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“Bestuursstukje voor het blauwe krantje voor 30 november HALBE” 
Dit staat vermeld op de agenda voor de bestuursvergadering van no-
vember en betekent dat ik iets  moet/mag schrijven voor het december-
nummer van ‘de Zwart Witten’. Helaas  kan ik u niets  melden over mijn 
ac tieve voetbalcarriére, om de simpele redenen dat ik die niet heb ge-
had. Mijn finest hour op dit gebied beleefde ik toen ik een goal maakte 
tijdens  een gymnastiekles  op de ULO, heel lang geleden (een punter, 
sprak Henk Adema misprijzend)… Wel was  ik in die tijd vaak op het voet-
balveld in Hallum, waar toen nog een zaterdag- én een zondagvereniging 
strikt gescheiden opereerden. Mijn broer voetbalde destijds  bij de Wykels  
(de zaterdagclub) en ik was  van onze familie zo.n beetje zijn enige sup-
porter.   
Toen vele jaren later onze jongens zelf gingen voetballen, ben ik wat 
meer in het wereldje gerold. Een aantal jaren als  jeugdleider en nu sinds  
een jaar als  bestuurslid wedstrijdzaken. En waar in het begin wel eens  
wat misging (bij afgelasting iedereen afbellen behalve de tegenstander…) 
verloopt e.e.a nu soepel. Wellicht een mooi moment om de prestaties  
van de diverse teams onder de loep te nemen. Het eerste elftal maakt 
een wat moeizame periode door. Maar omdat de verschillen in die klasse 
klein zijn is  er nog van alles mogelijk. Het tweede heeft het logischerwij-
ze na het kampioenschap dreech, maar schurkt tegen de middenmoot 
aan. Het derde heeft op dit moment (vrijdag 28 november) nog maar zes  
wedstrijden gespeeld en zal ongetwijfeld nog klimmen richting midden-
moot. Over middenmoot gesproken, de veteranen van het vierde staan 
daar keurig met een fraai aantal doelpunten voor: 39. Dan de jeugd: het 
is  een heugelijke cons tatering dat zowel de B- en de C-junioren als de D-
pupillen bij de eerste drie staan. Mooi werk mannen en vrouwen!  De B’s  
en C ’s  spelen een volledige competitie, de D’s ’, E ’s  en F’jes  worden na de 
winters top opnieuw ingedeeld. De E-pupillen s taan netjes  zesde met nog 
één wedstrijd voor de boeg. Onze jongste strijders  staan op een achtste 
plek. Ze hebben tot nu toe één wedstrijd gewonnen en ze zijn super en-
thous iast, dus  dat komt helemaal goed! 
Nog wat anders: Uitslagen en eventuele afgelas tingen worden ( in princi-
pe op de wedstrijddag) digitaal doorgegeven aan de KNVB. In de Infor-
matiegids  op bladzij 11 s taat beschreven hoe u de weg kunt vinden op 
www.knvb.nl. En uiteraard bezoekt u regelmatig onze eigen webs ite 
www.vvoldeboorn.nl, waar u wedstrijdverslagen, foto’s  en nieuws  over 
onze c lub kunt vinden.  
Tenslotte: voor een ieder een goede decembermaand gewenst en een 
gezond en sportief 2009! 

Halbe van der Wal 

Uit de bestuurskamer 
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09-11-2008 Hardleers Oldeboorn weer onnodig onderuit 

Nadat de Boarnsters  vorige week tegen Harkema Opeinde al tegen 
een onnodige nederlaag waren opgelopen, ging de ploeg afgelopen 
zondag ook tegen Stiens  de boot in. Net als vorige week stond 
men bij Oldeboorn op een cruciaal moment in de wedstrijd even 
niet op te letten en wederom werd dit genadeloos  afgestraft. 
De bes lissing viel overigens  pas  na rust, want in de eerste helft 
wisten beide ploegen weinig kansen te c reëren en bleef het bij 0-0 . 
Stiens  was  voor de pauze de betere ploeg en won met name op 
het middenveld nagenoeg alle duels . De beste mogelijkheden wa-
ren dan ook voor Stiens , maar enkele hachelijke situaties  voor het 
doel van H indrik de Jong leverden geen doelpunt op. Oldeboorn 
was  alleen via afs tandsschoten van Douwe Hein Akkerman en Hyl-
ke Vlietstra enigszins  in de buurt van het Stienser doel gekomen, 
maar hier bleef het ook bij. O mdat de Boarns ters  op het midden-
veld de nodige moeite hadden, werd na de thee Siete Veenstra in 
de ploeg gebracht voor Douwe Hein Akkerman. Het begon meteen 
beter te lopen bij Oldeboorn en het begon meer controle over de 
wedstrijd te krijgen. De kansen begonnen nu ook te komen, waar-
bij Anno Huisman de grootste kreeg, maar van dichtbij schoot hij 
naast. Even later werd Huisman door de doelman in het zestien-
metergebied aangetikt, maar scheidsrechter Van Duinen zag hier 
geen strafschop in. Stiens  bleef ondertussen met hun behendige 
spelers  voorin ook dreigend en de Boarnster achterhoede had 
daarbij wel eens  een overtreding nodig. Eén daarvan leverde het 
achteraf beslissende moment in de wedstrijd op. Net als vorige 
week s tond men in de Boarnster muur weer te slapen toen de vrije 
bal langs  de muur werd gespeeld op de volledig vrijs taande spits  
Schuts , die 0-1  liet aantekenen. Oldeboorn moest nu op jacht naar 
de gelijkmaker en kreeg hiervoor ook de nodige kansen. Een schot 
van Siete Veenstra na een kort genomen hoekschop belande op de 
paal en Eric  Mulder wist na een prima steekpass  van Hylke Vliet-
stra de bal niet achter de doelman van Stiens  te krijgen. Ook de 
voor Klaas  Hartmans  ingevallen René van Kalsbeek kreeg nog een 
mogelijkheid, maar ook hij s tuitte op de uitstekende Stienser doel-
man. En waar de Boarnsters  de bal er niet in wisten te krijgen, 
daar prikte Stiens  in de counter de 0-2  binnen. Na een s teekbal 
dook een meegekomen speler op voor de uitkomende H indrik de 
Jong en maakte het beheerst af. Hoewel Oldeboorn het nog wel 
probeerde om aansluiting te krijgen was  de wedstrijd nu definitief 
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beslist en stond de ploeg wederom met lege handen. De Boarn-
sters  zijn nu afgezakt naar het rechterrijtje van de ranglijst en een 
overwinning volgende week thuis  tegen ONB is  dan ook meer dan 
welkom. 
 

16-11-2008 Oldeboorn in degradatiezone na nederlaag  
tegen ONB 

Voor de derde keer op rij wist de ploeg van trainer Henk Hoekstra 
geen punten te behalen en is  het inmiddels afgezakt naar de ne-
gende plaats  op de ranglijst. Deze keer bleek nummer laatst ONB 
uit Drachten te s terk voor de Boarnsters , die dit seizoen wel erg 
gemakkelijk de doelpunten tegen krijgen. Na de 3-4  nederlaag van 
afgelopen zondag staat de teller inmiddels op 27 tegentreffers . 
(Even ter vergelijking: vorig seizoen kreeg Oldeboorn over het ge-
hele seizoen slechts  28 tegen) 
Na nog geen twintig minuten gespeeld te hebben keken de Boarn-
sters  al tegen een 0-2  achterstand aan en liepen dus  al vroeg in de 
wedstrijd achter de feiten aan. De ploeg had dit geheel aan zichzelf 
te wijten, want het begon onherkenbaar en slap aan de wedstrijd 
en werd in de beginfase totaal overlopen door ONB. Te vroeg bal-
verlies  op het middenveld en niet alert reageren achterin leverden 
twee tegengoals  op, die de verhoudingen op het veld op dat mo-
ment volledig weergaven. Pas  daarna begon Oldeboorn ook mee te 
doen aan de wedstrijd en was  via een uitval met een schot van 
Jorrit Zandberg tegen de paal meteen dichtbij een doelpunt. De 
Boarnsters  gingen verder van de eigen goal af voetballen en zette 
ONB eerder vas t. De Drachtsters  hadden hier zichtbaar moeite 
mee en het duurde ook niet lang of Oldeboorn kwam terug in de 
wedstrijd. Tsjerk Akkerman kwam door over rechts  en schoot de 
bal langs  de doelman in de verre hoek, 1-2 . Daarna kwamen er 
nog mogelijkheden, waaronder een kopbal van Eric  Mulder die net 
overging, maar tot de rust kwam er geen verandering in de s tand. 
Na de thee bleven de Boarnsters  op dezelfde manier spelen als 
vlak daarvoor en het c reëerde meteen weer een overwicht. Dit le-
verde al snel resultaat op toen Tsjerk Akkerman na een mooie sla-
lom over de achterlijn E ric Mulder bediende, die van dichtbij de 
gelijkmaker liet aantekenen, 2-2 . Oldeboorn bleef na dit doelpunt 
de betere ploeg en bleef veelvuldig de aanval zoeken. ONB kwam 
slechts  zelden in de buurt van het boarnster doel, maar wis t wel 
weer op voorsprong te komen. Doelman Hindrik de Jong speelde 
een vrije bal zomaar in de voeten van Johannes N ijdam, die echter 
een tegenstander in zijn rug had. N ijdam wis t de bal niet goed weg 
te werken en deze werd opgepikt door ONB. Een diepgaande spe-
ler kreeg vervolgens  op randje buitenspel de bal in de loop mee en 
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passeerde De Jong met een boogbal, 2-3 . En weer liepen de 
Boarnsters  achter de feiten aan, maar ze bleven wel vechten voor 
een beter resultaat. U it een hoekschop van Douwe Hein Akkerman 
kopte Wietse Huisman de bal voor het doel, waar Eric  Mulder ver-
volgens  het laats te knikje gaf en beide ploegen weer naast elkaar 
bracht, 3-3 . Oldeboorn ging daarna voor de volle winst en bleef 
druk zetten op de achterhoede van ONB. De Drachtsters konden 
alleen nog maar de lange bal hanteren, maar dit bracht hun uitein-
delijk wel succes . Waar de Boarnsters  wederom de aanval zochten 
en ver van de eigen goal verdedigden, viel een diepe bal achter de 
boarnster achterhoede. Doelman H indrik de Jong kwam veel te laat 
zijn doel uit en zag de bal langs  zich heen in het verlaten doel ver-
dwijnen, 3-4 . Met nog acht minuten te spelen probeerde Oldeboorn 
met de moed der wanhoop nog iets  uit te richten, maar de neder-
laag kon niet meer voorkomen worden. Als  je de doelpunten zo 
gemakkelijk blijft weggeven, dan win je nooit weer een wedstrijd. 
Hopelijk weet Oldeboorn zich te herpakken en over twee weken 
tegen Irnsum weer eens  de nul te houden. 
 

