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01-03-09 Oldeboorn en Warga delen de punten 

Net als  in de heenwedstrijd eindigde de derby tussen Oldeboorn en 
Warga in een 1-1  gelijkspel. Gezien de krachtsverhoudingen op het 
veld een terechte uitslag, maar beide ploegen schoten er niet veel 
mee op. Het dit seizoen prima presterende Warga doet nog volop 
mee in de titels trijd en had bij een overwinning prima zaken kun-
nen doen. Oldeboorn is  momenteel de rode lantaarndrager in de 
derde klasse A en is  dat na de wedstrijd van afgelopen zondag nog 
steeds , omdat alle directe concurrenten eveneens  gelijk speelden. 
Het verschil op de ranglijs t tussen beide ploegen was  in de wed-
strijd overigens niet te merken. Beide ploegen speelden op een 
erbarmelijk slecht veld bepaald geen goed voetbal en ook qua 
strijd en inzet hielden ze elkaar behoorlijk in evenwicht. V oor de 
rus t viel er aan beide kanten geen goed uitgespeelde aanval te 
noteren. Warga dat in de beginfase wel een licht overwicht had 
werd slechts  gevaarlijk uit een onterecht gegeven vrije trap vanaf 
de rand van het zes tienmetergebied. De bij Oldeboorn onder de lat 
teruggekeerde Hindrik de Jong had echter een passend antwoord 
op het schot van Warga aanvoerder Wielinga. Oldeboorn kreeg 
voor rust de bes te kans  toen een uitstekende voorzet van Jorrit 
Zandberg mooi achter de verdediging van Warga viel, waar Bouke 
Paul Kleefstra hard uithaalde, maar recht op de doelman vuurde. 
De 0-0  ruststand paste prima bij het wedstrijdbeeld. Na de rust 
begon Warga beter aan de tweede helft dan Oldeboorn en creëerde 
een overwicht. De verdediging van de Boarnsters  stond echter 
goed en er werd bijna geen kans  weggegeven. Toch kwamen de 
Wargasters op voorsprong toen doelman Hindrik de Jong mistas tte 
bij een hoge voorzet en invaller Jonathan Gregoria tegen de bal 
aanliep en deze in het lege doel kopte, 0-1 . Trainer Henk Hoeks tra 
bracht niet veel later Siete Veens tra binnen de lijnen voor Jorrit 
Zandberg en de Boarns ters  gingen voortvarend op jacht naar de 
gelijkmaker. Het trok meer en meer het spel naar zich toe en er 
kwam ook iets  meer rust in het spel van Oldeboorn. Het duurde 
niet lang toen Anno Huisman, na een uits tekende pass van Siete 
Veenstra vanaf de linkerkant, met het hoofd de verdiende gelijk-
maker scoorde, 1-1 . De Boarns ters  gingen vervolgens  op zoek 
naar de winst, omdat met een gelijkspel niets  wordt opgeschoten. 
Het leverde de opgekomen Bart de V reeze nog een goede kans  op 
na goed voorbereidend werk van Klaas  Hartmans , maar zijn schot 
ging recht op de doelman af. In de slotfase kreeg Warga verdedi-
ger Atze Boersma nog zijn tweede gele kaart na een overtreding 

Oldeboorn 1 
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op Klaas  Hartmans . Het leverde Oldeboorn nog een kansrijke vrije 
trap op, maar deze werd door Siete Veens tra naast het doel ge-
schoten. In de resterende minuten bleef Oldeboorn aanzetten, 
maar kon het geen kansen meer afdwingen en bleef het bij een 1-
1  stand. Volgende week speelt Oldeboorn wederom een derby en 
wel in Grou tegen GAVC. 

15-03-09 Oldeboorn kansloos tegen Franeker 

In de thuiswedstrijd tegen koploper Franeker heeft Oldeboorn be-
paald geen goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Het 
had namelijk de gehele wedstrijd niets te vertellen en s taat nu nog 
iets  vaster op de laatste plaats  in de derde klasse A . 
Dat Franeker in de eerste helft een overwicht had was gezien het 
windvoordeel niet verrassend. De ploeg combineerde bij vlagen 
aardig en kwam over de flanken ook een aantal keren gevaarlijk 
door. Het leverde in het eerste half uur enkele kansen op, waaron-
der één hele grote die gelukkig voor Oldeboorn van dichtbij over 
het doel van H indrik de Jong werd geschoten. De Boarnsters  kon-
den hier eigenlijk niets  tegenover stellen en kwamen niet eens  in 
de buurt van het doel van Franeker. Voetballend mislukte er veel 
en ook in de duels  was  Franeker veelal de baas . Een doelpunt kon 
bijna niet uitblijven en nog voor de rust kwam Franeker op voor-
sprong. H indrik de Jong was kansloos  op de fantas tisch genomen 
vrije trap van Franker aanvoerder Timmer, 0-1 . Met deze stand 
bereikte Oldeboorn de rus t en gezien het windvoordeel in de twee-
de helft hadden de Boarnsters  nog de hoop om de wedstrijd te 
doen keren. Het verschil in kwaliteit tussen beide ploegen was  
daarvoor echter te groot. Oldeboorn probeerde vaak met lange 
ballen de spitsen Anno Huisman en Ts jerk Akkerman te bereiken, 
maar Franeker bleef achterin vrij eenvoudig overeind en was  met 

pupil van de maand: Wolter 

Leeftijd en team:.....................................9 , E1  
Op welke plaats  speel je:.........................lings  voor 
Op welke plaats  speel je het liefst:...........rechs voor 
Beste voetballer ter wereld:.....................ronaldo 
Beste voetbalc lub ter wereld:...................alderbooren 
Leuks te televisie programma:..................studio sport 
Doe je ook aan andere sporten:...............gim 
heb je huisdieren:....................................konijn en kat 
wie is  de beste voetballer van oldeboorn:.Klaas 
Wat eet je het liefs t:................................shinees  
wat eet je liever niet:...............................spruitjes  



 

4  • De Zwart Witten • April 2009 

 

De waarde 
van rust. 
 

Rust en stabiliteit. Als er één bank is die deze waarden weet te behouden, 
zijn wij dat. Dat komt omdat de Rabobank al meer dan 110 jaar een coö-
peratie is. Wij hebben dus geen aandeelhouders, maar leden. Onze leden 
brachten samen geld in en het verdiende geld werd bewaard voor extra 
zekerheid in mindere tijden. Zo werkt het nog steeds. Maar inmiddels wel 
met méér dan anderhalf miljoen leden. En hoewel Rabobank nu ook we-
reldwijd actief is, komen we bij belangrijke beslissingen - hoe groot ze 
ook zijn - altijd weer terug bij onze klanten en leden. Want die hebben het 
gewoon nog steeds voor het zeggen. Dat klinkt misschien wat omslachtig. 
Maar dat zorgt wel voor heel veel rust. 

 

 

 

 

 

 

www.rabobank.nl/rust 

 

Het is tijd voor een bank 
die zichzelf blijft. 

Het is tijd voor de Rabobank. 
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een schot op de paal zelfs  nog dichtbij een grotere voorsprong. 
Oldeboorn kwam via invaller René van Kalsbeek s lechts  één keer 
dreigend door, maar diens  voorzet bereikte geen medespeler. Meer 
opwindende momenten vielen er niet te noteren en omdat ook Fra-
neker verder geen uitgespeelde kansen meer kreeg bleef het bij 0-
1 . Een terechte nederlaag, die volgende week hopelijk wordt recht-
gezet in de inhaalwedstrijd tegen middenmoter DIO Oosterwolde. 

