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It lêste....  

Dit is it lês te bestjoersstikje dat ik skriuw. Sûnt de ledefergadering 
bin ik sekretaris  ôf. Dat sil wol wer efkes  wenne moatte nei seis  
jier elke moanne twa kear fergaderjen. Want nês t  it algemien 
bestjoer meits je je as sekretaris  ek diel út fan it deistich bestjoer 
(mei de foarsitter en de penningmeester). Yn 2001 belle Sytse Ak-
kerman mij op as  ik funks je fan sekretaris  oernimme woe fan Jelle 
Teunissen. Nei in wike betinktiid haw ik tasein dat ik it wol trije jier 
besykje woe. I t  like mij wol in útdaging, en ik wie fansels  al mei it 
firus  besmet troch myn fuotbalmannen. Ik ha gjin spyt hân fan 
myn beslissing en bin nea mei ts jinsin nei in fergadering gien. Yn it 
begjin krige ik ris  in brief ûnder eagen wêryn s tie ‘de sekretaris  is  
de spin yn it web’. En sa wie it. Je krije in soad ûnder eagen en 
moatte (en miene dat ek) dan faaks  oeral omtinke. Mei Onno v.P ., 
Binne, Jan de J, Jan N, Durk, Siemen W,. Sytze, Willemke, Hein, 
Wieb, Jan vd W, Honkie, Pieter, Onno, A ndreas  (en Johannes N.) 
wie it bêst en gesellich bestjoeren yn de ôfrûne jierren. De lês te 
jierren hie ik ek in part fan de funksje wedstrydsaken derby krigen, 
omdat hjir net ien foar te finen wie. Dat makke it fansels  wol wer 
wat banniger, foaral as  it wykeins  min waar wie. Soms s tie Ynze 
Blaauw moarns  al om healwei achten bij mij yn’e molkput om te 
sizzen dat de fjilden te wiet wiene om op te fuotbaljen. Dan koe ik 
nei melken drekt mar begjinne te beljen!  
Trije jier is  seis  jier wurden, mar no wie it tiid om it stokje troch te 
jaan. Ik bin yntiid (oppas)beppe wurden bin en ha it drokker op ’e 
pleats  krigen omdat ús  Marten in jier fuort is . Boppedat fyn ik seis  
jier lang genôch. Nei sa’n skoft  begjint it eigen te wurden, mar de 
klup is  fan ús  allegear en sa no en dan moat der wer nij fjûr yn ‘t 
bestjoer. Ik winskje Wietske van der Schaaf (as  sekretaris ) en Hal-
be van der Wal as  de nije man op wedstrydsaken in soad sukses  in 
harren nije funksjes . En mei Cees  Troos t, dy’t  fan Pieter de funks-
je fan ûnderhâld oerkrige, is  it bestjoer (gelokkich) wer op folle 
sterkte. Foar mij wie it in moaie en learsume tiid dy’t ik net misse 
wollen hie!  
 
Sietie Huisman 
  

Uit de bestuurskamer 
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Ek dit seizoen bestie it bestjoer út acht minsken yns tee fan de 
winsklike njoggen, te witten: 

 
Honkie naam, yn oktober, sporttechnyske saken oer fan Durk Valk 
en Andreas  kaam yn ’t plak fan Albert Nijholt. 
Mei dit team s ieten wij ien kear yn ‘e moanne op tiisdei byelkoar 
om alles  bestjoerlik wat yn ‘e stringen te hâlden. No falle de 
swierrichheden hjir yn Boarn tige mei en binne it faak noflike 
fergaderingen mei soms in gesellige neisit. Sa no en dan moatte 
der guon in ekstra jûn opdrave om nei in bûns- of gemeentelijke 
fergadering. Mar wij dogge it mei nocht. As  ûntspanning en 
teambuilding geane wy ien kear yn ’t jier, op eigen kos ten, mei-
elkoar út iten.  
Wij setten it seizoen útein mei  1  damesteam en 4  senioareteams, 
B- en C- junioaren,  D-, E- en F-pupillen. Fiif boarnster froulju 
giene tegearre mei GAVC-dames  de striid wer oan, ûnder lieding 
fan de Boarnster trainers /leiders  Dick en Sieb. I t wie in spannend 
yn harren kompetysje. Se koene krekt gjin kampioen wurde, mar 
in twadde plak is  ek net mis. De B-junioaren hiene dit jier in 
kombinaas je mei Jirnsum en ek dy gearwurking wie goed.  
It flaggeskip kaam út yn ’e 3e klasse. Alle begjin is  moeilik, al 
hiene se gau in ritme te pakken. Net it goeie, want de goals  woene 
der mar net yn. De twadde seizoenshelft gie better en se 
hanthaafden har yn de 3e klasse. Om degradaas je foar te kommen 
koene se, troch de twa beslissingswedstriden tsjin Asser Boys te 
winnen, it tij keare. Bij it gemeentelike Sportgala 2006 yn 
febrewaris  krige Oldeboorn 1  in wurdearringsoarkonde foar de 
histoaryske promoasje nei de tredde klasse. 
Alle teams (útsein de E- en F-pupillen) krigen dit seizoen te 
meits jen mei it fenomeen  ‘spilerspas ’. Foardat de KNVB alles  yn 
kannen en krúken hie wie it jannewaris , mar bij ús  hiene de leiders  
yn oktober it boekje mei passen yn ’e bûse. Der koe dus  net in 

 

Hein Akkerman Foarsitter 
Sietie Huisman Sekretaris 
Binne Oosterbaan Ponghâlder 
Wieb Zandberg Aktiviteitenkommisje 
Onno Kloosterboer Kommersjele saken 
Pieter Poepjes Ûnderhâld 
Honkie de Jong Sporttechnyske saken 
Andreas de Boer Jeugdsaken 

Jierferslach 2006 –2007 
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soad mear misgean. 
Mar der komme hieltyd  mear oarders fan de KNVB; gjin alkohol en 
glêswurk op it fjild en de minsken efter it stek, waard ús  yn inkele 
brieven meidield. Yn it slimste gefal  wurde der, as  sanks je, punten 
yn mindering brocht. Wy binne warskôge dus .  
As klup wolle wy ek it leafst goed foar de dei komme. In nij 
wolkomstboerd bij de yngang, in nije klupflagge en hoekflaggen 
dogge al hiel wat. Op it trainingsfjild stiet einliks  ....it felgegearde 
ballenvangnet, en de wiete hoeke op it haadfjild is  wer wat 
ophege. Alderhande oare ûnderhâldsputs jes  wiene bewarre foar de 
klussedei, alles  yn ien dei klear....tochten wij. Der wiene mar 4  
froulju en 5  manlju, fan in klup mei sa’n 175 leden!! Wer wiene de 
oaren???? Hawar der is  dochs  noch wol wat dien op 16 juny, want 
Douwe Hein hie ‘help’ meinaam út Beetstersweach.  
Ek de website fan VV Oldeboorn gie dit jier offis jeel fan start. It 
s jocht der al moai út, mar eins  soe der neist alle foto’s  noch folle 
mear ynformaasje op stean kinne.  
Bij it klupblêd die Patrick Antonissen syn yntree, hij naam de lay-
out oer fan Onno dy’t  it tydlik die foar Jelle Jacob. Acht kear koene 
wij dit seizoen in krants je útbringe.  
De, troch de aktiviteitenkommisje organisearre, feestjûn wie wer in 
hichtepunt, mei dit jier as  tema in ‘Hollandse avond’. Al ferts jinnen 
de dielnimmers  mear publiek, has t alle teams diene wol wat en de 
‘acts ’ wiene der net minder om. Twadde elftalspiler Johannes 
Watzema stuts  mei syn ien-mans-sjo mei kop en skouders  boppe 
de oaren út en fertsjinne de priis .   
De einepiken swommen yn maaie wer om it hurdst troch de Boarn, 
om wer trije minsken gelokkich te meitsjen mei dikke jildprizen. 
Alle lotten  wiene de deis  tefoaren ferkocht, mar dochs  wie der 
noch fraach nei lotten tidens  de race. De opbringst gie ek dit jier 
wer yn it jeugdpots je.  
Foar de frijwilligers  kaam it presints je wat letter as oars , mar de 
waarme s jaal wie rom op tiid foar in ‘kâlde’ winter. Hast gjin snie, 
en iis  ha we hielendal net s joen!   De trainingen en kompetys je 
hiene benei gjin lês t fan it waar, sa as  yn twa foargeande jierren. 
It wie Sido Postma syn twadde jier as  haadtrainer en dit jier kaam 
Jan Berensen derby as  keepertainer foar jeugd en senioaren. Beide 
mannen ha harren best dien om it bêste út de spilers  te heljen. 
Oldeboorn 1  waard bij einbeslút dochs  noch 10e, Oldeboorn 2  helle 
in 8e plak, Oldeboorn 3  in goeie 9e en Oldeboorn 4  liet it yn ’t lêst 
noch wat sitte en waard 3e. 
Oan it ein fan’t seizoen hiene we foar de spilers  it Anne Nijdam 
mixtoernooi, mei oanslútend de barbecue foar eltsenien, dy ‘t wat 
docht foar de klup. En derby waard dizze jûn de 
‘P .P .v.d.Feerbokaal’ útrikt oan kluptopscorer August Faber. De 
‘Beker van Verdienste’ gie dit jier nei Johannes  Poepjes .  
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Bij al dizze hichte en djiptepunten fan dit jier moatte wij noch 
efkes  stilstean bij  
it ferstjerren fan Jolle van Kalsbeek, Hein Piersma en Hotze de 
Roos . Mannen dy’t yn ’t ferline as  spiler en/of bestjoerslid diel út 
makken fan VV Oldeboorn.   
De bertes  fan fjouwer lytse famkes  bij ús  leden binne wer 
ljochtpuntsjes . Miskien foar de takomst  dochs  wer in boarnster 
dameselftal?  
Wat wit, wy s ille it s jen.  
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Eerste nederlaag voor Oldeboorn 

