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Op 18 maart jl. heeft het bestuur weer bij elkaar gezeten om het 
wel en wee van de c lub te bespreken. 
Wat deze keer met name aan de orde is  geweest, is  het terugtrek-
ken van het 2e elftal uit de competitie. Hier kan van alles  over 
gezegd en van gevonden worden, maar vooral is  het erg jammer. 
Zeer waarschijnlijk zal dit tot een tuchtzaak leiden waarbij de c lub 
een boete te wachten staat. Met name omdat het 2e elftal stond 
ingeschreven in de A-categorie zou dit bes t wel eens tegen kunnen 
vallen. 
Het bestuur gaat op korte termijn bekijken hoe de teams voor het 
komende seizoen ingedeeld moeten worden. 
Positief nieuws  als  het gaat om de teams is , dat het 4e elftal mo-
menteel bovenaan staat in de competitie. Mannen, ga zo door! 
Verder kan er gemeld worden dat er zich al enkele vrijwilligers 
hebben gemeld voor de opens taande vacatures  binnen de vereni-
ging. Nog niet alle vacatures  zijn vervuld, dus wil je wel wat doen, 
neem dan contact op met één van de bestuursleden. 
Over de financiële zaken kan worden gezegd dat, vanwege de vele 
uitgevallen wedstrijden door het winterse weer, de omzet in de 
kantine is  achtergebleven. 
Om de clubkas  wat te vergroten gaan we proberen om de spon-
sorloterij op touw te zetten. O p korte termijn wordt hier meer 
over bekend. 
E r zijn inmiddels  veel positieve reacties  ontvangen omtrent de op-
knapbeurt van de kantine en de bestuurskamer. 
Op zaterdag 27 maart zal de jeugd in de Poiesz in Akkrum te vin-
den zijn. Vanwege de muntjes-actie mogen zij op die dag op een 
ludieke wijze proberen om nog meer muntjes voor de club te ver-
dienen. De opbrengs t van de muntjesactie komt geheel ten goede 
aan het jeugdvoetbal van Aldeboarn. 
De activiteitencommissie is  bezig met de voorbereidingen voor de 
feestavond, op 16 april as . Hou de berichtgeving hierover in de 
gaten en geef je op. Het is  de bedoeling dat er een voetbaltoer-
nooitje wordt georganiseerd (à la Douwe Venema), met daarna 
gezellig feesten in de kantine, onder het genot van een hapje, een 
drankje etc . etc . 
De eendenrace wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 mei. 
De leden van de sponsorcommissie zijn inmiddels  bekend, t.w. 
Walter van Maren en Harry Oenema. Alle huidige sponsoren waar-
van het contract binnenkort afloopt, zullen worden benaderd, en er 
wordt een s tart gemaakt met het binnenhalen van nieuwe sponso-
ren. 

Uit de bestuurskamer 
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Er wordt nog s teeds  gezocht naar een trainer voor de jeugd. 
Dan is  er nog de vraag hoe we de kantine na de wedstrijd vol kun-
nen krijgen. Enkele ideeën worden ingebracht en zullen verder 
worden uitgewerkt. Inbreng van de leden is  ook hierbij meer dan 
welkom. Weet je iets waarmee we mensen na de wedstrijd nog 
even naar binnen kunnen lokken voor een drankje en even napra-
ten, laat het ons  dan weten. 
Over de nieuwe kantine is  nog geen nieuws  te melden, anders  dan 
dat hieraan wordt gewerkt. Zodra er meer bekend is , laten we het 
weten. 
De jubileumcommissie kan nog enkele leden gebruiken. Als  je 
het leuk vindt om mee te werken aan een mooi jubileumfees t, 
meld je dan bij één van de bes tuursleden. 
Ook voor de redactie hebben we nog mensen nodig. Wil je helpen 
bij het in elkaar zetten van het clubblad (ca. 9  keer per jaar), geef 
je dan op. 
Het bestuur 
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Oldeboorn en Akkrum in slotfase naar gelijkspel (14  maart) 

