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Jaargang 51 nummer 6 

Keeper mist hele team in de mist 

 
Een Engelse doelman heeft tien minuten in de mist doorgespeeld, niet 

wetende dat de wedstrijd gestaakt was vanwege de dichte mist. 

Richard Siddall, die niet verder kon kijken dan zijn strafschopgebied, nam 

aan dat iedereen aan de andere kant van het veld bezig was. Hij had het pas 

door toen een supporter hem vertelde dat de wedstrijd tussen Stocksbridge 

Steels en Witton Albion al na dertig minuten was afgeblazen. 

Richard meldde: "Ik had er geen idee van. Ik stond daar maar te wachten 

totdat er een speler uit de mist zou opdoemen." 

Zijn manager Wayne Biggins, een voormalig Sheffield Wednesday speler, 

zei: "Wij zaten al aan de thee. Niemand wist waar Richard was, totdat we 

beseften dat hij nog steeds op het veld moest staan." 

 

KOPY INLEVEREN VOOR dinsdag 30 november 



  

Overzicht 
Na een weekendje “uitblazen” langs de kust roept al heel snel weer 

“de plicht” (overigens van meerdere kanten)….Op de hotelkamer 

vanochtend nog even snel de mail doorgenomen, en ja hoor de 

razende reporter had nog wat nieuwtjes voor me. De afgelastingen 

volgen elkaar nu spoedig op. Een uiterst karig programma de 

afgelopen 2 weken. Zo hebben Oldeboorn 3 en 4 de schoenen in het 

vet kunnen houden. Er waren er ook slechts 3 jeugdwedstrijden. Te 

beginnen op 6 november j.l. De topper in Aldeboarn tussen koploper 

Oldeboorn C1 en QVC uit Stavoren werd helaas door de thuisclub 

verloren. Door de uitslagen van het afgelopen weekend zijn onze 

jongens dan ook gelijk afgezakt naar de 4
e
 plaats. De verschillen 

tussen de bovenste 4 ploegen blijven wel heel erg klein, zodat deze 

competitie langzaam naar een climax gaat toegroeien. Zoals coach 

Steven Mc. Laren al zei; “stay focussed and keep concentrated”, 

oftewel zoals we hier gewoon zeggen “gewoan de harses der by 

halde”, dan komt het helemaal goed. Blijft spannend! Komende 

zaterdag de uitwedstrijd tegen Woudsend C1, ook 1 van de 

koplopers. Een overwinning aldaar zou prima zijn. Een week later 

staat er geen wedstrijd op het programma. Is overigens voor alle 

teams een inhaalweekend. Oldeboorn D1 kon het op 6 november 

niet bolwerken in Oudemirdum tegen NOK D2. Het werd 5-1. Zo 

blijven ze koploper van de onderste 3, en daar zal komende zaterdag 

ook geen verandering in komen. Dan wacht de zware uitwedstrijd 

tegen TOP‟63 D1, oftewel de koploper van de bovenste 3. Maar 

waren het niet onze jongens die tegen Nieuweschoot een geweldige 

stunt uithaalden, door de toenmalige ongeslagen koploper de eerste 

nederlaag toe te brengen? Ter info; TOP ‟63 heeft ook nog geen 

wedstrijd verloren, dus…..Oldeboorn E1 is volledig uitgerust na 2 

vrije weekenden en gaan komende zaterdag in de thuiswedstrijd 

tegen Waterpoort Boys ook voor een stunt zorgen. De bondscoach 

zegt: twee-nul…Oldeboorn F1 heeft de koppositie te pakken en gaat 

rechtstreeks voor het kampioenschap. Afgelopen zaterdag werd Thor 

met maar liefst 15-0 verpletterd. Zaterdag komt de combinatie 

Renado/VVI op bezoek, en ook hier verwacht ik geen problemen. De 

koppositie zal worden verstevigd. Oldeboorn 2 wist op 7 november 

j.l. wederom niet te winnen. MKV ‟29 3 was met 4-1 te sterk. Door 



  

dit resultaat heeft men nu de rode lantaarn in het bezit. Om deze weer 

over te dragen aan MKV, zal men komende zondag De Walden 2 in 

een thuiswedstrijd moeten verslaan. Lijkt me niet onmogelijk. We 

rekenen op jullie. Oldeboorn 3 speelt komende zondag de 

onvervalste derby tegen Akkrum 4. De thuiswedstrijd begint om 

10.30 u. en om 12.15 u. staan niet alleen de pinten weer koud, maar 

zijn ze ook 3 punten rijker, en wat nog belangrijker is, men is 

Akkrum voorbij op de ranglijst. Het legioen rekent op jullie!!! 

Oldeboorn 4 gaat weer voor een regelrechte topper. Als koploper 

ontvangt men Mildam 3, de nummer 3 van de ranglijst. Overigens 

staan de bovenste 6 ploegen in de competitie binnen 1 punt van 

elkaar. Een geweldig spannende competitie. De “Oldies” kunnen 

zondag goeie zaken doen door er een overwinning uit te slepen. 

Aanvang 10.00 u. Oldeboorn 1 heeft, zoals het gehele seizoen al, 

weer 2 wisselende wedstrijden gespeeld. Kansloos verloren in de 

uitwedstrijd tegen Renado (5-2), om vervolgens thuis weer te winnen 

van Jubbega met 3-2. De onderste regionen heeft men ietwat 

verlaten. De 9
e
 plaats op de ranglijst is momenteel hun deel, maar 

slechts 3 punten los van de nummer 12. Komende zondag is een 

overwinning bij de Pietje Bell van de competitie, ODV uit 

Wijnjewoude, wel noodzakelijk om de kloof dusdanig te vergroten 

met de nummer laatst. Dit kan dan 11 punten worden (met overigens 

2 wedstrijden meer gespeeld), en geeft wat meer lucht. Iedereen weer 

veel succes gewenst en bovenal uiteraard ook weer veel plezier, en 

maak vooral niet de volgende fout; “Weet je, Trudy, als ik zo‟n 

voetbalwedstrijd zie, vergeet ik alles‟….. „Ik heet Wendy‟……..Piet 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
Een supporter tegen de scheidsrechter: "Waar is je hond?" 

De scheidsrechter, verbaasd: "Ik heb helemaal geen hond." 

De supporter: "Wat? Blind en dan geen hond!?" 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 



  

Uit de Leeuwarder Courant  26 oktober 1985 

Auke,Frans en Klaas doen wat ik had moeten doen  
Ik hoorde vreemde geluiden. Stil", siste Klaas. De jongens luisterden 

aandachtig. Uit de verte klonk geronk van motoren tot hen door. ..Ze 

zijn op komst". Frans slikte iets weg. Zijn ogen met de hand tegen de 

felle zon beschermend, tuurde hij naar de bosjes in de verte, waar de 

hut van de onbekende stond. Ergens in de naaste omgeving knorde 

een wild zwijn. ,,Ik hoor stemmen. Commando's", fluisterde Auke. 