22-03-09 Oldeboorn steeds dieper in de zorgen 

Na de nederlaag van afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen 
DIO Oosterwolde s taat Oldeboorn nog vaster op de laats te plaats . 
De ploeg van trainer Henk Hoeks tra wacht al sinds  oktober op een 
overwinning en degradatie komt nu wel gevaarlijk dichtbij. Tegen 
DIO ontbrak voor de zoveelste keer dit seizoen het geluk weer 
eens  volledig, want de Boarns ters  waren zeker niet minder en kre-
gen ook voldoende mogelijkheden om te scoren. In de eerste helft 
hielden beide ploegen elkaar behoorlijk in evenwicht, maar waren 
de beste mogelijkheden voor Oldeboorn. Het eerste speldenprikje 
werd uitgedeeld door de als  diepste spits  prima spelende Klaas  
Hartmans , die goed wegdraaide bij zijn tegenstander maar zijn 
schot in de handen van de doelman zag belanden. Even later kreeg 
Bouke Paul Kleefstra een pass  van Hartmans  niet goed mee, terwijl 
hij vrij baan had richting het doel van DIO. H ierdoor verdween een 
prima mogelijkheid om de score te openen. Het gevaarlijkste mo-
ment voor het doel van Hindrik de Jong was  een vrije trap van DIO 
vanaf de rand van het zes tienmetergebied, nadat Siete Veenstra in 
de ogen van scheidsrechter Van der Werf een overtreding had be-
gaan. De vrije trap werd echter over het doel geschoten, waardoor 
beide ploegen gingen rus ten met een 0-0  stand. Kort na de pauze 
werd de geblesseerd geraakte Hylke Vlietstra vervangen door Pie-

pupil van de maand: Rik van Santen 

Leeftijd en team:.....................................9 , E1  
Op welke plaats  speel je:.........................ales  
Op welke plaats  speel je het liefst:...........spits  
Beste voetballer ter wereld:.....................kaka 
Beste voetbalc lub ter wereld:...................heerenveen 
Leuks te televisie programma:..................jexis  
Doe je ook aan andere sporten:...............nee 
heb je huisdieren:....................................hond kat 
wie is  de beste voetballer van oldeboorn:.Klaas 
Wat eet je het liefs t:................................patat 
wat eet je liever niet:...............................sla 
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ter Poepjes . De Boarns ters  pakten meteen het initiatief en dit le-
verde een korte stormloop op richting het doel van DIO. Eers t 
schoot Tsjerk Akkerman een voorzet van Klaas  Hartmans in het 
zijnet en even later kregen dezelfde Akkerman en Bouke Paul 
Kleefs tra voorzetten van Pieter Poepjes  niet tussen de palen. O n-
danks  het overwicht wis t Oldeboorn dus  niet te scoren en toen de 
doelman van DIO weer een aanval van de Boarns ters  onschadelijk 
had gemaakt bes loot hij met de wind in de rug tot een verre uit-
trap richting de spitsen. De bal viel achter de Boarnster achterhoe-
de tot in het strafschopgebied. De linkerspits  kapte zich vrij en liet 
met een schot in de verre hoek doelman De Jong kansloos , 0-1 . 
Op dat moment zeker niet een verdiende voorsprong, maar Olde-
boorn zit nu eenmaal in de hoek waar de klappen vallen en moest 
daarvan niet veel later nog één incasseren. Terwijl DIO na het ge-
blesseerd uitvallen van een speler inmiddels  met tien man speelde 
werd het 0-2 , toen een hoge voorzet door de boomlange invaller 
Los  bij de eers te paal werd binnengekopt. Terwijl de Boarns ters  in 
de laatste minuten nog met de moed der wanhoop op zoek gingen 
naar de aansluitingstreffer profiteerde DIO nog een keer van de 
weggeven ruimte en werd het ook nog eens  zeer geflatteerd 0-3 . 
E r is  voor de Boarnsters  nog steeds  niets  verloren. Maar om het 
verblijf in de derde klasse te verlengen is  een overwinning in de 
uitwedstrijd aanstaande zondag op Ameland tegen Geel Wit eigen-
lijk wel noodzakelijk. 

29-03-09 Geel Wit—Oldeboorn 

Geel Wit heeft vrij eenvoudig gewonnen van Oldeboorn. Toch was  
de start voor Oldeboorn. Na twaalf minuten keken de Amelanders  
tegen een onverwachte achterstand aan. Jan Jaap Blokker slaagde 
er niet in de bal weg te werken en voor Klaas  Hartmans  was  het 

pupil van de maand: Daan 

Leeftijd en team:..................................... 9 , E1  
Op welke plaats  speel je:......................... verdediger 
Op welke plaats  speel je het liefst:........... spids  
Beste voetballer ter wereld:..................... klaas jan huntelaar 
Beste voetbalc lub ter wereld:................... Ajax 
Leuks te televisie programma:.................. jetix 
Doe je ook aan andere sporten:............... nee 
heb je huisdieren:.................................... kat hond 
wie is  de beste voetballer van oldeboorn:. Wolter 
Wat eet je het liefs t:................................ patat 
wat eet je liever niet:.............................. spruitjes  
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een koud kunstje om de bal binnen te schieten: 0-1 . 
Vier minuten later was  de boarnster voorsprong alweer verleden 
tijd. Frank Beijaard was  de aangever voor Anton Kiewiet, die van 
afs tand de 1-1  kon laten aantekenen. 
Vanaf dat moment was  Geel Wit heer en meester. Siard Bonthuis  
en Lars  Brouwer lieten kansen onbenut, alvorens  Anton Kiewiet 
zeven minuten voor de rust voor 2-1  zorgde. H ij benutte een vrije 
schop die Geel Wit verdiende na een lichte overtreding op Danny 
Metz. De overmacht van Geel Wit werd drie minuten voor de rus t 
uitgedrukt in een derde doelpunt. Lars  Brouwer promoveerde de 
vrije schop van Frank Beijaard tot doelpunt door achterwaarts  de 
bal in het doel te koppen. 
In het begin van de tweede helft waren er kansen voor Siard Bont-
huis  en Danny Metz, maar de onrust s loop in de ploeg van de eli-
anders  toen Oldeboorn terugkwam tot 3-2 . Een overtreding van 
Bjorn Wijnberg werd bes traft met een vrije schop, waarna Siete 
Veenstra de bal prima in de hoek prikte. 
Oldeboorn kreeg in de gaten dat er meer in zat en zette druk. Een 
gelukte counter van Geel Wit deed de wedstrijd echter kantelen. 
Na bijna een half uur spelen scoorde Siard Bonthuis 4-2  en toen 
dezelfde speler vijf minuten later weer doel trof was  de strijd be-
slist. In de tegenstoot scoorde Klaas  Hartmans 5-3  en hoewel René 
de Jong pas  daarna zijn eerste echte redding hoefde te verrichten 
was  de slotfase voor Geel Wit, maar met name Brian Overmars  
was  ongelukkig in de eindfase. 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Franeker SC 1 17 11 1 5 34 31 16   

2. Warga 1 17 8 6 3 30 39 24   

3. Geel Wit 1 18 8 4 6 28 32 35   

4. DIO Oosterwolde 1 18 7 6 5 27 42 25   

5. GAVC 1 17 7 5 5 26 26 19   

6. Harkema Opeinde 1 17 6 5 6 23 34 32   

7. Oerterp 1 16 6 4 6 22 31 35   

8. ONB 1 17 6 4 7 22 27 27   

9. Stiens 1 17 5 5 7 20 24 31   

10. Irnsum 1 17 4 6 7 18 21 38   

11. Harlingen 1 15 4 3 8 15 27 33   

12. Oldeboorn 1 18 3 5 10 14 28 47   
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01-03-09 Oldeboorn 2 vecht zich langs Jubbega 2 