30-11-2008 Geen winnaar in de streekderby van  
Boarnsterhim  

Het programmaboekje schreef over dé streekderby van Boarns ter-
him maar ook over de lage pos itie van beide ploegen op de rang-
lijst. In de uitvoering kwam de pos itie op de ranglijst wel naar vo-
ren maar het derby-karakter werd nooit bereikt. 
Op een waterkoud sportpark ‘de Bining’ begonnen beide ploegen 
onder aanvoering van scheidsrechter Bootsma uiters t voorzichtig. 
Oldeboorn had na de vele tegendoelpunten van de afgelopen we-
ken de defensie aangepast. Irnsum miste door schorsingen en 
blessures  enkele spelers . Dit resulteerde in een afwachtend begin 
van beide teams. Hoewel I rnsum onder aanvoering van Iwan de 
Jong probeerde druk vooruit te zetten was  het Oldeboorn die in de 
beginfase de bovenliggende partij was .  
Zonder echt gevaarlijk te worden creëerde Oldeboorn een licht 
overgewicht op het middenveld met Siete Veenstra en Robert van 
Steinvoorn. Dit leidde tot een kleine kans  van Ts jerk Akkerman die 
2  verdedigers  uitkapte maar niet verder kwam dan een slap schot. 
Ook uit de enigste twee corners van de eerste helft wist Oldeboorn 
niet echt gevaarlijk te worden. I rnsum s telde daar een paar minu-
ten voor rust een kopbal van Theo Terra tegenover. Geschrokken 
van deze riante mogelijkheid kopte hij de bal voorlangs .  
Het begin van de tweede helft was  voor I rnsum. Gestimuleerd door 
het publiek probeerde Iwan de Jong het van afstand, in twee in-
stanties  was  dit een prooi voor de goed keepende Sieb Bangma. 
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De groots te kans van de wedstrijd was  voor Hielke Vlietstra. Op 
aangeven van Ts jerk Akkerman had hij vrij inschieten maar Petrus  
Tiemersma redde op de lijn. De fase hierop was  I rnsum de boven-
liggende partij, echter zonder gevaarlijk te worden. De oranjehem-
den kwamen niet verder dan een afs tandschoten van Marcel Bra-
kels  en Sjoppie Visser die een paar meter naast het doel verdwe-
nen.  
In de laatste tien minuten kreeg Oldeboorn minimaal drie kansen 
om de wedstrijd alsnog te beslissen. Het was  Tsjerk Akkerman die 
het snelste reageerde op een terugspringende bal van de lat na 
een schot van de ingevallen Eric Mulder, hij was wissel omdat hij 
niet getraind had. In de rebound mikte Akkerman raak maar hij 
werd vanwege buitenspel teruggefloten door scheids rechter Boots-
ma. 
Met deze puntendeling schieten beide ploegen niet veel op omdat 
ook de concurrenten punten pakten. Voor I rnsum is het zaak om 
volgende week te winnen tegen naas te concurrent ONB uit Drach-
ten terwijl Oldeboorn tegen mededegradatiekandidaat Harlingen 
speelt. Het belooft weer een spannend weekend te worden.  
 

07-12-2008 Oldeboorn levert wanprestatie in Harlingen 

Na het gelijkspel van vorige week in de derby tegen I rnsum, waar-
bij het veldspel van Oldeboorn zeer hoopgevend was , gingen de 
Boarnsters  toch met een redelijk goed gevoel de wedstrijd tegen 
Harlingen tegemoet. Beide ploegen bungelen onderin en strijden 
momenteel tegen degradatie. A fgelopen zondag in Harlingen was 
er maar één ploeg die besefte dat er hard gevochten moet worden 
om de broodnodige punten te behalen, en dat was  de thuisclub. 
Op alle fronten werden de Boarnsters  afgetroefd en bij de rust 
keek de ploeg al tegen een kansloze 3-0  achterstand aan. Vooral in 
balbezit ontbrak de scherpte volledig bij Oldeboorn en ook in de 
omschakeling gaf men niet thuis . Op het boarnster middenveld 
werd zo simpel balverlies geleden, dat het voorzichtig beginnende 
Harlingen al snel door kreeg dat daar wel wat te halen viel en meer 
druk naar voren begon te geven. De voorsprong voor de thuisploeg 
hing al een tijdje in de lucht toen verdediger Martin Meester tekort 
terugspeelde op Siep Bangma. De doelman kwam te laat voor de 
bal, maar raakte wel zijn tegenstander en scheidsrechter Laans tra 
gaf hiervoor terecht een strafschop. Bangma kwam nog goed weg 
met geel, maar moest wel toezien dat de penalty werd benut, 1-0 . 
De wedstrijd ging vervolgens  op dezelfde manier verder en weder-
om dom balverlies  op het middenveld leidde de 2-0  in. Harlingen 
counterde het over hun linkerkant eenvoudig uit en de bal werd 
simpel langs  de uitkomende Bangma in het doel geschoten. Olde-
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boorn stelde hier werkelijk helemaal niets  tegenover. Het speelde 
verreweg de s lechtste wedstrijd van dit seizoen en creëerde geen 
enkele kans . Op slag van rust besliste Harlingen eigenlijk al de 
wedstrijd. Uit een hoge voorzet kon een volledig vrijs taande speler 
de bal binnen tikken zonder dat hem een s trobreed in de weg werd 
gelegd, 3-0 . In de tweede helft met de frisse krachten Jorrit Zand-
berg en (even later) Hylke Vlietstra in het veld probeerden de 
Boarnsters  er nog wat van te maken, maar speelde een kans loze 
partij tegen een goed spelend Harlingen. Het werd zelfs  4-0  toen 
een overtreding op Anno Huisman niet werd bes traft en de spits  de 
bal vervolgens  kon binnenwerken. Omdat Harlingen het overwicht 
niet meer in uitgespeelde kansen wist om te zetten en Oldeboorn 
net als voor rus t geen vuis t kon maken bleef het ook bij deze 
stand. De Boarns ters  moeten zich doodschamen ten opzichte van 
de meegereisde supporters , die negentig minuten ellende aan zich 
voorbij zagen trekken. Deze mensen verdienen op zijn minst vol-
gende week in de thuiswedstrijd tegen DIO Oosterwolde een hon-
derd procent strijdend Oldeboorn, dat vol voor de broodnodige 
overwinning gaat. 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. GAVC 1 13 6 2 5 20 23 17 0  

2. SC Franeker 1 10 6 1 3 19 18 11 0  

3. Warga 1 11 5 4 2 19 25 17 0  

4. Oerterp 1 11 6 1 4 19 24 24 0  

5. DIO Oosterwolde 1 11 4 4 3 16 28 15 0  

6. Geel Wit 1 11 5 1 5 16 17 23 0  

7. Stiens 1 11 4 3 4 15 19 24 0  

8. Harlingen 1 12 4 3 5 15 25 24 0  

9. Harkema Opeinde 1 10 4 2 4 14 28 26 0  

10. ONB 1 11 3 2 6 11 18 24 0  

11. Oldeboorn 1 11 3 2 6 11 19 31 0  

12. Irnsum 1 10 2 3 5 9 15 23 0  
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It hynder zal vastgelopen 2de weer vlot trekken 