In de thuiswedstrijd tegen ONB is  Oldeboorn tegen zijn eerste ne-
derlaag van dit seizoen opgelopen. De teleurstelling bij de Boarn-
sters  was  na afloop groot, temeer omdat de ploeg genoeg kansen 
kreeg om een beter resultaat neer te zetten.  
Vooral in de eerste helft was  Oldeboorn de betere ploeg en creëer-
de het ook prima kansen. Al vroeg in de wedstrijd was  Douwe Hein 
Akkerman, die voor het eers t sinds  lange tijd weer eens  in de basis  
mocht s tarten, dichtbij een treffer. Zijn inzet werd echter gekeerd 
door de doelman van de Drachts ters . Het zou niet de eerste keer 
zijn dat de uitstekende sluitpost van ONB deze middag in de weg 
zou liggen. Ook op pogingen van Ts jerk Akkerman en Jelmer Bei-
min had hij een antwoord. Het leverde de Boarnsters  een flink aan-
tal hoekschoppen op, waaruit Anno Huisman een keer prima inkop-
te, maar wederom hield de keeper zijn doel schoon. ONB was  
voetballend zeker niet minder dan Oldeboorn, maar verscheen 
zelden gevaarlijk voor het doel van H indrik de Jong. Alleen op en-
kele schoten uit de tweede lijn moest de doelman in ac tie komen, 
maar hij kende hier weinig problemen mee. Tot de rust bleven de 
Boarnsters  het meest dreigend, maar was  het niet de keeper die 
een doelpunt in de weg stond dan was  het wel de grensrechter van 
ONB die een gevaarlijke situatie met een vlagsignaal ongedaan 
maakte. De rusts tand was  dan ook 0-0. 
Na de pauze werd ONB sterker. De ploeg zocht meer de aanval en 
de boarnster achterhoede kreeg het moeilijker. Na een kwartier 
spelen kreeg ONB een vrije trap op zo’n twintig meter van het doel 
van H indrik de Jong. De bal werd om de muur gekruld en leek 
houdbaar voor de doelman, maar via zijn handen verdween de bal 
toch in de benedenhoek, 0-1 . Op dat moment tegen de verhouding 
in, maar als  je zelf de kansen niet afmaakt dan doet de tegenstan-
der dat wel. Kort na deze treffer kreeg Bouke Paul Kleefstra een 
bijna niet te missen kans  uit een prima voorzet van Jelmer Beimin. 
Van dichtbij kopte Kleefstra de bal echter tegen de lat en bleef een 
doelpunt uit. In de tegenstoot maakte Jelle Jacob de Vries  een lich-
te overtreding op zijn tegens tander in het strafschopgebied en 
kreeg ONB via een penalty de kans  om de wedstrijd te beslissen. 
Hindrik de Jong wis t de inzet echter te pareren en hield zijn ploeg 
in de wedstrijd. In de tussentijd had scheids rechter Van der Veer 
na een woordenwisseling met de grensrechter van ONB de wed-
strijd even korte tijd stilgelegd, maar al snel kon de wedstrijd (met 

OLDEBOORN 1 
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een andere grensrechter) weer worden hervat en konden de 
Boarnsters  weer op jacht naar de gelijkmaker. Echt uitgespeelde 
kansen werden er echter niet gecreëerd en omdat achterin meer 
ruimte werd weggegeven kon ONB er zo nu en dan gevaarlijk uit-
komen. Dit leverde in de slotfase ook de beslissende treffer op 
toen hun aanvoerder met een hard diagonaal schot doelman De 
Jong kans loos liet, 0-2 .  
Zo deed Oldeboorn zichzelf duidelijk te kort en is  het inmiddels 
afgezakt naar de voorlaats te plaats . Om hier weer vanaf te komen 
zijn drie punten in de uitwedstrijd tegen Sint Annaparochie volgen-
de week dan ook zeer welkom. 

Wedstrijd Sint Annaparochie - Oldeboorn gestaakt 

Zondag 14 oktober speelde Oldeboorn de lastige uitwedstrijd tegen 
Sint-Anna. De Boarns ters  wachtten nog steeds op de eers te over-
winning dit seizoen en konden de punten dan ook goed gebruiken. 
Ook Sint-Anna had baat bij drie punten om na een wat s troeve 
competities tart weer aansluiting te krijgen bij de kopgroep in de 
derde klasse A. 
Het zou met name voor de neutrale toeschouwer een aantrekkelijk 
wedstrijd worden met aan beide kanten behoorlijk wat kansen. In 
de eerste helft was het duidelijk Sint-Anna wat een veldoverwicht 
had en ook de grootste mogelijkheden kreeg. Al in de beginfase 
van de wedstrijd kwam de ploeg veelvuldig door over hun linker-
kant en de voorzetten kwamen dreigend voor het doel van H indrik 
de Jong. De Bildtkers  hadden echter de pech dat de boarnster 
doelman de wedstrijd van zijn leven keepte en met enkele knappe 
reddingen zijn doel schoon hield. Hoewel Sint-Anna het bes te van 
het spel had kreeg ook Oldeboorn enkele mogelijkheden om te 
scoren. Zo was  met name Tsjerk Akkerman een paar keer dichtbij 
een treffer, maar hij wist het net niet te vinden. Al vroeg in de 
wedstrijd moest de van een schors ing teruggekeerde Siete Veen-
stra zich geblesseerd laten vervangen voor Douwe Hein Akkerman. 
Oldeboorn raakte nu de grip op het middenveld nog meer kwijt en 
zag halverwege de eerste helft Sint-Anna op een verdiende voor-
sprong komen. Uit een aanval van de thuisploeg ontstond uiteinde-
lijk een heuse scrimmage voor het doel van H indrik de Jong. Tot 
drie keer toe werd een schot geblokt door een Boarns ter, maar de 
vierde poging was wel raak, 1-0 . Kort daarop bracht Jelle Jacob de 
Vries  namens Oldeboorn Hylke Vlietstra in s telling die met een 
mooi lobje de keeper probeerde te verschalken. Laatstgenoemde 
kreeg echter nog net een hand tegen de bal en wist daarmee een 
treffer te voorkomen. Sint-Anna bleef ondertussen de betere ploeg 
en was  met schoten uit de tweede lijn nog een paar keer gevaar-
lijk, maar tot de rust kwam in de s tand geen verandering meer. 
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Kort na de pauze kwam Oldeboorn alweer naast Sint-
Annaparochie. Bouke Paul Kleefstra pikte een afvallende bal op, 
twijfelde niet en haalde meteen uit. De bal leek houdbaar voor de 
doelman, maar hij kon de inzet niet keren en zag de bal via zijn 
handen in de benedenhoek verdwijnen, 1-1 . Deze treffer werkte 
enigszins  bevrijdend voor de Boarnsters . Ze kwamen beter in het 
spel en werden gevaarlijker. Dit kwam ook omdat Sint-Anna gefor-
ceerd op jacht ging naar een nieuwe voorsprong, zodat er meer 
ruimte ontstond voor de boarnster voorhoede. Wel moet gezegd 
dat Sint-Anna voorin heel dreigend bleef en de achterhoede van 
Oldeboorn een moeilijke middag bezorgde. Maar de tegenstoot van 
Oldeboorn leverde de bes te kansen en zelfs  een voorsprong op. 
Anno Huisman rukte met de bal aan de voet op en s tuurde Bouke 
Paul Kleefstra de diepte in. Deze gaf op zijn beurt een afgemeten 
voorzet op Douwe Hein Akkerman die bij de tweede paal via de 
handen van de keeper raak kopte, 1-2 . Sint-Anna moest nu hele-
maal komen om nog iets  te forceren en bracht dan ook twee aan-
vallers  in de ploeg. Oldeboorn hield echter met goed verdedigings-
werk en uitstekend keeperswerk prima s tand en bleef in de coun-
ter dreigend. Zo kregen namens  de Boarnsters  o.a. Anno Huisman 
en Douwe Hein Akkerman nog mogelijkheden. Even later werd Ak-
kerman vervangen door Ate Bergsma die met zijn snelheid moge-
lijk voor nog meer gevaar kon zorgen. Twintig minuten voor tijd 
kreeg Ts jerk Akkerman ter hoogte van de middenlijn de bal aange-
speeld. H ij passeerde enkele tegens tanders en liet van ruim zes-
tien meter een prima schot los  die buiten het bereik van de doel-
man in de hoek belande, 1-3 . Oldeboorn leek de wedstrijd nu te 
kunnen uitspelen en de eerste overwinning van het seizoen binnen 
te slepen toen het noodlot voor een speler van Sint-Anna toesloeg. 
In een duel met Johannes  Nijdam kwamen beide spelers  met el-
kaar in botsing waarbij de speler van Sint-Anna zijn been brak en 
de wedstrijd door scheidsrechter Yusuf werd ges taakt, omdat Sint-
Annaparochie begrijpelijkerwijs  niet verder wenste te spelen. Het 
laatste kwartier van deze wedstrijd zal op een nieuw vast te stellen 
datum worden uitgespeeld. Volgende week speelt Oldeboorn de 
inhaalwedstrijd in Grou tegen GAVC. 