Een week na de sensationele en belangrijke zege op Udiros  2  werd 
nu op vechtlust een 3-1  overwinning op Jubbega 2  geboekt. Verle-
den week werd in de res terende helft tegen Udiros  2  een 1-2  ach-
terstand omgezet in een knappe 6-2  zege. 
Afgelopen zondag stond het duel tegen Jubbega 2  op het program-
ma. Deze tegenstander werd vooraf hoger ingeschat. Zij beschik-
ken over een s terk middenveld, en coach Jan Mulder had besloten 
het middenveld van zijn team met een extra speler te vers terken. 
We begonnen in een 3-5-2 opstelling. Siep keepte, Arnold Hobma 
rechtsback, Wietze Huisman centraal en Jan Hendrik van der Wal 
linksback. Op het middenveld stonden Arnold Oosterbaan, Patrick 
Antonissen, A nthony Vink, Johannes  Watzema en Tom P root. Voor-
in speelden Ate Bergsma en Rene van Kalsbeek. De tactiek van Jan 
bleek goed te werken. Het middenveld van Oldeboorn had grip 
over Jubbega. Elke lange bal werd onderschept, en als  die er niet 
kwam konden de middenvelders  van Jubbega alleen maar achter-
uit spelen. Dit begon de Jubbegaas ters  al snel te irriteren, en zo 
ontstond een harde pot voetbal, waarin werd uitgedeeld, maar ook 
werd geïncasseerd. Na zo'n 10 minuten nam Oldeboorn een ver-
rassende 1-0  voorsprong. Een aanval van Jubbega werd onder-
schept, waarna Anthony een diepe bal speelde op Rene. Deze leek 
te ver door te gaan, maar de bal kluts te op rand 16 voor de voeten 
van Tom. Hij bleef heel koel en schoot Oldeboorn beheerst aan de 
leiding. Siep had de eers te helft een makkie, hij kreeg geen enkele 
bal door het goede werk van verdediging en middenveld. In de 
counter was  Oldeboorn wel gevaarlijk. En dat leidde uiteindelijk tot 
de 2-0 . Ate werd diep gestuurd, maar stond buitenspel. Hij liep 
daardoor terug. Jubbega stapte, maar de scheids floot niet, waarna 
Rene er als  de kippen bij was  om die bal tot doelpunt te promove-
ren. In een 1  tegen 1  met de keeper bleef hij heel koel, en ronde 
mooi af. Deze goal leidde tot veel frustratie bij Jubbega. Een paar 
opstootjes  verder vond de scheids  het mooi geweest voor de 1e 
helft. In de rust had iedereen zoiets  van dit geven we niet meer 
weg. Ook in de 2e helft werd er gestreden van beide kanten. Door-
dat Jubbega meer risico ging nemen, werd Oldeboorn s teeds  ver-
der terug gedrukt. E lke bal voor de voeten van een Boarns ter was  
dan ook een trap over de zijlijn of naar voren. 2x viel zo'n bal ach-
ter de verdediging van Jubbega, maar Ate en Rene hadden te lang 
werk nodig om te scoren. A rnold Hobma had het veld inmiddels  

Oldeboorn 2 
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geblesseerd verlaten, en werd vervangen door Rene Spinder. 
Na een kwartier in de 2e helft kwam Jubbega terug in de wedstrijd. 
Een voorzet van Jubbega werd niet goed verwerkt en de afgesla-
gen bal werd binnen geschoten. Daarna volgde een offensiefje, 
maar dat werd uits tekend overleefd door Oldeboorn. Daar waar 
Jubbega aan de 2-2  dacht, s loeg Oldeboorn keihard toe. Een on-
derschepte bal werd diep gespeeld, en Ate had vrije doortocht rich-
ting de keeper, hij omspeelde de keeper en werd daarbij onderuit 
gehaald. Een penalty voor Oldeboorn en rood voor de keeper van 
Jubbega. Dit buitenkans je werd door Tom feilloos  in het dak van 
de goal geschoten. 3-1 voor tegen 10 man, dat mocht niet meer 
weg gegeven worden. Jubbega probeerde het nog wel, maar Olde-
boorn sloeg alles  af, en had met een beetje geluk de score nog 
kunnen opvoeren. Maar 3-1  was  mooi genoeg. En de belangrijke 3  
punten konden worden bijgeschreven. Na afloop een groot compli-
ment voor de vechtlust die het team vandaag op de mat had ge-
legd. Met deze instelling gaan er zeker meer punten gepakt wor-
den, en verlaten we langzaam aan de onderste regionen. Bij winst 
op Nieuweschoot 2  komend weekend haken we aan bij grote mid-
denmoot in deze competitie. 

Johannes  Watzema 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. SneekWit-Zwart 3 16 11 1 4 34 45 25   

2. Heerenveen 3 13 10 1 2 31 40 25   

3. LSC 1890 3 14 9 4 1 31 36 16   

4. RES 2 15 8 2 5 26 32 25   

5. Jubbega 2 15 7 3 5 24 38 22   

6. Renado 2 14 6 2 6 20 32 28   

7. Read Swart 2 15 6 2 7 20 31 32   

8. Oldeboorn 2 14 5 2 7 17 32 40   

9. Akkrum 2 15 3 3 9 9 30 45 3  

10. Nieuweschoot 2 15 2 3 10 9 20 39   

11. Udiros 2 12 0 1 11 -2 15 54 3  
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Interfjoetje [1] 

In onze rubriek “Interfjoetje” deze keer een profielschets  van: 
 
Naam:  Johannes Watzema 
Geboren:  22-07-1984 
Merk voetbalschoenen:  Adidas  
Speelt in:  2e en 3e 
Gespeeld in:  alle elftallen van de club 
Roken/alcohol:  tijdens  3e helft 
Kan sex voor de wedstrijd:  ontspanning is  altijd goed 
Beste boek:  Donkere toren serie van Stephen 

King 
Beste film:  The Green Mile 
Beste acteur en/of actrice:  Tom Hanks  
Lievelingskost:  Bloemkool, Bruine Bonen 
Hobby’s :  Voetbal, Tennis , Poker,  

SC  Heerenveen 
Mooiste man en/of vrouw:  Ellen Hoog 
Favoriete club:  SC  Heerenveen 
Favoriete club buitenland:  Everton FC  
Favoriete speler:  Michal Svec , Lionel Messi,  

Stephen Gerrard 
Beste trainer:  Guus  Hiddink 
Slechtste trainer:  Willem van Hanegem 
Welke club wordt dit jaar landskampioen: AZ 
Welke clubs  degraderen dit seizoen: De Graafschap, FC  Volendam 

en Willem II 
Beste scheidsrechter:  Pieter Vink 
Slechtste scheids rechter:  Kevin Blom 
Beste tv-programma:  Studio Sport 
Slechtste tv-programma:  alle idols  varianten 
Favoriete TV programma:  Prison Break,  
Favoriete TV presentator:  Humberto Tan 
Kwal van de TV:  Johan Derksen 
Favoriete radiozender:  Radio Veronica 
Favoriete diskjockey:  Patrick Kicken 
Favoriete muziek:  Top 40 
Favoriete andere sport:  Tennis 
Onderschatte voetballer:  Michel Breuer 
Overschatte voetballer:  Royston Drenthe 
Hoogtepunt:  Kampioenschap met Aldeboarn 2 , 

seizoen 2007/2008 
Dieptepunt:  Helsingborg –  SC Heerenveen 5-1  
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Beste krant/tijdschrift:  VI, E lf 
Slechtste krant/tijdschrift:  roddelbladen 
Een hekel aan:  Supportersgeweld 
Bewondering voor:  mijn cluppie SC  Heerenveen 
Kwal van de voetballerij:  Schwalbuarez 
Wie zou je wel eens  willen ontmoeten: Rafael Nadal 
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: zogenaamde “supporters ” 

die op geweld uit zijn 
Best (oud) voetballer v.v. Oldeboorn: Siete Veenstra 
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v.Oldeboorn:  

Dat alle leden zich ook eens  vrijwillig 
voor de c lub inzetten uit zich zelf. 

