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Vader en zoon gaan een wedstrijd van Feyenoord bezoeken. Vader 

komt bij de kassa en legt honderd gulden neer, waarop de mevrouw 

achter de kassa vraagt: "Wilt u een kaartje of een speler?" 

De Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 

Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 51 nummer 7 

Jochie van 11 scoort hattrick...uit corners! 

 
De pas 11-jarige Steve Cromley heeft het Guinness Book of Records 

gehaald door in één helft drie keer direct te scoren uit een hoekschop. 

Daarmee verbetert hij de prestatie van de vorige recordhouder, de scholier 

Daniel White uit Somerset. Die deed hetzelfde, maar had daar 90 minuten 

voor nodig. Steve is middenvelder van Ash Green United uit 

Warwickshire. Hij kwam tot zijn unieke prestatie in de wedstrijd tegen 

Dunlop FC, in de Coventry Minor League. Hij neemt alle corners en 

penalties voor zijn team. 

 

KOPY INLEVEREN VOOR dinsdag 14 december 



  

Overzicht 
Koning Winter heeft z‟n intrede gedaan en vanavond gaat 

onze mede-dorpsgenoot en schaatscrack, Jorrit Bergsma, 

een gooi doen naar de eerste overwinning op natuurijs deze 

winter in Noordlaren. Rechtstreeks vanuit Hamar, met een 

bronzen plak op zak, stapt ie het natuurijs weer op….En nu 

verwachten jullie van mij weer een overzicht over 

voetballen??? Ik denk dat we de komende weken wel in de 

winterslaap kunnen….Afijn, toch even een korte terugblik 

op het weekend van 20 en 21 november, toen er nog wel 

werd gespeeld. Oldeboorn 1 liet zich geheel van de 

“verkeerde”  kant zien, door in Wijnjewoude met 3-1 te 

verliezen van de nummer laatst ODV. Het verslag in dit 

clubblad zegt, denk ik, wel voldoende. Wil ik maar niet al 

teveel woorden meer aan vuil maken. Komende zondag 

staat de thuiswedstrijd tegen Aengwirden op het 

programma, maar zoals nu wel bijna duidelijk is lijkt me, 

zal er komend weekend in het amateurvoetbal geen bal 

worden geraakt….Een week later dan maar weer proberen 

thuis tegen Rood Geel. Oldeboorn 2 verloor thuis nipt met 

1-2 van De Walden en blijft daardoor troosteloos onderaan 

staan. Komende zondag naar De Knipe? Of toch maar 

niet??? Dan een week later maar uit naar Sneek tegen LSC. 

De nummer 2 van de competitie. Wordt weer lastig. 

Oldeboorn 3 wist helaas Akkrum 4 er niet onder te krijgen. 

Onze naaste buren gingen met 1-5 huiswaarts. Komende 

zondag naar Sneek, tegen LSC???? Of ook maar niet?? De 

week erop naar Aengwirden 3, en gewoon ff een paar 

puntjes mee naar huis nemen. Oldeboorn 4 stelde toch 

enigszins teleur door de thuiswedstrijd tegen Mildam 3 met 

maar liefst 2-6 te verliezen. Alles blijft echter in deze 

spannende competitie nog mogelijk. Zondag naar Black 



  

Boys? Ik dacht het eigenlijk niet….Op 12 december dan 

maar naar de hekkensluiter Nieuweschoot 6 om het 

doelsaldo weer wat op te vijzelen. Oldeboorn C1 wist een 

hele knappe overwinning te behalen in Woudsend met 3-8, 

en zij doen dan ook nog volop mee om de titel. Komende 

zaterdag thuis tegen VWC C1. Zal ook wel worden 

afgelast. De jeugdteams zijn de week erop allemaal vrij. 

Oldeboorn D1 verloor met 6-1 bij TOP ‟63 en blijven 

koploper van de onderste 3. Dat zal deze competitie 

waarschijnlijk ook wel zo blijven. Het verschil tussen de 

bovenste 3 en de onderste 3 ploegen is behoorlijk. 

Komende zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen NOK op 

het programma, maar ja….. Oldeboorn E1 verloor 

kansloos van Waterpoort Boys met maar liefst 0-8. Zij 

weten echter nog steeds Woudsend onder zich te houden, 

en hadden komende zaterdag graag Mildam verslagen in de 

thuiswedstrijd….Oldeboorn F1 wonnen hun thuiswedstrijd 

tegen Renado/VVI F2 met 4-0 en zijn de trotse koploper. 

Komende weken de schaatsen maar onder, want er staan 

voor jullie geen wedstrijden op het programma. Iedereen 

(behalve ikzelf….) veel winterplezier toegewenst en in 

welk vak zitten de supporters van SC Heerenveen? In het 

Friesvak…..Brrrrrrrrrr, wat in kjeld….even in briketsje der 

by smite…Tot over een paar weken. Piet 
 

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

 

"De enige angst die ik nog over heb, is mijn angst voor haaien. Ik ben 

dol op het strand, maar ik ga nergens ter wereld in zee. Zie altijd 

vinnen. Ruud probeert me gerust te stellen door uit te leggen dat ze 

niet voorkomen in de Noordzee. Maar ik denk dan: die haaien hebben 

toch geen kaart bij zich?" 