GAVC langs Oldeboorn 

Onder leiding van de warrig leidende scheidsrechter F. Holtrop uit 
St Johannesga heeft GAVC op Sportpark “Nesserdyk” de eers te 
derby tegen “De Tuorkemjitters ” uit Oldeboorn in het laatste kwar-
tier op wilskracht beslist. GAVC zegevierde met 3  –  1 . 
De Boarnsters  kwamen fel uit de s tartblokken en legden een snel, 
opportunis tisch spelletje op de goed bespeelbare mat. Van achter-
uit werden snel, meestal via Anno Huisman, de rappe spitsen T jerk 



 

De Zwart Witten • November 2007 • 9  

Akkerman en Hielke Vlietstra gezocht. Na een paar kleine moge-
lijkheden voor GAVC kopte Vlietstra in de 6e minuut een vrije kop-
kans  over. 
Het spel golfde heen en weer met een beter voetballend GAVC, al 
bleven de Boarnsters  gevaarlijk op de counter. 
In de 14e minuut kopte Jeroen Bodde de bal over het door Hindrik 
de Jong verdedigde doel. Een paar minuten later knikte wederom 
Bodde uit een prima trap van Leo Faber net naast. Even later was 
Gerlof Koopmans  dicht bij de 1  –  0 , nadat goalie De Jong een vrije 
trap van Paul de Vries  had gekeerd. Ook Rienk Wim Braaksma kon 
al snoekduikend de bal net niet genoeg vaart meegeven. 
Oldeboorn liet zich ook niet onbetuigd. Akkerman kwam na een 
prima 1- 2-tje met Vlietstra vrij, maar hij kon z’n schot niet de 
goede richting meegeven. Vlak voor de thee kopte Fons  van Steen 
uit een voorzet van Martin de Wit net naast. Ook Akkerman liet 
zich vlak voor de rus t nog even gelden.  
Zo bleef het na 45 minuten 0  - 0 . 
GAVC begon de tweede helft met Erik de Vries  voor de aan z’n rug 
gekwetste Rindert Sikkema. Even snel als  onverwachts  komt Olde-
boorn op voorsprong. U it een voorzet van Jelmer Beimin kopte Ak-
kerman binnen: 0  –  1 . 
De Porky Boys  gaan fel op zoek naar de 1  -1 , maar het moet ge-
zegd de Boarnster verdediging stond in deze fase als  een huis . 
GAVC kreeg hier en daar wat halve mogelijkheden en Oldeboorn 
bleef op de counter erg gevaarlijk. In de 70ste minuut een 100% 
mogelijkheid voor Paul de Vries  uit een terug-kopbal van Koop-
mans , maar De Vries  tilt de bal over het doel. V lak na deze prima 
kans  moest de ijzersterk spelende Erik de Wit met een prima s li-
ding redding brengen bij een uitbraak van Vlietstra. Ook Akkerman 
was  dichtbij de 0  –  2  na een snelle counter. 
Vlak nadat Steven Leens tra in het veld is gekomen voor de gebles-
seerde Erik de Vries  maakt GAVC gelijk. P aul de Vries  laat uit een 
strakke pass van Auke Sytse Molendijk beheerst de 1  -1  aanteke-
nen.  
Na de gelijkmaker zette GAVC aan en ging op zoek naar de 2  –  1 . 
Een hard schot van Martin de Wit werd gepareerd door de uitste-
kende Boarnster goalie De Jong. Ook bij een goede ac tie van Paul 
de Vries  is  De Jong attent. De 2  -1 hangt in de lucht!  En dat is niet 
te veel gezegd, want uit een mooie strakke voorzet van Leo Faber 
kopte Rienk Wim Braaksma, 5  minuten voor tijd, onberispelijk de 2  
-1  tegen de touwen.  
Halverwege de tweede helft zag het er niet naar uit dat Oldeboorn 
deze pot zou verliezen, maar in de laatste fase werd de wedstrijd 
in ons  nadeel bes list. U it voorbereidend werk van Fons van Steen 
en Paul de V ries  schoot Martin de Wit de 3  -1  voor GAVC op het 
scorebord. 
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Terechte overwinning voor Oldeboorn in derby tegen Warga 

Na de nederlaag van vorige week tegen GAVC wist Oldeboorn in de 
tweede streekderby van dit seizoen tegen Warga wel een overwin-
ning te behalen. Het betekende tevens  de eerste zege van het sei-
zoen voor de Boarns ters , die de punten dan ook goed konden ge-
bruiken.  
Warga is  voor Oldeboorn traditioneel een lastige tegenstander en 
ook in de beginfase van de wedstrijd hadden de gasten het betere 
van het spel. Dit kwam overigens  voornamelijk doordat de Boarn-
sters  veel te slap aan het duel begonnen en teveel ruimte wegga-
ven. Daarom was het ook niet verrassend dat Warga al vroeg in de 
wedstrijd op voorsprong kwam. Knullig balverlies bij Oldeboorn op 
het middenveld zorgde ervoor dat Koen Wielinga namens de Wer-
geas ters  alleen op doelman Hindrik de Jong af kon. Hij omspeelde 
de doelman en maakte het beheerst af, 0-1 . Kort daarop was  de 
aanvoerder van Warga dicht bij zijn tweede doelpunt, maar zag 
zijn kopbal via de lat terug het veld inspringen en Oldeboorn kroop 
hier even door het oog van de naald. Nadat Warga nog een aantal 
keren dreigend was  geweest wis ten de Boarnsters  na ruim een 
kwartier gespeeld te hebben eindelijk grip op het spel te krijgen en 
het nam het initiatief over, om deze in het restant van de wedstrijd 
ook niet meer weg te geven. Langzaam maar zeker nam de druk 
op de verdediging van Warga toe en kreeg Oldeboorn ook moge-
lijkheden. Zo zag Hylke Vlietstra een prima schot gekeerd door de 
doelman en schoot Douwe Hein Akkerman in kansrijke positie 
voorlangs . Bouke Paul Kleefs tra kreeg voor rus t nog de beste kans , 
maar schoot de bal hard tegen de doelman aan en wis t het net ook 
niet te vinden. Toch kwamen de Boarnsters  vlak voor rust verdiend 
langszij. Een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied 
werd door Anno Huisman om de muur gekruld, de bal kreeg een 
verraderlijk stuitje mee waardoor Warga doelman Van der Molen 
de bal via zijn handen in de hoek zag verdwijnen, 1-1 . 
In de rus t bleef Johannes  Nijdam in de kleedkamer achter en werd 
vervangen door Siete Veenstra. De Boarnsters  hadden nu de s traf-
fe wind tegen, maar hier was  weinig van te merken. Warga was  
niet bij machte om het Oldeboorn moeilijk te maken en werd dan 
ook niet één keer gevaarlijk. De thuisploeg speelde overigens  ook 
niet heel geweldig, maar was  wel dreigender. Bij een hoekschop 
van Oldeboorn werd Anno Huisman zo opzichtig onderuit getrok-
ken, dat scheids rechter Slingerland niet anders  kon dan Oldeboorn 
een terechte strafschop te geven. Siete Veenstra maakte het vanaf 
elf meter overtuigend af, 2-1 . Halverwege de tweede helft besliste 
Oldeboorn de wedstrijd. Hylke Vliets tra had op de rechterkant een 
prima actie in huis , gaf de bal voor op de volledig vrijstaande 
Tsjerk Akkerman die van dichtbij de bal in het dak van doel schoot, 
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Douwe Veenema Toernooi 

Zondag 30 december 2007 vind de 19e editie 
van het Douwe Venema toernooi plaats  in de 
Utingeradeelhal te Akkrum. Het inschrijfgeld be-
draagt € 15.= per team en dient op 30 december 
2007 aan Harm Oosterbaan te worden overhan-
digd. Het team dient te bestaan uit minimaal vijf 
personen.  
Inschrijven kan tot 1  december 2007 bij: 
 
Harm Oosterbaan tel:  0566-631605 
Jan N ijboer tel:  0566-631772 
Siete Veenstra E-mail: sietewander@chello.nl  

Pupil van de maand:................ NICK BANGMA 
Leeftijd en team:..................... 9  jaar en bij de E1  
Op welke plaats  speel je:......... Ik ben keeper 
Beste voetballer ter wereld:..... Alfonso Alves 
Beste voetbalc lub ter wereld:... SC  Heerenveen 
Leuks te televisie programma:.. Disconvery 
Doe je aan andere sporten:...... Nee 
Heb je huisdieren:.................... Ja, Konijn en poes  
Beste voetballer van Oldeboorn:Jeroen Groetelaar, mijn buurman 
Wat eet je het liefs t:................ Pannekoeken 
Wat eet je liever niet:.............. Spruitjes 

Pupil van de maand 

3-1. Daarna speelden de Boarnsters  de wedstrijd op eenvoudige 
wijze uit en had het helemaal niets  meer te duchten van Warga. 
Bart de Vreese viel in de s lotfase nog in voor Douwe Hein Akker-
man, maar aan de stand veranderde het niets  meer. Een terechte 
overwinning voor Oldeboorn dat nu aansluiting houdt met de grote 
middenmoot in de derde klasse A . Volgende week speelt Oldeboorn 
de uitwedstrijd in en tegen Gorredijk. A .s . woensdag oefent VV 
Oldeboorn tegen VV Akkrum, aanvang 20.00 uur. 
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Oldeboorn 2 speelt gelijk bij Nieuweschoot 3. 