Voetbal is :  de moois te sport die er is 
Wat je verder altijd al kwijt wou: De club moeten we met zijn allen 

behouden, dus  laat niet altijd alles  op 
dezelfde mensen aan komen. 
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22-03-2009: Olyphia 5-Oldeboorn 3 (Altijd lastig) 

Vandaag moest het derde elftal onder leiding van snuffelstagiair 
Wiebe J proberen overeind te blijven tegen de nummer 5  van de 
competitie. Olyphia 5  heeft op dit moment 23 punten, tegenover 
de 9  van ons . Wel is  het zo dat zij 5  wedstrijden meer hebben ge-
speeld dan ons . 
Omdat R. Henkie vandaag afwezig was  vanwege een bovenbeen-
blessure was  het Frans  G die de achterste veldpositie innam. Voor 
hem speelde ondergetekende in de mandekking en de beide backs  
waren Theo H en Jan Hendrik vd W (inleen van het tweede). Het 
middenveld bes tond uit links  T jitte de J en rechts  Heinz de R 
(buitenkantje rechts ). Centraal moesten de gebroeders  Arjen en 
Johannes  W de boel op stelten zetten. Voorin Piet vd V , en nog een 
inlener van het tweede, Siep B, die voor het eerst s inds  jaren het 
keepersshirt niet kreeg omgehangen. Uiteraard was  het de be-
trouwbare Wiebe vd Z die als  doelman werd opgesteld. Als  frisse 
wissels  begonnen aan de wedstrijd Rene van K en Arnold O  (ook 
tweede). Assistent scheidsrechter was de van een zware longont-
steking herstellende Jan vd V. 
De wedstrijd bleek al gauw een prooi te worden voor de fit ogende 
Boarnster ploeg, en de zeurende en jammerende Noorwoldigers 
hadden vooreerst niks  in te brengen. Het was dan ook logisch dat 
Boarn Trije de eerste mogelijkheden c reëerde. Een goede ingooi 
(wil nog wel eens  problematisch zijn bij sommige leden van het 
derde) van Sible (Heinz voor insiders) zette ondergetekende aan 
het werk en na een fabelachtige solo was  het diezelfde ondergete-
kende die hopeloos misschoot. Even later was  Heinz weer bepalend 
en stuurde spits  Siep B langs  de rechter zijlijn. Siep B kneep naar 
binnen en werd binnen de 16 op grove wijze tegen de grasmat ge-
werkt, met als gevolg een strafschop die feilloos  werd binnenge-
schoten door Arjen W. Een terechte 0-1  voorsprong. Lang konden 
we hier niet van genieten, want een verre uittrap van de keeper 
bracht verwarring bij de centrale verdedigers  van Boarn T rije. Het 
was  Frans  G die dacht dat de Noordwolds ter spits  buitenspel liep, 
er werd echter niet gevlagd en de vrije doortocht was  daar. De 
spits  maakte de kans  koelbloedig af en schoot de bal langs de uit-
stekend keepende Wiebe J in de rechter benedenhoek. Volledig 
tegen de verhoudingen in werd het dus 1-1 , en met deze stand op 
het bord gingen wij de rust in. Een welverdiend bakje thee werd 
verorberd, Theo H werd vervangen door Arnold O op de linksback 

Oldeboorn 3 
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positie en Heinz stond zijn plaats  af aan Rene van K.  Met deze 
twee snelle jongens  aan de linkerkant was  Olyphia 5  zeer verrast 
en kon hierop geen antwoord geven. De tweede helft kwamen zij 
er dan ook geheel niet meer aan te pas  en het was  wachten op 
doelpunten voor Boarn T rije. E r werden vele kansen vakkundig om 
zeep geholpen, en pas  na 75 minuten spelen was  het Arjen W die 
na een prima ac tie de bal loepzuiver voor kon zetten op Siep B. 
Deze nam keurig aan, omspeelde de keeper en maakte de 1-2 . 
Niet lang daarna was  het een strakke voorzet, wederom van rechts 
maar nu door Rene van K, die met binnenkant links  door Johannes 
W kon worden verzilverd. Einds tand 1-3, volledig terecht, in een 
hele leuke wedstrijd tegen een sportieve tegenstander. Zo zien wij 
het graag. Volgende week de kraker tegen Langezwaag, waar wij 
uit met 1-6 hebben gewonnen. Zouden wij dit kuns tje nog een 
keer kunnen flikken? 

Auke Bangma 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Wispolia 2 15 13 1 1 40 65 23   

2. Jubbega 4 16 12 1 3 37 80 38   

3. Renado 4 16 10 3 3 33 60 28   

4. Aengwirden 3 15 10 1 4 31 52 30   

5. Olyphia 5 15 8 2 5 26 48 39   

6. Gorredijk 5 15 6 3 6 21 40 41   

7. FFS 3 15 5 3 7 18 36 40   

8. Langezwaag 3 15 4 3 8 15 27 52   

9. Oldeboorn 3 13 4 2 7 14 40 40   

10. Read Swart 4 16 2 3 11 9 24 71   

11. Wolvega FC 4 15 2 2 11 8 31 59   

12. Gersloot 1 12 0 2 10 2 19 61   
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In onze rubriek “Interfjoetje” deze keer een profielschets  van: 
 
Naam: Auke Bangma 
Geboren: 11-07-1983 
Merk voetbalschoenen: Lotto 
Speelt in: Boarn Trije 
Gespeeld in: Boarn Twa 
Roken/alcohol: Niet meer / Steeds  meer 
Kan sex voor de wedstrijd: Zal ik niet ontkennen 
Beste boek: Zwartboek 
Beste film: Zonder enige twijfel Forres t Gump 
Beste acteur en/of actrice: Tom Hanks  
Lievelingskost: Hollands  zoals  stamppot of zo 
Hobby’s : Voetballen 
Mooiste man en/of vrouw: Ik vindt Doutzen Kroes wel mooi 
Favoriete club: SC  Heerenveen 
Favoriete speler: Danijel P ranjic 
Beste trainer: Foppe 
Slechtste trainer: Frans  Adelaar 
Welke club wordt dit jaar landskampioen: 

Ben bang dat AZ kampioen wordt 
Welke clubs  degraderen dit seizoen: Roda JC  en Volendam 
Beste scheidsrechter: Roelof Luinge, die durft tenminste 

toe te geven als  hij fout zit 
Slechtste scheids rechter: Bas N ijhuis , wat een arrogante vent 

is  dat 
Beste tv-programma: Studio Sport 
Slechtste tv-programma: Van die ‘next top model’ 

programma’s  
Favoriete TV programma: Studio Sport zondag 19.00-20.00 uur 
Favoriete TV presentator: Rob Kamphues  doet het wel aardig 
Kwal van de TV: Albert Verlinde 
Favoriete radiozender: Radio 538 
Favoriete diskjockey: Evers , en eerder ook Ruud de Wild 
Favoriete muziek: Alles  behalve klassiek 
Favoriete andere sport: Wielrennen kijken vindt ik prachtig 

(Tour) 
Onderschatte voetballer: Michal Svec  
Overschatte voetballer: Zlatan Ibrahimovic 
Hoogtepunt: Fenomeen Afonso Alves  in Heeren-

veen 
Dieptepunt: Aftocht A fonso Alves uit Heerenveen 

Interfjoetje [2] 
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Beste krant/tijdschrift: Ljouwerter 
Slechtste krant/tijdschrift: Telegraaf 
Een hekel aan: Oneerlijke mensen 
Bewondering voor: Mensen in de zorg 
Kwal van de voetballerij: Luis  Suarez 
Wie zou je wel eens  willen ontmoeten: Ruud van N istelrooy 
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Griet Wiersma 
Best (oud) voetballer v.v. Oldeboorn: Siete Veenstra 
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v.Oldeboorn: 

De accommodatie 
Voetbal is : Vreselijk vermoeiend 
Wat je verder altijd al kwijt wou:  

Ik hoop dat het vlaggenschip in de 
3e klasse blijft dit seizoen. 

voetbalfeest 

Zaterdag 13 juni voetbalfeest, afsluiting van het seizoen. 