Waar Oldeboorn vorige week in Harlingen pas  in de blessuretijd 
het deksel op de neus  kreeg en met 0-1  verloor, wisten de Boarn-
sters  in de derby tegen Akkrum in de slotminuten een zwaarbe-
vochten punt uit het vuur te slepen. Oldeboorn was  daardoor uit-
eindelijk de morele winnaar van een duel dat door Akkrum bijna 
negentig minuten lang werd gedomineerd. 
Akkrum liet vanaf de eerste minuut zien dat het duidelijk voor drie 
punten naar Oldeboorn was  gekomen. In een hoog tempo werd 
veelvuldig de aanval gezocht en de Boarnsters  hadden hier zicht-
baar moeite mee. Door het inschuiven van laats te man Sybren 
Hoekstra c reëerde Akkrum een man meer s ituatie op het midden-
veld en daar werd met name in de eerste helft dan ook de slag 
gewonnen door de Akkrumers . Toch werd Akkrum in de beginfase 
niet echt gevaarlijk. De eers te de bes te mogelijkheid voor de 
Boarnsters  was echter meteen raak. René van Kalsbeek werd over 
de rechterkant weggestuurd en haalde onverwacht en ziedend 
hard uit. Akkrum doelman Geertsma had geen antwoord op het 
schot dat prachtig in de bovenhoek vloog, 1-0 . Akkrum raakte door 
de tegentreffer echter niet van s lag en ging vrolijk door met het 
zoeken van de aanval. Al snel werd het gelijk toen er bij Oldeboorn 
teveel mensen voor de bal waren en Akkrum over hun rechterkant 
gemakkelijk kon doorbreken. Voor het doel stonden drie spelers  
volledig vrij, waarvan Erwin Knol uiteindelijk simpel kon afronden, 
1-1 . Niet lang daarna was  het wederom raak voor Akkrum. Olde-
boorn doelman Siep Bangma kwam ver uit zijn doel om een hoge 
bal weg te koppen. H ij deed dat verder prima, maar omdat Jan 
Hendrik van der Wal vervolgens  de bal verspeelde, kreeg Erwin 
Knol namens  Akkrum de gelegenheid om de bal met een mooie 
boog in het verlaten doel te schieten, 1-2 . Odeboorn kon hier aan-
vallend weinig tegenover s tellen. Het kreeg alleen mogelijkheden 
uit vrije trappen nabij het zestienmetergebied, maar zowel Siete 
Veenstra als  René van Kalsbeek wisten hieruit niet te scoren. Om-
dat Oldeboorn af en toe grossierde in fouten kon nog voor rust de 
akkrumer topscorer N iek Roorda ook zijn doelpuntje meepikken. 
Hij profiteerde van een mistrap van Martin Meester en maakte het 
buitenkans je beheers t af, 1 -3 . Dit was tevens  de rus tstand. In de 
rus t verving trainer Henk Hoeks tra de ongelukkig spelende A rnold 
Hobma en Jan Hendrik van der Wal voor Johannes  Watzema en 
Wietse Huisman Szn. Hierdoor kreeg Oldeboorn iets  meer grip op 

Oldeboorn 1 
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de wedstrijd en gaf het aanzienlijk minder kansen weg. Zelf creëer-
den de Boarnsters  ook weinig, maar met veel strijdlust werd wel ge-
probeerd om het de sterkere Akkrumers  nog moeilijk te maken. Hal-
verwege de tweede helft had dit resultaat, toen René van Kalsbeek 
op weergaloze wijze op de linkerkant twee man passeerde. Zijn voor-
zet werd via Wietse Huisman Wzn en Johannes  Watzema verlengd 
tot bij Siete Veenstra, die via een Akkrumer been de bal over doel-
man Geertsma in het doel schoot, 2-3 . De Boarns ters  waren opeens  
terug in de wedstrijd en bleven hard knokken voor een nog beter 
resultaat. Akkrum bleef echter de beter voetballende ploeg en leek 
via Frido Boersma de wedstrijd alsnog te bes lissen, zijn zwakke inzet 
werd echter van de lijn gehaald door Wietse Huisman Wzn. Zo ble-
ven de Boarnsters  erin geloven en waren via een vrije trap van Siete 
Veenstra op de paal al dichtbij de gelijkmaker. In de s lotfase werd 
echter alles  of niets  gespeeld door Oldeboorn, waar René Spinder de 
geblesseerde Ate Bergsma inmiddels  had vervangen. Een hoge voor-
zet vanaf de zijkant werd door Akkrum keeper Michel Geertsma uit-
stekend geplukt. In plaats  van rust te bewaren koos  de doelman 
voor een snelle voortzetting en probeerde met een verre trap de 
spitsen te bereiken. Op het moment van trappen stond hij echter 
buiten het zes tienmetergebied en scheidsrechter Visser floot daarom 
terecht voor een handsbal. Siete Veenstra krulde vervolgens  de toe-
gekende vrij trap schitterend in de bovenhoek en redde daarmee een 
punt voor de Boarnsters  en eindigde de enerverende derby in 3-3 . 
Volgende week speelt Oldeboorn een belangrijke thuiswedstrijd voor 
de tweede periode tegen MKV ’29. 
Wietse Huisman 

Oldeboorn en MKV schieten niets op met gelijkspel  (21  maart) 