Zondag 30 september, vandaag de altijd lastige uitwedstrijd bij 
Nieuweschoot 3 . We zitten al een aantal jaren bij hen in de compe-
titie en hebben het hier altijd moeilijk. Zo ook vandaag. Nieuwe-
schoot trad aan met een aanvallend inges teld team, terwijl Olde-
boorn met een 4-4-2  opstelling in het veld kwam. Pieter P  en Ate B 
moesten het samen in de spits proberen. Al gauw werd duidelijk 
dat het op het middenveld erg druk was . Doordat wij niet agressief 
genoeg waren lieten wij ons  s teeds  de kaas  van het brood eten. 
Ons  middenveld liep zich rot, en N ieuweschoot kwam tot een paar 
(kleine) kans jes . Het was  echter Oldeboorn dat de score opende 
met een hele knappe kopbal van Bart de V  die de doelman kans-
loos  liet. Nog voor rus t deed Nieuweschoot wat terug door een bal 
die door de Boarnster verdediging s lap werd weggewerkt keihard 
in de touwen te jagen. Met een 1-1 s tand gingen we aan de thee. 
Na rust kreeg Oldeboorn wat meer greep op de tegens tander. We 
wonnen s teeds  vaker de s lag op het middenveld, en Nieuweschoot 
kon er simpelweg niet meer doorheen komen. Na een sterke actie 
van Anthony V  die een diepe bal richting Pieter P  gaf, kon laatstge-
noemde zichzelf vrij voor de keeper zetten en droog binnenschie-
ten. Lange tijd leek het erop dat Oldeboorn de 3  punten zou pak-
ken. Toch was  er een kwartier voor tijd een grove overtreding  op 
Anthony V, waarop Oldeboorn dacht dat de scheidsrechter zou 
gaan fluiten. Even was  de concentratie weg en een droge knal van 
een van de N ieuweschoot middenvelders  verdween in de verre 
hoek van de goal. De scheids rechter wees  vervolgens  naar de mid-
denstip en keurde het doelpunt goed. Dit leek natuurlijk nergens  
naar en Oldeboorn was  woedend op de scheids . Keeper Symen 
Willem S was  zo kwaad dat hij de scheidsrechter uitmaakte voor 
stomkop, en dit leverde hem een rode kaart op. Het woordelijk 
gevecht ging nog even verder door en toen besloot de scheids  het 
helemaal voor gezien te houden. We horen nog wel of de laats te 
tien minuten moeten worden gespeeld. 
De gehaktballen in de kantine van Nieuweschoot krijgen een 6  . 
Groet, Auke    

OLDEBOORN 2 
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Oldeboorn 3 laat punten liggen in Warga 

Zondag 28 oktober moesten de heren van het derde aantreden voor al-
weer de zevende wedstrijd van het seizoen. Vandaag was  de tegenstander 
warga 5 . Wegens  ziekte en blessureleed haalden we net de elf man, maar 
reisden vol goede moed af. Gezien onze resultaten en hun resultaten 
moest het een 3  punten wedstrijd worden in ons  voordeel dan.  
Na de tos  gewonnen te hebben en de wind ook nog mee de 1e helft zagen 
we het helemaal zitten. 
Na een paar keer al gevaarlijk voor het doel te komen van warga in de 
eerste 5  minuten kregen we een echte counter om de oren zoals  dat heet 
en oef wat was hun spits  snel deze liep zijn man (its  me) eruit kreeg de 
bal keurig op maat en ronde secuur af.  
De mannen achterin waren wakker en vanaf toen was  het alleen nog olde-
boorn dat aanviel, helaas  wou het combineren niet echt en werd er weer 
te vaak voor de moeilijke oplossing gekozen vrij staande man overslaan 
en eigen man proberen uit te spelen Daardoor kwamen onze spitsen Piet 
v/d V  en Frans  G weinig vrij voor de keeper. Maar na 25 minuten was  
daar dan toch een fraaie combinatie en brak Arjen W door deze hield de 
rus t en ronde snoeihard in de lange hoek af 1-1 , tien minuten later was  
het weer Arjen W nu met een prachtig afstandschot in de kruising en was  
er eindelijk de verdiende voorsprong waarmee we de rust in gingen. De 2e 
helft was  ook weer voor ons  maar ook nu bleef het alleen bij kansen. En 
zowaar kwam warga met een offens iefje zei gingen met hun spaarzame 
kansen toch wat beter om en nadat hun spits  alleen op onze sluitpost Au-
gus t de J mocht doorlopen hing de 2-2  in het net. Niet veel later waren ze 
er weer door maar Jan v/d V trok aan de noodrem wat resulteerde in een 
penalty, dit was  voor hun een kans  op de eerste overwinning wat zoveel 
druk opleverde dat niemand hem durfde te nemen. Na enige tijd werd er 
toch aangelegd en …4 meter naast geschoten. Jammer joh. Hierna kwam 
geen van beide ploegen meer tot kansen en bleef het bij 2-2 .  We hebben 
nu 4  punten en zullen zeker ons  best doen om dit voor de winters top nog 
te verdubbelen. 

Tot laterss  T jitte  

Nieuweschoot 4 – Oldeboorn 3 

Met een smalle selec tie van 11 man, waaronder de B-junioren Arnold en 
René en een van een blessure herstellende Frans  Goerres  als  assistent 
scheidsrechter starten wij zondag 7  oktober jl. de wedstrijd tegen Nieuwe-
schoot 4 . In de loop van de eerste helft verscheen Arjen Watzema, die 
volgens  de vers ie van vader Watze, niet in zijn bed lag toen leider Cor 

OLDEBOORN 3 
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Dijkstra vroeg in de ochtend belde. A rjen wist doodleuk te vertellen dat hij 
wel “gewoon”in zijn eigen bed lag. Het huis  van de heer Watzema heeft vele 
kamers , moeten we maar denken. Genoeg over de randverschijnselen, wat 
gebeurde er in de wedstrijd. 

Gezien de stand op de ranglijst zouden wij het weer eens  “dreech” krijgen, 
maar dat viel eigenlijk wel enigszins  mee. Wij konden redelijk meekomen en 
kregen zowaar ook enkele kansen, waarbij Wiebe Jager in de eerste 20 minu-
ten zelfs  de paal raakte. Toch is  ons  probleem dat wij in sommige wedstrij-
den mee kunnen komen met de tegens tander, de aanvallen van de tegen-
stander soms kunnen tegenhouden door o.a. goed keeperswerk, maar zelf 
aanvallend te weinig c reëren en de paar kansen moeilijk benutten. Typerend 
hierin was  de 3-1  achterstand bij de rust, waarbij alle vier de doelpunten 
door spelers  van N ieuweschoot werden gescoord.  

Kort na rust mocht Arjen dan zijn opwachting maken, alleen bleef het spel-
beeld gelijk. Oldeboorn hield zoveel mogelijk tegen en kwam er af en toe uit. 
Bij één van die uitvallen was  het B-junior Arnold die de enige Boarnster tref-
fer van deze ochtend aantekende. U iteindelijk bleef de teller steken op 6-2  
voor Nieuweschoot. Dit noemen wij een regelmatige nederlaag. E r zijn in on-
ze competitie een aantal andere ploegen, waartegen wij de puntjes  kunnen 
pakken. Te beginnen met de uitwedstrijd bij Gersloot 1  komende zondag. 

Johan T ijsma 



 

16  • De Zwart Witten • November 2007 

 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  



 

De Zwart Witten • November 2007 • 17  

Helsingborg - Heerenveen 

Hoe een prachtig reisje eindigt met een enorme kater!! 