Zijn hart begon te bonzen. ,,Auto's. Ze zijn al op de zandweg. De 

motoren worden afgezet". ,,Kijk. Daar. Duitsers. Ze omsingelen de 

hut", stiet Frans uit. De jongens zagen grijsgroene gestalten over de 

heide rennen. Hun helmen glansden in het zonlicht ,,Onze man is ..." 

Het hameren van een machinegeweer 

deed Frans naar adem happen. Een lange 

Duitse soldaat greep naar zijn schouder. 

zwaaide als een dronken man heen en 

weer en sloeg toen voorover tegen de 

grond. Op hetzelfde ogenblik waren de 

andere Duitsers verdwenen, alsof de 

heide hen had opgeslokt. ..Ze gaan in 

dekking", stamelde Frans. Hij begon 

zachtjes te snikken. Fragment uit 

Veldslag op de heide. Over de Tweede 

Wereldoorlog zijn zo langzamerhand kasten vol boeken geschreven. 

Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de jeugd. In het 

julinummer van het weekblad Margriet werden de jeugdboeken van 

de Friese journalist/schrijver U. G. de Jong over de oorlog genoemd 

in de categorie "Grote Klasse". Het zesde deel van zijn jeugdserie 'De 

jonge geuzen is net verschenen. Opnieuw beleven de drie vrienden 

Auke, Frans en Klaas hun avonturen in oorlogstijd, De 

jeugdbibliotheek in Leeuwarden weet te melden dat de boeken veel 

gelezen worden Alle reden dus om eens te gaan praten met de 

schrijver. Thuis, in Goutum met een schitterend uitzicht over het land 

waar af en toe een reiger parmantig voorbijstapt, worden de 

herinneringen opgehaald. Uiltje Geert de Jong is in1925 geboren in 

Oldeboorn. Zijn vader was timmerman. Het bedrijf, een 

familiebedrijf waar heit na oerpake en pake het gereedschap ter hand 

nam, was vroeger een werf. ,,De HeIling was bekend in Oldeboorn. 



  

Na 1920 kwamen er steeds meer ijzeren schepen en werden er bij ons 

geen boten meer gemaakt. Maar ik weet nog wel dat ik als jongen in 

de schouwen moest zitten. Pake duwde hem af, en als hij niet 

straalrecht naar achteren doorsleed. haalde hij hem weer uitelkaar. De 

,,tried" moest recht wezen". In de boeken van De Jong die rond 

Oldeboorn spelen, wordt veel gezeild en gezwommen. De schrijver is 

zelf een zeiler, “Pake Marten Thomas de Jong (de hele familie heeft 

dubbele voornamen, zo zijn er dus een M.Th., een M. K. en een U. G. 

de Jong) was een echte harde wind-zeiler, Wij zwommen en zeilden 

altijd. Ik had vroeger een tweepersoonskano, die won beppe van de 

zustervereniging. Ik was de waterrat in de familie, en kreeg het ding 

daarom. Wij hadden thuis later een ijzeren schouw en hebben daar 

zelf zeilen en een zwaard op gezet. Tegenwoordig varen we in een 

punter met een zeil", bekent de Jong. ,,Zet dat er maar niet bij". 

Behalve de Geuzenserie heeft de Jong ook boeken voor volwassenen 

geschreven, Eén daarvan,De leave fekke, is nog wel te krijgen. De 

anderen, Zwarte Juli, een politieke toekomstroman, en Mei 1940 - 

Vuur uit de hemel zijn al jaren uitverkocht. De leave fekke gaat 

evenals het laatstgenoemde boek over de oorlog. Zwarte JuIi heeft 

voor nogal wat opwinding gezorgd. Naar De Jong vertelt heeft een 

Duitse professor hem zelfs voorgedragen voor de Nobelprijs voor de 

Vrede. Niks geworden dus. Verder schreef de Jong nog de vierdelige 

jeugdserie De zwalkers. De drie hoofdpersonen in de Geuzenserie 

zijn de vrienden Auke Wiarda, KÍaas Bethlehem en Frans de Boer. 

Ze wonen alle drie in Oldeboorn en zitten in dezelfde klas. Als de 

oorlog uitbreekt zijn de jongens zo'n vijftien iaar. Even oud als De 

Jong in 1940 was. Beschrijft hij in zijn boeken wat hij zelf heeft 

meegemaakt? ,De figuren in de boeken zijn vrij vertaald. Gabe 

bijvoorbeeld, de broer van Auke, is een mengelmoes van mijn eigen 

broer en van schoolkameraden. Klaas is inderdaad een 

schoolkameraad van mij. Hij had ook echt van dat bleke haar". En de 

burgemeester, die in de boeken de drie jongens nog al eens uit een 

moeilijke situatie redt, blijkt ook niet enkel en alleen uit het brein van 

de schrijver te zijn ontsproten:,,Ja, dat was de burgemeester van 

Utingeradeel, jonkheer mr. Baerdt van Sminia, een hele flinke man. 

Die is in 1943 opgepakt omdat hij een verzetsstrijder vrij liet. Hij is 

nooit teruggekomen''. Wat we natuurlijk niet na kunnen laten is even 

vragen naar de voornaam van mevrouw De Jong. ,.Zwaantje". zegt 



  

ze. Auke's meisje is ook een Zwaantje. De bakkersdochter uit 

Oldeboorn. En ook dat klopt ,"Maar hij had geen toestemming 

gevraagd mij zo in zijn boeken te beschrijven", verklapt ze. Dit wil 

allemaal nog niet zeggen dat de papieren Auke Wiarda in 

werkelijkheid Uiltje Geert de Jong is. Er zitten wat overeenkomsten 

in. zoals de stier Harke die Auke ,even zal verzetten". Dat mislukte 

maar voordat het beest in de aanval kon gaan greep een buurman in. 

,Ja, dat heb ik echt gedaan. Dat was bij pake Ultsje Geart Hosper, die 

had een boerderij in het Laagland. Nou, dat was niet zo lekker hoor!" 

De Jong vertelt verder net als Auke wel eens driftig te zijn. Maar,,wij 

hebben geen enkele heldendaad bedreven", zegt De Jong 

nadrukkelijk. In de boeken redden de jongens piloten, gevluchte 

joden en maken Britse vliegers attent op een geheim Duits vliegveld 

in aanleg. ,,Wij wisten niet wat er met de joden gebeurde. In 

Oldeboorn woonden er geen. Mijn vader zag het wel en de bakker 

ook. Toen ik een keer in leeuwarden was en er twee oude joodse 

vrouwtjes op de trein werden gezet door de Duitsers stond er iemand 

naast mij te vloeken. Ssst. werd er toen gezegd En wij deden niks. En 

dat is laf. Nu denk ik vaak had ik er maar één kunnen redden, maat 

we waren te benauwd,. Toen wist je ook niet wat je nu weet. 