Noteer deze datum alvas t in uw agenda!!! 
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Oldeboorn 4 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Mildam 3 16 14 1 1 43 60 17   

2. Olyphia 4 14 12 1 1 37 66 27   

3. Renado 5 14 8 2 4 26 40 31   

4. Joure SC 5 15 8 0 7 24 48 51   

5. Joure SC 6 16 8 0 8 24 44 29   

6. Oldeboorn 4 15 7 1 7 22 58 55   

7. Oldeholtpade 4 15 7 0 8 21 40 46   

8. FFS 4 15 5 1 9 16 35 41   

9. Tijnje 3 16 4 3 9 15 37 56   

10. Sport Vereent 3 14 4 1 9 13 30 51   

11. GAVC 4 13 3 1 9 10 32 53   

12. Nieuweschoot 6 13 2 1 10 7 16 49   

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 



 

De Zwart Witten • April 2009 • 19  



 

20  • De Zwart Witten • April 2009 

Oldeboorn B1 

Woudsend B1 -Aldeboarn B1 

Vandaag s tond de wedstrijd Woudsend B1 - Aldeboarn B1 op het 
programma. De vorige wedstrijd werd door ons met 9-1  gewon-
nen. Woudsend s taat op dit moment 4  in de competitie en wij 
staan eers te. Dus  dit zou wel een spannend wedstrijd moeten wor-
den. 
We kwamen veel te vroeg aan in Woudsend dus  hebben we eers t 
nog even een bakkie gedronken voordat we ons  ging omkleden. Na 
het omkleden gingen we warmlopen in de regen. Toen besloot de 
scheidsrechter de wedstrijd maar te starten. In het begin speelden 
we sterk en konden een paar kansen creëren maar ze gingen er 
niet, maar toen kreeg Rene de bal voor zijn poten en schoot de bal 
van ongeveer 23 meter over de keeper heen in het goal 0-1  voor 
Aldeboarn. We gingen weer verder spelen maar we konden het 
spel van de eerste tien minuten niet vast houden en hierdoor 
kreeg Woudsend steeds  meer kansen. Het duurde ook niet lang 
voordat 1-1  viel. Maar degene die het doelpunt maakte stond dik 
buitenspel en onze lijnrechter vlagde voor de speler, maar de 
scheidsrechter die wou er niet naar luisteren. Daarna vloot de 
scheidsrechter af voor de rus t. Na ongeveer 25 min wachten 
mochten we het veld weer op omdat eerst het veld gecontroleerd 
moest worden of wij er wel op mochten spelen. De tweede helft 
begon en we gingen weer verder voetballen. Na een tijdje gaf Niels  
een dieptepass op Luitzen en die kwam alleen voor de keeper te 
staan, op ongeveer 20 van goal lobte luitzen de bal over de keeper 
heen in de goal, 1-2  voor Aldeboarn. Na tijdje werd er weer een 
dieptepass  geven op Ophir maar de keeper en Ophir schoten bie-
den tegelijk op de bal hierdoor viel de bal voor Luitzen zijn voeten 
en kon er rustig inschieten, maar het duurde even voordat het 
doelpunt goedgekeurd was  omdat Ophir volgens  de lijnrechter een 
overtreding had begaan op keeper(dit deed de lijnrechter omdat 
hij erg partijdig was). Maar de goal werd goedgekeurd en het 
stond 1-3  voor Aldeboarn. 
We voetbalden weer verder en Woudsend kreeg steeds  meer kan-
sen en in 1  van die kansen scoorden ze ook, 2-3 was  de stand dus . 
We voetbalden weer verder maar we begonnen ons  steeds  meer te 
ergeren aan de lijn- en scheidsrechter die erg partijdig waren. Een 
tijdje later schopte Luitzen iemand van achter tegen de poten 
maar er was  niks  erg aan de hand maar de scheids rechter vond 
dat ik er maar 5  min uit moest. In die 5  minuten deed iemand van 
Woudsend precies de zelfde actie die ik maakte, maar die werd er 
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niet uitgestuurd, we waren hier nog al boos  om. Toen kwam Luit-
zen er weer in en we gingen weer voetbalden na een paar kans jes  
kreeg Rene de bal voor de poten en schoot de bal er in. 2-4  voor 
Aldeboarn. Na een tijdje kreeg Woudsend een vrije trap, de vrije 
trap werd genomen en verlengde door iemand uit Woudsend naar 
een persoon die dik buitenspel stond, onze lijnrechter deed de vlag 
omhoog, maar de scheids rechter wou er weer niet naar luisteren, 
en hierdoor kon Woudsend de 3-4  maken. Na die goal stonden we 
met z'n allen om scheids rechter en hem uitleggen dat dit dik bui-
tenspel, zelfs  Siete kwam er nog bij maar de scheidsrechter bleef 
bij z'n s tandpunt, omdat hij vond dat onze lijnrechter niet eerlijk 
vlagde(als  hun lijnrechter dat deed). Maar we konden er verder 
niks  mee doen dus we voetbalden nog verder. In de laatste minuut 
kreeg Woudsend nog een dikke kans  voor open goal, maar de bal 
vloog dik naast het goal. Toen vloot de scheids rechter eindelijk 
einde wedstrijd. En de einds tand was  dus 3-4  (eigenlijk had de 
uitslag 1-4  moeten zijn). Maar we hebben onze drie punten en we 
komen steeds  dichterbij het kampioenschap. 

MVG Luitzen 

Nieuwe shirtsponsor B-junioren 

Autorijschool Lolkama te Aldeboarn is  de nieuwe shirtsponsor van 
de B-junioren. VV  Oldeboorn is  zeer blij met de prachtige shirts , 
evenals de B-junioren. Informatie over autorijschool Lolkama kunt 
u vinden op www.lolkama.com 
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Oldeboorn – Read Swart 

Afgelopen zaterdag speelde de B1 van Read Swart zijn 14e competi-
tiewedstrijd van het seizoen. De uitwedstrijd tegen Oldeboorn stond 
op het programma. Om 13.00 uur vertrokken we richting Oldeboorn. 
We kwamen mooi op tijd om 13.40 uur aan op het sportveld van Ol-
deboorn. Voordat we het veld opkwamen moesten we de nieuwe 
shirts  van Mildam aantrekken. De meningen over het shirt waren ver-
deeld. Dat is  ook logisch, want je voelt je toch meer Read Swart spe-
ler dan Mildam speler. Eèn speler had geluk, die kon mooi het Read 
Swart shirt aantrekken tot groot ongenoegen van de meegekomen 
spelers  van Mildam B1. We konden mooi op tijd met de warming-up 
beginnen. Een aantal vonden dat de vroeg maar dat was  natuurlijk 
grote onzin. Je moet je goed voorbereiden voor een wedstrijd. 
Om 14.00 uur begon de wedstrijd die onder leiding stond van een 
jeugdige scheids rechter. In de beginfase werd meteen duidelijk dat 
we speelden tegen de koploper. Aanval na aanval werd er opgezet 
door de thuisclub. Voorin werd geen bal vastgehouden waardoor de 
verdedigers  geen moment konden uitrusten. Na een kwartier spelen 
kwam dan ook de terechte 1-0  op het scorebord. De bal leek houd-
baar voor de keeper, maar de bal ging via de voet de goal in. Daarna 
kwam Oldeboorn weer met een aantal spelers  naar voren om een 
tweede goal te forceren. Die kwam er gelukkig niet voor rust, mede 
omdat de laatste man van Read Swart (David) de verdediging goed 
neerzette. En wanneer het even moest schreeuwde hij de ploeg even 
wakker zonder gevloek, zo hoort het. 
Na de pauze wilde Read Swart wat meer naar voren spelen. Dat luk-
te, want het spel werd beter en beter tegen de lijstaanvoerder. De 