Afgelopen zondag stond de inhaalwedstrijd Oldeboorn-MKV’29 op het 
programma. Een wedstrijd die mee telt voor de tweede periode, 
waarin beide ploegen nog kans  maakten om de periodetitel te win-
nen. Oldeboorn kon bij wins t zelfs  de periodetitel al grijpen, maar 
dan moest een andere concurrent: DTD wel verliezen van Harlingen. 
Zover kwam het echter niet, omdat Oldeboorn bleef steken op 0-0  en 
DTD wis t te winnen van de koploper. 
De Boarnsters  begonnen wat aarzelend aan de wedstrijd. De organi-
satie was  in de eers te minuten nog niet in orde en MKV  kreeg al 
meteen een enorme kans  om de score te openen. Tot twee keer toe 
wisten de Boarnsters  de bal echter van de lijn te halen en bleef een 
treffer uit. Na deze kans kreeg Oldeboorn meer vat op de tegenstan-
der en was  in het vervolg van de eerste helft ook de betere ploeg. 
Het speelde gedurfd en zocht veelvuldig de aanval. De beide spitsen 
Ate Bergsma en René van Kalsbeek waren continu aanspeelbaar en 
daardoor moeilijk te verdedigen door MKV . Na een prachtige ac tie 
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over de linkerkant legde Ate Bergsma de bal panklaar voor de op-
gekomen Bart de Vreeze, die de goede kans  vervolgens  over het 
doel schoot. Even later kreeg De Vreeze weer een honderd procent 
kans , maar kreeg de bal van dichtbij niet langs  de doelman van 
MKV. Ook René van Kalsbeen had moeten scoren toen hij prima 
werd vrijgespeeld en alleen voor de doelman opdook, maar liet dat 
na. Hoewel Oldeboorn het betere van het spel had, kwam MKV er 
ook af en toe gevaarlijk uit. De behendige spelers  voorin werden 
echter niet echt gevaarlijk en een doelpunt van spits  Wibo Brouwer 
werd vanwege een overtreding terecht afgekeurd. Bij rust was  de 
stand dan ook nog s teeds  0-0 . Na rust een heel ander spelbeeld. 
Oldeoorn kwam met name in de beginfase onder druk te staan. 
MKV schoof regelmatig van achteruit een speler door en de Boarn-
sters  hadden hier niet echt een antwoord op. De ploeg bleef echter 
wel keihard knokken en streed voor iedere meter. Bovendien werd 
er ondanks de druk achterin niet veel weggegeven. De bes te kans  
voor MKV kwam uit een klutssituatie, maar werd gelukkig voor Ol-
deboorn naast geschoven. Sporadisch kwamen de Boarnsters  er 
nog uit en kregen via Siete Veens tra nog een aardige kans  uit een 
voorzet van Douwe Hein Akkerman, maar de doelman wist de inzet 
te keren. In de slotfase moest de geblesseerde Douwe Hein Akker-
man zich laten vervangen door Johannes  Watzema. MKV  bleef tot 
het einde de wat betere ploegen, en hoewel bij sommige Bo-
ransters  de krachten inmiddels aardig waren weggevloeid bleef 
Oldeboorn verdedigend tot het einde redelijk eenvoudig overeind 
en gaf het niets  meer weg. Met de 0-0  einduitslag schieten beide 
ploegen weinig op, maar gezien het wedstrijdbeeld was  het een 
terechte uitslag. V olgende week spelen de Boarns ters  de lastige 
uitwedstrijd tegen het goed presterende Oosterlittsens . 
Wietse Huisman 

Oldeboorn haakt af  voor rechtstreekse promotie (28  maart) 

Om aansluiting te houden met de top van de ranglijst moest Olde-
boorn de uitwedstrijd bij Oosterlittens  eigenlijk winnen. A nders  zou 
de vierde plaats ,die recht geeft op rechtstreekse promotie, te ver 
uit het zicht verdwijnen. Dat het geen gemakkelijke opgave zou 
worden was  wel duidelijk, omdat Oosterlittens  voor de Boarnsters  
altijd een lastige tegenstander is  en bovendien is  de ploeg de laat-
ste weken behoorlijk op dreef en stond het voorafgaand aan deze 
wedstrijd op de derde plaats . 
Hoewel Oldeboorn nog s teeds  verre van compleet was , deed men 
in de wedstrijd weinig onder voor Oosterlittens . De Boarnsters  be-
gonnen redelijk goed aan de wedstrijd en hadden een licht over-
wicht in de beginfase, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Na 
ongeveer een kwartier begon Oosterlittens  wat meet het heft in 
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handen te krijgen, maar ook de Littensers  c reëerden geen uitge-
speelde kansen. Oldeboorn straalde geen moment uit dat het voor 
zijn laatste kans  op rechts treekse promotie vocht. De meeste per-
soonlijke duels  gingen verloren en ook in de passing mislukte veel, 
hoewel ook het moeilijk bespeelbare veld daarvan een oorzaak 
was . Overigens deed Oosterlittens  weinig met het kleine overwicht 
wat ze hadden. Na een halfuur spelen kwam Oosterlittens  heel 
goedkoop aan een voorsprong, toen Martin Meester te kort terug-
speelde op doelman Siep Bangma en daarbij Edward Terra een niet 
te missen kans  schonk, 1-0 . Kort daarna waren de Littensers  dicht-
bij hun tweede treffer, maar men kwam net een teenlengte te kort 
om een lage voorzet binnen te tikken. Verder kregen beide ploe-
gen voor rust geen mogelijkheden meer en was  het bij rust 1-0 . 
Na de thee begon Oldeboorn wat feller te spelen en probeerde de 
opgelopen achters tand weer ongedaan te maken. Het was echter 
Oosterlittens  dat de eers te mogelijkheden kreeg en ook dichtbij 
een treffer was . Doelman Bangma wist de inzet echter te keren en 
had even later geluk toen een vrije trap tegen de lat werd gescho-
ten. In het restant van de wedstrijd gaven de Boarns ters  achterin 
niets  meer weg en was  het een aantal keren nog dichtbij de gelijk-
maker. T rainer Henk Hoekstra had toen Ate Bergsma inmiddels  
naar de kant gehaald voor Jan Hendrik van der Wal. De voorhoede 
van Oldeboorn kreeg deze wedstrijd geen poot aan de grond bij de 
verdedigers  van Oosterlittens . De Boarnsters  wisten dan ook wei-
nig kansen te c reëren en moesten hopen dat een spelhervatting of 
een lange bal een keer goed zou vallen. De eerste mogelijkheid 
voor Oldeboorn was  een schot van Siete Veenstra, dat in de doel-
mond geblokt werd. B-junior Ronnie P oepjes  mocht even later zijn 
competitiedebuut maken bij Oldeboorn en verving Arnold Hobma 
In de slotfase werd eerst een inzet van Jan Hendrik van der Wal 
door Oosterlittens van de lijn gehaald en in de laats te minuut ge-
beurde hetzelfde bij een kopbal van Wietse Huisman Wzn. H ierdoor 
sleepte Oosterlittens de overwinning uit het vuur. De Boarns ters  
hadden op basis  van het wedstrijdbeeld wel recht gehad op een 
punt, maar de ploeg dwingt op dit moment te weinig kansen af om 
tot scoren te komen. Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen 
Udiros . 
Wietse Huisman 