Auke,'Klaas en Frans - die vaak flink zijn, maar nog vaker in de 

piepzak zitten - doen wat ik had moeten doen. En duizenden 

anderen". ,,Voor ons betekende de oorlog dat onze mooiste jaren (van 

vijftien tot twintig) verknoeid zijn. Er waren geen dansavonden en 

geen bioscopen. Mijn broer werd in  november 1944 opgepakt – 

verraden toen hij een nachtje thuis sliep – en kwam in de gevangenis 

in Leeuwarden terecht. Later heeft hij ook in Duitsland gezeten. Hij 

praat er nooit over. Ik ben in de nacht dat hij gepakt werd naar 

familie in Terwispel gegaan". ,,In de eerste jaren hadden we wel een 

soort alarmsysteem. Wanneer er weer een razzia was, vluchtten wij 

naar de Zuidermieden' (de Deelen) om ons daar te verstoppen. Als 

het dan ,,veilig" was kwamen we weer terug. Maar het was natuurlijk 

nooit veilig en het werd steeds riskanter. Ik heb gewoon geluk gehad 

dat ik nooit gepakt ben. Wij hebben ook nooit honger gehad, in 

vergelijking met joden en anderen hadden wij een ,',bruin leven", vult 

mevrouw De Jong aan, De Jong hield een soort dagboek bij, dat hij 

verbrandde toen zijn broer werd opgepakt ,,Dat was natuurlijk 

gevaarlijk spul. Ik moest van heit alles verbranden". Pake Marten 



  

Thomas wist een hoop van de eerste wereldoorlog Hij stimuleerde de 

jonge Uiltsje alles ,,op te skriuwen". ,.Pake was altijd trots op mijn 

opstellen. Ik heb uren met hem gepraat en hij heeft me veel geleerd. 

Ook van de natuur. Hij zei altijd .do moatst goed unthalde) wat der 

bart". Veel van wat De Jong verzameld heeft over de Tweede 

Wereldoorlog heeft hij bij het verzetsmuseum in Leeuwarden 

gebracht. Na de oorlog is De Jong in de dagbladjournalistiek terecht 

gekomen. Over het schrijven van een boek doet hij een paar 

maanden. Er gaat veel tijd in het onderzoeken en natrekken van 

gegevens zitten. Alles moet ,.historisch verantwoord" zijn. Daarom 

kun je hem aantreffen in de bibliotheek, waar hij soms ook aan zijn 

boeken schrijft. ,,Ik zoek verder in boeken, tijdschriften en oude 

kranten. Ik ga ook regelmatig naar het Rijksinstituut voor 

Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Ik ben op de Grebbeberg bij 

Rhenen geweest, omdat een oom van de jongens daar vecht in het 

eerste deel ,,Ze kwamen bij nacht". en bij de marinehaven in Den 

Helder. Je moet alles nazoeken, want het moet echt zo gebeurd zijn 

als ik schrijf". De Jong wordt ook ,,gecontroleerd" door trouwe fans, 

zoals bijvoorbeeld een geschiedenisleraar die hem opbelt als er iets 

niet klopt. Op de joodse school in Amsterdam zullen ze nu in de 

hoogste klassen de boeken gaan bespreken. Dat vind ik geweldig. 

Wat de joden meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog is 

verschrikkelijk Dat moet eruit komen in mijn boeken. Ze dachten zelf 

dat het niet zo'n vaart zou lopen en wij dachten dat eigenlijk ook. Ik  

denk er nog vaak aan. dat wij toen niks gedaan hebben voor die 

mensen. Dat konden we misschien ook niet, maar we deden het ook 

niet. 
 

Eindstand 1942-1943 1e klasse B 

01 Drachten 2 10-17 39-24 

02 DDD 10-12 62-24 

03 Oldeboorn 8-9 28-23 

04 Mildam 8-7 17-32 

05 Blue Boys 10-6    19-29 

06 Akkrum 2 10-5    17-50 

 

 
 

 

 

Eindstand 1984-1985 2e klasse B 

01 Boijl 20-33 50-29 

02 ODV 20-32 59-12 

03 Oosterstreek 20-28 51-28 

04 Tijnje 20-24 56-34 

05 Oldeboorn 20-24 50-32 

06 Zandhuizen 20-22 44-38 

07 Gersloot 20-17 32-36 

08 Thor 20-16 28-38 

09 de Westhoek 20-12 20-36 

10 Wispolia 20-9 21-62 

11 Tjonger Boys 20-3 17-83 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn 1 wint van THOR 1 

Op zondag 31 oktober speelden Oldeboorn 1 en THOR een 

degradatieduel. Voor beide ploegen gold bij een overwinning 

aansluiting met de middenmoot. Een cruciale wedstrijd voor beide 

ploegen. Wietse Huisman keerde na een afwezigheid van twee 

weken, i.v.m. zijn gezondheid, weer terug op zijn vertrouwde positie. 

Ook Anthony Vink mocht zijn opwachting maken na een schorsing 

van twee wedstrijden. Desondanks moest trainer Geert Goerres een 

beroep doen op Robert van Steinvoorn en Jorrit Zandberg omdat er 

nog steeds veel blessures zijn bij het vlaggenschip van Oldeboorn. 

Oldeboorn nam in het begin van de wedstrijd meteen het initiatief 

door druk te zetten op de achterste linie van THOR. Naast enkele 

kansen voor Anno Huisman en Jorrit Zandberg kreeg Oldeboorn een 

handvol corners. Één van deze corners werd door Douwe Hein 

Akkerman goed ingedraaid, waarbij de keeper zich totaal verkeek en 

moest constateren dat hij de bal pas te pakken had achter de doellijn. 

Na deze voorsprong drukte Oldeboorn niet goed door en kwam 

THOR beter in de wedstrijd. Dit resulteerde in enkele schoten van 

afstand waar Siep Bangma een goed antwoord op had. Vlak voor rust 

kreeg Oldeboorn nog een grote kans via Jorrit Zandberg en werd 

Klaas Hartmans onterecht afgefloten voor buitenspel. Na de pauze 

veranderde het wedstrijdbeeld niet. Oldeboorn was de betere ploeg en 

ging op zoek naar een tweede treffer. THOR kwam er niet meer uit 

en dit resulteerde in enkele kansen voor Oldeboorn. Uiteindelijk wist 

Anno Huisman uit een voorzet van Klaas Hartmans de 2-0, via de 

hand van een tegenstander, binnen te schieten. De scheidsrechter 

keurde de goal niet goed en gaf wegens hands een penalty. Wietse 

Huisman wist wel raad met dit buitenkansje. En zorgde hiermee 

alsnog voor de comfortabelere voorsprong. Dit leek dan ook de 

beslissing te zijn omdat de verdediging van Oldeboorn vooralsnog 

weinig moeite had met de spitsen van THOR. Alleen keerde de 

wedstrijd omdat Oldeboorn twijfelde wat ze moesten. Er was geen 

duidelijkheid tussen de spelers of we door zouden drukken of iets 

voorzichtiger gingen voetballen. Hierdoor was de organisatie weg en 

kreeg THOR plotseling een aantal goede kansen om de 

aansluitingstreffer te maken. In de counter kreeg Oldeboorn ook nog 



  

twee hele goede mogelijkheden. Uiteindelijk viel de 3-0 toch nog 

door invaller Robin Faber na een hele mooie aanval via Ate Bergsma 

en Robert van Steinvoorn. Smetje op deze wedstrijd was nog de 

onnodige gele kaart van Klaas Hartmans, welke hem een schorsing 

oplevert voor de wedstrijd tegen Renado. Dit is jammer omdat we 

iedereen hard nodig hebben om aansluiting te houden met de 

middenmoot in de 4
e
 klasse A. Johannes Nijdam 

 