tactiek van Olde-
boorn werkte 
overigens  wel 
goed. Ze speel-
den snel de spit-
sen in door mid-
del van een lange 
bal om zo snel 
aan te sluiten. 
Maar bijna viel de 
2-0  aan de ande-
re kant, een aan-
valler van Olde-
boorn schoot de 
bal met een las-
tig schot richting 
Gerke die ternau-
wernood via de 
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lat redding kon brengen. De herkansing was  niet te missen daarna, 
maar de inkomende speler dacht daar de makkelijk over een aaide 
de bal lief in de handen van Gerke. Daar zat de lat ons  mee, enke-
le minuten later zat de lat ons  tegen. Verreweg de beste man van 
ons  team, David, knalde de bal van zo´n 25 meter richting de 
goal. De bal werd echter via de hand van de keeper en de lat uit 
het doel gehouden. U it de corner die daarna volgde schoot Rutger 
de bal hopeloos  200 meter het weiland in. De goal viel aan de an-
dere kant. Zoals  David al in het veld zei, het was net zoals  die eer-
ste goal een rotgoal. Vijf minuten voor tijd kwam er nog de 3-0 . 
De goal mocht er zijn, want de bal vloog van 20 meter onhoudbaar 
in de kruising. Na die goal waren er wat irritaties  in de ploeg van 
Read Swart, met name Rienk en Mildam B1 speler Julian hadden 
het aan de s tok met de tegens tander. Rienk werd vaak onderuit 
geschoffeld, maar dat werd soms niet gezien door de scheidsrech-
ter. Wraak wou hij al nemen (nooit doen! ) maar daar was  het fluit-
signaal al. 
Zo verloor Read Swart alweer zijn 3e wedstrijd dit jaar. Volgende 
week een wedstrijd die niet kan verloren worden. De thuiswed-
strijd tegen SC  Joure s taat dan op het programma. Alvorens  vertel 
ik tegen mijn ploeg: niet onderschatten. O udehaske dacht er voor 
de camera ś  van Omrop Fryslan ook te lichtzinnig aan en speelde 
zo met 2-2  gelijk. SC Joure staat laats te met 1  punt in 16 wedstrij-
den (! ) (logischerwijs ) laatste met een vracht aan tegendoelpunten 
(139). De kans  ook om de 0  te houden, want wanneer dat voor 
Gerke de laatste keer was… Verloren mag er niet worden, bij ver-
lies  dreigt een s traftraining om 9 uur zondagmorgen… 

Gerke Jansen (keeper Read Swart B1 ) 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Oldeboorn B1 16 14 0 2 42 93 16   

2. CVVO B3 15 12 1 2 37 74 24   

3. EBC/Delfstrahuizen B1 15 11 2 2 35 66 14   

4. Woudsend B1 15 9 2 4 29 67 44   

5. Mildam B2 16 9 0 7 27 64 43   

6. Oudehaske B1 17 8 3 6 27 61 36   

7. NOK B1 15 8 0 7 24 32 43   

8. DWP B2 15 5 1 9 16 31 28   

9. GAVC B2 13 4 0 9 12 16 40   

10. IJVC B2 15 3 3 9 12 28 45   

11. Renado/VVI B2 17 3 1 13 10 27 90   

12. Joure SC B4 17 0 1 16 1 11 147   
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Oldeboorn C1 

Oldeboorn D1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Woudsend C1 16 12 1 3 37 112 26   
2. QVC C1 14 10 2 2 32 97 22   

3. Hielpen C1 14 10 2 2 32 75 24   

4. Irnsum C1 13 10 1 2 31 75 15   
5. Oldeboorn C1 13 9 0 4 27 71 51   

6. SneekWit-Zwart C3 13 7 0 6 21 32 44   

7. GAVC C2 13 4 0 9 12 50 53   
8. JV Bolsward C3 12 2 1 9 7 20 64   

9. SDS C2 12 2 1 9 7 31 98   
10. Workum C2 14 2 1 11 7 17 93   

11. Akkrum C2 14 1 1 12 4 20 110   

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Irnsum D1 4 3 1 0 10 19 5   

2. Makkum D1 4 2 2 0 8 9 2   

3. LSC 1890 D2 4 2 1 1 7 9 5   

4. LSC 1890 D3 4 1 0 3 3 2 8   

5. Oldeboorn D1 4 1 0 3 3 3 19   

6. Heeg D1 4 0 2 2 2 7 10   
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Cambuur D1 – Boarnsterhim D Samen Sterk 

Dit was  de 1e echte wedstrijd van de 5  derby’s  in de gemeente. Op 
het verder winderig sportpark in Irnsum was  het gelukkig droog. 
Een geweldige ontvangst door het bestuur van I rnsum met voor de 
spelers  shirts  en zwarte broekjes  en een gezamenlijke presentatie 
voorafgaande aan de wedstrijd.  
Alle spelers  van beide teams werden voor aanvang van de wed-
strijd even genoemd. P rachtig. Bij het Boarnsterhim D-team deed 
Max Hof niet mee vanwege een gekneusde teen. De anderen 
speelden in de volgende beginopstelling: alle I rnsumers  in het veld 
als  vertegenwoordigers  van de thuis  spelende ploeg met Jelle als  
aanvoerder. 
  Dennis    Stefan 
 
Max Antonissen  Rienk  Kim   Ruben Kok 
 
  Jorn   Jelle   Rinke 
    Hielke Fokkinga 
 
    keeper Conner 
 
De wethouder Anne-Jogchum de Vries  verrichtte de aftrap en daar-
na gingen ze los . Boarnsterhim begon tegen de harde wind en 
kwam haast niet van de eigen helft. Geen moment kregen de jon-
gens  de kans  een bal lekker aan te nemen en een medespeler te 
bereiken. Cambuur zat er direc t bovenop en met 7  reserves  op de 
bank willen die allemaal laten zien dat ze in de basis  11  horen. On-
danks  dat de Boarns terhim spelers  zo nu en dan teveel respec t 
toonden voor de tegenstander, hielden ze 13 minuten goed stand. 
Een prestatie op zich! Tegenhouden was  het motto en dat lukte 
goed totdat een afs tandschot van de laats te man van Cambuur 
keeper Conner kansloos  liet: 1-0  in de 14e minuut. Cambuur kreeg 
nu wat meer ruimte en bij het Samen Sterk team was het even 
wat onduidelijk hoe positioneel te spelen.  
Dat leidde in de 16e minuut via een aanval over links  tot 2-0; een 
minuut later werd een corner niet weggewerkt omdat er over de 
bal heen getrapt werd: 3-0 . De koek was  daarmee nog niet op 
want via een aanval over links  werd de 4-0  binnen geschoten. Het 
klassenverschil was  zichtbaar. Boarns terhim herpakte zich, werd 
wat feller en hield deze s tand vas t tot de rust. Knap. 
 