Oldeboorn grijpt naast tweede periodetitel (11  april) 

Oldeboorn had in de inhaalwedstrijd tegen DTD de kans  om nog 
wat van dit seizoen te maken. Bij een overwinning zouden de 
Boarnsters  namelijk de tweede periodetitel in de wacht slepen en 
daarmee verzekerd zijn van de nacompetitie. Bij elk ander resul-
taat zou tegenstander DTD de beste papieren hebben voor het 
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winnen van de tweede periode. 
Omdat Oldeboorn door een serie slechte resultaten na de winter-
stop ook nog steeds  niet helemaal veilig is , waren ook op dat ge-
bied de punten zeer welkom. Zover zou het helaas  niet komen, 
omdat DTD in deze wedstrijd het nodige geluk en scheids rechter 
Hagenouw aan hun zijde hadden. 
De ploeg uit Jelsum begon wel het beste aan de wedstrijd en had 
een overwicht in de beginfase. Oldeboorn had het achterin echter 
aardig onder controle en gaf weinig weg. Na de openings fase wa-
ren de Boarnsters  gelijkwaardig aan de tegenstander, maar de 
ploeg heeft dit seizoen erg veel moeite met het c reëren van kan-
sen en werd dan ook zelden gevaarlijk. Een onschuldig duel om de 
bal net buiten het Boarns ters  strafschopgebied werd Oldeboorn 
vervolgens  fataal. Wietse Huisman Szn kwam licht in aanraking 
met zijn directe tegenstander zonder dat er sprake was  van een 
overtreding. Als  enige van alle mensen die op het sportcomplex 
aanwezig waren zag scheids rechter Hagenouw een overtreding en 
wist in al zijn wijsheid ook nog eens  mede te delen dat deze bin-
nen het strafschopgebied was  gemaakt, penalty dus . Deze werd 
feilloos  benut en de Boarnsters  zagen tegen een onterechte ach-
terstand aan en moesten dus  op jacht naar de gelijkmaker. Wietse 
Huisman Wzn was  daar even later dichtbij uit een vrije trap van 
Siete Veenstra, maar zijn kopbal werd met een geweldige reactie 
door de doelman van DTD uit de bovenhoek gehaald. De Boarn-
sters  kwamen s teeds  beter in de wedstrijd en zetten meer druk 
naar voren. In de laatste minuut voor rust leverde dit resultaat op, 
toen Douwe Hein Akkerman doorbrak over links en met een uitste-
kende voorzet bij de tweede paal Johannes  Watzema vond, die 
prachtig diagonaal via de paal binnen kopte, 1 -1 . 
Na de thee was  Oldeboorn de betere ploeg, maar het probleem is  
en blijft steeds  maar weer het c reëren van doelrijpe kansen. Dit 
kwam natuurlijk ook door het goede verdedigen aan de kant van 
DTD. Toch bleven de Boarnsters vechten voor die zo broodnodige 
overwinning en bleven de aanval zoeken. V rijwel alle persoonlijke 
duels  werden na rust door Oldeboorn gewonnen, maar echte kan-
sen leverde het niet op. Johannes  Watzema was  nog het dichtst bij 
een doelpunt, maar schoot vanuit een moeilijke hoek over het 
doel. Kort daarna kregen de Boarnsters weer een tegenvaller te 
verwerken, toen Bart de Vreeze uitviel met een enkelblessure die 
hem waarschijnlijk de rest van het seizoen zal kos ten. Hij werd 
vervangen door Klaas  Hartmans , die na lang blessureleed zijn ren-
tree maakte. Even later dupeerde René van Kalsbeek zijn ploeg 
door volkomen onnodig zijn tegens tander na te trappen en met 
rood van het veld werd gestuurd. Daardoor moest Oldeboorn de 
slotfase met tien man uitspelen en kwam het wat meer onder druk 
te staan. Uit een hoekschop profiteerde DTD hiervan, toen een niet 
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eens  goed geraakte kopbal tussen een aantal spelers  door en via 
de paal het doel in s tuiterde, 1-2 . Volkomen tegen de verhouding 
in, maar bij DTD maalde niemand daarom. Oldeboorn probeerde in 
de res terende minuten nog van alles , maar het mocht allemaal niet 
baten. Wederom een zure nederlaag voor de Boarnsters , die don-
derdag a.s . revanche moeten zien te nemen in de thuiswedstrijd 
tegen Udiros . 
Wietse Huisman 

4e klasse A  (tussenstand) 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Harlingen 1 18 15 1 2 46 59 19 0 

2 Irnsum 1 18 10 2 6 32 32 27 0 

3 DTD 1 17 8 6 3 30 35 17 0 

4 Oosterlittens 1 17 9 3 5 30 29 25 0 

5 Akkrum 1 18 8 6 4 30 38 31 0 

6 Aengwirden 1 19 7 4 8 25 42 41 0 

7 Rood Geel 1 19 6 5 8 23 33 42 0 

8 Oldeboorn 1 18 6 4 8 22 25 27 0 

9 MKV'29 1 18 5 3 10 18 33 42 0 

10 Sport Vereent 1 17 5 2 10 17 27 38 0 

11 Udiros 1 17 5 0 12 15 26 41 0 

12 Gorredijk 1 18 3 4 11 13 15 44 0 
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Oldeboorn 3 

6e klasse  (tussenstand) 
# Team G W GL V P DPV DPT PM 
1 Renado 4 15 13 2 0 41 56 15 0 
2 Renado 5 15 11 3 1 36 50 24 0 