We hadden afgelopen jaar natuurlijk een fantas tisch seizoen mee-
gemaakt. De goals  waren niet van de lucht, de opkomst was  voor-
beeldig en de bekroning in de vorm van de titel vorstelijk. Dan is  
het natuurlijk moeilijk om daar een goed vervolg aan te geven. Het 
niveau van de derde klasse is  af en toe wat hoger dan we gewend 
waren, maar met de aanwas  van de snelle jongens uit de jeugd 
moeten we dat zeker aan kunnen. Maar het voetballend vermogen 
is  niet wat het eers te deel van het seizoen zo bijzonder maakte. 
Dat kwam meer door de perikelen er omheen, die waren soms nog 
spannender dan de wedstrijden zelf. 
De eerste wedstrijd begon nog met een klein akkefietje. We had-
den liefs t vier wissels , in de rust werden die dan ook goed ge-
bruikt, komen we er opeens  achter dat er in de derde klasse maar 
drie spelers  gewisseld mogen worden. Dus  wissels  maar snel weer 
teruggedraaid. 
Een aantal weds trijden later, mochten we aantreden tegen de ab-
solute nummer laats t Udiros . Daar begonnen we met een valse 
start, we haalden de rust met een 2-1  achterstand en we speelden 
inmiddels  met 10 tegen 10. Bij aanvang van de 2de helft bleek 
Udiros  met instemming van de scheids  weer met 11 man te spe-
len. Nou dan wij dus  ook weer met z’n elven, helaas  kregen we 
daar geen toestemming voor. Discussie, discussie, discussie, beide 
teams komen er uit en willen verder met 10 tegen 10. Maar ook 
dat werd door de scheids  niet goedgekeurd, en de wedstrijd werd 
gestaakt. Na afloop werd het een nog grotere klucht: op papier 
komt te s taan dat de wedstrijd vanwege weersomstandigheden 
halverwege afgelas t is , zonder rode kaarten. 
De wedstrijd tegen RES had ook een bijzonder verloop met de 
scheids in de hoofdrol. Handsballen en buitenspels ituatie werden 
over het hoofd gezien, met tegendoelpunten tot gevolg. Ook werd 
op een gegeven moment na een overtreding voordeel gegeven, de 
tegenstander kwam daardoor vrij voor het doel, had de hoek voor 
het uitzoeken maar mis te. Werd er vervolgens  toch nog een penal-
ty gegeven. Zo regen de partijdige beslissingen zich aan elkaar. Op 
deze manier was  er geen eer te behalen. A ls we Hein niet plechtig 
beloofd hadden om nooit meer uit eigen beweging van het veld te 
stappen, dan hadden we dat nu zeker gedaan. 
In de loop van het seizoen, werd het voor Jan steeds  moeilijker om 
voldoende spelers  de wei in te s turen. Met als  dieptepunt de wed-
strijd tegen Heerenveen. In uiters te nood kwam Gijs  onder de lat 

Oldeboorn 2 
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te staan, waar die achteraf niets  te zoeken had. Het ene onnodige 
doelpunt na de andere vlogen hem om de oren. De wedstrijd tegen 
Renado werd de laatste wedstrijd waar Jan de poppetjes  op hun 
plaats  zou zetten. Na twee dagen bellen om voldoende mensen op 
de been te krijgen, kwam hij ’s  avonds  tot de conclusie dat hij per 
direc t zijn func tie moest neerleggen. Jan, bedankt voor alle tijd die 
je in ons  team gestopt hebt. We hadden graag op een andere ma-
nier afscheid willen nemen en hadden je graag laten zien dat we 
als  een echt team konden opereren. 
Maar goed, we moesten deze Remi-situatie snel achter ons laten. 
Auke werd bereid gevonden om als  interim coach op te treden en 
Honkie organiseerde een ja-de-neuzen-gaan-nu-de-zelfde-richting-
uit-wijzen teambespreking. De belangrijkste gemaakte afspraak: 
we zijn in principe elke zondag aanwezig, mocht iemand echt niet 
kunnen dan zal hij dat zo snel mogelijk aangeven (dus  niet op vrij-
dag avond voor de wedstrijd). Daarnaast zal er in het veld met 
respect met elkaar om worden gegaan, waarbij de oudjes  de jon-
kies  zullen helpen om klaar gestoomd te worden voor een zeker 
debuut in het eers te. 
De eerste wedstrijd onder interim coach Auke lieten we direct ons 
nieuwe elan zien. Een 3-0  achterstand wisten we op karakter (en 
natuurlijk eeeeenorm veel talent) om te draaien in een prachtige 
3-4  overwinning. 
De laats te wedstrijd van dit jaar was  bij voorbaat al ééntje met 
extra gewicht. De concurrenten uit Akkrum kwamen namelijk op 
bezoek. Het had lekker gevroren en het veld was  wat harder dan 
anders , maar consul Yntze Blaauw oordeelde dat het veld bespeel-
baar was . De bezoekers  dachten daar anders  over en vertikten het 
om te spelen. Dus  was  het wachten op de scheids  die een half uur-
tje later kwam (hij was  er voor het gemak vanuit gegaan dat de 
wedstrijd afgelast zou zijn). Zodra hij aangekomen was , oordeelde 
hij direct ook dat er gespeeld kon worden. De Akkrummers  rilden 
echter als rietjes  (was  het de kou, de angs t voor de zwartwitten of 
de angst voor het harde veld) en bleven koppig weigeren om te 
spelen en vertrokken weer. Waarschijnlijk krijgen zij punten in 
mindering en een boete en moet de wedstrijd in het nieuwe jaar 
ingehaald worden. 
Dit moeizame deel van het seizoen moeten we maar snel vergeten. 
We beginnen na de winter met een 2de start. Jan Mulder zal dan 
de verlosser zijn, Jan fantas tisch dat je deze uitdaging aan wilt 
gaan. Als  we er met z’n allen de schouders  onder zetten, dan zie ik 
een vierde plaats  nog absoluut haalbaar. Zolang we maar willen 
winnen 

Groet, Patrick 



 

10  • De Zwart Witten • December 2008 

Oldeboorn 3 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. LSC 1890 3 11 7 4 0 25 28 9   

2. Heerenveen 3 11 8 1 2 25 34 23   

3. SneekWit-Zwart 3 12 8 0 4 24 37 20   

4. RES 2 11 6 1 4 19 26 21   

5. Jubbega 2 8 4 2 2 14 24 13   

6. Akkrum 2 10 3 3 4 12 23 28   

7. Renado 2 9 3 2 4 11 22 18   

8. Read Swart 2 10 3 1 6 10 19 27   

9. Oldeboorn 2 10 3 1 6 10 21 34   

10. Nieuweschoot 2 10 2 2 6 8 14 22   

11. Udiros 2 10 0 1 9 1 12 45   

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Wispolia 2 11 10 0 1 30 49 17   

2. Aengwirden 3 11 8 1 2 25 45 17   

3. Renado 4 12 7 2 3 23 42 22   

4. Jubbega 4 11 7 1 3 22 53 29   

5. Olyphia 5 11 6 1 4 19 32 30   

6. Gorredijk 5 11 4 2 5 14 27 27   

7. Langezwaag 3 11 4 2 5 14 22 34   

8. FFS 3 10 3 3 4 12 21 26   

9. Read Swart 4 11 2 2 7 8 17 41   

10. Wolvega FC 4 10 2 1 7 7 20 41   

11. Oldeboorn 3 8 2 0 6 6 23 33   

12. Gersloot 1 9 0 1 8 1 13 47   
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Oldeboorn 4 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Mildam 3 11 11 0 0 33 48 9 0  

2. sv Olyphia 4 9 8 1 0 25 44 14 0  

3. Renado 5 10 6 1 3 19 31 27 0  

4. SC Joure 6 12 6 0 6 18 35 19 0  

5. Oldeboorn 4 11 5 1 5 16 48 42 0  

6. Oldeholtpade 4 12 5 0 7 15 33 41 0  

7. FFS 4 11 4 1 6 13 29 31 0  

8. Tijnje 3 12 4 1 7 13 32 46 0  

9. SC Joure 5 10 4 0 6 12 26 37 0  

10. Sport Vereent 3 10 3 1 6 10 21 37 0  

11. GAVC 4 11 3 1 7 10 29 46 0  

12. Nieuweschoot 6 11 2 1 8 7 14 41 0  
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Sinds  kort zetten wij oude foto’s  die op één of andere manier met 
vvOldeboorn te maken hebben op onze website. Helaas kunnen we 
maar moeilijk aan foto’s  van voor 1990 komen. Heeft u nog foto’s  
van die tijd en mogen wij ze even lenen dan zetten wij ze op de 
website. Ook kunt u ze zelf scannen en dan naar mij toe zenden. 
Mijn e-mail adres  is  h.oosterbaan6@upcmail.nl of breng ze even 
naar mij toe. M ijn adres  is  Ts jerkebuorren 3 , maar ik wil ze ook 
wel bij u weghalen. U  krijgt ze natuurlijk terug. Hopelijk kunnen 
we veel materiaal tegemoet zien. 