Estelle Gullit, vrouw van Ruud (AD.nl) 
 



  

Uit 90 jaar  Fries Voetbal  
Naam:   zaalvoetbalvereniging Apollo Engineering te    

Aldeboarn 

Opgericht:  1 mei 1991 

Sporthal:  Utingeradeelhal te Akkrum 

Clubtenue:  shirt – zilver met geel, broek – geel 

Toeschouwercap: 100 

Speeldag:  maandag 

Huidige bestuur: T.Rijskamp (voorzitter), H. v/d Heide 

(secretaris) en   B.Oosterbaan (penningmeester) 

 

Apollo Engineering is de jongste club onder de Friese  

zaalvoetbalverenigingen. Men heeft dan ook nog niet de gelegenheid 

gehad om geschiedenis te schrijven. Kleurrijke gebeurtenissen 

hebben in het prille bestaan van Apollo nog niet plaatsgevonden. De 

vereniging kwam in het seizoen 1993/1994 met één team uit in de e 

klasse van de FVB. 
 

Eindstand Apollo Engineering 
01 Noord Hebostone 3 18-32 84-28 

02 Haskerland 10  18-23 93-65 

03 VV Balk 2  18-23 61-41 

04 Irnsum 1  18-21 64-50 

05 Apollo-Eng. 1 18-19 76-60 

06 G.A.V.C. 6  18-18 71-57 - 1) 

07 Renado 4  18-18 66-65  

08 S.C. Joure 2  18-11 39-82 

09 Woudsend 1  18-8   36-78 

10 Spikerboar `87  3 18-4   27-91 -2)   

 

 

Uit de Mid Frieslander 
Oldeboorn zm kampioen 

Afgelopen zaterdag werd Oldeboorn zm kampioen van de 3e klasse 

FVB. Dit na een goed gespeelde wedstrijd tegen sc Berlikum 2. De 

score werd in de 44e minuut geopend door Wieger de Boer na een 

verwoestende vrije trap. Na de rust een gevaarlijk Berlikum maar 

keeper Teun van Vliet hield Oldeboorn in de race. En toen kwam het 

talrijke publiek aan hun trekken. Door prima opgezette aanvallen 



  

scoorden achtereenvolgens Douwe de Boer (2-0), Tjeerd Keekstra (3-

0 en 4-0) en 5-0 werd wederom aangetekend door Wieger de Boer,  

het doelpunt van het jaar (een lob à la Cruyff). Na deze eindstand 

konden de spelers van de 'Super' Oldeboorn met als trainer Uilke de 

Jong in de bloemen worden gezet. Promotie naar de 2
e
 klasse FVB 

was een feit. Kampioen Oldeboorn dat graag ongeschonden de 

eindstreep wil gaan halen, liet ook van het bezoekende Tzummarum 

weinig heel. Na een 3-0 ruststand wonnen de witzwarten de eenzijdig 

gespeelde ontmoeting, afgetekend met 8-0 door goals van Tjeerd 

Keekstra (2), Wieger de Boer, Douwe de Boer, August Faber, Dick 

Westerhoven en Rimmert Eyzenga die tevens de honderdste 

kompetitiedoelpunt liet aantekenen. De volgende spelers behaalden 

dit resultaat:  Harry Brandsma. Jelle Otter, Dick Westerhoven,  

Rimmert Eyzenga, Peter Ypma, Teun van Vliet, Henk v/d Krieke, 

Uilke Nijholt, Wieger de Boer, Wim Ziel, Tjeerd Keekstra, Bouke 

Haspels, Douwe de Boer, Tjitte Neuenschwander, August Faber en 

Meindert Tjoelker Trainer was Uilke de Jong. 

 

Eindstand zaterdag senioren seizoen 90/91 
01 Oldeboorn 1  20-39 119-24   07 A.V.C. 3  20-17 46-56 

02 sc Berlikum 2  20-30 54-31     08 Cambuur-leeuw. 4 20-16 34-41 

03 Leeuw. Zwaluw. 8 20-26 75-57     09 Bolswardia 4  20-12 51-65 

04 C.S.L 3  20-24 49-28     10 G.A.V.C 1  20-12 30-72 

05 Blauwhuis 1  20-20 39-47     11 R.E.S. 1  20-5   23-86 

06 Tzummarum 2 20-19 56-69 

 

Oldeboorn 1 na 35 jaar weer eens kampioen. 
Zondag 28 april was het dan eindelijk zover. Na een matige wedstrijd 

in en tegen Gersloot kon Oldeboorn de kampioensvlag hijsen. Het in 

zeer grote getale opgekomen Boarnster publiek was getuige van een 

gespannen spelend Oldeboorn. In de eerste helft kwam men zelfs 

enkele keren goed weg. Zo werd een treffer van Gersloot  wegens 

vermeende overtreding afgekeurd. : Toch wist Oldeboorn voor rust 

op voor sprong te komen. Na een prima voorzet van 'Yankee' Sietse 

Akkerman was het Johan Tijsma die voor de zoveelste keer dit 

seizoen de goede richting wist te vinden naar het doel. Na de rust 

kreeg Oldeboorn eindelijk vat op de tegenstander en wist men door 

Frank van Warmerdam op miraculeuze wijze op een 2-0 voorsprong 

te komen. Even later was het grote talent uit Akkrum, Willem van 



  