4 VWC 3 15 11 1 3 34 65 24 0 

3 Aengwirden 4 16 10 2 4 32 54 36 0 
5 Bakhuizen 4 16 10 0 6 30 75 36 0 

6 GAVC 4 12 5 2 5 17 26 36 0 
7 Lemmer 3 17 5 0 12 15 36 56 0 

8 Langweer 2 14 4 2 8 14 31 29 0 
9 FFS 4 14 4 1 9 13 30 46 0 

10 Joure SC 5 15 2 2 11 8 19 57 0 

11 Oldeboorn 3 14 1 4 9 7 29 73 0 
12 Gersloot 1 11 1 1 9 4 17 56 0 
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Friesland 5 - VV Oldeboorn 4  (14  maart) 

Na een lange winterstop van ongeveer drie maanden mochten de man-
nen van Klaas  Akkermans  dan eindelijk weer los.  
Tegen het nog puntloze Friesland 5 , dit moest een opwarmertje wor-
den voor de topper van volgende week zondag tegen SC Joure. O m uw 
geheugen even op te frissen Oldeboorn 4  is  in december 
“Herbstmeister” geworden. De eerste wedstrijd van het seizoen werd 
nog jammerlijk verloren maar in het vervolg van de competitie werd 
een serie neergezet van louter  overwinningen. Dit resulteerde in 
weliswaar een gedeelde eerste plaats  op de ranglijs t maar toch Herbst-
meister ist Herbstmeis ter. 
Tot zover de voorgeschiedenis  terug naar Leeuwarden waar Friesland 5  
ons  al op zou wachten met trillende knietjes  ,echter niets  was  minder 
waar, er was nog geen speler van Fries land te bekennen. Navraag bij 
de kantine juffrouw leerde ons  dat wij in ons  jeugdig fanatisme( of wa-
ren het de zenuwen) één uur te vroeg waren. De warming up begon 
derhalve met nog  een paar bakkies  koffie het doornemen van de op-
stelling en natuurlijk het wel en wee van de PP vd Feer Bokaal. Dit met 
name is  een hot item voor de middenvelders  van Oldeboorn 4 , die er 
een eigen competitie op na houden daar deze moeilijk scorende jon-
gens  mijns inziens  nooit deze bokaal zullen winnen. Na dit slappe ge-
ouwehoer werd dan eindelijk de ruim zittende spijkerbroek en trui ver-
vangen voor het altijd strak zittende c lubtenue en kon er begonnen 
worden aan een uitgebreide warming up. Na twa kear op en del en 
vooral veel rekwerk kon er begonnen worden met de wedstrijd. 
Deze begon gezapig, het is  na drie maanden al las tig de namen van je 
teamgenoten te onthouden laat s taan ze ook nog de bal goed toe te 
spelen. Voor rust kon Oldeboorn 4  dan ook geen grote kansen creëren 
behoudens  een paar schoten van afstand. Friesland kreeg daarentegen 
wel één kans  maar keeper Walter redde bekwaam. Vlak voor rus t 
kwam Oldeboorn 4  wel op voorsprong na een mooie aanval over rechts  
afgrond door Cees . Deze 0-1  voorsprong werd meegenomen de rust in. 
Na  de thee was  Oldeboorn 4  heer en meester, de bal naar iemand 
spelen met eenzelfde kleur hemdje ging steeds  beter, dit resulteerde in 
diverse kansen die echter nog niet benut werden. Zoals  wel vaker nam 
August ( All time topscorer PP vd Feer bokaal) Oldeboorn 4  bij de hand 
door de 0-2 te scoren door de keeper met een hard schot in de korte 
hoek te verrassen. Kort daarna s ierde Wiebe Veenstra zijn rentree op 
met een mooie goal 0-3  Hierna was  het verzet van Friesland gebroken 
en regende het kansen voor Oldeboorn 4 .Cees  kon de 0-4  scoren met 
een schotje van de zestien meter. Het hoogtepunt van deze morgen 

Oldeboorn 4 
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moest toen nog komen. Als  opkomende back zag Albert zijn kans  
schoon,vanaf een meter of twintig zag Albert de keeper te ver voor 
zijn goal s taan, zijn schot gedragen door de wind  vloog over de kee-
per strak in de kruising. 0-5  . Dat Friesland daarna de 1-5  nog maakte 
mocht de pret niet drukken. De eerste drie punten na de winterstop 
zijn weer binnen. Volgende week SC Joure 7  zoals  gezegd de topper 
er kan nog een week getraind worden op automatismen in de hoop 
dat we dan ook de drie punten mee naar huis  nemen. 
Met vriendelijke sportgroet, 
Cees  Reitsma  

Oldeboorn 4 – Drachten (28  maart) 

