaan Vierde 9  
J.Watzema Tweede 8  
B.P .Kleefstra Eerste 7  
S.Veenstra Eerste 7  
J.Tijsma Derde 7  
W.van Kalsbeek Vierde 7  
S. Bangma Tweede 6  
A.Huisman Eerste 5  
D.H.Akkerman Tweede 5  
E .Quarré Tweede 5  
J.Beimin Eerste 4  
E .Ashur Derde 4  
I .Ritskes GAVC 4  
G.de Jong Dames 4  
I .Schoenmakers GAVC 4  
Ate Bergsma Tweede 3  
B.de V reese Tweede 3  
J.v/d Made GAVC 3  
N.van Remmen GAVC 3  
Joh.N ijdam Eerste 2  
P .Antonissen Tweede 2  
T .de Jong Derde 2  
P .v/d Vlugt Derde 2  
J.Haspels Vierde 2  
B.Oosterbaan Vierde 2  
T .Bijlsma GAVC 2  
S.van der Heide Dames 2  

NAAM elftal DPT 
J.W.Boschma Eerste 1  
W.Huisman Wzn Eerste 1  
R.van Steinvoorn Eerste 1  
J.Zandberg Eerste 1  
A.de Boer Tweede 1  
R.den Dulk Tweede 1  
M .Meester Tweede 1  
T .Poot Tweede 1  
A.Watzema Tweede 1  
J.v/d Woude Tweede 1  
Aa.Bergsma Derde 1  
F.Goerres Derde 1  
A.Oosterbaan Derde 1  
S.de Roos Derde 1  
J.H.v.d.Wal Derde 1  
K.Akkermans Vierde 1  
H.Hartmans Vierde 1  
K.Hartmans Vierde 1  
B.Haspels Vierde 1  
A.Hobma Vierde 1  
J.Meester Vierde 1  
R.Spinder Vierde 1  
D.Westerhoven Vierde 1  
F.v/d Made GAVC 1  
L.Nicolai GAVC 1  

Bijgewerkt t/m 15 april 2007 

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 



 

De Zwart Witten • Mei 2007 • 33  



 

34  • De Zwart Witten • Mei 2007 