Kalsbeek, die na een vloeiende combinatie uit een voorzet van Johan 

Tijsma beheerst de bal binnen werkte. Dat Gersloot uiteindelijk nog 

tegen wist te scoren was voor Oldeboorn niet meer belangrijk. Het 

kampioenschap was binnen en dit was vanaf het begin van de 

kompetitie de doelstelling geweest. Volgend seizoen hoopt men ook 

mee te kunnen strijden in de bovenste regionen van de 1e klasse 

FVB. Na deze gewonnen wedstrijd wachtte hen in Oldeboorn 

aangekomen nog een aangename verrassing. Op de Braksdyk werd 

nl. de gehele stoet auto's van de weg gehaald door enkele agenten van 

het politiekorps uit de gemeente Boarnsterhim en een merkwaardige 

vrouwelijke politieagente. Onder begeleiding van deze laatste agente  

werd men naar een aldaar klaarliggende schuit geleid met daarop 

reeds aanwezig het Boarnster muziekkorps. Onder het spelen van 

enkele vrolijke deuntjes ging toen de reis richting Doelhof, alwaar het 

feest werd voortgezet in de plaatselijke taveerne, waar de 

spelersgroep met aanhang een `koffietafel' werd aangeboden door de 

sponsor W. v.d. Krieke van het plaatselijke Mitsubishigaragebedrijf. 

Na deze aangelegenheid werd er door de spelersgroep (en leiding) tot 

in de kleine uurtjes feestgevierd. Rest nog namens de spelersgroep en 

leiding het hondstrouw supporterslegioen te bedanken voor hun 

geweldige steun die men iedere wedstrijd weer aan de spelers geeft. 

Supporters, het was weer klasse! De volgende spelers en begeleiding 

behaalden dit resultaat: Jan Visser, Hendrik v/d Krieke 

(grensrechter), Jan Nijdam, Cees Reitsma, Harm Oosterbaan, Sietse 

Bergsma, Sietse Akkerman, Johannes Poepjes, Siete Veenstra, Harke 

Hartmans, Jan v/d Woude, Siemen Willem Smink, Johan Tijsma,  

Piet Tijsma,  Siebrand Oosterbaan, Frank van Warmerdam,  Jan v.d 

Berg (trainer), Wander Veenstra (leider). 

 

 

Eindstand 1990-1991 2
e
 klasse B 

01 Oldeboorn  20-35 73-21    07 FFS  20-17 34-33 

02 Zandhuizen  20-29 41-24    08 Gersloot               20-13 45-63 

03 Mildam  20-28 59-30    09 Aengwirden 20-12 24-47 

04 de Westhoek  20-27 66-25    10 Fochteloo 20-8   19-77 

05 St.Jacob  20-26 52-23    11 Nesurant     20-7   13-77  

06 Buitenpost                 20-22 27-33      
 

 



  

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 

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

Wedstrijdverslagen 
 

Oldeboorn verspeelt punten tegen MKV’29 
Voor de derde keer dit seizoen speelde Oldeboorn met 3-3 gelijk. 

Deze keer was MKV in Leeuwarden de tegenstander en ook tegen 

deze laaggeplaatste tegenstander wisten de Boarnsters niet te winnen. 

Geheel onnodig werd in de slotfase een 1-3 voorsprong nog 

weggegeven. Bij Oldeboorn, dat vorige week niet in actie kwam 

omdat de wedstrijd tegen Terschelling werd afgelast, keerde Siep 

Bangma terug onder de lat en mocht Johannes Nijdam na langdurig 

blessureleed weer eens vanaf het begin meedoen. In de eerste helft 

begonnen de Boarnsters prima aan de wedstrijd. MKV kreeg weinig 

ruimte om hun favoriete spelletje te spelen, omdat Oldeboorn er kort 

op zat. Er werden dan ook weinig kansen weggegeven, hoewel 

doelman Bangma een prima redding in huis had op een van richting 

veranderd schot. De Boarnsters waren aanvallend iets dreigender en 

kwamen ook op voorsprong. Na een vloeiende combinatie aan de 

mailto:johannesnijdam@hotmail.com
mailto:jellejacobdevries@gmail.com
mailto:heinekendop@hotmail.com


  

linkerkant tussen Douwe Hein Akkerman en René van Kalsbeek, 

zette laatstgenoemde de bal laag voor op spits Anno Huisman die het 

vervolgens beheerst afmaakte, 0-1. Niet lang daarna verdubbelde 

Oldeboorn deze voorsprong. Uit een prachtige pass van Douwe Hein 

Akkerman kwam de goed doorgelopen Klaas Hartmans alleen voor 

de keeper en ook hij maakte het bekwaam af, 0-2. Geen vuiltje aan de 

lucht op dat moment voor Oldeboorn, maar helaas kwam MKV te 

snel weer terug in de wedstrijd. De doorgebroken speler van MKV 

leek buitenspel te staan, maar mocht door en scoorde 1-2. Hierna 

geloofde MKV er weer helemaal in en de Boarnsters waren blij met 

het rustsignaal dat klonk, nadat een aantal hachelijke momenten 

waren overleefd. In de rust bleef Johannes Nijdam geblesseerd in de 

kleedkamer achter en werd vervangen door Tom Proot. Oldeboorn 

pakte de draad eigenlijk meteen weer goed op en voetbalde heel 

behoorlijk. MKV kwam er in die fase nauwelijks aan te pas en toen 

halverwege de tweede helft de 1-3 viel, was dat op dat moment ook 

verdiend. Een combinatie tussen René van Kalsbeek en Klaas 

Hartmans werd door de laatste van dichtbij prima afgerond en de 

wedstrijd leek gespeeld. Oldeboorn had op dat moment de wedstrijd 

onder controle en gaf bijna niets meer weg. In de slotfase lieten 

Robin Faber en Douwe Hein Akkerman zich vervangen vanwege een 

blessure. Dit had tot gevolg dat de Boarnsters de grip op het 

middenveld verloren en MKV meer druk kon zetten. Slecht ingrijpen 

achterin en niet meelopen met de vrije man had vervolgend de 2-3 tot 

gevolg en dit mochten de Boarnsters vooral zichzelf aanrekenen. 