Renado 1 – Oldeboorn 1 
Na de mooie 3 behaalde punten van vorige week stond nu Renado op 

het programma. De laatste keer dat we Renado troffen was in Sneek, 

daar vond toen de beslissingswedstrijd plaats voor promotie naar de 

derde klasse. Oldeboorn kwam toen als verdiende winnaar uit de bus 

maar, dat verliep deze middag anders. Het begin van de wedstrijd 

verliep goed. De eerste plaagstootjes waren dan ook voor Oldeboorn. 

Op het middenveld onderschepte Robert de bal en bediende Rene die 

het vervolgens prima afmaakte, 0-1. Renado besefte dat er meer 

moest gebeuren om de drie punten in sint niek te houden. Het 

baltempo ging bij Renado omhoog en Oldeboorn kwam meer onder 

druk te staan. Anno werd ingespeeld en kon de bal moeilijk kwijt en 

leed daardoor balverlies. De spitsen van renado straften dit gelijk af 

en maakten de 1-1. Bij Oldeboorn werd het onrustig, de passes 

kwamen niet aan en Renado kreeg meer ruimte om te voetballen. 

Hun behendige voorhoede maakte het de verdediging van Oldeboorn 

lastig. Voor rust werd er dan ook uit een corner een doelpunt 

gemaakt. De bal kwam hoog voor en de inlopende speler liep uit de 

rug van Robert en maakte op fraaie wijze de 2-1. Trainer Geert 

wisselde Jan- Hendrik en Robin kwam voor hem in het veld te staan. 

Met goede moed keerden we terug op het veld. In de beginfase van 

de tweede helft kreeg Anno een prima kans maar schoot jammerlijk 

voorlangs. Oldeboorn verdiende later een strafschop. Anno werd 

opzichtig onderuitgehaald in de 16 meter maar, de slecht leidende 

scheidsrechter wou hier niets van weten. Renado ging weer meer 

druk uitoefenen. De ploeg uit sint niek kreeg weer een corner en 

scoorde hieruit. De geheel vrijstaande speler bij de tweede paal ronde 

het prima af, 3-1. Na dit doelpunt kon Renado zijn gang gaan en 

voelden dat er meer te halen was. Bij Oldeboorn werden de taken niet 

meer goed uitgevoerd en de nummer 10 van Renado kreeg alle ruimte 



  

om de spitsen te bedienen. Diezelfde nummer 10 gaf een steekbal op 

de linker spits van Renado, deze werd aan de buitenkant gedekt en 

kon vrijuit de 4-1 binnen schieten. Oldeboorn nam meer risico om 

enigszins nog iets van de wedstrijd te maken. Door dit risico kwam er 

meer ruimte voor Renado en in de tegenaanval was het dan ook gelijk 

raak 5-1. Oldeboorn ging wisselen Ronnie en Hobma kwamen in de 

ploeg voor Anno en Rene. Ronnie kwam op rechtsvoor en Hobma op 

linkshalf en Douwe schoof door naar de spitspositie. Laatstgenoemde 

kreeg nog twee prima mogelijkheden waarvan hij zeker 1 had moeten 

maken. Op een lange bal van Siep kon Douwe doorlopen richting 

goal maar, werd onreglementair onderuitgehaald. Dit leverde een 

vrije trap op. Na topoverleg achter de bal schoot Robert op 

ingestudeerde wijze de bal binnen, 5-2. Dit was tevens de eindstand. 

Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Jubbega. We komen 

nu in een fase waar punten moeten worden gepakt. Als we meer met 

het kopje voetballen en ons niet te snel van de wijs laten brengen ben 

ik ervan overtuigd dat we 3 punten pakken.  

Sportgroet Douwe Hein Akkerman 

 

                        Oldeboorn 2 – Terschelling 2 

Wederom een uitwedstrijd voor het tweede, ditmaal naar Oldeboorn. 

Vanaf een mistig Terschelling vertrokken we met de sneldienst richting 

harlingen. Niemand had zich verslapen en bijna iedereen was op tijd, 

Chris Z was de laatste die aan boord kwam en toen konden we weg. De 

selectie was ditmaal aangevuld met 2 spelers van de B1. Cees de Boer en 

Lex Kramer wilden wel mee om de smalle selectie aan te vullen.Ook Don 

Leo was van de partij.Na een bakje koffie in Harlingen vertrokken we 

richting Oldeboorn. We waren mooi op tijd, Leo regelde nog een 

supporter( mooi dat je er was Thijs, niet in pyama) en Maup had ook nog 

een supporter voor hem zelf geregeld. 

De eerste minuten was er al van alles loos, waaronder een katachtige 

redding van RJ, buitenspeldoelpunt Oldeboorn, kansen voor Terschelling 

en noem maar op.In de 17e minuut deed de keeper van Oldeboorn iets 

vreemds, in plaats van de bal weg te roeien schoot hij tegen Arjen Dahne 

aan en verdween de bal in de goal 0-1. 

Het spel van Terschelling was niet best, erg onrustig en veel lange ballen 

op de snelle Pieter Miedema, die zo snel was dat de rest nog naar voren 



  

moest komen om aan te sluiten. Maar goed, vlak voor rust scoorde Lars na 

een combinatie met Pieter de 0-2. 

In de kleedkamer werden de wissels besproken en dat gaat als volgt: 

Cees de Boer voor Boris, Lex Kramer voor Fred en dat moet ik Chris Smit 

nog kwijt, wie wil er uit? Lars kon dit niet aanhoren en offerde zich op.De 

tweede helft begon met een sterk spelend Terschelling, de B's deden het 

goed, Lex "Materazzi" Kramer op de linksback en Cees recht op het 

midden.Een mooi schot van Cees werd tot corner getikt en idem een schot 

van Arjen.In de 70ste minuut kwam de bal van achteruit van Lex op Cees 

en deze speelde perfect Pieter in. Deze deed wat hij moest doen, 0-3. 