Boarnsterhim D Samen Sterk 
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Opstelling 2e helft 
 
  Jouke Jan    Hielke Sappe 
 
Jelmer   Rienk  Sietse  Ruben Kok 
 
  Jorn   Jelle   Rinke 
    Hielke Fokkinga 
 
    keeper Conner 
 
De 2e helft voor de wind ging iets  beter maar ook Cambuur had 
een paar verse spelers  in het veld gebracht. Drie minuten na rust 
lag de 5-0 in het net. Boarnsterhim deed wat het kon en kwam zo 
nu en dan op de helft van Cambuur. De laatste pass ontbrak jam-
mer genoeg om echt gevaarlijk voor de goal te verschijnen maar 
er werd gestreden voor elke meter. E r waren wat blessures  bij het 
Boarnsterhim team waardoor er nog 2  reserves  het veld inkwamen 
en met elkaar werd de schade beperkt tot s lechts  een 7-0  eind-
stand in het voordeel van de stads friezen.  
Een heel goed resultaat als  we dat even vergelijken met b.v. 
hoofdklasser Rood-Geel dat voor de beker met 10-0  door ditzelfde 
Cambuur werd afgedroogd. GAVC D1 kon de schade tot 9-1  beper-
ken na slechts  een 2-0 achterstand bij rust. Zo gek is  met 7-0  ver-
liezen dus nog niet. En waarom gaat het dan niet zo zoals  je graag 
zou willen………? 
Het verschil zit ‘m o.a. in de balaanname en snelle passing op je 
medespelers . Dat kan een ploeg als  Cambuur sneller waardoor je 
geen tijd krijgt om lekker te voetballen. Maar dat oefent Samen 
Sterk ook, dus  dat gaat hen straks  ook lukken. 
Na de wedstrijd maakten de spelers  een mooie erehaag voor de 
ploegen van I rnsum 1 en GAVC 1. Deze wedstrijd eindigde in 0-0 . 
Daarna nog even een  drankje van I rnsum na en dit maakte een 
mooi einde aan deze 1e wedstrijd. Op naar de volgende wedstrijd 
op donderdag 2  april om 17.30 uur in Grou tegen GAVC D1.  
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Oldeboorn E1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Heeg E2 4 3 0 1 9 21 8   

2. Joure SC E6 4 3 0 1 9 19 9   

3. ONS Sneek E3 4 2 1 1 7 25 10   

4. Wispolia E2 4 2 1 1 7 20 13   

5. Balk E2 4 1 0 3 3 17 19   

6. Oldeboorn E1 4 0 0 4 0 0 43   
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5 dagen voetballen in de zomervakantie 
en/of 3 dagen in de herfstvakantie 

In de zomervakantie organiseert district 
Noord van de KNVB 5  voetbaldagen 
(inclusief overnachting) voor F tot en met 
Bjunioren én volwassenen met een beper-
king. Van maandag tot en met vrijdag draait 
in Havelte, Bakkeveen, Gasselte en Sneek 
(hier 3  dagen, specifiek voor kinderen met 
een beperking) dan alles  om de bal. 
In de herfstvakantie doen we dat nog eens  dunnetjes  over. Dan 
gaat het op 10 accommodaties  om 3 dagen (zonder overnachting) 
voetballen. 
In alle gevallen s taan de voetbaldagen onder leiding van gediplo-
meerde trainers en is  er een gevarieerd voetbalprogramma met 
onder meer 4-tegen-4, 7-tegen-7 en trainingen. Keepers  krijgen 
vanzelfsprekend hun eigen, specifieke training. 
Als klap op de vuurpijl ontvangen alle deelnemers  een promotie-
pakket met daarin onder meer een uniek KNVB Nike-tenue (dus  
shirt, broek, kousen) en een certificaat met de groepsfoto. Daar 
kun je mee thuiskomen! 
Programma vijfdaagsen 
• Periode  : zomervakantie 
• Doelgroepen  : - F-pupillen t/m B-junioren 
  - volwassenen met een beperking 
Het programma begint op maandag om 10.00 uur en eindigt op 
vrijdag om 16.00 uur. De deelnemers  overnachten in tenten en 
uiteraard wordt naast een goed voetbalprogramma ook gezorgd 
voor ontbijt, lunch en diner. 
Programma driedaagsen 
• Periode : herfstvakantie 
• Doelgroepen : E- en D-pupillen en C-junioren) 
Het programma duurt elke dag van negen uur ’s  ochtends  tot vier 
uur ’s  middags . E r zijn dus  geen overnachtingen. In de ochtend is  
het vooral trainen en in de middag zijn er wedstrijdvarianten waar 
vele fraaie prijzen zijn te winnen. Daar tussen wordt er voor een 
lunch gezorgd en is  er tijdens  het voetbalprogramma volop sport-
drank beschikbaar. 
Deelnemerskosten 
De kosten van deelname variëren. Voor een overzicht van de kos-
ten kijk je op het landkaartje zoals  dat op de site www.knvb.nl/

KNVB Voetbaldagen 
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voetbaldagen vermeld staat. A ls je in jouw district klikt kies je een 
locatie en vindt daar alle informatie. Betalen kan via de machtiging 
die elders  op diezelfde s ite staat. V ia een PDF-document dat je 
moet downloaden, invullen en versturen naar het juis te dis trict. 
Mét handtekening van de ouder of begeleider. 
Snel inschrijven 
Op deze site vind je straks  alle accommodaties , inclus ief plaats  en 
data, alsook andere belangrijke informatie. Inschrijving voor de 
voetbaldagen in de zomervakantie is  mogelijk tot 1  juni 2009. Voor 
de herfstvakantie is dat mogelijk tot 1  oktober 2009. Vanwege het 
succes  van de afgelopen jaren adviseren wij je snel in te schrijven. 
Dan weet je zeker dat je komende zomer en/of herfst van de partij 
bent. 
 

Voor verdere informatie: 
 www.knvb.nl/voetbaldagen 
 www.knvb.nl/noord en vervolgens  klikken op 

'voetbaltechnische zaken' 
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Oldeboorn F1 

Oldeboorn F1 - Joure F6 

wij moesten zaterdag tegen joure F6  spelen en we hebben met 3-1  
gewonnen en ik s tond de hele wedstrijd op keep en leon heeft 
twee keer gescoord en tjitse heeft ook gescoord tjitse heeft in de 
eerste helft gescoord en leon heeft in de eers te en de tweede helft 
gescoord en ik heb heel veel tegen gehouden en leon had in de 
paar laatste minuten nog gescoord en rinse had ook bijna nog ge-
scoord 

van Ids  tijsma  

14-03-09 Wispolia F1 - Oldeboorn F1 

zaterdag moesten we tegen wispolia F1 voetballen in terwispel en 
s jim was  zijn voetbalschoenen vergeten dus toen moest hij even 
wachten en de eerste helft stond duco v/d bij op keep en de twee-
de helft s tond ids  tijsma op keep en wij hebben  gelijk gespeeld en 
het was twee –  twee geworden en de eerste helft s tond het een –  
een en toen hadden wij weer een goal en in het laatst had wispolia 
ook nog een goal gemaakt en op het laatst moesten we nog even 
penalty schieten en toen had ik precies  op de middels te stuk van 
de lat een doelpunt gemaakt en in de wedstrijd hadden Léon en 
tjitse een doelpunt gescoord 

groetjes  rinse tijsma. 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Oldeboorn F1 4 2 1 1 7 7 5   

2. Joure SC F6 4 2 0 2 6 12 10   

3. ONS Sneek F5 4 1 3 0 6 5 4   

4. Wispolia F1 4 1 2 1 5 7 10   

5. GAVC F3 4 1 1 2 4 8 6   

6. Jubbega F2 4 1 1 2 4 6 10   
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Snuffelkoer is overvol 

Junior: 

 beige jas , mt. 110, merk V&D 
 zwarte trainingsbroek, mt. 116, merk Dutchy 
 blauw/zwart trainings jack, mt. 128, merk Dutchy 
 rood T-shirt met lange groene mouw, mt 128, merk Oilily 
 azuurblauw fleece meis jesvest met voorop een bloem, mt. 128/134 
 blauw/bruin/lime gestreept poloshirt met print voorop, mt. 140, merk 

STAX 
 donkerblauw sweatvest + capuchon en rugprint, mt. 140, merk Tom-

ster Colorado 
 blauw hemd, mt. 146/152, merk Pokémon 
 zwarte trainingsbroek, mt. 146/152 
 wit T-shirt met lange mouw, mt. 152  
 donkerblauw/beige jas , mt. 146/152, merk WE 
 blauw/zwart trainings jack, mt. 152, merk Cruyff Sports  
 zwarte badstof sweater met witte streep, mt. ± 152, merk Umbro 
 groen/blauw hemd, mt. 152/158, met print Cricket Trophy. 
 zwart trainings jack met witte s treep, mt. 158/164 
 blauw T-shirt, mt 164, merk HFG 
 blauw T-shirt van voetbalspektakel SC Heerenveen, mt. ± 164, merk 

Univé 
 lichtblauw T-shirt, mt. 164, merk 

HFG 
 donkerblauw hemd, mt 176/182 
 voetbalschoenen zonder veters  mt. 