MKV rook bloed en ging weer geloven in een goed resultaat. 

Oldeboorn bleef echter lang stand houden en in de laatste minuut 

ging een vijftal Boarnsters vol ten aanval om in een allesbeslissende 

counter de genadeklap uit te willen delen. Het balverlies dat volgde 

bleek vervolgens dodelijk. De schaduwspits van MKV werd door 

Oldeboorn volledig uit het oog verloren en had ineens vrije doortocht 

naar Siep Bangma. Hij maakte het vervolgens uiterst koelbloedig af 

en bepaalde de eindstand op 3-3. De Boarnsters hebben dit 

puntverlies volledig aan zichzelf te danken. Hopelijk hebben ze 

geleerd van de gemaakte fouten, zodat volgende week in de 

thuiswedstrijd tegen Udiros eindelijk eens een overwinning behaald 

wordt. Wietse Huisman 

 



  

Oldeboorn 1 – Jubbega 1 
Op 14 november moest  oldeboorn 1 thuis aantreden tegen jubbega 1. 

Om 2 uur werd het startsignaal geven door scheidsrechter  visser.  In 

het begin van de eerste helft was oldeboorn de bovenliggende partij. 

Helaas leverde dit fiet niet hele  grote kansen op. Een klein beetje 

tegen de verhoudingen in kwam jubbega op voorsprong. Een voorzet 

van linkerkant werd niet goed weg gewerkt en kwam voor de voeten 

te liggen van een speler van jubbega die vervolgens geen moment 

nadacht en het balletje keurig in het netje legde. Na de 0-1 kwamen 

de boarnsters er voetballend  maar amper uit. Het gebruik maken van 

de lange bal leverde nog een paar kleine kansjes op. In de rust werd 

Anno huisman vervangen door René van Kalsbeek. De boarnsters 

kwamen goed uit de rust. Ze waren fel en gretig. Dit zorgde voor 

steeds meer dreiging rond de goal van Jubbega en al vrij snel 

mochten de boarnster de 1-1 aantekenen. Douwe Hein nam de corner 

die vervolgens met hulp van de keeper van jubbega in eigen goal 

werd gefrutseld. Oldeboorn rook de winst en ging vervolgens op jact 

naar een tweede treffer. Deze kwam er ook in de vorm van een 

penalty. René van Kalsbeek werd aangespeeld in de 16 van jubbega 

en werd vervolgens over het been gelegd van verdediger. Een 

terechte penalty. Wietse huisman mocht vervolgens aanleggen van af 

de stip en wist deze kans te benutten. 2-1. Er moest nog een goaltje 

bij en de wedstrijd zou zo goed als gewonen zijn. Deze goal kwam er 

ook. Een fraai een twee tussen Klaas Hartmans en de ingevallen Jan 

Hendrik van der Wal had uit kunnen monden in een goal ware het 

niet dat Klaas Hartmans werd neer gelegd. René van Kalsbeek, die 

een goeie in val beurt maakte, mocht aanleggen voor de vrije trap en 

schoot de bal prachtig in de rechter kruising buiten het bereik van de 

keeper. 3-1.  Na de 3-1 dachten de boarnster dat de wedstrijd 

gespeeld was, maar jubbega kwam nog terug tot 3-2. Door een klein 

foutje in de verdediging mocht de nummer 10 van jubbega doorlopen 

op keeper Sieb Bangma en schoof de bal langs Sieb. Zo eindigde 

deze zware wedstrijd op een zwaar veld in 3-2 voor Oldeboorn. Met 

deze 3 punten klimt Oldeboorn naar de 9
de

 plek in de 4
de

 klasse A. 

Robin Faber  

 

 

 



  

Oldeboorn verliest van hekkensluiter ODV 
Het seizoen verloopt voor Oldeboorn tot nu toe uiterst wisselvallig. 

Werd er vorige week nog gewonnen van Jubbega en stiekem gedacht 

dat er met de komende wedstrijden voor de winterstop tegen 

eveneens laaggeplaatste ploegen een mooie serie kon worden 

neergezet, daar ging het afgelopen zondag in Wijnjewoude tegen 

ODV al meteen mis. En dat had alles te maken met een verkeerde 

wedstrijdinstelling bij de Boarnsters. Al voor de wedstrijd deden Ate 

Bergsma en Anthony Vink in negatieve zin van zich spreken. Beiden 

waren niet op tijd voor vertrek en moesten van huis worden 

opgehaald. Een logisch gevolg daarvan is dat de trainer dan 

gedwongen word om de betreffende spelers op de bank te laten 

plaatsnemen.  Anthony Vink vindt zichzelf daar blijkbaar te goed 

voor en verliet bij het horen van de opstelling de kleedkamer om 

vervolgens te beginnen aan een lange voetreis richting Oldeboorn.  

Het waren de eerste voortekenen van een slechte wedstrijd van 

Boarnster kant. ODV was zich beter bewust van het belang van de 

wedstrijd en was vanaf het begin veel scherper dan de Boarnsters. 