Oldeboorn kwam nog terug tot 1-3 en dat was het. Toch is Oldeboorn 

een ploeg die te laag staat, ze hadden goede kansen maar er wordt 

niet gescoord maar wie weet. De terugreis was wederom gezellig met 

weer drie punten in de tas, een hapje en een drankje en dan is het zo weer 

tijd om van boord te gaan. Volgende week vrij ivm Berenloop en dan uit 

naar het altijd lastige CAB. Tot dan maar weer. 

 

MKV’29 3 – Oldeboorn 2 
Op 7 november stond het belangrijke duel MKV‟29 3 – Oldeboorn 2 op 

het programma. MKV‟29 stond namelijk 1 plek hoger als ons met 

hetzelfde aantal punten(1 punt). met streekein een dag van te voren zag 

iedereen er nog tamelijk fris uit. Vol goede moed gingen we richting 

leeuwarden. Met een aantal versterkingen van het derde en het eerste 

hadden we er veel vertrouwen in. Het eerste kwartier speelde we mkv'29 

volledig van de mat, het leek wel barcelona met het 1 keer raken voetbal. 

Dit fantastische spel resulteerde in doelpunt voor Oldeboorn 2. Robert 

stuurde Aaltsen diep met een goeie pass en Aaltsen maakte het heel 

koelbloedig af met een goeie schuiver langs de keeper. Na de 0-1 

voorsprong voor Oldeboorn werd MKV sterker en sterker. Bij Oldeboorn 

ontstonden er gaten in de verdediging vooral aan de zijkanten. MKV 

merkte dit ook en profiteerde hier optimaal van. Met een aantal 

diepgaande spelers langs de zijkanten werden ze meerdere malen 

gevaarlijk door voorzetten via de zijkanten. Dit resulteerde ook in een 

doelpunt voor MKV. Door een voorzet kon de spits inkoppen, dit werd 

nog tegengehouden door Dennis, maar op de rebound was hij kansloos. 1-

1. Enkele minuten later was het alweer raak. Een schot op goal werd een 

paar keer van richting veranderd en kwam heel toevallig voor de voeten 

van een speler van MKV die bal voorzetten bij de 2
e
 paal en de spits van 



  

MKV de bal in een leeg goal kon intikken. 2-1. Robert maakte een mooie 

actie, maar kon dit helaas niet bekronen met een goal, hij schot heel 

ongelukkig op de lat.  Niet veel later loste een speler van MKV een schot 

op goal die eerst nog gekeerd kon worden door Dennis, maar op de 

rebound was hij wederom kansloos. Vlak voor de pauze kwam er nog een 

grote kans voor Lukasz mij schopte, voor leeg goal, over de bal heen. Met 

een 3-1 achterstand gingen we de kleedkamers in. Er kwamen wat 

wisselingen in de opstelling. Stefan kwam er in voor Dennis, Arjen kwam 

erin voor Lukasz en Wiepke kwam erin voor de geblesseerde Johannes. In 

de 2
e
 helft pakte we ons spel weer op en begonnen weer beter te 

voetballen. De kansen konden niet lang uitblijven en dat was ook zo. 

Arjen kreeg drie grote mogelijkheden om drie keer te scoren, hij kwam 3 

keer alleen op de keeper maar wist deze kansen niet om te zetten in goals. 

Pas in de 2
e
 helft werd voor het eerste gefloten voor een vrij trap, het was 

een hele sportieve wedstrijd. Arnold Oosterbaan wist deze vrije trap bijna 

te bezegelen met een goal, maar door een goede redding van de keeper 

ging de bal er niet in en werd het een hoekschop. Tim wist deze corner er 

bijna in één erin te krullen, maar de keeper hield nog maar net uit het goal. 

Oldeboorn ging wat aanvallender spellen, daardoor kwamen er gaten 

achterin de verdediging. Dit resulteerde in kans voor MKV maar stefan 

hield de bal er uit. Niet veel later was het wel raak voor MKV door 

middel van een fraaie stift ging de bal over stefan heen die kansloos was. 

4-1. Er kwam nog één grote kans voor Oldeboorn, Dennis die de bal voor 

gaf op Robert. Maar Robert vergat om de bal erin te koppen en liet de bal 

op zijn borst vallen en gaf daardoor de keeper van MKV tijd genoeg om 

de bal op te pakken. Kortom niet slecht gevoetbald maar wel weer 

verloren, volgende keer beter. Dennis Faber  

 

Oldeboorn3 - Renado 4 
Het was weer zover een thuis wedstrijd voor de vedetten van het 3e. 

Deze keer was er een nieuwe superster bij gekomen helemaal vanuit de 

harkema wel te verstaan DER RUDI!, ook wel bekend als de 

RUBBERHAMMER. Dat het een aanwinst is moest nog blijken maar we 

hadden er alle vertrouwen in en zo hebben we er ook weer een nieuwe 

supportster bij. Ja het 3e wordt wekelijks bij de thuis wedstrijden druk 

bezocht en dat kun je merken aan iedereen hoeveel druk er ligt om te 

presteren vandaar dat de gebroeders huisman het liefst op de bank starten. 

Opzich wel makkelijk voor de opstelling want de laatste weken hadden 



  

we soms zelfs 5 wissels maar vandaag maar 3 dus hoefde aanvoerder Tijs 

nog maar 1 wisselspeler te kiezen dat werd Siete. We begonnen wat laks 

aan de wedstrijd wat al snel op een paar kansen uitdraaide voor renado 

maar Stefan hoefde niet echt in actie te komen.  De eerste kans die wij 

kregen werd gelijk een doelpunt naar goed door zetten van Jelco was het 

Tjitte die voor het eerst dit seizoen scoren mocht. Lang konden we niet 

genieten van de voorsprong want het was zo weer 1-1 na een slippertje 

van Stefan(hij had in plaats van antislip 1 of ander glijmiddel op zn 

handschoenen gesmeerd) hij was deze wedstrijd niet echt balvast maar ja 

als je half 6 uit de kroeg komt dan mag je zo nu en dan een foutje maken. 

Hij is niet de enige. Daarna werd het ook al snel 1-2 voor renado. Na een 

briljante solo van jelco dacht de tegenstander van die jongen gaat niet 

scoren en vloerde hem in de 16. Strafschop dit is normaal gesproken een 

doelpunt voor een ervaren dertiger maar ja Tijsma is net 40 geworden dus 

een jaartje ouder en gelijk geen strafschop meer benutten(Marten 

Huisman had hem gemaakt) volgende keer maar aan de jeugd overlaten. 

Zo werd het voor rust ook nog 1-3 voor renado weer de glijmiddel op de 

handschoenen die het veroorzaakte. In de rust kregen we een lekker bakje 

thee met liefde gezet door BP en Tom. In de rust gingen Auke,Johan en 

Jan Vlugt naar de kant en kwamen de gebroeders Huisman en Siete erin. 