Groetjes  Harm. 

Oude foto’s gezocht. 

‘ ‘t paad ‘ 

Sinds  enige tijd bes taat er de wens  om een pad om het 
hoofdveld aan te leggen. Grootste s truikelpunt waren de 
financ iën. De Gasunie en de Rabobank hebben we in-
middels  bereid gevonden om ons  hierin te steunen.  

Dit betekent dat de nodige werkzaamheden in mei van 
start kunnen gaan. Daarom zijn we nu alvast op zoek 
naar handige vrijwilligers . U  kunt zich hier nu al voor 
opgeven bij Cees Troost: 0566-632002 
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Opening 

Op 7 november om 21.15 uur opent Hein Akkerman (voorzitter) de verga-
dering. Hij geeft een afspiegeling van het afgelopen jaar. Het jaarverslag 
was  al eerder langs  alle deuren gebracht, maar er konden nog wel enkele 
punten worden aangestipt. Zoals de reünie, die goed verlopen is . Het 1ste 
heeft de promotieronde gespeeld, het 2de is  kampioen geworden, het 3de 
kent groeiende resultaten en het 4de team staat, met oudgedienden welis-
waar, nog fier overeind. Er wordt de hoop uitgesproken dat dit komend jaar 
weer zo gaat. 
Om alle onderhoud s tatus-quo van de gemeentelijke voetbalverenigingen in 
de gemeente te bepalen is er een schouw geweest. Dit is  gedaan door BV  
Sport (Leeuwarden). Zij hebben gecons tateerd dat ons  kledinggebouw ver-
nieuwd zal moeten worden. De kos ten zullen daarvoor zo’n € 18.500,- be-
dragen. Nostalgie wint het voorlopig van de vernieuwing. De slecht preste-
rende gemeente heeft ons  ook dichter bij de andere voetbalverenigingen 
gebracht. Gezamenlijk hebben we een enquête gehouden. Daaruit is voort-
gekomen dat we gaan kijken naar de winst van het gezamenlijke inkopen 
van ballen, kalk en bier. Verder worden er complimenten overgebracht aan 
het team dat de presentatiegids  heeft gemaakt. De voorzitter cons tateert 
verder dat het erop lijkt dat de vrijwilligheid afneemt in de vereniging. Maar 
als  je na 20.00 uur op vrijdag in de kantine om vrijwilligers  vraagt om ste-
nen te verplaatsen heb je ze zo te pakken. De tegels  waren in ieder geval zo 
getild. Dat betekent dat het paad op zaterdag gelegd gaat moeten worden, 
de vrijwilligers  komen dan van de avond daarvoor!  
 
Ingekomen stukken die zijn er niet 
Notulen ledenvergadering 2007 geen op/ en of aanmerkingen 
Jaarverslag seizoen 2007/2008 is  eerder langs  de deuren gebracht, er 
zijn geen op- of aanmerkingen 

Financieel jaarverslag 

Er worden complimenten gegeven. De ballen vormen de groots te kostenpost 
dit jaar. Samen met de lijnenkalker en de kalk hebben ze een rib uit ons lijf 
gekost. N iet onlogisch als  je voetbalvereniging bent. Daarna gaat het over 
een voorstel van Haye die zegt dat de VVO moet proberen om vrijs telling 
voor de OZB aan te vragen omdat de gemeente geen onderhoud pleegt op 
de velden. Binne zegt dat hij het gaat proberen. Dit punt moet ook even 
worden meegenomen naar de gezamenlijke voetbalverenigingen. 
 
Verslag kascommissie Sibbele en Jan van der Woude hebben weer een 
gezellige avond gehad. Uilke gaat eruit en August Faber komt erin. 

Verslag ledenvergadering 
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Jaarverslag jeugdcommissie 2007/2008 Wietse schrijft het en Johannes  
leest voor. De jeugd heeft de toekomst. (zie verder in dit krantje) 
 
Bestuurswisseling Wieb Zandberg treedt af en is  niet verkiesbaar. H ij heeft 
jarenlang de club onders teund, eerst als  speler daarna in de activiteitencom-
missie zijn diensten aangeboden. De einepyke reace is  zijn grootte verdienste 
(de club krijgt daarvan toch zo’n € 1 .000,- in de kas). Wieb krijgt een dank-
bord en bloemen ter afscheid. Zijn positie in de ac tiviteitencommissie blijft tot 
nu toe vacant. 

Contributieverhoging 

Ynskje heeft een tijd geleden afscheid genomen en sindsdien is  de club er niet 
meer in geslaagd om een nieuwe schoonmaker te vinden. Een kledingruimte 
en een kantine kunnen niet zonder schoonmaken. Sminck heeft het tot dusver 
op zich genomen. Het voors tel betreft dan ook een voortzetting hiervan. Al-
leen moet er dan een contributieverhoging van € 10,- per lid gevraagd wor-
den. 
E r zijn een aantal reacties . De verhoging is  wel extreem als  er drie van één 
familie voetballen, misschien kan er sprake zijn van een trapsgewijze verho-
ging. Dat de volwassenen meer bijdrage dan de kinderen? Ook wordt er een 
tegenvoorstel geopperd. V roeger was  er sprake van een club van 100, nu 
hebben we een club van 50, wat als  er een club van 75 wordt gecreëerd? Uit-
eindelijk wordt tijdens  de stemming de uitslag bepaald. De verhoging kan 
doorgaan. 

Rondvraag 

Haye Ik ben al tijden ac tief als  lokale verslaggever tijdens  de thuiswedstrij-
den, is het misschien mogelijk om een wat gerievere plek te krijgen tussen de 
dug outs  in? Als het bestuur een kabelvoorziening levert, dan voorzie ik in een 
hokje 
Cor heeft maar 1  bal. Aan het einde van het vorige seizoen moest hij alle 
ballen inleveren en in het nieuwe seizoen heeft hij ze niet terug gekregen. En 
deze ene bal is  van s lechte kwaliteit. Cees  gaat dit probleem oplossen en zal 
voor Cor ballen te voorschijn halen. 
Augustus zal bij voortschrijdende armoede van voetbal afgaan. Hij beloofd 
de volgende ochtend niet te gaan scoren. 
Jan Als een jeugdlid goed voetbalt, maar qua leeftijd bij een bepaalde cate-
gorie is  ingedeeld, wat gebeurt er dan. Johannes  verteld dat het dan de inten-
tie is  om deze of gene door te laten gaan 
Hein geeft aan dat VVO meedoet met het D-dreamteam. Dit is  een team op 
D-niveau, dat opgezet is  door de gezamenlijke voetbalverenigingen. Hierin 
spelen de 3  meest talentrijke spelertjes  van elk team. Dit team zal trainen op 
de VVO-velden en in het voorjaar zal ze meedoen aan derby’s  

Sluiting 



 

16  • De Zwart Witten • December 2008 

Na precies een jaar voorzitterschap gooide Andreas  de Boer in no-
vember 2007 de hamer er alweer bij neer. Deze bestuurs func tie 
was  helaas  niet meer te combineren met zijn werk en privéleven. 
Sindsdien heeft Johannes N ijdam namens de jeugdcommissie 
plaatsgenomen in het hoofdbestuur, zodat ook deze vacature weer 
is  ingevuld. Hij vormde het afgelopen seizoen samen met Wietse 
Huisman het jeugdbestuur. 
Andreas  blijft overigens wel bij de jeugdcommissie betrokken, hij 
gaat zich bezighouden met het organiseren van de ins tuif voor het 
werven van nieuwe jeugdleden, die om de twee jaar gaat plaats-
vinden en groots  zal worden opgezet. De eerstvolgende instuif zal 
zijn aan het einde van het seizoen 2008-2009.  
In het seizoen 2007-2008 kon v.v. Oldeboorn niet beschikken over 
A-junioren. Maar in tegens telling tot het seizoen daarvoor, toen we 
een samenwerkingsverband met Irnsum moesten aangaan, kon er 
wel een B1 elftal worden geformeerd. Net als een C1 en een D1. 
Bij de jongste jeugd was  de aanwas  dermate groot, dat we zelfs  
twee E  teams en twee F teams konden inschrijven voor de compe-
titie. Daarbij moet wel gezegd worden dat met 8  spelers  per pupil-
lenteam de indeling wat krap was  en de leiders  af en toe wat moei-
te hadden om genoeg spelers in het veld te krijgen. Maar met wat 
improvisatie hier en daar lukte dit prima en kon er iedere week 
gevoetbald worden. Helaas  zat een kampioenschap in de najaars-
reeks  er voor de pupillenteams niet in, maar dat is  ook niet het 
belangrijkste. 
Tijdens  de winterstop deden alle jeugdteams weer mee aan het 
succesvolle Mid-Friesland Zaalvoetbaltoernooi. Samen met de 
clubs  I rnsum, Warga en WWS wordt hierbij een onderlinge compe-
titie gespeeld in de sporthal in Akkrum. De trainingen konden in de 
winter gewoon doorgaan, doordat we weer gebruik konden maken 
van de gymzaal in Oldeboorn. 
Na de winterstop werd door alle teams het nieuwe ballenhok in 
gebruik genomen. E lk team beschikt sindsdien over een eigen kas t 
met ballen en hes jes , waarvan alleen de leiders  en trainers een 
sleutel hebben. Een ideale oplossing die veel ergernis  over zoekge-
raakte trainingsballen voorkomt. 
Helaas  kregen we in de winterstop ook te maken met opzeggingen 
van een aantal jeugdleden. H ierdoor zagen we ons genoodzaakt 
om de tweede helft van de competitie bij  de D-pupillen met een 
zevental verder te gaan in plaats  van met een elftal. Dit team pak-
te de wijziging echter prima op en het zevental werd in de voor-
jaarsreeks  zelfs  kampioen in hun klasse. 