Op dit moment schrijf ik dit vers lag echt met een enorm dubbel 
gevoel. 
Maar daar kom ik later wel op terug. Ook dit jaar ging SC Heeren-
veen weer Europa in. Op vrijdag 31 augustus  werd er geloot. E r 
waren 5  mogelijke tegens tanders, en mijn eerste reactie was . Yes , 
geen Oostblok land. De tegenstanders  die we konden treffen wa-
ren; Toulouse FC uit Frankrijk, A berdeen uit Schotland, Belenenses  
uit Portugal, Hels ingborg IF uit Zweden en SK Brann uit Noorwe-
gen. Mijn eerste voorkeur ging uit naar Aberdeen of Belenenses . 
Ben al 2x in Lissabon geweest, maar het blijft daar leuk. Het werd 
uiteindelijk Helsingborg IF uit Zweden.  
Dezelfde middag gelijk contact gelegd met ons vaste Europese 
groepje Feanfans . Van die groep waren er een aantal die niet kon-
den, en een aantal die twijfelden, en graag eerst het eerste duel af 
wilden wachten. Ik wilde graag heen en besloot met een andere 
groep supporters  mee te gaan.  
SC  Heerenveen speelde op 20 september eerst een thuiswedstrijd, 
waarna er op 4  oktober in Hels ingborg de return op het program-
ma s tond. 
De thuiswedstrijd was  een boeiende pot voetbal. Door 2  lekke ver-
dedigings linies s tond er na 90 minuten een 5-3 overwinning voor 
SC  Heerenveen op het bord. Door deze stand werd de return nog 
spannend ook. 2-0  zou genoeg voor de Zweden zijn. Op woensdag 
3  oktober vertrokken we s ’ochtends  rond half 8  vanaf het s tation in 
Heerenveen. 
Onderweg moesten we nog een paar mensen oppikken bij Frie-
schepalen en Groningen. U iteindelijk waren we met 18 man/vrouw. 
We hadden 2  taxibus jes  gehuurd. Als  alles  goed zou gaan, was  het 
de planning om rond half 4  in Helsingborg aan te komen. Al snel 
bleek dat dit niet haalbaar was . In Duitsland en Denemarken zijn 
ze overal met de weg bezig. De vele versmallingen zorgden voor 
veel oponthoud. De biertjes  op het vroege ochtenduur gingen er 
wel in. De s feer was  ook goed, en onderweg werd er lekker gedold. 
Uiteindelijk kwamen we na 2  boottochtjes , diverse rook- en een 
tankpauze om 6 uur in aan in Helsingborg. Na een zoektochtje wis-
ten we ons  hotel toch te vinden. Het bleek een prachtig hotel, en 
vanuit onze hotelkamer konden we een gedeelte van het stadion 
van Helsingborg zien. 
SC  Heerenveen trainde die avond om 6 uur in het stadion. Daar-
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door besloten we even een kijkje te nemen. We werden verrassend 
gastvrij ontvangen. Tijdens  de training mochten we op het veld 
komen, ook konden we naar de kleedkamers  en de rest van het 
stadion. Maak je niet zo snel mee. In het stadion trof ik ook de 
groep waarmee ik anders naar de Europese wedstrijden ga, deze 
waren ook met 14 man/vrouw afgereisd. 
Na de training ben ik ook met hen de s tad in gegaan. In een leuk 
restaurantje hebben we gegeten. Daarna zijn we nog op zoek ge-
gaan na een paar leuke kroegjes . Natuurlijk een Ierse Pub, die 
doen het altijd goed bij ons. En live Champions  League voetbal op 
verschillende schermen. 
Later belanden we nog in een andere kroeg met veel meer Fean-
fans . 
De s feer was  super, en de Zweden maakten kennis met de Friezen. 
Rond half 2  hebben we ons bed maar eens  opgezocht. Genoeg 
biertjes  gehad, en als  je 9  uur s ’ochtends  al begint, dan gaat het 
licht op een gegeven moment uit. De volgende ochtend was  ik om 
8 uur wakker, na een douche en een uits tekend ontbijt ben ik met 
3  anderen de stad in gegaan. We hebben een soort Kasteel bezich-
tigt en een slag door de haven gemaakt. Helsingborg is  een s tu-
dentens tad, en er werd ons  verteld dat de donderdagavonden al-
tijd gezellig zijn. In de s tad zelf zochten we een terras  met een 
plein, waar alle Feanfans  bij elkaar konden komen. Dit bleek jam-
mer genoeg niet aanwezig. We belanden uiteindelijk weer in een 
Ierse Pub, waar het indrinken kon beginnen. Tussendoor nog een 
hapje eten, en je komt de middag wel door. Ik ben na verloop van 
tijd nog even gaan zwerven, en kwam de andere groep tegen. Die 
zaten lekker in de zon op een terras , waar ik maar bij ben gaan 
zitten. Later kwam er nog een leuk groepje bij. We hebben ons  
prima vermaakt tot het begin van de wedstrijd. Rond 5  uur waren 
wij als  één van de eersten bij het stadion. Ik heb eerst nog een 
Helsingborg s jaaltje gehaald. Leuk voor later. Doordat ik als  één 
van de eers ten binnen was , had ik een prachtig mooi plekje. Ach-
ter de goal boven op het veld. Stonden we zomaar in Heerenveen. 
Vol vertrouwen wachten we op de wedstrijd, maar zoals  de mees-
ten wel weten, begon toen de ellende. SC  Heerenveen werd vanaf 
minuut 1  vernederd door een middelmatige laagvlieger uit de 
Zweedse competitie. Aan de hand van Henrik Larsson werd ieder-
een die SC  Heerenveen een warm hart toedraagt, compleet voor 
lul gezet. Na 90 minuten en een beetje s tond er na een collec tieve 
wanvertoning een 5-1  nederlaag op het scorebord. Dit betekende 
uitschakeling, de spelers  durfden de fans  niet eens  onder ogen te 
komen. Ik heb dan weer respect voor Brian Vandenbussche, Michel 
Breuer en M ichael Dingsdag die de hele hoon van de fans  over zich 
heen kregen. Door ze te bedanken dat ze 1000 km gereisd hebben 
om hun favorieten aan het werk te zien. Na de wedstrijd zijn we 
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gelijk naar het hotel gegaan. Heb mijn shirt en sjaals  daar achter 
gelaten. Ik heb 90 minuten voor lul gestaan, en dat vond ik lang 
genoeg. 
We bes loten met de groep naar de Chinees  te gaan, maar de 
stemming was  er totaal niet. Ben nog nooit zo kapot geweest van 
een nederlaag. Normaal kan ik verschrikkelijk goed eten, maar kon 
nu geen hap door mijn keel krijgen. Ook het bier smaakte niet 
meer. Wat een feestje had moeten worden werd een enorme de-
ceptie. Meestal krijg je een kater van de drank. Nu had ik hem 
vooraf al. Na een paar biertjes  in de kroeg, besloot ik het voor ge-
zien te houden. Kon me er dit keer niet overheen zetten dat we 
verloren hadden. De volgende ochtend drong het pas  echt door dat 
je eruit ligt. Na het ontbijt zijn we weer richting Nederland vertrok-
ken. Niemand was  in de stemming, maar hebben er de terugreis  
het beste van proberen te maken. Een paar biertjes  om de kater 
weg te spoelen, maar niks  hielp. 
Rond 7  uur waren we weer in Heerenveen, waarna ik nog wat ben 
gaan eten. Die avond toch nog maar even naar de kroeg in Alde-
boarn geweest. 
En dan mijn dubbele gevoel, dit komt door afgelopen zondag. Je 
valt van het ene uiterste (uitschakeling in Helsingborg) in het an-
dere (9-0  winnen van Heracles , grootste overwinning ooit, en een 
spits  die er 7  inschiet) 
Dan wil je wel echt juichen, maar je gevoel zegt “GVD, Waarom 
vandaag wel” Ik weet precies hoe de Heracles  supporters zich voe-
len, totaal vernederd, zo voelde het tenminste in Hels ingborg. En 
dan laat Verbeek de ploeg de laatste minuten ook nog met 10 man 
voetballen, omdat onze spits  zonodig een publiekswissel moet krij-
gen. 
Na alles  wat hij de afgelopen weken heeft gedaan, kon ik me daar 
niet in vinden. Als  Verbeek een vent was  geweest, dan had hij on-
ze spits in Hels ingborg nog voor rust naar de kant gehaald. De eni-
ge meters  die hij toen heeft gemaakt, waren die van de kleedka-
mer naar het veld, en weer terug. Ook de ereronde van afgelopen 
zondag viel bij niet in de smaak. Donderdag kunnen de meeste 
spelers  het niet opbrengen om de meegereisde Feanfans  te bedan-
ken, en nu lopen ze een ere ronde. Alsof ze Europees  voetbal heb-
ben gehaald. Voor de ploeg was  de overwinning belangrijk, de 
knop moest om, en we willen volgend jaar weer Europa in. Zondag 
lukte het me niet maar in Alkmaar zal ik er weer voor de volle 
100% achter staan. Hopelijk volgend jaar het volgende verslag. 
 