Geknoei achterin bij Oldeboorn leverde al snel de voorsprong op 

voor de ploeg uit Wijnjewoude. Tom Proot en Douwe Hein 

Akkerman liepen elkaar in de weg en ODV kon de bal oppikken en 

snel de spits inspelen, die via de paal raak schoot, 1-0. Hierna kwam 

Oldeboorn wel iets beter in de wedstrijd en kreeg via Wietse 

Huisman een goede kans om op gelijke hoogte te komen, na goed 

voorbereidend werk van Jorrit Zandberg. De keeper kreeg echter nog 

een teen tegen de bal en voorkwam een treffer. ODV bleef echter 

feller en doortastender spelen en verdubbelde halverwege de eerste 

helft de voorsprong.  De Boarnsters grepen achterin weer 

onvoldoende in en lieten ODV in het  strafschopgebied naar 

hartenlust combineren. Uiteindelijk draaide de spits knap weg bij 

Robert van Steinvoorn en stond in één beweging voor doelman Siep 

Bangma, die vervolgens het nakijken had, 2-0. In het restant van de 

eerste helft deden zich voor beide doelen weinig hoogtepunten voor 

en daardoor was dit ook de ruststand. In de pauze werd Robin Faber 

vervangen door René van Kalsbeek en direct na de thee had 

Oldeboorn ook zijn beste fase in de wedstrijd. ODV werd 

teruggedrongen op eigen helft en de druk werd dermate hoog, dat de 

rechtsback Jorrit Zandberg onderuit haalde en zijn tweede gele kaart 



  

incasseerde en kon vertrekken. De Boarnsters profiteerden vrijwel 

direct. Linksachter Tom Proot pikte een afvallende bal op en haalde 

van ruim zestien meter hard en doeltreffend uit, 2-1. De wedstrijd 

leek nu te kantelen, want ODV leek wat van slag en het vertrouwen 

bij Oldeboorn groeide. Totdat René van Kalsbeek zijn eigen ploeg 

weer eens dupeerde en liet zien over een zeer kort lontje te 

beschikken. In een stevig duel kreeg Van Kalsbeek een tikje van 

achteren en reageerde daarop door zijn tegenstander na te trappen. 

Scheidsrechter Van der Veer kon niet anders dan hem de rode kaart 

geven en dus werd het weer tien tegen tien. ODV putte weer 

vertrouwen hieruit en werd weer de betere ploeg. In de gehele 

wedstrijd werden bijna alle duels gewonnen door de ploeg uit 

Wijnjewoude en de Boarnsters stelden hier eenvoudigweg te weinig 

tegenover. Het duurde niet lang voordat ODV de marge weer op twee 

bracht. Uit een ingooi draaide een speler van ODV op de achterlijn 

weg bij Wietse Huisman en had vervolgens voor het doel weinig 

moeite om een vrije man te vinden, 3-1. Wederom werd er niet sterk 

verdedigd bij Oldeboorn, dat dit seizoen wel erg gemakkelijk de 

goals tegen krijgt. In het kleine halfuur wat nog te spelen was 

probeerden de Boarnsters met de moed der wanhoop om terug in de 

wedstrijd te komen. Er kwamen ook nog een paar aardige kopkansen 

voor Jorrit Zanberg, Robert van Steinvoorn en Anno Huisman, maar 

ook het geluk kon niet worden afgedwongen. De ploeg die er het 

meeste recht op had kreeg de drie punten, en dat was ODV. Puur op 

inzet en strijdlust behaald, iets waar Oldeboorn nog een voorbeeld 

aan kan nemen. Om te beginnen volgende week in de inhaalwedstrijd 

thuis tegen Terschelling. Wietse Huisman 

 

Oldeboorn 2 versus De Walden 2 
Het was weer eens zondagmorgen…….. Opstaan en gaan! Echter 

sommigen begrepen het principe daarvan niet (Eyal ;)). The men in 

black begonnen de wedstrijd met overtuiging, de passes waren 

„‟vaak‟‟ goed maar lieten ook „‟vaak‟‟ te wensen over. Maar 

desondanks kwamen er een aantal aardige aanvallen waarbij 

Johannes op aangeven van Patrick een open kopkans kreeg…. Maar 

helaas hij ging er niet in! Even later was Ronnie op dreef, zig 

zaggend door het hele veld iedereen voorbij en dan afmaken… Das 

lastig! Helaas MIS! Maar Tim was er bij als haantje de voorste en 



  

tikte de bal er alsnog in.. HOERA (Hij vierde dit uitbundig met een 

knieschuiver). Als iemand niet weet wat het is, hij demonstreert dit 

de volgende wedstrijd weer.. De eerste helft ging verder redelijk 

alleen soms werd er wat te eenvoudig de bal weggegeven. Gelukkig 

wist de tegenstander niet wat ze met de bal moesten doen. De enige 

kansen die de tegenstander kregen werden met grote klasse 

tegengehouden door de man onder de lat.. Dennis Faberrr! De tweede 

helft begon weer na het seintje van Wieb Zandberg (bedankt voor het 

fluiten!). Tweede helft ging in het begin zeer goed, er werden veel 

passes gegeven waardoor de aanvallers van het tweede oog in oog 

met de keeper kwamen. Alleen ze hoefden niet te scoren want het 

was „‟buitenspel‟‟…. Volgens mij was de mannelijke grensrechter 

van de tegenstander toch iets te vrouwelijk want het 

buitenspelprincipe snapte hij niet helemaal.. Het heeft ons een paar 

„‟zekere‟‟ doelpunten gekost maar t zit niet altijd mee.. Toen kwam 

de tegenstander en ze scoorden.. Volgens een paar van Oldeboorn 

buitenspel maar volgens grensrechter Eyal niet.. Ik zelf heb het niet 

goed gezien maar ik sta achter Eyal uiteraard! Je teamgenoten moet 

je steunen in hun beslissingen.. Na de 1-2 was Oldeboorn wat 

verslagen en kwam er niet veel moois meer aan te pas.. Helaas 1-2 

verloren! Echter dit hadden gewoon 3 punten moeten zijn ..  