We begonnen na rust heel sterk aan de 2e helft wat snel in een paar 

kansen resulteerde maar nog geen doelpunt. Toen begon jelco maar wat te 

knoeien met de bal en dacht laat me ook eens schieten dat was nog niet zo 

slecht bedacht want hij schoot hem snoeihard(3x binnenkantpaal en 

onderkant lat) in het doel. Het moest als een wereldgoal beschreven 

worden zei die. Zo hadden we de aansluiting weer maar dat duurde 

jammer genoeg weer niet lang want 1 counter werd nog wel goed 

onderschept door Tiefschnee maar hij leverde de bal ook zo weer in bij de 

tegenstander en dat werd fataal 2-4. Daarna was albert moe hij was ook al 

2x op volle snelheid over de linkerflank opgekomen maar jammer dat hij 

dan weer niks met een bal kan geen voorzet geven en niet doelgericht 

schieten dus auke er maar in die had ook al bij het 4e een wedstrijd 

gespeeld en de 1e helft al dus die kun je nagaan wat voor conditie die 

jongen heeft. Wat zal Ellen daar ook blij mee zijn. Maar ja de in breng 

van die jongen had beter niet gekunt de eerste actie veegt ie gelijk de spits 

in het strafschop gebied onderuit penalty voor renado. De mid-mid liet 

even aan Tijsma zien hoe je een strafschop moet nemen 2-5. We 

probeerden nog van alles maar meer dan een paar knappe schoten van 



  

siete die de keeper goed tegen hield kwamen we niet meer. Marten had in 

de laatste minuut nog een prachtige schietkans maar helaas belandde de 

bal in de leegstaande J&P store. De Rubberhammer heeft gelijk bij zijn 

debuut 90 minuten volgemaakt dus kwa conditie zit het goed. Helaas 

kregen we na de wedstrijd te horen dat onze spits Piet Vlugt zonder 

onderhandeling met Wiebe een transfer naar het 4e heeft gemaakt. Hij zou 

dit jaar 40 goals maken voor het 3e maar ja als je jezelf zo'n druk oplegd 

scoor je natuurlijk niet ik hoop dat hij dat bij het 4e wel gaat waarmaken. 

Albert heeft na de wedstrijd nog onderhandelingen verricht met 

verzorgster Jildau om ook bij het 3e te komen maar ze was voor ons te 

duur. Dus de sfeer zit goed en de teamspirit ook vooral in de 3e helft 

kunnen wij prima meekomen. Nu maar op naar Gersloot! Freundliche 

Grüsse von de Füsball Freunde aus dem 3
e. 

 Arjen Watzema 

 

Boarnster voetbalpuzzel 
1 Arts tevens oud voorzitter? 

2 Welke burgemeester opende het voetbalveld op 22 september 57? 

3Wie was de eerste terreinknecht? 

4 Welke familie was goed vertegenwoordigt in het eerste elftal? 

5 Wie is beschermheer van de club? 

6 Wie was de eerste speler die uit het veld werd gestuurd? 

7 Welke speler ging later voor het Haagse HBS voetballen? 

8 Oud doelman die samenspeelde met Abe Lenstra? 

9 Wie kreeg de zilveren FVB-speld? 

10 Welke broers brachten het tot een selectie van het FVB-elftal? 

11 Wie waren de eerste ereleden? 

12 Wie kwam in 1973 van Heerenveense Boys? 

13 Oud voorzitter en leider van het zaterdagmiddag elftal? 

14 Wie waren de degradatiespoken? 

15 Welke speler kreeg het voor elkaar om een verslagje op de    

16 Welke redakteur was verantwoordelijk voor het ontslag van de      

typistes?  

17 Welke ludieke actie organiseerde de voetbalclub? 

18 Wie werd aanvoerder van het FVB-elftal?  

19 Hoe heette de voetbalclub eerst? 

20 Speelde zowel voor Heerenveen en Cambuur? 
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1    24   3 

2    12  

3   26 35  19  

4   21 5      

5 44   13        48   

6  20    16      

7     14  30     

8    9       33  

9    4          40 

10   2    42       29    34  

11   45      25     43   

12   7     36    22   

13         32    18 

14   15      27     46 

15 1   6        39   

16 41  31 37      

17  10    38 28   

18      47    23      

19  11  

20      8   17 



  

 
Nieweschoot – oldeboorn 0 – 1 

Wij hebben vorig weekend van 

De koploper gewonnen en daan 

Heeft gescoord. En op het laast 

Begonnen hun vals te spelen en 

Toen kregen wij heel veel vrije trappen. 

En hun hebben veel corners gekregen 

En ook heel veel kansen. En Djurre drukte een 

Jonge een beetje aan de kant en toen begon de 

Tegenstander gelijk te schelden. Gr. Rinse tijsma 

Spannende strijd tegen Waterpoort Boys 
Deze zaterdag moesten wij uit tegen Waterpoort Boys in Sneek. De 

wedstrijd was heel spannend en werd uiteindelijk het 2-2 gelijkgespeeld. 

De tegenstander speelde heel aanvallend voetbal maar ons team heeft heel 

goed gespeeld en de bal heeft 2 keer het net gevonden waardoor mochten 

wij genieten van 2-1 voorsprong  voor Aldeboarn. Gerben en Sjim waren 

de doelmakers. Tijdens de rust zijn wij van de keepers gewisseld en Kuba 

kwam in plaats van Ids die straks in het veld kwam. Na de theepauze was 

de wedstrijd erg spannend geworden.  Onze jongens waren genoeg 

gemotiveerd maar Waterpoort Boys wouden deze wedstrijd ook winnen 

en onmiddelijk begonnen hun aanval vanaf de eerste minuten. Wat een 

voetbalspectakel! In de laatste minuten hebben Waterpoort Boys alles op 

een kaart gezet en toen begonnen onze goal telkens aan te vallen. In de 

slotfase liep de situatie een beetje uit de hand en de tegenstander heeft  

helaas de tegenstander een onhoudbare voor de keeper goal gescoord en 

zo is het 2-2 geworden. Na afloop van de wedstrijd werd nog een penalty 

serie genomen. Hierbij kon ons poolse doelman Kuba zijn 

keepervaardigheden ons laten zien. Keurige reddingen zeg!  

Eindresultaat? 10 schoten tegengehouden en maar 1 doorgelaten! Onze 

spelers die een penalty netjes binnengeschoten hadden : 

Gerben, Tamme, Ids, Sjim en Kuba. Iedereen heeft goed gedaan en hard 



  

gewerkt, houd maar zo jongens en worden wij een kampioen! De „Zwart-

Witten” staan op dit moment op het 2e plaats net onderaan de koploper 

VV Workum.  