Jaarverslag jeugd 2007/2008 
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Naast Robert van Roeden, die al geruime tijd door de Knvb werd 
uitgenodigd voor wedstrijden en trainingen bij de regionale selec-
tie, kregen bij de meis jes  ook Jaike Fokkema en Kim Poepjes een 
uitnodiging voor het Jeugdplan Nederland. O m uiteenlopende rede-
nen zijn alle drie inmiddels  ook weer afgevallen, maar dat er een 
aantal talenten bij de VVO rondlopen staat wel vast.  
Het seizoen 2007-2008 werd afgesloten met het 85-jarig jubileum 
van de VVO. Voor de jeugd werd er een spelmiddag georganiseerd 
met diverse voetbalspelletjes  als Pannakooi, penalty schieten, 
voetvolley etc . Mede door het prachtige weer en de hulp van de 
vele begeleiders  was  het een succesvol evenement en na afloop 
kreeg iedere speler een prachtige oorkonde mee naar huis . 
Rest ons  tot slot nog het voltallige jeugdkader te bedanken voor 
hun inzet het afgelopen seizoen. Tot nu toe lukt het nog steeds  om 
met vrijwilligers de leiders- en trainers func ties  te bekleden, zodat 
er nog geen betaalde jeugdtrainer aangesteld hoeft te worden.  
Hopelijk kunnen we ook de komende jaren rekenen op de steun 
van vrijwilligers , wat van levensbelang is  voor onze vereniging. 

Het jeugdbestuur. 

Een organisatie zoals  vvO blijft draaien doordat er mensen komen 
er er mensen gaan. Ook voor volgend seizoen zijn we weer op 
zoek naar nieuw bloed. Het hier gaat om: 
 Een nieuwe voorzitter; bent u of kent u iemand die zich 

geroepen voelt om leiding te geven aan de mooiste derde 
klasser van Boarnsterhim. En heeft u de wil om vvOldeboorn 
sterk te houden? Dan heten we u van harte welkom. 

 Bestuurslid voor de activiteitencommissie, de gezellig-
ste club binnen onze c lub. Heeft u leuke nieuwe ideeën en 
zoekt u een platform om deze ten uitvoer te brengen, meld 
u dan aan bij vvOldeboorn. 

 Leden voor de nieuw op te richten sponsorcomissie; 
Heeft u een goed lokaal netwerk en/of heeft u energie om 
onze voetbaltrots  naar een beter financieel plan te tillen dan 
bent u van harte welkom binnen deze commissie. 

Meer informatie over deze functies kunt u verkrijgen bij onze se-
c retaris : Wietske van der Schaaf, 0566-632440 

Nieuw bloed 
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Vrijwilligers bedankt 

Een club als  vvOldeboorn kan alleen goed draaien dankzij de inzet 
van enorm veel vrijwilligers . 
Voorheen bedankten we de vrijwilligers  met een klein presentje, 
dit jaar met een grote. We organiseren op 17 januari een feest-
avond voor jullie met live-muziek. Daarbij wordt u een s tamppot-
buffet als dank aangeboden.  
Noteer deze avond daarom alvast in uw agenda! 
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15-11-2008 NOK B1 - Oldeboorn B1 

Zaterdag 15 november om 9 uur vertrokken we richting Oudemir-
dum om daar tegen NOK te spelen. De wedstrijd begon om kwart 
voor elf. Na het startsignaal begonnen we gelijk goed met een 
aanval. René had de bal en werd onderuit gehaald in het straf-
schopgebied door de laatste man van NOK. Een penalty dus . René 
nam de penalty en tikte de bal erin, 1-0  voor Oldeboorn na onge-
veer 5  minuten. Vlak na de aftrap van NOK kwamen hun in actie 
en kregen we helaas  een penalty tegen, maar die werd gelukkig 
gestopt door Stefan .De tweede goal werd ook door ons  gescoord, 
maar al snel daarna kreeg de verdediging met een tweede aanval 
te maken en jammer genoeg hield die aanval op met een tegen-
doelpunt. 2-1  voor Oldeboorn. De eerste helft werd beëindigt met 
een 2-1  voorsprong. Na een bakje thee gingen we verder en scoor-
den er nog 5  doelpunten bij. Alle doelpunten van Oldeboorn wer-
den door René met 2  goals , Ronnie 2  goals , Robin 1  goal, Niels  1  
en Jeroen met 1  goal gemaakt. De wedstrijd eindigde met een 7-1  
overwinning voor Oldeboorn. En gaan we dus  weer met de drie 
punten ervandoor. De volgende wedstrijd is  een inhaal tegen De 
Knipe/ M ildam, die op zaterdag 22 november gespeeld moet wor-
den. Maar helaas  word die afgelast wegens  het koude weer.  

Wiepke Schukken. 

01-11-2008 IJVC B2 - Oldeboorn B1 

IJVC s tond op de 8ste plaats . We hadden lekker warmgelopen we 
hadden er een goed gevoel over. Kwart over twaalf begon de wed-
strijd:  We begonnen slecht tikte de bal niet goed over en gingen 
in hun spel mee. 
Na 5  minuten onts tonden er wat kans jes  voor IJVC  ook wij hadden 
lichte kans jes  maar niet gevaarlijk. De rest van de eerste helft was  
precies  hetzelfde het was  een saaie vertoning te s lecht voor woor-
den en de scheidsrechter en het veld zaten ook niet mee. E r was  
een klein licht puntje Robin kreeg de bal uit de corner  en schoot 
de bal er mooi in. In de rus t werd er dras tisch gewisseld. We 
moesten niet met hun meegaan in het spelletje we moesten het 
zelf maar maken en dan kon het zo 0-6  worden. Het fluitsignaal 
had geklonken we gingen weer van s tart en na 5  minuten was  het 
raak de 0-2  door Rene en niet veel later was  het 0-3 weer Rene 
door en schitterende vrije trap. Niet veel later 0-4  en je raad het al 
weer Rene. We spelen zeer goed en maken 0-5  door Stefan. We 

Oldeboorn B1 
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geven niks  weg en zo wordt het 0-6 door Ronnie. Het gaat ze gan-
getje het wordt dan 0  -7  door Rene. Het wordt zo ook makkelijk 
door T im 8-0. De verdediger van IJVC  raakt de bal met de hand en 
hij gaat op de stip. Jeroen de keeper neemt hem maar mis t een 
paar minuten later is  het aan de andere kant ook een penalty die 
werd koelbloedig ingeschoten 1-8. Even later weer wat druk en 
Tim maakt het af na een schitterend een-tweetje van Luitzen en 
Rene zo is  het 1-9 . De laatste treffer werd gemaakt door Ronnie 
die kwam tot s tand omdat iemand hem aanraakte 1-10. Dat was  
het. De eerste helft slecht en tweede helft superieur. 

Tim T joelker. 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Oldeboorn B1 12 10 0 2 30 78 13 0  

2. CVVO B3 12 9 1 2 28 65 21 0  

3. EBC/Delfstrahuizen 
B1 12 9 1 2 28 51 14 0  

4. Oudehaske B1 12 8 1 3 25 57 24 0  

5. Mildam B2 11 7 0 4 21 50 30 0  

6. Woudsend B1 10 6 2 2 20 51 34 0  

7. NOK B1 11 5 0 6 15 25 35 0  

8. DWP B2 12 4 0 8 12 24 25 0  

9. GAVC B2 9 3 0 6 9 9 28 0  

10. IJVC B2 12 2 2 8 8 22 43 0  

11. Renado/VVI B2 12 2 1 9 7 22 70 0  

12. SC Joure B4 13 0 0 13 0 7 124 0  
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Oldeboorn C1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Woudsend C1 11 9 1 1 28 91 13 0  