Johannes  Watzema 
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Goed idee, Wieb, om de Pen weer nieuw leven in te blazen. 
Het was altijd mijn favoriete s tuk in het vvo krantje. Maar na 
mijn laatste inbreng van de Pen, kwam er geen vervolg. Daarom is  het wel 
toepasselijk dat ik als  eerste een stukje mag schrijven. Laats t had ik een 
gesprek met iemand, en dat ging over mijn 3  mannen, ( August, Robin en 
Dennis  ) die alledrie voetballen. En dat ik dan geregeld langs  de lijn sta om 
ze aan te moedigen. Hij vroeg mij, wat de meer waarde daarvan was , als je 
als  ouder langs  de lijn, je kind staat aan te moedigen.Hij zei, je kind gaat 
er echt niet beter door voetballen.Ik kon mijn tijd wel beter besteden, vond 
hij.Nou mensen, wat vindt u van deze s telling?Ik heb hem ook aan onze 
kinderen voorgelegd en die hadden daar een uitgesproken mening 
over.Onze kinderen waarderen het, dat we komen kijken.En ze vinden het 
geweldig dat er publiek is .Want, zeggen ze, dan spelen we niet alleen voor 
het team en de leiders , maar ook voor het publiek.En dat geeft toch een 
extra kick.En daar gaat het om.En hoe meer publiek, hoe beter.Op zater-
dag is  er altijd een vast groepje ouders , pake’s  en beppe’s , die de jongens  
steunen in de wedstrijd.Maar er kunnen er best nog wat meer bij, de zijlijn 
is  nog lang niet vol.Bij deze roep ik alle ouders  op, om wat vaker hun kin-
deren aan te moedigen tijdens  de wedstrijd. Geen tijd of ik moet bood-
schappen doen, trap ik niet in. Zie het als ontspanning, even er tussen uit. 
Het is  best een gezellige boel langs  de lijn, met z’n allen het team aanmoe-
digen. In de rus t even bijkletsen met iedereen onder het genot van een bak 
koffie of thee met koek!  Klinkt gezellig, toch. Als  de kids  dan thuis  komen, 
wordt de wedstrijd kritisch doorgenomen. Met vaak als  laats te vraag, hoe 
vond je me spelen? Dus  mensen, het is  zeker waardevol dat je als  ouder 
langs  de lijn staat. Per slot beoefent je kind een sport, als  ouder toon je 
daar interesse in. Ook de spelersvrouwen vergeet ik niet, want dames, de 
heren van het vierde, A ugust en zijn mannen, waarderen het ook als  je 
komt kijken. Het betekent veel voor hun, want elke keer worden we na-
drukkelijk bedankt voor de support door Klaar Akkerman. Dus  dames, na 
het uitgebreide zondagsontbijtje, hup in de kleren, en hup, hup naar het 
voetbalveld. De mannen hebben ons  nodig. Maar het supporteren geldt 
voor alle team’s , s teun ze!  Zo en nu stop ik ermee, en geef ik de Pen door 
aan een echte vvo-fan       Sieuwe Huisman. 

Groet, Titie Faber 

(Red: Zonder dat Siewe wis t dat hij de volgende rollende balpen ter 
hand mocht nemen, had hij al zijn balpen al laten rollen. Deze brief zal 
in de volgende editie van ‘de balpen rolt verder’ opgenomen worden. 
Alleen staat daar de volgende es tafette-schrijver niet in. Daarom een 
verzoek aan Siewe om dit alsnog door te geven) 

De balpen rolt verder 
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Verslag Jeugdseizoen 2006-2007 

Met A ndreas  de Boer werd in november 2006 weer een nieuwe 
voorzitter voor de jeugdafdeling gevonden. Hij vormde samen met 
Johannes  Nijdam (jeugdcoördinator) en Wietse Huisman 
(jeugdsecretaris) het jeugdbestuur.  
Voor het seizoen 2006-2007 was v.v. Oldeboorn een samenwer-
kingsverband aangegaan met de v.v. Irnsum m.b.t. de B-junioren. 
Tot de winterstop beviel dit van beide kanten uitstekend en werd 
zelfs  gesproken over een voortzetting van het samenwerkingsver-
band in het seizoen 2007-2008. Helaas  ging het daarna enigszins 
bergafwaarts met de resultaten en de onderlinge s feer binnen de 
ploeg werd er daardoor ook niet beter op.  
Daarom is  besloten dat beide verenigingen in het nieuwe seizoen 
weer hun eigen weg zouden gaan. Wel is  de optie opengelaten om 
in het seizoen 2008-2009 weer een samenwerkingsverband te 
overwegen m.b.t. A-junioren. 
Verder speelde v.v. Oldeboorn met C1, D1, E1, E2  en F1  in compe-
titieverband. In de najaars reeks  slaagde helaas  geen van de pupil-
lenteams erin om een kampioenschap te veroveren, maar de lei-
ders  waren over het algemeen tevreden over de prestaties  van hun 
spelers . 
In de winterstop deden alle jeugdteams voor het eerst s inds  lange 
tijd weer eens  mee aan het Mid-Friesland Zaalvoetbaltoernooi. Dit 
toernooi werd (verspreid over enkele zaterdagen in januari en fe-
bruari) gespeeld in Akkrum en georganiseerd door de verenigingen 
WWS, Warga, I rnsum en Oldeboorn. Namens  Oldeboorn zat Jelle-
Jacob de V ries  in de zaalvoetbalcommissie van het MFT. 
De reacties  op dit toernooi waren louter positief en ook in het sei-
zoen 2007-2008 zullen we hier weer aan deelnemen. De E1 van 
Oldeboorn wist overigens  in hun leeftijdscategorie het toernooi te 
winnen!  
Na de winterstop hervatten de B- en C-junioren al snel weer hun 
competitie. Voor de pupillen begon de voorjaars reeks  begin maart 
weer. De E1 wist uiteindelijk de goede lijn vanuit de zaal voort te 
zetten op het veld, want ook hier werden ze met overmacht kam-
pioen en 12 mei 2007 volgde de huldiging met rondrit door het 
dorp. 
Het grote talent van de club is  op dit moment D-pupil Robert van 
Roeden. Hij werd gescout voor het regionale elftal en heeft inmid-
dels  al een aantal selectierondes  overleefd en presteert hierin dus  
uitstekend. 

Jeugdseizoen 2006 - 2007 
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Woensdag 16 mei werd met een 4-tegen-4 toernooi weer de jaar-
lijks  ins tuif gehouden in de hoop weer een aantal jeugdleden te 
werven voor onze vereniging.  
Het seizoen werd door de jeugdteams afgesloten met o.a. toer-
nooien in T ijnje en Akkrum. 
Inmiddels  is  alweer een nieuw seizoen begonnen en beschikt de 
VVO  inmiddels  over 81 jeugdleden. In tegenstelling tot het vorige 
seizoen kon er weer een B1 geformeerd worden, net als een C1, 
D1, E1, E2, F1  en F2.  
Het is  wel eens  minder geweest en de aanwas  van de jongste le-
den stemt ons  ook redelijk positief. De andere kant van de medail-
le is  echter dat er dan ook meer jeugdkader nodig is  en die liggen 
helaas  niet voor het oprapen. Vooral bij de jongste jeugd kan de 
vereniging bij de trainingen nog wel wat begeleiders  gebruiken. 
Dankzij de inzet en het enthous iasme van het huidige jeugdkader 
overheerst bij het jeugdbestuur echter een tevreden gevoel en 
kunnen we ook de nabije toekomst zonnig tegemoet zien. 

Het jeugdbestuur 

met de geboorte van: 

Yfke, 

dochter van Walter en Thea van 

Maaren, zus je van Mette 

Gefeliciteerd 
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05 September : Oldeboorn  E1 - EBC/Delfstrah. E3      10 - 0 

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verliep uitstekend. 
Met het volledige team in het veld, gaven wij op deze woensdag-avond 
voetbal-les  aan delfstrahuizen. 
De opstelling bij deze wedstrijd was  : Corne (spits ), Karst (links-mid), Ge-
rard (mid-mid), Kim (rechts-mid), Hessel (links-back), Jelle (laatste-man), 
Popke (rechts-back) en Nick (keeper). 
Al vrij kort in de wedstrijd was  wel duidelijk dat de verschillen in beide 
teams groot waren. 
De tegenstander kwam er niet aan te pas  en van onze kant werd er goed 
gevoetbalt. 
E r werd aardig gecombineerd en de lange voorzetten vanaf rechts  werden 
goed afgewerkt door Kars t en Corne. 
Gerard goed op het midden veld en altijd overzicht houdend samen met 
Kim op rechts  die ook altijd haar doelpuntje mee pakt. 
En de nul doelpunten tegen was  natuurlijk te danken aan de verdedigers  
Hessel, P opke en Jelle hielden de tegenstander goed in de gaten en Nick 
hield het doel schoon met mooie reddingen. 

08 September : EBC/Delfstrah. E2 - oldeboorn e1         3 - 5 

EBC/Delfst.h is  een combinatie-vereniging van de dorpen oosterzee en 
delfs t.huizen. Wij moesten daarheen om te spelen alleen was  de vraag 
waarheen? Internet verwees  ons  naar de sportvelden van oosterzee, dus 
wij daarheen. We hadden om de kleedbox gevraagd en waren al bezig om 
de schoenen uit te doen, toen we te horen kregen dat wij in delfstra-huizen 
moesten spelen. Dus  onze spullen weer gepakt en vertrokken naar delfs tra-
huizen waar de E2 pupillen vandaan komen en spelen. En de pupillen van 
de E3 komen allen uit Oosterzee. 
De wedstrijd begon iets  pittiger dan de eerste wedstrijd er moest een tand-
je bij. De opstelling was  het zelfde en dat werkte goed, zowel voorin als  
achter. 
E r werd goed overgespeeld en de kansen werden benut maar Oosterzee 
kreeg ook kansen en benutten die ook. 
Vooral met corners  van de tegenpartij valt er nog wel eens  een goaltje. 
Onze verdediging hield zich goed staande en voorin maakten we de wed-
strijd af met 2  - 5 . 

15 September : Oldeboorn E1 - Renado E3                      2 - 3 

We begonnen deze wedstrijd anders  dan de vorige 2  wedstrijden. 