Groeten aan alle clubblad lezers en redactie! Kuba en Lukasz 

 

Aldeboarn C1-Nijbeets 
Zaterdag 23 oktober moesten we een oefenwedstrijd spelen 

tegen Nij Beets.  Allebei spelen we in de zelfde klasse. 

Het werd een zware wedstrijd. In de eerste helft stonden we na ongeveer 

10 minuten 0-1 achter. Tot de rust volgden er nog 2 goals  van Nij Beets 

0-3. In de rust kregen we wat te drinken en kregen we een peptalk van 

Bouwe onze nieuwe  trainer. Toen snel het veld weer op zodat we nog 

even over konden overspelen totdat de tegenstander het veld weer op 

kwam. In de 2
e
 helft speelden we stukken beter, er werd meer 

overgespeeld en we maakten nog een goal. Maar helaas Nij beets 

voetbalde beter dan ons, uiteindelijk werd het 1-9 voor Nij Beets. 

Gelukkig was het maar een oefenwedstrijd. Na de wedstrijd liepen we 

naar de boxen en gingen douchen en nu maar hopen dat we de volgende 

keer weer winnen. Het was een leuke wedstrijd! Karst Brak 

 

30 okt. Oldeboarn C1 – Makkum C2 
Vandaag moesten we thuis voetballen tegen Makkum C2. Nadat we ons 

hadden omgekleed begonnen we aan de warming up (geleid door Hotse). 

Na de warming up kregen we in de kleedkamer de opstelling. 

Van rechts naar links. 

 

Doelman      Start wedstrijd 11:00 

Nick  

 

Verdediging: 

Jelle- Henk- Corne  

     Johannes 

 

Middenveld: 

Max- Hotse- Floris 

 

Voorhoede: 



  

Wiemer- Hessel- Karst  

 

Wissels 1
e
 helft: wissels 2

e
 helft: Leider: 

Sietse   Hotse   Bouwe Roodbergen 

Ringo    Henk     

ouwe zei dat we meteen vanaf het begin druk moesten zetten, zodat we 

aan de bal kwamen en meer kans hadden te winnen. Na de bespreking in 

de kleedkamer gingen we het veld op. We deden nog snel een paar 

sprintoefeningen en toen konden we al beginnen. Voordat we begonnen 

allemaal de veters nog even strak en daarna konden we los. Onze 

aanvoerder (Hotse) won de tos dus mochten wij de aftrap nemen. In de 

eerste 10 minuten ging het gelijk op.  Daarna kregen wij wat meer 

balbezit en maakten we mooie combinaties. In de 30
e
 minuut was er voor 

ons een grote kans. Helaas had de keeper de bal. Na 35 minuten stond het 

nog 0 -0. Toen we in de  kleedkamer waren bespraken we onze tactiek 

nog een keer. Hotse en Henk werden op wissel gezet. Sietse en Ringo 

kwamen er in. Ringo nam de aanvoerdersband van Hotse over. Toen we 

onze ranja op hadden gingen we weer aan de bak. We zetten in de 2
e
 helft 

meteen goed druk, en na zo‟n 10 minuten maakte Sietse het 1
e
 doelpunt. 

Kort daarna schoot Ringo ook op het doel, hij miste Maar daarna maakte 

hij toch noch een doelpunt. Het stond inmiddels 2-0 voor Oldeboorn. Ik 

zou zeggen een mooie stand om mee op te houden, maar Sietse dacht daar 

anders over. In de 25
e
 minuut maakte hij nog een mooi doelpunt. Na het 

doelpunt van Sietse hadden we nog 10 minuten te spelen. We probeerden 

noch een doelpunt te krijgen maar dat lukte helaas niet. Bij Makkum lukte 

het al helemaal niet want die kwamen niet door de verdediging heen. En 

als het hun een keer lukte dan stond daar onze Superdoelman Nick die 

vandaag alle ballen had. Net voor het fluitsignaal kregen wij nog een grote 

kans maar daar kwam helaas geen doelpunt uit . Na het fluitsignaal 

stonden wij weer drie punten hogerop. We staan door de winst op 

Makkum nu op de eerste plaats. Kort samengevat: Geslaagde wedstrijd. 

Leider, scheids en grensrechter bedankt!!! De volgende wedstrijd is tegen 

QVC C1 Groetjes Jelle Reitsma  

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Het is klein, geel met zwart gestreept en het vliegt. 

- Een wesp? 

Nee, een strontvlieg in een Vitesse-shirt. 



  

Nieuwtjes en Weetjes 
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Zondag 2 januari 2011 vindt de 23e editie van het Douwe Venema 

toernooi plaats in de Utingeradeelhal te Akkrum. Er wordt gespeeld vanaf 

10.00 uur tot ca. 16.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt EUR 15,= per team en dient op 2 januari 2011 

aan Johannes Nijdam te worden overhandigd. Het team dient te bestaan 

uit minimaal vijf personen. 

Inschrijven kan t/m vrijdag 10 december 

2010 bij: 

Johannes Nijdam: 

johannesnijdam@hotmail.com 

Jelle-Jacob de 

Vries: jellejacobdevries@gmail.com 

Douwe Hein Akkerman: heinekendop@hotmail.com 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

www.speakersonline.nl: 
hét sprekersbureau voor uw gastspreker, dagvoorzitter, discussieleider of 

artiest. 

Sprekers van de maand: de gebroeders Anker 
Heeft u ook met interesse en verwondering gekeken naar NCRV-

document over de tweelingbroers Anker en hun strafrechtpraktijk? 

Bij ons zijn ze te boeken! 
Willem en Hans Anker woonden in hun vroege jeugd op het eiland 

Schiermonnikoog, alwaar vader burgemeester was. Ze groeiden later op in 

het Friese Akkrum, waar de heren nog steeds wonen. Beiden studeerden 

rechten aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 

Na afzonderlijk werkervaring te hebben opgedaan als beleidsmedewerker 

reclassering en als docent, werden ze advocaat bij verschillende kantoren. 

mailto:johannesnijdam@hotmail.com
mailto:jellejacobdevries@gmail.com
mailto:heinekendop@hotmail.com
http://www.speakersonline.nl/


  

In 1991 werd het kantoor Anker & Anker Strafrechtadvocaten opgericht 

te Leeuwarden. Grote bekendheid kregen ze door een aantal 

geruchtmakende strafzaken. Zo werd Ferdi E. verdedigd, de man die 

verdacht werd van ontvoering en moord op Gerrit Jan Heijn en Jan 

Veerman, caféhouder te Volendam, werd bijgestaan na de 

Volendambrand op 1 januari 2001. Zelf vinden ze de boeiendste zaken 

grensverleggende zaken en proefprocessen die leiden tot nieuwe 

jurisprudentie. Een voorbeeld hiervan is de zaak waarbij de Hoge Raad 

besliste dat de radarapparatuur in Nederland een foutmarge heeft van 3%, 

waardoor thans alle bekeuringen worden gematigd. 