Arnold Oosterbaan 

 

Oldeboorn 4 – Mildam 3 
De klad zit er goed in bij het vierde elftal. Onlangs werd een 3-0 

voorsprong verspeeld tegen FFS   (3-3), nu werd verloren tegen 

Mildam.  Zonder Robert en Jorrit heeft het vierde bepaald geen 

kampioensteam meer en als dan ook nog Pieter (familieweekend) en 

Jan v/d Woude (ziek) er niet zijn wordt het allemaal wel wat mager. 

We kregen hulp uit onverwachte hoek, Lukas uit het tweede sloeg 

direkt het derde over en mocht het bij ons proberen en verder wou 

Arjen Watzema het wel 1 helft proberen. Hij wou natuurlijk wel met 

het derde tegen Akkrum voetballen, waar wij alle begrip voor 

hadden. De eerste helft ging nog niet eens zo slecht, we gingen zelf 

met een 2-1 voorsprong rusten. Beide doelpunten werden gescoord 

door Jacob. Na rust was het echter gebeurt met Oldeboorn. Mildam 

speelde beter, was conditioneel beter en had ook wel wat geluk. Bijna 

elk schot vloog in de kruising, Siemen Willem kon er alleen maar 



  

naar kijken. De eindstand werd dan ook 2-6. We staan nog bovenaan, 

samen met Mildam en LSC, maar het is wel wat wrang. Neem nu 

Siete, hij zou eerst naar het vierde maar omdat Jorrit zich weer 

meldde voor het vierde werd Siete bij het derde geplaatst. Volstrekt 

logisch, er moet door alle elftallen leuk gevoetbald worden. Maar nu 

zijn we Jorrit en Robert kwijt aan het eerste en Cees door een 

blessure. Gelukkig was Piet v/d Vlugt bereid om ons te versterken 

maar dan nog blijkt de basis smal. Dertien spelers voor een veteranen 

elftal is niet genoeg. Er spelen ook nog een paar spelers die blessure 

gevoelig zijn. Dus mochten er nog spelers zijn die op dit moment niet 

voetballen maar het wel eens willen proberen, bel onze leider Klaas 

even. Ik wil Arjen  en Lukas nog bedanken voor het meespelen en 

misschien tot een volgende keer. Harm Oosterbaan 

 

 
 

 

Oefenwedstrijd 23 oktober: Eangwirdum C1 – 

Oldeboorn C1 
Toen we rondgespeeld en warmgelopen hadden gingen we naar de 

kleedkamer om de posities te bespreken. Waarna we naar de velden 

gingen voor de wedstrijd duurden het nog 5 minuten voordat de 

laatste van hun er aan kwamen. Het was een lekker weertje om te 

voetballen niet te warm, niet te koud precies goed. De 1
e
 helft gaat 

lang niet zo goed als de 2
e
 maar zo heel slecht gaat het niet want na 

20 minuten scoort Hotse de 0-1. Dat was wel het hoogtepunt van de 

1
e
 helft. De 2

e
 helft verliep nog makkelijker dan gedacht en al snel 

kwamen we op de 0-4 toen het eindsignaal klonk stonden we nog 

steeds met 0-4 voor en daar waren we allemaal wel OK mee, we 

hadden beter gekund maar het is nou een maal zo: “Je kan niet beter 

dan je best doen”. Groeten Max Antonissen 

 



  

Oldeboorn C1 – QVC C1 
We moesten om half 11 verzamelen bij de box. Iedereen trok zijn 

vaste shirt aan en we gingen inspelen. Na wat oefeningen met de bal 

moesten we weer terug naar de box, daar kregen we de opstelling en 

de strategie. We gingen weer naar het veld toen gingen op onze 

positie staan. Toen de scheidsrechter floot gingen we meteen op de 

vaste tegenstander af en veroverde de bal direct. De eerste kansen 

waren ook voor Oldeboorn, maar we scoorden niet. Toen begon het 

een beetje te kraken bij ons en bij hun eerste scoorden ze meteen. We 

pakten de draad weer goed op maar we scoorden weer niet. Altijd 

was het doel te smal of te laag. Maar toen scoorde QVC voor de 

tweede keer. Dat kwam erg onverwacht, want wij speelden beter. 

Toen was het rust. Max en Henk wisselden van positie. Na de rust 

waren we weer helemaal scherp en waren de eerste kansen weer voor 

ons. Toen scoorde Karst onze eerste goal van de ochtend. Daardoor 

kregen we al wat meer zelfvertrouwen. Na nog een paar grote kansen 

van de spitsen scoorde Henk als mid mid zijn eerste goal van het 

seizoen, maar nog belangrijker de tweede van de wedstrijd. Maar 

daarna konden we niet helemaal doordrukken en verloren we vaker 

de bal. We bleven wel goed spelen maar kregen geen kansen meer. 

Helaas kreeg QVC wel weer kansen en benutte er daar 1 van. 

Opstelling van links naar rechts. 