Na een kort nachtje moesten we zondag 28 maart spelen tegen 
Drachten. Vanwege het verlies  van vorige week tegen Joure mochten 
we vandaag niet verliezen. Nog steeds  hebben we kans  op het kampi-
oenschap maar het vertrouwen kreeg vorige week wel een knikje. 
Maar toch 2  wedstrijden verloren en de rest gewonnen, je kunt moei-
lijk spreken van een slecht seizoen. We krijgen Joure ook nog thuis  
dus  de res t winnen en ons  doelsaldo goed opvijzelen en je kunt zo-
maar kampioen zijn. Net zo als  alle wedstrijden kwamen we weer 
moeilijk op gang maar was het August Faber (wie anders) die de 1-0  
liet aantekenen. Het duurde echter niet lang of Drachten kwam langs-
zij via een kopbal. Waar was  op dat moment onze linksback?? Voor de 
rus t was  het echter August die met rechts!!!! de bal in de kruising 
schoot. Alweer een schitterende goal van onze linksvoor. In de pauze 
kregen we nog enkele tactische tips  van onze leider (Klaas Akker-
mans) . Harke kwam in het veld voor Jan v/d W. Binne moest eers t 
nog even een warming-upje doen, hij zou later in het veld komen voor 
Willie. Na vele kansen verknald te hebben was  het Sybrand die voor 
de belangrijke 3-1  scoorde.  Drachten kreeg geen enkele kans  meer 
en wij verzuimden om meer afstand te nemen. Met name onze mid-
midden kreeg leuke kansen maar met 1  blauw oog word het zicht 
blijkbaar ook minder want hij faalde nog al eens . De 4-1  werd ge-
maakt door de schrijver van dit stukje waarvoor hij overigens wel een 
sliding voor nodig had. Verdikkeme na zoveel jaren in de spits  nu ein-
delijk een goal waardoor ik ook nog smerig werd. Heeft douchen ook 
eens  echt zin. Na nog vele kansen te hebben gemist waren Pieter en 
Robert (eindelijk) ook nog succesvol en werd de eindstand 6-1. Nu 
maar hopen dat Joure nog eens  wat puntjes laat liggen en houd Sur-
huisterveen in de gaten. Volgende week naar MKV. Ook daar gaan we 
hopelijk winnen, ook nog een mooie tijd (09.15 uur) zodat we mooi op 
tijd zijn voor de wedstrijd Oldeboorn 1  –  UDIROS 1. Daarna nog een 
pintje, Moeke de Bruin, Urban Jungle Band en dan s tijf naar bed.  
Groetjes  Harm. 
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6e klasse BF  (tussenstand) 
# Team G W GL V P DPV DPT PM 
1 Joure SC 7 15 14 0 1 42 77 25 0 

2 Oldeboorn 4 16 14 0 2 42 82 32 0 
3 Surhuisterv een 3 14 11 1 2 34 56 27 0 

4 Oerterp 5 14 9 0 5 27 48 29 0 

5 Heerenv een 7 15 8 1 6 25 56 45 0 

6 DIO Oosterwolde 4 14 8 0 6 24 42 40 0 

7 Akkrum 4 15 7 0 8 21 58 37 0 

8 ODV 3 14 6 0 8 18 36 44 0 

9 MKV'29 7 15 4 0 11 12 32 54 0 

10 Drachten 7 15 3 0 12 9 25 64 0 

11 Jubbega 5 15 2 0 13 6 32 101 0 

12 Friesland 5 14 1 0 13 3 16 62 0 
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Het gaat goed met onze economie. 

Alleen…..de bananenhandelaar is  de pisang en de tabakshandelaar 
de sigaar, de bakker verdient geen droog brood meer en de heren-
mode is  de das  omgedaan, de lampenwinkeliers  zien de toekomst 
donker in en de scheepvaart is  de wind uit de zeilen genomen, me-
nige slager heeft het bijltje er bij neergelegd, terwijl de kousenfa-
brieken er geen gat meer in zien. De horlogemakers  zoude de tijd 
terug willen zetten, de poeliers zijn het haas je, de confectie-
indus trie moet er een mouw aanpassen en de tuinders  heeft men 
knollen voor citroenen verkocht. De binnenschippers  zijn aan lager 
wal geraakt,de s toelmatters  zien het niet meer zitten en de chauf-
feurs  zijn de macht over het s tuur kwijt, omdat de wegen aan de 
belasting bezweken zijn. De wielrenners  komen niet meer rond en 
de badmeesters  kunnen het hoofd niet meer boven water houden. 
Masseurs  beginnen hem te knijpen, de bierbrouwers  zullen uit een 
ander vaatje moeten tappen, en voor de bioscopen valt het doek, 
de kwekers  zitten op zwart zaad. De schoorsteenvegers  staan op 
straat, de stratenmakers  kunnen wel op het dak gaan zitten, de 
mijnbouw graaft zijn eigen graf, de pijpenindustrie gaan de pijp 
uit, de NS is  het spoor bijster. De luchtvaartmaatschappij vliegen 
in de lucht en dat terwijl de metselaars  in de put zitten en de café-
houder het zat is……Zou het helpen als  de wapenindustrie inzag als  
er geen schot meer in zit???  
(overgenomen Korvo, clubblad V .C .R. en de Zwart Witten clubblad 
v.v. Oldeboorn 1977) 

Welvaart 
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VVOldeboorn is op zoek naar vrijwilligers  voor de volgende vacatures: 
 Vlaggenist 
 een vrijwilliger voor de administratie van de wedstrijden van 

het 1e elftal  
 een leider voor het 2e elftal 
 Redactieleden voor het krantje van volgend seizoen. 