2. QVC C1 11 7 2 2 23 76 18 0  

3. Hielpen C1 9 7 1 1 22 54 9 0  

4. Irnsum C1 9 7 0 2 21 62 10 0  

5. Oldeboorn C1 9 7 0 2 21 42 34 0  

6. Sneek Wit-Zwart C3 8 3 0 5 9 16 32 0  

7. SDS C2 9 2 1 6 7 24 68 0  

8. GAVC C2 8 2 0 6 6 24 41 0  

9. Jeugd Voetbal Bols-
ward C3 7 1 1 5 4 12 47 0  

10. Workum C2 10 1 1 8 4 9 74 0  

11. Akkrum C2 11 1 1 9 4 15 79 0 
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27-09-2008 GAVC D2 - vvo D1 

Wij moesten 27 september tegen grou voeballen en dat hebben we 
verloren met 0-5 . Want we kregen has t geen kansen maar de te-
genstanders  wel en die gingen der in en gerard is  er nu me op ge-
houden.... 
en dit was  de opstelling: 

kieper Floris  Crone 
links  achter Hessel s tulp 
rechts  achter Jelle Reitsma 
lats te jonge Gerard Huitema 
voorstopper Jaaike Fokkema 
mit mit Sietse v/d brink 
links  mit Nick Bangma 
rechts  mit Max antonnissen 
links  voor Kars t Brank 
rechts  voor Kim Poepjes  
mit voor Nina kalsbeek 

wissels  waren: 
Jehonnes  Lolkema 
Corne Schukken 

groeten Nick Bangma van de D1  

04-10-2008 Aldeboarn D1 - Top 63 D1 

Half 11  kwamen we bij het voetbalveld. Om 11 uur begon de wed-
strijd. 
Al snel stonden we met 2-0  voor. Even later werd het al 3-0 ., he-
laas  weet ik niet meer wie de doelpunten maakten.  
Toen was  het pauze en kregen we thee. 
In de 2de helft werd het 4-0  en zo bleef de stand. 
Toen was  het einde wedstrijd. 

Gemaakt door Karst Brak 

1-11-2008 vvo D1 - Woudsend D1 

Als iedereen zich heeft gemeld bij de box kunnen we inschoppen. 
Onze tegenstander woudsend arriveert ook op het veld. Zij gaan 
allemaal moeilijke oefeningen doen terwijl wij lekker inschoppen. 
Als we klaar zijn met inschoppen nemen onze trainers  ons  mee 
naar de box en daar geven ze ons  onze instructies  hoe we moeten 
voetballen.  

Oldeboorn D1 
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Onze verdedigers van links  naar rechts : 
Hessel Stulp, Corne Schukken, Jaike Fokke-
ma, Jelle Reitsma. 
Onze middenvelders Flors C rone C , Sietse 
v/d Brink, Max Antonissen 
Onze aanvallers Karst Brak, Kim Poepjes , 
Nina van Kalsbeek. 
Goals: Floris 1 , Kim 2, N ina 1 , Sietse 1 , 
Kars t 1 . 
Het was een spannende wedstrijd, waar het 
steeds over en weer ging dan woudsend en 
dan weer wij. 
Einds tand 6-4  gewonnen 

Floris  Crone!!!. 

08-11-2008 Akkrum d2 - aldeboarn d1 

zaterdag 8  november moesten wij in Akkrum voetbalen tegen de 
d2 van Akkrum. Na een minuut spelen maakte Nick de een nul de 
tweede goal was van Kim na een voorzet van Max de derde goal 
kwam weer van Kim ook deze keer maakte Max de voorzet De 
vierde goal kwam van Sietse maar die werd afgekeurd wegens  bui-
ten spel maar kort daarna kwam echt de vierde goal dit keer weer 
van kim alleen de vijfde goal maakte Sietse na een mooie voorzet 
van Max en toen haden we pauze na de pauze gingen we weer 
door met voetbalen na een kwartier kwam er alweer een goal weer 
van Kim omdat de keeper van Akkrum de bal niet goed uit schoot 
de zevende en de achts te goals  kamen ook van kim de negende 
goal kwam ook allweer van Kim na een voorzet van Max bij de ne-
gende goal mocht floris ook mee naar vooren en daarna maakte hij 
nog een mooie voorzet zodat Corne de tien nul kon maken 
Rijders bedankt voor het vervoer 

Groetjes  Jelle Reitsma 

15-11-2008 j.f .Bolsward D2-Aldeboarn D1 

Het was een hele ruige wedstrijd en er was  veel gescheld en zo 
maar toch wonnen we met 4-2 . 
De gene die scoorde waren Kim,Sietse,Nina en Sietse nog een 
keer. 
Op het laats t was een jochie van Bolsward ook nog boos op kim 
want volgensmij tikte kim hem aan en toen noemde hij haar rotte 
vis  en ging Willy voor hem s taan toen ging hij huilen en ging toen 
verliezend naar de box. 

GR: MAX jeh 
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Het Boarnsterhim Dream team  

‘Wie klein is  moet s lim zijn’, dat moeten de voetbalverenigingen uit 
Boarnsterhim gedacht hebben toen ze besloten tot de oprichting van 
het ‘Boarnster Dream team’. In een gezamenlijk overleg concludeer-
den ze dat het niveau binnen de teams nogal verschilden, waardoor 
de meest getalenteerde kinderen zich niet zo snel konden verbeteren. 
Daarom hebben de c lubs  afgesproken om de spelers  uit de D’s , die de 
bal goed kunnen trappen, beter te laten worden door ze samen te la-
ten spelen. H ierdoor zal er een soort van kruisbestuiving ontstaan; je 
wordt immers  beter door met en tegen betere voetballers  te spelen.  
Aanjager van dit alles  is  Wietske van der Schaaf: ‘toen dit idee in een 
vergadering geopperd werd, was  ik meteen enthousias t. vvOldeboorn 
bleek niet de enige te zijn met het kleine-club-syndroom, we moesten 
de krachten zien te bundelen. En met mij wilden de andere clubs  ook 
dat dit zou s lagen. Een paar telefoontjes  en e-mailtjes  later s tond het 
raamwerk al klaar. Één vergadering met vertegenwoordigers van alle 
clubs  was  genoeg om de puntjes  op de i te zetten. Ik heb de ballen 
verstand van voetballen, dus  het technische deel zullen de trainers  en 
begeleiders  verder invullen. Ik zal aanspreekpunt zijn en de organisa-
tie eromheen voor m’n rekening nemen. Maar het woord zal nu voor-
namelijk aan de kinderen zijn. Zij kunnen nu laten zien hoe goed ze 
zijn.’ 

D-dreamteam 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. GAVC D2 9 8 1 0 25 55 5   

2. Scharnegoutum'70 
D1 9 8 0 1 24 77 8   

3. Oldeboorn D1 9 6 1 2 19 39 28   

4. LSC 1890 D3 8 5 1 2 16 49 13   

5. Joure SC D5 9 4 1 4 13 15 26   

6. Woudsend D1 8 3 1 4 10 25 36   

7. TOP'63 D1 9 3 1 5 10 15 34   

8. ONS Sneek D3 9 2 0 7 6 16 50   

9. JV Bolsward D2 8 1 0 7 3 11 39   

10. Akkrum D2 8 0 0 8 0 5 68   
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Van elke club heeft een vertegenwoordiger de moeilijke 
taak op zich genomen om drie à vier talentjes  uit hun D1 
te selecteren. 
De namen van de uitverkorenen: 
 vvIrnsum: Rienk Bijlsma; Rutger Melein; Stefan Poort;

  Reserve Jelle  
 vvWarga: Jelmer Kalsbeek; Ruben Kok; Dennis  

Spijkstra; Reserve: Yannick Yanga 
 vvOldeboorn: Kim Poepjes; Max Antonissen; Sietske 

van der Brink; Reserve: Corne Schukken 
 vvAkrum: H ielke Fokkinga; Jouke Jan; Hielke Sappé; 

Reserve: Conner van Hulten 
 GAVC: Rinke Mulder; Jorn Bakker; Max Hof 
De leden van dit Dream-team zullen naast hun trainingen 
bij de c lub ook wekelijks  een gezamenlijke training krijgen 
op de velden van vvOldeboorn. De gelukkige die dit team 
mag trainen zal per keer verschillen.  
De eerste training zit er inmiddels  op en resulteerde in 
enkel en alleen lovende woorden. De training werd ver-
zorgd door de hoofdtrainer van vvOldeboorn, Henk 
Hoekstra geassisteerd door de D1-trainer van vvOlde-
boorn Bart de Vreese. Na afloop constateerde Henk met 
een grote lach: ‘Dit is  fantastisch!  Van het enthousiasme 
van deze gassies  wil je als  trainer ook twee keer zo hard 
werken. Het is  zo dankbaar om oefeningen met ze te doen 
en te zien dat ze het direct oppikken. Dezelfde oefeningen 
die ik vandaag met dit Dream-team deed, deed ik een 
week eerder met het 2de van Oldeboorn. Daar waar bij 
die volwassen kerels de bal regelmatig van de voeten 
sprong, werd bij deze aanstormende talenten de bal 
prachtig strak in de voeten aangespeeld. En die concen-
tratie van ze!  Ze hebben het al superdruk met school, hun 
eigen trainingen, vaak nog trainingen en wedstrijden van 
andere sporten, en dan moeten ze na al die activiteiten 
ook nog eens  op de woensdagavond aan de bak met een 
nieuw team. Dan zou je verwachten dat de aandacht af en 
toe wat minder is . Maar niets  van dat al. Gefocust op de 
bal maar ook oplettend om zich heen kijkend en goed 
luisterend naar aanwijzingen. Heerlijk’. De volgende trai-
ning zal door Ytsen Schaap van vvAkkrum samen met 
Bart de Vreese gegeven worden, het belooft weer een 
mooie avond te worden. 
De leider van het team is  ook al opgestaan: dit wordt Bas  
Hof van GAVC. Hij zal de poppetjes  op de juiste plaats  
zetten en bepalen op welke wijze er gevoetbald gaat wor-
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den. Één aspect van de tactiek wou hij wel kwijt: ‘ik wil vooruit voetbal-
len. We gaan uit van onze eigen kracht, niet controlerend achterin rond-
spelen, maar direc t openingen zoeken, we gaan opportunistisch 
aanvallen’. In het voorjaar van 2009 zal hij het team coachen tijdens  één 
van de wedstrijden. Het plan is  om voorwedstrijden te spelen bij oa 
derby’s  van de eers te elftallen van de deelnemende clubs . Wie de tegen-
standers  zullen zijn is  nog niet bekend, er wordt gedacht aan teams van 
grotere clubs zoals Cambuur, of tegen de C-teams van de thuisspelende 
club. 