OLDEBOORN E1 
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Nick had 3  dagen terug thuis een blessure opgelopen, hij kreeg een baksteen 
op zijn duim en kon daardoor niet keepen of voetballen. 
Vandaag s taat Corne het doel te verdedigen, de ploegen zijn aan elkaar ge-
waagd, we gingen gelijk op het middenveld de s trijd aan. 
Toch wis t Renado door de verdediging heen te breken en verrasten zij Corne 
met een goed schot op doel . 
De voorsprong zouden zij ook behouden maar we kwamen tot 2  keer toe 
langszij, dankzij een paar goed gespeelde aanvallen van Kars t, Gerard en 
Kim. 
We verloren de wedstrijd nipt, de stelling Hessel, Jelle en Popke werd nog 1  
keer omzeilt en dat bracht Renado de winst ( helaas )  2  - 3  

22 September : v.v Heerenveen E4 - Oldeboorn E1             7 - 2 

De vierde wedstrijd verliep niet echt vlekkeloos  voor ons , we werden door 
pech achtervolgt en hebben daardoor de wedstrijd niet uit kunnen spelen 
Gerard viel uit halverwege de eerste helft met rug-klachten, hier had hij tij-
dens  de trainingen ook al last van . 
Helaas  moest hij opgeven en misten we een scorende speler in het veld. 
Nu moesten we met 6  man verder spelen, N ick nog altijd geblesseerd speelt 
niet mee. 
Corne staat op doel dus  hebben we voorin Kars t en Kim. 
Maar die konden het met zijn beiden niet veel teweeg brengen voorin.  
En achterin hadden Popke, Hessel en Jelle het aardig dreeg. 
En Jelle raakte in de strijd om de bal nog geblesseerd aan zijn been waarna 
we de wedstrijd eigenlijk met 5  man verder moesten.  
Voor de laatste 5  minuten hebben wij de scheids  maar bericht gegeven dat 
het mooi is geweest en hij wel mocht affluiten. 
Vers lag van aanvoerder van de dag Hessel: 

Nick was  er niet bij door een blessure. Dus  we hadden maar 7  man!  
Gerard gaf een voorset maar de tegenstander schoot hem eigen goal 
dus  toen s tond het 0-1  
Gerard had een zere rug dus  kon hij de tweede helft niet mee spelen 
dus  hadden we nog maar 6  man 
Toen scoorden hun vijf goals en Kim maakte ook noch een toen had de 
tegenstander tegen Jelle zijn knie aan geschopt en  toen hadden we 
nog maar 5  man toen hadden we 7-2  verloren. 

29 September : Heerenveense-boys E3 - Oldeboorn E1       4 - 2 

Op deze regenachtige zaterdagochtend moesten wij uit spelen en alweer naar 
Heerenveen, alleen nu tegen de boys . 
Ook hebben wij een nieuwe speler aangekocht genaamd Nina van Kalsbeek, 
dit word haar eers te wedstrijd maar ze heeft al een paar keer mee getraind. 
E r word gezegd voetbal zit haar in het bloed en gezien de trainingen zit dat 
wel goed. We speelden zonder Gerard, Nick speelde wel weer mee maar 
keepte vandaag nog niet. 
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Ondanks  het weer werd er een leuke wedstrijd van gemaakt, we kregen de 
ruimte om te voetballen. Karst, Kim en N ina deden hun uiterste best voorin 
en ook vanuit de achterhoede werd er weer gestreden . 
Aan de linkerkant had Popke het op een gegeven ogenblik aan de stok met 
een paraplu tijdens een inworp. Exac t op de plek waar ingeworpen moest 
worden, s tond iemand met een paraplu en die ging niet aan de kant. Dus  
dacht Popke dan er maar onder alleen gooit dat wat lastig. 
Achterin Hessel en N ick wisselden elkaar goed af en gingen om de beurt 
mee naar voren . 
Jelle was  vandaag afwezig dus  hebben we even geen laatste man. 
We zetten nog een paar keer aan naar voren en een gelijk spel hing in de 
lucht maar helaas  net voor tijd maken zij het af. 

06 Oktober : Oldeboorn E1 - Langezwaag E1                      8 - 1 

We waren als  team weer bijna compleet, Gerard was  weer fit en speelde 
een prima wedstrijd op het midden veld. 
Nick was  er weer klaar voor om te gaan keepen waardoor Corne weer zijn 
positie als spits  kon innemen, alleen was  Corne vandaag helaas  ziek. 
Kars t en Kim waren beide weer goed voor een mooie bult doelpunten en 
ook onze nieuwste aanwinst scoorde 2  keer (klasse). 
Het was geen spannende wedstrijd, we hadden de overhand en achterin zat 
het potdicht met Hessel, Jelle en Popke . 
Toch scoorde Langezwaag nog op het eind, een schot werd van richting 
veranderd en raakte in het doel. 
We hebben eindelijk weer een wedstrijd gewonnen en dat hadden we no-
dig. 

27 Oktober : Oldeboorn E1 - Nieuweschoot E1                  3 - 0 

Na 2  weekenden rust mochten we vandaag eindelijk weer voetballen en wel 
thuis  tegen Nieuweschoot. 
Het hele team was  nu echt compleet, we speelden zelfs  met 1  wissel. 
Een leuke en spannende wedstrijd om te zien maar duidelijk was  wel dat 
Gerard weer helemaal de oude is . H ij maakte het verschil en was  goed voor 
2  fantastische doelpunten op aangeven van Kars t. Karst speelde goed aan 
de linker kant, hield het overzicht, dribbelt om de tegenstander heen en 
c reëert ruimte voor een voorzet. Kars t scoorde het 3de doelpunt na goed 
werk van Kim op rechts (Kim scoorde bijna maar schoot hard tegen de 
paal). 
Nina en Corne wisselden elkaar af en speelden prima alleen raakte Nina op 
het eind een beetje geblesseerd. 
Nick s tond als  een rots  te keepen en verrichte een paar uitstekende reddin-
gen. 
De achterhoede hield de nul met Hessel (beetje geblesseerd), Jelle en Pop-
ke . 
Leuke wedstrijd en de 3-0  is  dik verdiend. 
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Sport Vereent - Oldeboorn F2 

Er was  eens  een regenachtige dag waarop we gingen voetballen 
we hebben 6-6  tegen sport vereent gelijk gespeeld. 
 
 
 
 
 

Yannick 1 
Brend 2 
Max 3 
Bo 4 
Floris 5 
Ank 6 
Menko 7 

 
 
 
 
 
 
 
Als we nou beter speelde wonnen we weer. Maar deden we niet. 
Ze waren bes t goed. Maar ik beter natuurlijk . 

Groetjes  aanvoerder Max Antonissen 

Akkrum E4 - Oldeboorn E2  

Yannick stont op goal 
Menk en Bo stonden in de verdediging 
Anke en Hencko midden 
en Max en Floris  voor. 
Het was wel moeilijk maar we hebben toch gewonnen. Met 7-4 . En 
Sierou was  de scheids . We stonden eerst 4-1  voor, toen werd het 
4-4  en toen werd het 7-4  en toen floot de scheids  af. Ikke heb één 
keer gescoord. Floris 4  keer en Max 2 . 

Geschreven door aanvoerder Bo Antonissen 

OLDEBOORN E2 

1 

3  6  

2  5  

4  7  
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EBC/Delfstrahuizen F1 - Oldeboorn F1     22 september 

Vandaag vroeg vertrekken. De wedstrijd zou om 9.00 uur al beginnen. Na om-
gekleed te hebben, inschoppen. Het veld was  erg nat. Trouwens  het zonnetje 
was  er al bij. Wij mochten de aftrap. Het begon erg goed. Cristian had alle bal-
len op het middenveld. Na een paar goals tegen te krijgen, 3-0 , kwamen Stoffel 
en Gerrit naar voren. Een schitterende goal van Gerrit. Wat waren we blij!  Toch 
was  Delfs trahuizen ons  een maatje te groot. Hoe we ook ons  best deden hebben 
we toch verloren met 13-1. 

Zaterdag 27 oktober de wedstrijd VVO-VWC        10.00 uur. 

We begonnen vit en sterk aan de wetstrijt Stoffel paste naar Gerrit en scoorde. 
Chris tian scoorde 3  goals ,  Djurre scoorde 1  en toen was  5-0 . Rik maakte 6-0 . 
Met een eigen goal van de anderen was het 7-0  toen maakte Jesse nog 2  en 
Famke zorgde voor 10-0. Rust en liemonade. Tweede helft liet de kieper van 
vwc  de bal valen en toen was  het weer een goal 11-0. Hoera het werd 14-0. 
grapje.....Ik zou willen dat dit waar is , want ik wil ook graag een keer winnen. 
De echte uitslag was  0-14. 

groetjes  Djurre vd woude. 