40.5 
 5 paar voetbalkousen 
 bruine schoenen met klittenband, 

mt. 33  

Senior: 

 wit/lichtbruin/lichtgroen gestreept 
vest, mt. M , merk Dissident 

 grijs /blauw geruit overhemd, mt. M , 
merk Jack&Jones  

 zwarte fleece trui met oranje KNVB 
leeuw, mt. XL, merk NIKE  

 zwarte fleece muts , merk King Cap 
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER  
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS.  
KNVB-INFOLIJN 0513-618998/TELETEKST PAG. 603 

Zaterdag 04/04/2009  
14:00 Oldeboorn B1 - IJVC B2   
11:00 Oldeboorn C1 - Irnsum C1   
11:00 Oldeboorn D1 - LSC 1890 D2   
10:10 Joure SC E6 - Oldeboorn E1   
12:30 GAVC F3 - Oldeboorn F1   

Zondag 05/04/2009  
14:00 Oldeboorn 1  - Harkema Opeinde 1   
10:00 Oldeboorn 2  - Heerenveen 3   
14:00 FFS 3  - Oldeboorn 3   
12:00 FFS 4  - Oldeboorn 4   

Woensdag 08/04/2009 
18:45 Nieuweschoot 2  - Oldeboorn 2   

Zaterdag 11/04/2009  
10:45 DWP B2 - Oldeboorn B1   
12:00 SneekWit-Zwart C3 - Oldeboorn C1   
11:00 Oldeboorn D1 - LSC 1890 D3   
10:15 ONS Sneek E3 - Oldeboorn E1   
09:00 Oldeboorn F1 - ONS Sneek F5   

Zondag 12/04/2009  
14:00 Stiens 1  - Oldeboorn 1   
12:00 LSC 1890 3  - Oldeboorn 2   
11:00 Oldeboorn 3  - Olyphia 5   
10:00 Oldeboorn 4  - Joure SC 5   

Zaterdag 18/04/2009  
11:45 Mildam B2 - Oldeboorn B1  
09:00 Heeg D1 - Oldeboorn D1  
10:00 Oldeboorn E1 - Heeg E2  
09:00 Jubbega F2 - Oldeboorn F1  

Wedstrijdprogramma 
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Zondag 19/04/2009 
10:00 Oldeboorn 2  - Akkrum 2  
11:00 Oldeboorn 3  - Gorredijk 5  

Woensdag 22/04/2009 
19:00 Gersloot 1  - Oldeboorn 3  

Zondag 26/04/2009 
14:00 ONB 1  - Oldeboorn 1  

Zondag 03/05/2009 
10:00 Wispolia 2  - Oldeboorn 3  
10:00 Nieuweschoot 6  - Oldeboorn 4  

Zondag 03/05/2009 
15:00 Oldeboorn 1  - Irnsum 1  
12:00 Oldeboorn 2  - Renado 2  

Zaterdag 09/05/2009 
10:50 EBC/Delfstrahuizen B1 - Oldeboorn B1  
11:00 Oldeboorn C1 - GAVC C2  
11:00 Irnsum D1 - Oldeboorn D1  
09:00 Balk E2 - Oldeboorn E1  
09:00 Oldeboorn F1 - Wispolia F1  

Zondag 10/05/2009 
11:00 Oldeboorn 3  - Gersloot 1  
10:00 Oldeboorn 4  - Sport Vereent 3  

Zaterdag 16/05/2009 
14:00 Oldeboorn B1 - NOK B1  
11:00 Oldeboorn C1 - Akkrum C2  
11:00 Oldeboorn D1 - Makkum D1  
09:00 Wispolia E2 - Oldeboorn E1  
10:10 Joure SC F6 - Oldeboorn F1  

Zondag 17/05/2009 
11:00 Oldeboorn 3  - Wolvega FC 4  
10:00 Oldeboorn 4  - Nieuweschoot 6  
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Zaterdag 23/05/2009  
12:00 CVVO B3 - Oldeboorn B1   
11:00 Workum C2 - Oldeboorn C1   
09:00 LSC 1890 D2 - Oldeboorn D1   
10:00 Oldeboorn E1 - Joure SC E6   
09:00 Oldeboorn F1 - GAVC F3   

Zondag 24/05/2009  
12:00 Aengwirden 3  - Oldeboorn 3   
10:30 Joure SC 6  - Oldeboorn 4   

Zaterdag 30/05/2009  
11:00 Oldeboorn C1 - Workum C2   

Zondag 31/05/2009  
10:00 Gorredijk 5  - Oldeboorn 3   
10:00 Oldeboorn 4  - Tijnje 3   
 
Afgelastingen info Via Internet: 

1) Op www.knvb.nl selecteer Clubs en Competities → 
Zoeken op Club 

2) Vul Oldeboorn in en druk op de knop “Zoek en Vind”. 
3) Kies voor Oldeboorn in OLDEBOORN. 
4) Druk op de knop “Deze week”. 

Het programma van vv Oldeboorn van deze week 
wordt getoond. In de laatste kolom (kolom ‘status’) 
staat of de wedstrijd afgelast is. 

Let op: hier staan alleen afgelastingen aangegeven indien 
dit digitaal aan de KNVB is doorgegeven. Indien er clubs 
zijn die afgelastingen nog telefonisch doorgeven wordt dit 
niet verwerkt op de knvb-website. 
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Algemene informatie: U  dient één uur voor de eerste wedstrijd 
aanwezig te zijn, tot een uur na de laatste wedstrijd (zie program-
ma in c lubblad). Indien u verhinderd 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 sche-
ma deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Wij attenderen u 
erop, dat het kantinepersoneel tijdens  hun dienst hun eigen con-
sumpties  niet hoeft te betalen. 

Datum ‘s ochtends  ‘s middags  
 tot 13.00 uur vanaf 13.00 uur 
 
Zat 4  April R.I .W C rone T  Tjoelker 

 J.I  Lolkema J v/d/Wal 

Zon 5  April Douwe Hein Akkerman  Klaas Postma & 

 Siep Bangma Betty Hobma 

Zat 11 April D.A  v/d Bij 

 C .R Kok 

Zat18 April G Wierda 

 D Brandinga 

Zat 9  Mei  B Kuik T .F Bles  
 R van Roeden O Ashur 

Zat 16 Mei  K Brak 

 J Reitsma 

Zat 23 Mei  J de Lange 

 S v/d Woude 
Er mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf  
voor vervanging te zorgen!! 

Kantinedienst 
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NAAM elftal DPT 
A.Faber Vierde 31 
P .Poepjes Tweede 14 
E .Mulder Eerste 13 
Joh.Watzema Derde 12 
R.Faber Vierde 8  
T .Akkerman Eerste 7  
H.Vlietstra Eerste 7  
A.Watzema Derde 6  
C .Reitsma Vierde 6  
R.van Kalsbeek Tweede 5  
E .Quarre Tweede 5  
H.Oosterbaan Vierde 5  
S.Oosterbaan Vierde 5  
K.Hartmans Eerste 4  
R.Poepjes Derde 4  
W.van Kalsbeek Vierde 4  
J.Tijsma Derde 4  

NAAM elftal DPT 
B.P .Kleefstra Eerste 3  
S.Veenstra Eerste 3  
P .v/d Vlugt Derde 3  
R.v Warmerdam Derde 3  
A.Bergsma Tweede 2  
T ,Proot Tweede 2  
J.Meester Vierde 2  
A.Huisman Eerste 1  
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  
S.Bangma Derde 1  
Joh.de Jong Vierde 1  
B.Oosterbaan Vierde 1  

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 
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