Boarnsterhim D-team voor het eerst in training 

Woensdagavond 10 december 2008 kwam het Boarnsterhim D1-team 
voor het eerst bij elkaar. Op de locatie van v.v. Oldeboarn waren de trai-
ners  Henk en Bart aanwezig om de talenten de 1 e training te geven op 
het goed bespeelbare en verlichte veld. 
Voor de begeleiding was  het interessant om te zien of alle geselecteerde 
spelers  van de 5  deelnemende c lubs  allemaal tijdig aanwezig zouden zijn 
en of ze snel aan elkaar zouden kunnen wennen. Zo zagen we om 19.15 
uur de spelers  van Oldeboorn, Warga, Akkrum en GAVC komen, zich ra-
zendsnel omkleden en …… zonder dat iemand iets zei ……. verdeelden ze 
zichzelf in 2  groepen en speelden partijtje op een manier dat de vonken 
eraf vlogen!  Een ieder wilde even laten zien dat ze terecht waren uitge-
kozen. Alleen de spelers  van I rnsum waren er niet; die hadden de infor-
matie zo begrepen dat volgende week de 1e training zou zijn. 
Om 19.30 uur was  er even een korte kennismaking met de leider en de 2  
trainers  van Aldeboarn en daarna ging men los . In hoog tempo werden 
er diverse trainingsvormen afgewerkt, waarbij het opviel dat er een uur 
lang heel geconcentreerd gewerkt werd. De spelers  stonden nauwelijks 
stil, werden regelmatig in 2  ploegen verdeeld om combinatievoetbal te 
oefenen en er werd afgesloten met een partijtje, waarbij Conner op groot 
goal keepte en de andere ploeg 2  kleine goaltjes  moest verdedigen.  
Prachtig om te zien hoe de spelers  elkaar probeerden te vinden en regel-
matig waren er mooie combinaties  te zien. Iedereen deed goed mee en 
er was  geen groot niveauverschil tussen de spelers  onderling te zien. 
Mooi zo, dan zijn de juiste spelers  gekozen. 
Het partijtje ging gelijk op en één aandachtspuntje voor het team gaat 
worden om het veld wat groter te houden, oftewel niet teveel te dicht bij 
elkaar te spelen. Juist wat meer uit elkaar en de vrije ruimtes  beter be-
nutten. Nog wat minder pingelen en sneller overspelen zal het team naar 
een hoger niveau brengen. T rainers bedankt voor deze prachtige 1e trai-
ning. Woensdag 17 dec  gaat Bart met hulp van Y tzen Schaap jullie trai-
nen. Wij gaan ervan uit dat I rnsum er dan ook bij zal zijn…… 
Dank aan Wietske die Oldeboorn weer als  zeer gastvrije locatie inzette….. 

Bas Hof. 
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Najaarsseizoen Oldeboorn E1 

Dàt was  een joekel van een overstap. Van het frivole gepielemuis  
bij de F’s  naar het grote-mannen-voetbal van de E ’s . Maar wat 
hebben jullie deze s tap snel genomen!! We begonnen het seizoen 
met 11 man waarvan er wel 8  voor het eerst bij de E ’s . Dus  moest 
er wel het één en ander uitgelegd worden. 
In de wedstrijd hebben jullie allemaal een eigen positie gekregen. 
De één blonk uit in het uitschakelen van de tegenstander; goed 
kijken naar waar de tegenstander staat en wanneer die aange-
speeld gaat worden om vervolgens  op het juiste moment op te 
treden; deze spelers  hebben de belangrijke taak van verdediger 
gekregen. Een ander had juist een neus je voor de goal; het veld 
breed houden en zodra er een kans  op een kans ontstaat er dan 
vol overtuiging voor gaan; deze spelers  bleken in de wieg gelegd 
om aanvaller te worden. Tens lotte de alleskunners; de mannen 
met longen zo groot als luchtballonnen, links , rechts , voor, achter, 
het kan nooit te snel gaan, ze s taan er gewoon; deze mannetjes-
putters vonden hun plek op het middenveld. Zodra we de vaste 
posities hadden ingesteld zag ik jullie groeien, jullie begrepen 
steeds beter welke taken jullie moesten invullen. 
Ook met de training hebben we (Klaas , Arnold, Jesse en ikke) lo-
pen sleutelen. De techniek van passen over de grond, over een 
paar meter, over vele meters  de diepte in en het voorgeven voor 
‘de goal’, het aannemen, het koppen, het ingooien, het rossen op 
doel, alles  hebben we getraind. En ook daarvan zagen we de resul-
taten terug in de wedstrijd. Dat moest ook wel, want jullie hebben 
bijna geen training verzaakt!  Klasse. 
Halverwege het seizoen moesten we ook nog afscheid nemen van 
vaste waarden Jesse. De afstand Groningen Aldeboarn is  te groot. 
We wensen hem veel succes bij z’n nieuwe cluppie. 
Al met al is  het een leuk najaarsseizoen geworden. Met een prach-
tig resultaat: een gedeelde vierde plek met dertien punten uit ne-
gen wedstrijden!  
In de winter trainen we elke zaterdag (behalve tijdens  de school-
vakanties) in de zaal, daarnaast gaan we ook proberen om het 
MidFrieslandToernooi te winnen. 
Mannen ik heb van jullie genoten en we maken er een mooie voet-
balwinter van. 
Groet, Patrick 

 

Oldeboorn E1 
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Leden van de kampioenenkwekerij ‘de E1’, 

De sneeuwvlokjes  vallen en de kers tbomen worden weer opge-
tuigd. Da’s  geen tijd om buiten te voetballen. Daarom zijn de bui-
tentrainingen gestopt en gaan we de zaal in. Dit doen we elke za-
terdag vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur (mogelijk dat de tijden en de 
duur nog zal veranderen, maar dat horen jullie dan wel). De eers te 
keer is op 13 december, de laatstse in februari. De zaterdagen in 
de schoolvakantie en de zaterdagen dat we meedoen met het Mid 
Friesland Toernooi (MFT ) wordt er niet getraind. 
Het 20e Mid Friesland Toernooi’ wordt gespeeld in de Utingeradeel-
sporthal in Akkrum (vertrek bij parkeerplaats  van vvo). We doen 
mee met twee E-teams van 5  man. 
In de E1 zitten: Menko, Richard, Gerrit, C hristian, Daan 
In de E2 zitten: Bo, Yannick, Rik, Wolter, Djurre 
Als je niet kan geeft dat dan svp op tijd door!  Dan hebben we nog 
tijd om een oplossing te zoeken. We hebben namelijk geen wis-
sels! 

Tot ziens , Patrick 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Aengwirden E1 9 9 0 0 27 69 9   

2. Tijnje E2 9 8 0 1 24 84 31   

3. Thor E1 9 7 0 2 21 45 20   

4. Akkrum E4 9 4 1 4 13 49 36   

5. Joure SC E6 9 4 1 4 13 43 32   

6. Oldeboorn E1 9 4 1 4 13 39 46   

7. Wispolia E2 9 4 1 4 13 30 48   

8. Gorredijk E4 9 2 0 7 6 17 64   

9. Langweer E1 9 1 0 8 3 18 59   

10. GAVC E5 9 0 0 9 0 21 70   

Mid Friesland Toernooi Datum vertrek tot 

Voorronde E2 zat 10 – 1 08:00 10:30 

Voorronde E1 zat 17 – 1 12:45 15:00 

Verliezerspoule zat 24 – 1 10:00 13:30 

Winnaarspoule zat 31 – 1 12:30 15:00 
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Oldeboorn F1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Oudehaske F1 9 9 0 0 27 113 6   

2. Scharnegoutum'70 
F1 9 8 0 1 24 72 15   

3. Akkrum F2 9 7 0 2 21 51 19   

4. Irnsum F1 9 6 0 3 18 55 33   

5. GAVC F2 8 3 1 4 10 27 32   

6. Wispolia F1 8 3 1 4 10 17 32   

7. Joure SC F6 9 3 1 5 10 23 47   

8. Oldeboorn F1 9 2 0 7 6 14 60   

9. ONS Sneek F5 9 0 2 7 2 5 65   

10. Tijnje F1 9 0 1 8 1 2 70   
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Zondag 28 december 2008 vindt de 21e editie van het Douwe Vene-
ma toernooi plaats  in de U tingeradeelhal te Akkrum. (Inschrijfgeld 15,- 
dient op de speeldag aan Johannes N ijdam te worden overhandigd)  
Wedstrijdduur: 8  minuten. Meespelen is  op eigen risico, de organisatie 
is  niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefs tal e.d. Gemengd dou-
chen is  toeges taan!  
 