Deze functie bes taat uit het verzamelen van kopij en vervolgens 
in elkaar draaien van het krantje.  
Ben je handig met de computer dan is  deze taak appeltje eitje 
voor je. 
Deze functie kan ook door 2  verschillende mensen ingevuld wor-
den, één verzorgt dan de inhoud en de ander de opmaak. 
Naast dat je de c lub er mee helpt, kan je dit werk natuurlijk ook 
perfec t op je CV plaatsen.  

 Enkele leden voor de jubileumcommissie voor de organisatie 
van een mooi jubileum feest 

Meer informatie over deze functies kunt u verkrijgen bij: 
Auke Bangma, 06-10796050 . 

Vrijwilligers gezocht 
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Oldeboorn B1 

3e klasse O  (tussenstand) 
# Team G W GL V P DPV DPT PM 
1 DWP B1G 15 10 3 2 33 53 22 0 

2 WTTC B1G 14 8 4 2 28 41 24 0 

3 Oldeboorn B1 12 7 2 3 23 41 15 0 
4 Wolv ega FC B2 15 7 2 6 23 47 24 0 

5 Aengwirden B1 14 6 2 6 20 43 33 0 

6 Read Swart B1 13 5 4 4 19 36 32 0 

7 Mildam B1 15 4 5 6 17 47 53 0 

8 Oudehaske B1 14 4 3 5 15 37 34 0 

9 Balk B2 13 4 3 6 15 29 45 0 

10 VWC B1 13 3 4 6 13 22 49 0 

11 Renado/VVI B2 14 0 2 12 2 16 81 0 
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Oldeboorn D1 – IJVC D2 (13 maart 2010 ) 

We moesten om 10:30 verzamelen in de box. O m 11:00 moesten 
we beginnen. 
Al snel stonden we 1-0  achter, maar we gaven de moet niet op en 
kwamen gelijk. 
Toen werd het 2-1  en toen ook de 3-1 , maar ze kwamen nog terug 
naar 3-2  dat was  de rusts tand. Toen hadden we wind mee en ging 
het erg goed. 
Yannick knalde nog een keer op de paal, kort daarna stonden we 
7-2  voor en maaide Sietse de 8-2  wat ook de eindstand was . 
De doelpuntenmakers  waren: Max: 2 , Sietse: 3 , Kim: 3  
Groet, Max, Kim en Floris 

Oldeboorn D1 

2e klasse CJ  

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 NOK D1 5 5 0 0 15 27 3 0 

2 VWC D1 5 4 0 1 12 22 15 0 

3 Oldeboorn D1 5 2 1 2 7 21 13 0 

4 Balk D2 4 1 1 2 4 13 12 0 

5 Joure SC D4 5 1 0 4 3 7 28 0 

6 IJVC D2 4 0 0 4 0 5 24 0 
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Oldeboorn E1 

1e klasse CD 
# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 IJVC E2 5 5 0 0 15 44 7 0 

2 ONS Sneek E3 5 4 0 1 12 38 8 0 

3 Makkum E2 5 3 0 2 9 22 16 0 

4 Oldeboorn E1 5 2 0 3 6 10 31 0 

5 Gorredijk E4 5 0 1 4 1 11 34 0 

6 Jubbega E4 5 0 1 4 1 9 38 0 
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Joure sc f  7—Oldeboorn f1 (13 maart 9uur) 

De F-jes  moesten voetballen tegen Joure. 8  uur vertrokken we. 
dit was de eerste wedstrijd na de winter s top. het moet wel weer ff 
wennen. Ik was  een beetje seenewagtig. 
Bij rus t was het 3--1  We hebben goed gevoetbalt. Het was  heel 
spannent. gelukkig hebben we gewonen me 2—3 
groetjes  Sietse Hofs tra 

Oldeboorn F1—Oosterlitens F2 (3  april) 

3  april hadden we gevoetbald tegen oosterlittens  f2 . 
De eerste helft stonden we 3-0  achter. 
De tweede helft had ons  team een goal gemaakt en oosterlittens  
nog twee goals  gemaakt en toen s tond het 5-1  en toen hadden wij 
verloren. 
Groetjes  Gerben 

Oldeboorn F1 – IJVC F2  (10 april) 

Zaterdagmorgen vroeg moesten we voetballen tegen IJVC . On-
danks  de kou was  het publiek weer in groten getale aanwezig. De 
eerste helft was  een gelijk opgaande wedstrijd waarin beide teams 
2  keer scoorden. Rust dus  2-2. 
De tweede helft was  voor IJVC, zij scoorden nog 2  keer en wonnen 
dus  met 2-4 . Volgende week nieuwe ronden, nieuwe kansen. 
Lars  Vink 

Oldeboorn F1 

1e klasse CC 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Oosterlittens F2 4 4 0 0 12 23 5 0 

2 IJVC F2 4 2 1 1 7 18 11 0 

3 Heeg F3 4 2 1 1 7 17 12 0 

4 Oldeboorn F1 4 1 0 3 3 8 16 0 

5 Joure SC F7 4 0 0 4 0 3 25 0 
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER  
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS.  
KNVB-INFOLIJN 0513-618998/TELETEKST PAG. 603 

Donderdag 15 April 2010 
18:45 Oldeboorn 1 - Udiros 1 

Zaterdag 17 April 2010 
14:00 Oldeboorn B1 - Aengirden B1 
11:00 Oldeboorn D1 - VWC D1 
11:50 Gorredijk E4  - Oldeboorn E1 
09:00 IJVC F2  - Oldeboorn F1 