OLDEBOORN F1 
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Heerenveense Boys F5 - Oldeboorn F2 

De 2e wedstrijd van het seizoen.  
De mannen zitten vol energie, op de parkeerplaats  waar wij verza-
melen worden de schoenzolen nog even getest op slipvastheid, 
gelukkig dat de voetbalschoenen nog veilig in de tas  zitten….de 
tegenpartij kan zich wel inpakken als  ze dit fanatisme weten vast 
te houden.  
Mooi te zien die zorgeloze frisse stoere jongenskoppen, kan je van-
morgen overigens  niet van alle begeleiders zeggen, enkelen heb-
ben zichtbaar een zware en te korte nacht achter de rug….Maar 
goed dat mag de pret van de mannen niet drukken.  
Daar gaat de stoet in colonne, op naar it Fean. He, waarom rijden 
wij door bij het voetbalstadion, maar we gaan toch op het mooie 
groene gras  van Abe? Nou, ja dan eers t maar de Heerenveense 
Boys , Abe komt later wel… 
Het sportveld van de Heerenveense Boys  is  wel heel erg groot, na 
wat speurwerk komen wij uit in de box ergens  mijlen ver van de 
kantine. Is  vas t een bewuste keuze van de organisatie… 
De mannen zijn er klaar voor, de koppen staan strak en geconcen-
treerd. De eerste helft gaat mooi gelijk op en er wordt mooi ge-
voetbald. Wat een vooruitgang in die paar weken! Een superteam 
in wording. Na een tegengoal weet Daan de stand gelukkig weer 
gelijk te trekken door op een prachtige manier de keeper te passe-
ren.  H ij heeft de smaak te pakken, want daarna weet hij dit hoog-
standje te herhalen. Maar jammer genoeg wis t de tegenpartij toch 
de winst naar zich toe te trekken door wat vaker dan de zwartwit-
ten te scoren. Na afloop van de wedstrijd is  er nog voldoende 
energie over voor een penalty-ronde. Volgens mij voor de meeste 
mannen elke keer weer het toetje van de wedstrijd…vol overtui-
ging wordt er gescoord. 
Aan het verlies  met 8-2 wordt door onze kanjers  gelukkig niet al te 
zwaar getild, de s feer in de kleedkamer is  zoals  gewoonlijk vrolijk 
en uitbundig. De mannen hebben een puike wedstrijd gespeeld en 
kunnen met opgeheven hoofd terug naar Aldeboarn.  

Leon Siemonsma 

Voetbalverslag zaterdag 29 september F2 

De jongens  van F2  kregen zaterdag 29 september de jongens  van 
Joure F9  op bezoek en moesten om 9 uur spelen. Dit ging bijna 
niet door omdat de scheids rechter niet kwam opdagen. Maar ge-

OLDEBOORN F2 
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lukkig nam Roelof Tijsma deze taak over en dat heeft hij geweten 
ook. Het regende de hele wedstrijd. 
En nu dan de wedstrijd: 
Het spel ging op en neer en er waren kansen over en weer. Maar 
gelukkig scoorde Daan voor F2  de 1-0  kort daarna maakte Rinse 
de 2-0 . Vlak voor de rust vanuit een hoekschop werd het 2-1  
Na de limonade gingen de jongens  er weer hard tegenaan op het 
natte veld. 10  min. na de rust maakte Ids de 3-1  voor F2 . Dit was  
tevens  de einds tand. 
Dit was  de 2e keer voor F2 dat ze als  winnaartjes  het veld verlie-
ten. 
Goed gedaan jongens . 

Vers laggever Henry-Jan Kok 
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Kleurplaat 
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Kantinedienst 

Algemene informatie: 

Bij inhaal/beker wedstrijd even contact opnemen met Halbe van der Wal tel 
631457. U  dient één uur voor de eers te wedstrijd aanwezig te zijn, tot een 
uur na de laatste wedstrijd (zie programma in clubblad). Indien u verhin-
derd bent, dient u zelf  voor een vervanger te zorgen! Dus blijf  niet 
zomaar weg!!!! 
De kas  kunt u afhalen en na verloop retourneren bij:   

Binne Oosterbaan 
Ds . Nieuwoldstrjitte 12  
Tel. 631768 

Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Binne gaan om de kas  op 
te halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het schema deze verant-
woordelijkheid op zich neemt. Denk om de ranja / thee in de rust!  Wij at-
tenderen u erop, dat het kantinepersoneel tijdens  hun dienst hun eigen 
consumpties  niet hoeft te betalen. 
E r mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf  voor 
vervanging te zorgen!! 
Wij wensen jullie een sportief voetbal seizoen toe, de activiteitencommissie 

Zaterdagen 
Datum ‘s morgens ‘s middags 
3 nov C .R Kok 
 D Brandinga 
10 nov  R Spinder 
  S Oosterbaan 
17 nov Anne de Jong 
 D Spoelstra 
24 nov S Brak 
 A van der Bij 

Zondagen 
Datum 9:00 13:00 
4 november Ynskje Poepjes  & Wybe Jager 
 Marie Poepjes  
11 november Martin Meester & August Faber & 
 Anno Huisman Bauke Haspels  
18  november Sietie Huisman Honky de Jong 
2  december Ellert Quarree & Walter van Maren 
 Jan Meester (Willemke) 
9  december Jeroen Groetelaers& Patrick Antonissen & 
 Robert van Steinvoorn Andreas  de Boer 
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER  
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS.  
KNVB-INFOLIJN 0513-618998/TELETEKST PAG. 603 

Zaterdag 3 november 2007  
Woudsend B1 - Oldeboorn B1 10.30 uur 
Oldeboorn C1 - Oudehaske C1 11.00 uur 
Olyphia D1 - Oldeboorn D1 11.00 uur 
SC Joure E4 - Oldeboorn E1  9.00 uur 
Renado E4 - Oldeboorn E2  9.00 uur 
Oldeboorn F1 - H´veense Boys F3 10.00 uur 
Oldeboorn F2 - FC Wolvega F6  9.00 uur 

Zondag 4 november 2007 
Gorredijk 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur T.W. Bakker 
Frisia 4 - Oldeboorn 2 11.00 uur 
Oldeboorn 3 - Lemmer 3 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Surhuisterveen 3 10.00 uur 

Zaterdag 10 november 2007 
Oldeboorn B1 - QVC B1 14.00 uur 
Woudsend C1 - Oldeboorn C1  9.00 uur 

Zondag 11 november 2007  
Oldeboorn 1 - Irnsum 1 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - vrij 
Irnsum 5 - Oldeboorn 3  11.00 uur 
Irnsum 6 - Oldeboorn 4 10.00 uur 

Zaterdag 17 november 2007  
Renado/VVI B1 - Oldeboorn B1 10.00 uur 
Oldeboorn C1 - Mildam C1 11.00 uur 
Mildam D1 - Oldeboorn D1 11.00 uur 
DWP E1 - Oldeboorn E1  9.30 uur 
Oldeboorn E2 - Irnsum E2 10.00 uur 
Heerenveen F6 - Oldeboorn F1  10.15 uur 
Oldeboorn F2 - Heerenveen F11  9.00 uur 

Wedstrijdprogramma 
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Zondag 18 november 2007 
SC Frandeker1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Heerenveeen 5 - Oldeboorn 2 10.30 uur 
Oldeboorn 3 - SC Joure 6 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - GAVC 4 10.00 uur 

Zaterdag 24 november 2007  
SC Joure B3 - Oldeboorn B1 14.15 uur 
Oldeboorn C1 - BOZO C1 11.00 uur 

Zondag 25 november 2007 
Oldeboorn 1 - vrij 
Aengwirden 2 - Oldeboorn 2 10.00 uur 
Oldeboorn 3 - FFS 4 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Thor 3 10.00 uur 

Zaterdag 1 december 2007  
Oldeboorn B1 - Oldeholtpade B1 14.00 uur 
Oldeboorn C1 - vrij 

Zondag 2 december 2007  
Harkema Opeinde 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Sneek 4 - Oldeboorn 2 12.00 uur 
Oldeboorn 3 - Gersloot 1 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - De Sweach 2 10.00 uur 

Zaterdag 8 december 2007  
Steenwijker Boys B1  - Oldeboorn B1  14.00 uur 
Langezwaag C1 - Oldeboorn C1  9.00 uur 

Zondag 9 december 2007  
Oldeboorn 1 - Stiens 1 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - Tijnje 2 10.00 uur 
Akkrum 4 - Oldeboorn 3 10.00 uur 
Oerterp 5 - Oldeboorn 4 10.00 uur 
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NAAM elftal DPT 
P.Poepjes Tweede 10 
T .Akkerman Eerste 8  
A.Faber Vierde 8  
D.H.Akkerman Tweede 5  
Joh.Watzema Tweede 5  
S.Veenstra Eerste 4  
A.Bergsma Tweede 4  
A.Vink Tweede 3  
B.de V reese Tweede 3  
A.Watzema Derde 3  
H.Oosterbaan Vierde 3  
A.Huisman Eerste 2  
B.P .Kleefstra Eerste 2  
H.Vlietstra Eerste 2  
T .Proot Tweede 2  
A.Hobma Derde 2  
J.Tijsma Derde 2  
P .v/d Vlugt Derde 2  
J.Meester Vierde 2  
C .Reitsma Vierde 2  

NAAM elftal DPT 
R.van Steinvoorn Eerste 1  
S.Bangma Tweede 1  
J.N ijholt Tweede 1  
R.van Warmerdam Derde 1  
R.van Kalsbeek Vierde 1  
W.van Kalsbeek Vierde 1  
J.Mulder Vierde 1  
S.Oosterbaan Vierde 1  

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 
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