Onze scheidsrechters zijn: Johannes Poepjes en Jentsje Kirkenier 
 
Organisatie: 

Johannes  Nijdam: johannesnijdam@hotmail.com 
Jelle Jacob de Vries: jjdv584@hotmail.com 
Siete Veenstra: sietewander@upcmail.nl 

 
Tijdstip:  Kantinezijde:   Poule: 
10.00 - 10.08 Moeke 1996 De Bruine Sterrekiekers A 
10.08 - 10.16 De Toppers  Reunited A.B. combinatie A 
10.16 - 10.24 Ate B & kornuiten Moeke de Bruin 1 A 
10.24 - 10.32 Born to be wild It Fryske hynder B 
10.32 - 10.40 De Dampe Hinnen  Macho B.V . B 
10.40 - 10.48 Truckers  in Tiefschnee  AB Fryslan B 
10.48 - 10.56 Skuor dy ôf  Moeke 1996 A 
10.56 - 11.04 A.B.combinatie  Ate B & kornuiten A 
11.04 - 11.12 Moeke de Bruin 1   De Toppers  Reunited A 
11.12 - 11.20 Macho B.V .  Born to be wild B 
11.20 - 11.28 AB Fryslan  De Dampe Hinnen B 
11.28 - 11.36 It Fryske Hynder  Truckers  in Tiefschnee B 
11.36 - 11.44 Moeke 1996  De Toppers  Reunited A 
11.44 - 11.52 Ate B & kornuiten  Skuor dy ôf A 
11.52 - 12.00 De Bruine Sterrekiekers Moeke de Bruin 1 A 
12.00 - 12.08 Born to be wild  AB Fryslan B 
12.08 - 12.16 De Dampe Hinnen  Truckers  in Tiefschnee B 
12.16 - 12.24 Macho B.V .  It Fryske Hynder B 
12.24 - 12.32 A.B. combinatie  Moeke 1996 A 
12.32 - 12.40 De Toppers  Reunited  Ate B & kornuiten A 
12.40 - 12.48 Skuor dy ôf  De Bruine Sterrekiekers A 
12.48 - 12.56 Tsjoe ts joe wa cha’s   De Vage kwasten D 
12.56 - 13.04 Froulje  I rnsummer concurrentie D 
13.04 - 13.12 Moeke 1996  Moeke de Bruin 1 A 
13.12 - 13.20 De Toppers  Reunited  De Bruine Sterrekiekers A 
13.20 - 13.28 Skuor dy ôf  A.B. combinatie A 

21e Douwe Venema Toernooi 
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Tijdstip:  Kantinezijde:  Poule: 
13.28 - 13.36 Froulje  De Vage kwasten D 
13.36 - 13.44 I rnsummer concurrentie Tsjoe ts joe wa cha’s D 
13.44 - 13.52 De Dampe Hinnen  Born to be wild B 
13.52 - 14.00 Truckers  in Tiefschnee Macho B.V . B 
14.00 - 14.08 AB Fryslan  It Fryske Hynder B 
14.08 - 14.16 De Bruine Sterrekiekers Ate B & kornuiten A 
14.16 - 14.24 A.B. combinatie  Moeke de Bruin 1 A 
14.24 - 14.32 Skuor dy ôf  De Toppers  Reunited A 
14.32 - 14.40 Tsjoe ts joe wa cha’s   Froulje D 
14.40 - 14.48 De Vage kwasten  I rnsummer concurrentie D 
14.48 - 14.56 Born to be wild  Truckers  in Tiefschnee B 
14.56 - 15.04 It Fryske Hynder  De Dampe Hinnen B 
15.04 - 15.12 Macho B.V .  AB Fryslan B 
15.12 - 15.20 Ate B & kornuiten  Moeke 1996 A 
15.20 - 15.28 De Bruine Sterrekiekers A.B. combinatie A 
15.28 - 15.36 Moeke de Bruin 1   Skuor dy ôf A 

 
Winnaar dames is  de winnaar van de poule, geen finalewedstrijd. 
Finale heren om ca 15:45, met wedstrijdduur 12 minuten: 

Winnaar poule A  –  Winnaar poule B 
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Met het Mid Friesland Toernooi is  de jeugd er in de wintermaanden 
van verzekerd dat er op competitieniveau doorgevoetbald kan wor-
den. Net als  vorig jaar wordt er eers t in een voorronde gespeeld 
gevolgd door de finalepoules . Ook dit jaar zullen alle wedstrijden in 
de Sporthal U tingeradeel te Akkrum gespeeld worden.  
De MFT-commissie wenst deelnemers , begeleiders , scheidsrechters  
en alle supporters  een spannend en bovenal sportief toernooi toe.  
 
Commissie Mid Friesland Toernooi 

Voorzitter  : Ype Duhoux; WWS 
Penningmeester  : Sytse Kloosterman; VV Warga 
Diverse zaken  : Hermien van der Meer; VV I rnsum  
Diverse zaken  : Jelle-Jacob de V ries; VV Oldeboorn 
 

27 december 2008  
Tijd Team Ronde #spelers wedstrijdduur  
09.00 - 11.00 D1 voorronde 5x5 6  min 
11.00 - 12.36 C2 voorronde 5x5 8  min 
12.36 - 14.12 C1 voorronde 5x5 8  min 
14.12 - 17.00 B1&B2 1e ronde 5x5 8  min 
10 januari 2009 
Tijd Team Ronde #spelers wedstrijdduur  
08.30 - 10.30 E2 voorronde 5x5 6  min 
10.30 - 12.06 C verliezerspoule 5x5 8  min 
12.06 - 13.42 C winnaarspoule 5x5 8  min 
13.42 - 16.30 B1&B2 2e ronde 5x5 8  min 
17 januari 2009 
Tijd Team Ronde #spelers wedstrijdduur  
08.30 - 10.06 F1 voorronde 6x6 8  min 
10.06 - 11.42 F2 voorronde 6x6 8  min 
13.18 - 14.54 E1 voorronde 5x5 8  min 
14.54 - 16.30 D2 voorronde 5x5 8  min 
24 januari 2009 (Organisatie vvOldeboorn vanaf 9:00 uur) 
Tijd Team Ronde #spelers wedstrijdduur  
10.36 - 13.24 E verliezerspoule 5x5 8  min 
13.24 - 15.24 D  verliezerspoule 5x5 8  min 
15.24 - 17.00 D  winnaarspoule 5x5 8  min 
31 janauri 2008 
Tijd Team Ronde #spelers wedstrijdduur  
09.00 - 11.00 F verliezerspoule 6x6 8  min 
11.00 - 13.00 F winnaarspoule 6x6 8  min 
13.00 - 15.00 E winnaarspoule 5x5 8  min 

20e Mid Friesland Toernooi 
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL 

NAAM elftal DPT 
A.Faber Vierde 20 
E.Mulder Eerste 12 
P .Poepjes Tweede 11 
R.Faber Vierde 8  
T .Akkerman Eerste 7  
H.Vlietstra Eerste 6  
Joh.Watzema Derde 6  
C .Reitsma Vierde 6  
E .Quarre Tweede 5  
A.Watzema Derde 5  
W.van Kalsbeek Vierde 4  
H.Oosterbaan Vierde 4  
S.Oosterbaan Vierde 4  
R.v.Warmerdam Derde 3  
J.Tijsma Derde 3  

NAAM elftal DPT 
K.Hartmans Eerste 2  
B.P .Kleefstra Eerste 2  
S.Veenstra Eerste 2  
A.Bergsma Tweede 2  
R.van Kalsbeek Tweede 2  
J.Meester Vierde 2  
J.J.de Vries Eerste 1  
D.H.Akkerman Tweede 1  
P .Antonissen Tweede 1  
B.de V reeze Tweede 1  
A.Oosterbaan Tweede 1  
A.Bangma Derde 1  
P .v/d Vlugt Derde 1  
Joh.de Jong Vierde 1  
B.Oosterbaan Vierde 1  
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Aanvang : 17.00 uur. 

Entree : 5  euro. 

U kunt prachtige prijzen winnen als u loten koopt v oor:   

het draaiend rad  
Met als hoofdprijs kans op: 

Opgave : A marins v/d Heide. 

Email    : frans .amarins@goerresweb.nl 
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