Tijdens een verre van standaard presentatie gaan de flamboyante 

advocaten onder meer in op de vooroordelen die bestaan ten aanzien van 

het beroep strafpleiter en maken ze duidelijk hoe snel een brave burger 

een crimineel kan worden. Ook wordt er niet geschroomd schokkende en 

confronterende voorbeelden uit de praktijk te noemen en kunnen ze het 

soms niet laten hun voorliefde voor het Hollandse lied (liefst smartlappen) 

ten toon te spreiden of tussen de regels door FC Heerenveen te promoten. 

Kortom: een presentatie geeft u het gevoel in de rechtszaal aanwezig te 

zijn, u zit gedurende het 'pleidooi' op het puntje van uw stoel en keert 

huiswaarts met een volledig andere kijk op het vak van strafrechtadvocaat. 

U kunt de gebroeders Anker boeken via: 

www.speakersonline.nl en www.combosport.nl 

 

Interfjoetje 
Naam:Johannes van der Wal  

Geboren:27-03-1992 

Speelt in:2e 

Gespeeld in: alle jeugdteams en nu 2e 

Roken/alcohol: koop heel af en toe een biertje;) 

Kan sex voor de wedstrijd:prima warming up  

Beste boek:kameleon reeks 

Beste film:The Green Mile 

Beste acteur en/of actrice:Morgan Freeman, Tom Hanks 

Lievelingskost:pizza 

Hobby,s:voetbal, filmpje kijken, uitgaan 

Mooiste man en/of vrouw:Doutzen Kroes 

http://t.ymlp99.com/meanamhqazaebhuadaewum/click.php
http://t.ymlp99.com/mmapamhqakaebhuacaewum/click.php


  

Favoriete club:vv Oldeboorn en Ajax 

Favoriete speler:Suarez  

Beste trainer:Louis van Gaal 

Slechtste trainer:Andries Jonker 

Welke club wordt dit jaar landskampioen:Ajax  

Favoriete televisieprogramma:Voetbal International,  

Favoriete televisie presentator:Wilfred Genee 

Kwal van de televisie:Gordon 

Favoriete muziek: classic rock, top 40 

Favoriete andere sport:tafeltennis 

Onderschatte voetballer: Vurnon Anita 

Overschatte voetballer:Atouba 

Hoogtepunt:kampioenschap met de B’s 

Dieptepunt:vorig (halve) seizoen met het tweede 

Beste krant/tijdschrift:VI 

Een hekel aan: mensen die alleen maar ergens het negatieve van inzien 

Bewondering voor: voetballers in de jupiler league, elke week voor lege 

tribunes voetballen. 

Kwal van de voetballerij:Leo Driessen 

Wie zou je weleens willen ontmoeten:Johan Cruijff 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:een heleboel, past anders nooit;) 

Beste (oud) voetballer:Johan Cruijff 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn:betere 

trainingsballen 
 Voetbal is: plezier en gezelligheid 

Wat je verder altijd al kwijt wou:dat iedereen bij vv Oldeboorn moet 

komen voetballen! 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

"Als er in het veld een opstootje is, ren ik er meteen naartoe, als het niet te 

ver is. Meestal is dat niet nodig, want dan ben ik er zelf bij betrokken." 

Glasgow Rangers-verdediger Fernando Ricksen 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 



  

Zaterdag 20 november 
Woudsend C1  - Oldeboorn C1 10.30 

TOP.63 D1 - Oldeboorn D1 10.00 

Oldeboorn E1 - waterpoort B. E1 10.00 

Oldeboorn F1 - Renado/VVI F2 09.00 

 

Zondag 21 november 
ODV 1 - Oldeboorn 1 14.00 

Oldeboorn 2 - de Walden 2 12.00 

Oldeboorn 3 - Akkrum 4 10.30 

Oldeboorn 4 - Mildam 3 10.00 

 

Zaterdag 27 november inhaal 

 

Zondag 28 november inhaal 

 

Zaterdag 4 december 
Oldeboorn C1 - VWC C1 11.00 

Oldeboorn D1 - NOK D2 11.00 

Oldeboorn E1 - Mildam E1 10.00 

 

Zondag 5 december 
Oldeboorn 1 - Aengwirden 1 14.00 

Read Swart 3 - Oldeboorn 2 10.00 

LSC 1890 5 - Oldeboorn 3 14.30 

Black Boys 3 - Oldeboorn 4 10.30 

 

Zondag 12 december 
Oldeboorn 1 - Rood Geel 1 14.00 

LSC 1890 4 - Oldeboorn 2 12.00 

Aengwirden 3 - Oldeboorn 3 12.15 

Nieuweschoot 6 - Oldeboorn 4 10.00 

 



  

Van de 
 

 

 
Van de volgende wedstrijden waren er geen verslagen!!!!!!! 

Oldeboorn D1  - TOP D1 

Oldeboorn E1  - Jubbega E3 

MKV 1  - Oldeboorn 1 

FFS 3   - Oldeboorn 3 

LSC 6   - Oldeboorn 4 

Arum C1  - Oldeboorn C1 

Oldeboorn 2  - Heerenveen 5 

Workum D2  - Oldeboorn D1 

Oldeboorn 3  - Lemmer 3 

Oldeboorn 4  - Aengwirden 4 

Heerenveen 1  - Oldeboorn 1 

Oldeboorn 2  - Terschelling 2 

Oldeboorn 3  - Renado 5 

Oldeboorn 4  - FFS 4 

Oldeboorn C1  - QVC C1 

NOK D2  - Oldeboorn D1 

Oldeboorn 1  - Irnsum 1   

 

 
 



  

P.P van der Feer Bokaal 
A. Faber  Vierde  12 

P. Poepjes  Vierde  12 

R. van Kalsbeek Eerste  8 

S. Veenstra  Derde  5 

D.H. Akkerman Eerste  4 

A. Huisman  Eerste  4 

W. Huisman Wzn Eerste  4 

E. Ashur   Tweede 3 

J. Meijer  Derde  3 

J. Tijsma  Derde  3 

R. Faber  Eerste  2 

K. Hartmans  Eerste  2 

R. van Steinvoorn Eerste  2 

J.W. Boschma  Derde  2 

Ate Bergsma  Eerste  1 

B. de Vreese  Eerste  1 

A. Bergsma  Tweede 1 

A. Hobma  Tweede 1 

A.de Jong  Tweede 1 

R. Poepjes  Tweede 1 

R.van Roeden  Tweede 1 

A. Bangma  Derde  1 

T.de Jong  Derde  1 

W.v/d Brink  Vierde  1 

H. Oosterbaan  Vierde  1 

S. Oosterbaan  Vierde  1 

J. Zandberg  Vierde  1  

 

 



  
 



  

 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
Postbus 63 8490 AB Akkrum 
Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
Fax:  05 66 - 65 43 43 

Internet:   www.knol-akkrum.nl 