Zondag 18 April 2010 
11:00 Oldeboorn 3 - VWC 3 
10:00 Oldeboorn 4 - Heerenveen 7 

Woensdag 21 April 2010 
18:45 WTTC B1  - Oldeboorn B1 

Zaterdag 24 April 2010 
12:15 Balk B2  - Oldeboorn B1 
09:00 IJVC D2  - Oldeboorn D1 
10:00 Oldeboorn E1 - IJVC E2 
09:00 Oldeboorn F1 - Joure SC F7 

Zondag 25 April 2010 
14:00 Sport Vereent 1  - Oldeboorn 1 
11:00 Oldeboorn 3 - Lemmer 3 
10:00 Oldeboorn 4 - Akkrum 4 

Woensdag 28 April 2010 
18:45 Oldeboorn B1 - Oudehaske B1 

Zaterdag 1 Mei 2010 
14:00 Oldeboorn B1 - Renado/VVI B2 

Wedstrijdprogramma 
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Zondag 2 Mei 2010 
12:45 Voorwedstrijd: 
 Boarnsterhim  - Cambuur Dames <14 
 SamenSterk D’s 
14:00 Oldeboorn 1 - Irnsum 1 
12:00 Oldeboorn 3 - Joure SC 5 
10:00 Oldeboorn 4 - Jubbega 5 

Zaterdag 8 Mei 2010 
12:00 Mildam B1  - Oldeboorn B1 

Zondag 9 Mei 2010 
14:00 DTD 1  - Oldeboorn 1 
14:00 Langweer 2  - Oldeboorn 3 
10:00 Surhuisterveen 3  - Oldeboorn 4 

Zondag 13 Mei 2010 
12:00 Oldeboorn 3 - Renado 4 
10:00 Oldeboorn 4 - Oerterp 5 
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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. 
 

Zaterdag Ouder van:  
 ‘s ochtends  ‘s middags  
 tot 13.00 uur vanaf 13.00 uur 
Zat 17 april vanaf 10  uur 
 F.C rone & Y .de Jong 
Zat 24 april vanaf 8  uur S.Brak & 
 G.Bouma & R.van Santen S.Jelsma 
Zat 15 mei vanaf 10  uur 
 K.Brak & N.Bangma 
Zat 22 mei evt inhaal va 8  uur 
 J.Oosterbaan &  
 S. de Vries 
Zat 29 mei vanaf 8  uur 
 A.Wierda & L.Vink 
Zondag ‘s ochtends  ‘s middags  
 vanaf 09.00 uur vanaf 13.00 uur 
Zon 18 april Evt Inhaal Evt Inhaal 
 Bea Rijks  & Wieb Zandberg & 
 Petra Braam Jitske Fokkema 
Zon 25 april Siep Bangma & Jan Visser & 
 Marten Meester Griet Valk 
Zon 9  mei Evt Inhaal Evt Inhaal 
  Tietie Faber 
  Marie Poepjes  
Zon 16 mei Johannes  Nijdam Pieter Poepjes  
 Bauke Paul Kleefstra Patrick Antonissen 

 

Kantinedienst 
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Er mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf  
voor vervanging te zorgen!! 
Kantinedienst “to do’s ”: 
 kwart voor negen kas en s leutels  ophalen bij Binne Ooster-

baan 
 koffie zetten (zorg voor voldoende koffie vooral vanaf 13.00) 
 scheidsrechter vragen wat hij wil drinken (voor alle wedstrij-

den) 
 gehaktballen klaarmaken (zondag) 
 thee in de rust 
 zorg dat koelkasten bijgevuld zijn/blijven 
 als  er produc ten opgemaakt worden of ontbreken graag 

melden of opschrijven 
 uiterlijk 18.00 (of een uur na de laatste wedstrijd ) de kanti-

ne afsluiten en netjes  achterlaten 
 kas  en sleutels  terugbrengen naar Binne Oosterbaan 
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NAAM elftal DPT 
A.Faber Vierde 27 
P .Poepjes Vierde 18 
R.van Steinvoorn Vierde 12 
C .Reitsma Vierde 11 
Joh.T ijsma Derde 10 
H.Oosterbaan Vierde 10 
S.Oosterbaan Vierde 10 
K.Hartmans Eerste 9  
R.van Kalsbeek Eerste 6  
S.Veenstra Eerste 6  
W.Huisman Wzn Eerste 6  
Joh.Watzema Eerste 5  
A.Bergsma Eerste 4  
B.P .Kleefstra Eerste 3  
T .Tjoelker Derde 3  
R.v. Warmerdam Derde 3  
W.v/d Brink Vierde 3  

NAAM elftal DPT 
D.H.Akkerman Eerste 2  
R.Faber Tweede 2  
P .Antonissen Tweede 2  
T .de Jong Derde 2  
R.Poepjes Derde 2  
A.Watzema Derde 2  
Joh.N ijdam Eerste 1  
A.Oosterbaan Eerste 1  
T .Proot Eerste 1  
N.van Kalsbeek Tweede 1  
R.Spinder Tweede 1  
A.Vink Tweede 1  
A.de Jong Derde 1  
W.van Maren Vierde 1  
A,N ijholt Vierde 1  
B.Oosterbaan Vierde 1  
W.V eenstra Vierde 1  

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 



 

De Zwart Witten • April 2010 • 25  De Zwart Witten • September 2007 • 2533  



 

26  • De Zwart Witten • April 2010 