Keeper: Nick 1 

Verdediging: Corné 13, Johannes 5, Henk 2, Jelle 4 

Middenveld: Ringo 11, Max 6, Hotze 8 (C) 

Aanval: Hessel 9, Sietse 10, Floris 7 

Wissel 1
ste

 helft: Wiemer 12, Karst 3 

Wissel 2
e
 helft: Floris 7, Hessel 9 

Floris Crone 

 

Oldeboorn F1 – Renado/VVI F2 
Zaterdag 20 november moesten we tegen renado/vv1 f2. 

De eerste helft stonden we met 3-0 voor. 

De twede helft hadden we nog een doelpunt. 

Ik heb alle vier doelpunten gemaakt. De eindstand was 4-0 voor ons. 

Na de tijd hebben we nog taart gegeten met het team. 

Groetjes GERBEN BOUMA 

 



  

VV Arum C1 – VV Aldeboarn C1 
VV Aldeboarn C1 moest voetballen tegen VV Arum C1. Toen we er 

waren, gingen we de warming up doen, geleid door Hotze: onze 

aanvoerder. Daarna gingen we even de bal rondspelen, de linies bij 

elkaar. Toen riep Bouwe ons erbij om wat sprintoefeningen te doen. 

Daarna gingen we de box in om de opstelling te bepraten en taktiek. 

De wedstrijd begon, en gelijk konden we zien dat we beter waren als 

hun. We hadden veel meer balbezit, en na 5 minuten kwam er een 

grote kans, maar hij ging er niet in. Arum had totaal geen kans, maar 

het stond nog wel 0-0. Het bleef lang op 0-0 staan, maar toen kwam 

er een mooi doelpunt voor Aldeboarn, Hotze schoot van ver weg de 

bal richting het doel, een bedoelde voorzet, maar de bal ging over de 

keeper heen, en ging erin, 0-1 dus na 25 minuten. Daarna regende het 

nog kansen voor Aldeboarn, maar de bal ging er maar niet in. De 

verdediging moest goed op zijn hoede zijn, een goede counter en het 

staat 1-1. Maar dat gebeurde niet, de scheids floot af voor de eerste 

helft. Toen het rust was kregen we wat te drinken, en Bouwe legde 

ons nog wat dingen uit. De tweede helft begon. We zetten hun gelijk 

weer onder druk, en er kwam een goede kans, maar weer geen goal. 

In de 55
ste

 minuut was het toch raak, Hotze scoorde weer na een 

voorzet van Sietse. In de 70
ste

 minuut fluitte de scheidsrechter af. Het 

werd 0-2 voor Aldeboarn. VV Arum C1  0-2  VV Aldeboarn C1         

                              25‟ Hotze 

                              55‟ Hotze 

Johannes Lolkama 

 

Woudsend – Oldeboorn C1 
Wij moesten op 20 november tegen woudsend voetballen. Wij 

moesten om kwart over 9 bij de kantine zijn. Toen alle spelers er 

waren gingen we weg op naar woudsend. We moesten om 10 uur 

spelen en van te voren in trainen. Na het in trainen kregen we de 

opstelling van Willie. Want dit keer was bouwe er niet. Met de pauze 

stond het 2-4 voor ons. Na de rust werd er nog 1 keer door hun 

gescoord en 4 keer door onse. Na het eindsinjaal stond het 3-8 voor 

ons. De opstelling was:  Nick keeper, Henk laatseman, Cornè 

linksbek, Jelle rechtsbek, Johannes voorstopper, Max mitmit, Wiemer 

centraal rechts, Karst cetraal links, Hessel linksvoor, Hotse 

rechtsvoor, Ringo spits. Nick Bangma 



  

Top ’63 D1 – Aldeboarn D1 
Wij moesten zaterdag voetballen tegen top 63 

En toen hebben we verloren met 6-1. Zij  

waren gewoon beter dan ons. Toen we  

rust hadden stond het 2-0. In de tweede helft 

hadden we nog gescoord daan schoot de bal 

tegen de keeper en toen schoot gerrit de bal 

nog in de goal. Ids Tijsma 

 

 
 

We hebben gewonen 15 – 0. Gerben, Tygo, Cuba, Lars, en ik hebben 

gescoord. 

Ik wil ook Janhenderik bedanken voor de leuke trainingen. Ik vond 

het heel leuk. 

nog veel succes met de nieuwe werk. groetjes Ids 

 

 

 

"Ik dacht dat ik aanvoerder geworden was. Ik wist niet dat er iemand 

overleden was." 

PSV'er Alex keek verbaasd op van de rouwband ter ere van 

Rinus Michels (Canal+) 



  

 

Van de 
 

 

 

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

Oldeboorn D1   TOP,63 D1 

Oldeboorn E1  - Jubbega E3 

FFS 3   - Oldeboorn 3 

LSC 1890 6  - Oldeboorn 4 

Oldeboorn 2  - Heerenveen 5 

Workum D2  - Oldeboorn D1 

Oldeboorn 3  - Lemmer 3 

Oldeboorn 4  - Aengwirden 4 

Oldeboorn 2  - Terschelling 2 

Oldeboorn 4  - FFS 4 

NOK D2  - Oldeboorn D1 

Oldeboorn E1  - Waterpoort B. E1 

Oldeboorn 3  - Akkrum 4  

 

 

Kampioen F-pupillen 

Gefeliciteerd!!! 



  

Van de razende reporter 
Opsterland?????? 

Het was een kort berichtje in de Leeuwarder Courant. Maar het sloeg 

in als een bom. Deze gemeente wil sportcomplexen sluiten en clubs 

dus ergens anders laten voetballen. Zo mag R.W.F. uit Frieschepalen 

het in Ureterp proberen en kan Wispolia uit 

Terwispel naar Gorredijk reizen. Mocht 

Aldeboarn ook naar Opsterland gaan (wat de 

meeste mensen willen) waar komt Oldeboorn 

dan te voetballen. Meest voor de hand liggend is 

Akkrum maar die komt niet bij Opsterland. Dus 

word het Tijnje of Nij Beeets. Of nog beter, 

sluit ook deze velden en maak een megapark in 

Tijnje. Sluit ook de velden in Gorredijk, er 

zal vast wel een bouwbedrijf zijn die 

daar nieuwe woningen wil bouwen en laat dan Gorredijk, Tijnje, 

Blue Boys en Oldeboorn daar op voetballen. Wacht even, ik vergeet 

nu Thor, Langezwaag, Gersloot en de Sweach. Leg 4 

kunstgrasvelden aan en laat alle elftallen daarop spelen. Wat zal het 

een gezellige boel worden na de wedstrijden. Dit lijkt mij de 

doodsteek voor kleine dorpen, bijna geen winkels meer en nu willen 

ze ook al de sport uit de dorpen halen. Kunnen we nog een enquête 

houden? Misschien kan Oldeboorn beter naar Leeuwarden. Als je 

kijkt naar GAVC, die met inmenging van BV Sport uit Leeuwarden 

een prachtig complex heeft gekregen, of toch maar naar Heerenveen. 

Smallingerland is ook nog een optie, enkele van onze spelers wonen 

immers al in deze gemeente.  

 

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

 

 



  

Interfjoetje 
Naam: Arnold Oosterbaan 

Geboren:5 januari 1988 

Speelt in: Oldeboorn 1 

Gespeeld in:Oldeboorn jeugd en senioren 

Roken/alcohol:Heineken bierrrrrrrrrrrrrrrrrrrr en Whisky 

Kan sex voor de wedstrijd:Let’s try….. JA! 

Beste boek:Geen 

Beste film:Avatar 

Beste acteur en/of actrice:Will Smith   

Lievelingskost:Pizza met ham/kaas/pepers/uien/paprika 

Hobby,s:Poker, films, kroeg(moeke), medium, voetbal… 

Mooiste man en/of vrouw:ESLY natuurlijk ;) 

Favoriete club:Men in black en Ajax 

Favoriete speler:Anno Huisman  

Beste trainers:Wietse Huisman en Albert Nijholt 

Slechtste trainer: Aad de Mos 

Welke club wordt dit jaar 

landskampioen:Ajax!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Favoriete televisieprogramma:24 

Favoriete televisie presentator:Jensen  

Kwal van de televisie:Albert Verlinde 

Favoriete muziek:Radio 538 dance smash 

Favoriete andere sport:Snowboarden 

Onderschatte voetballers:Aaltsen Bergsma en Hagel 

Overschatte voetballer:Franck Ribery 

Hoogtepunt:De toekomstige promotie met het eerste elftal 

Dieptepunt:Enkelblessures die me tegenhouden 

Beste krant/tijdschrift:Voetbalkrantje 

Een hekel aan:Roekeloze slidings 

Bewondering voor:Mensen die eerst aan anderen denken en dan 

aan hun zelf 

Kwal van de voetballerij:Mario Balotelli 

Wie zou je weleens willen ontmoeten:Hagel (Jan Hendrik vd Wal) 

zijn toekomstige vriendin! 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:Mensen die ik niet ken  

Beste (oud) voetballer: Dennis Bergkamp 



  

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

toeschouwers…. Voel je vooral aangesproken ;) 

Voetbal is:Samen is niet alleen! 

Wat je verder altijd al kwijt wou:Wieger Huisman bedankt!!!! 

 

Antwoorden Boarnster voetbalpuzzel 
1 van Heel    2 Anker 

3 Bottema    4 Nieuwland 

5 Baerd van Sminia   6 Fokke de Roos 

7 Marten Groen    8 Germ Voolstra 

9 Piet van der Feer   10 Arie en Roel Castelein 

11 Wieringa en de Jong   12 Berend Hoekstra 

13 Jan van der Veen   14 Hans en Wim Anker 

15 Wiepie Zandberg   16 Piet Tijsma 

17 Koskiterij    18 Hennie Nieuwland 

19 OVC    20 Eise Bosma 

 

Oplossing: Wilt U promoveren dan moet  U het met Gerrit Otter 

proberen. 

 

 

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

 

Speler van het eerste oefent voor de 

vierdaagse van Nijmegen. 
 

 

 

 

 

 

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

 

"Ik beschouw mezelf als een winnaar. Ik wil altijd vooruit. Dat is 

moeilijk, weet ik. Niets is gemakkelijk in het leven. Als dat wel zo 

was zouden we niet huilend geboren worden." 

Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo blijkt ook een 

filosofische kant te hebben (Spitsnieuws.nl) 



  

Wedstrijdprogramma 
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 

 

 

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 

J. Tijsma Derde 4 

E. Ashur Tweede 3 

J. Meijer Derde 3 

R.Faber Eerste 2 

K.Hartmans Eerste 2 

R.van Steinvoorn Eerste 2 

J.W.Boschma Derde 2 

J.Stulp Vierde 2 

Ate Bergsma Eerste 1 

T.Proot 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 

T.Tjoelker 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 

 



  

Kleurplaat Sinterklaas 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 


