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Jorien van den Herik en Michael van Praag zitten samen aan de 

borrel. Op een gegeven moment vraagt Van Praag aan Van den Herik 

om 20 cent, met de mededeling: "Ik moet even een Ajax-supporter 

bellen." Van den Herik geeft hem een euro en zegt: "Hier, kun je ze 

meteen alle vijf bellen!" 

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 8 

Bulgaar heet nu Manchester United 

 
Waar sportverdwazing niet toe kan leiden. De 36-jarige Bulgaar Marin 

Zdravkov heeft van een rechtbank in zijn land toestemming gekregen zijn 

naam te wijzigen. Marin wordt Manchester. Zdravkov is voortaan United. 

 

De Bulgaar is volgens het dagblad 7 Days Sport al sinds zijn jeugd 

verslingerd aan de Engelse voetbalkampioen. Op zijn elfde levensjaar al 

wilde hij zijn naam wijzigen in Manchester United. In eerste instantie 

verhinderde een Bulgaarse rechtbank dat, maar in hoger beroep kreeg de 

man nu alsnog zijn zin. 

 



  

 
 

(KERST)OVERZICHT. 
Het heerlijk avondje hebben we weer gehad, staat die andere 

pierewaaier in z‟n rooie kloffie alweer voor de deur….Alles is weer 

opgetuigd en hier en daar wordt beslist niet aan (energie)bezuiniging 

gedaan. Integendeel, de kerstverlichting lijkt ieder jaar weer grotere 

vormen aan te nemen. Zo is de familie Meester o.a. niet meer te 

missen. Hoezo de huisnummers moeten duidelijker worden 

aangegeven (persbericht vorige week)….gewoon op de 

kerstverlichting afgaan. Je kunt ook gewoon een knipperende 

kerstboom langs de weg plaatsen, weten ze je ook altijd wel vinden 

(Jelle en Marjanke). Het kan natuurlijk ook zijn dat men deze 

verlichting allemaal heeft aangelegd voor onze KAMPIOENEN. 

Onze F-pupillen zijn nl. Herbstmeister geworden, oftewel de 

kampioensvlag kan uit. Met 20 punten uit 8 wedstrijden en een 

doelsaldo van 66 voor en slechts 6 tegen, zijn ze onbereikbaar voor 

de rest geworden. Een prestatie van formaat, proficiat allemaal. Na de 

winterstop heerlijk op dezelfde voet verder gaan, dan kan de v.v. 

Oldeboorn nog veel plezier aan jullie beleven. Oldeboorn E1 wist 

gelukkig Woudsend E1 net onder zich te houden en daardoor mocht 

laatstgenoemde ploeg het rode lantaarntje hebben. Veel plezier ermee 

zou ik zo zeggen. Na de winterstop, ergens in 2011…, gaan jullie 

vast meer puntjes verzamelen. Leider Syb zal jullie van de juiste 

instructies voorzien, en dan gaat dat helemaal goedkomen. 

Oldeboorn D1 is uiteindelijk kampioen van het “rechter rijtje” 

geworden. Met 9 punten uit 9 wedstrijden, en een doelsaldo van 25-

50 hebben ze het niet slecht gedaan. Gewoon na de winterstop weer 

minimaal 9 uit 9, maar dan ook nog even het doelsaldo omdraaien en 

dan is iedereen ook weer tevreden. Oldeboorn C1 is uiteindelijk 2
e
 

geworden achter QVC C1. Helaas is ook de competitie hier niet 



  

uitgespeeld. Beide ploegen zouden nog 1 wedstrijd moeten spelen, en 

is QVC met 2 punten voorsprong kampioen geworden (tenzij deze 

competitie na de winterstop weer wordt hervat, maar dat zou ik zo 

niet weten). Anders is het misschien een optie om tijdens de 

winterstop een oefenwedstrijd tegen elkaar te spelen, om uiteindelijk 

te kijken wie er nu daadwerkelijk de sterkste is. Oldeboorn 4 doet op 

papier nog volop mee in de titelrace, maar “Katje” ziet de toekomst 

toch wat somber in, zo bleek uit de vorige editie. Spelers verkocht 

aan de 1
e
 selectie voor een habbekrats, Cees “Spek” (tegenwoordig 

ook wel Cees Ceulemans genoemd en heeft overigens nog een 

prachtige salontafel te huur voor 1 jaar…) in de langdurige 

lappenmand (waarschijnlijk zelfs definitief gestopt) en de spoeling 

wordt dan wel erg dun….Kampioenschap maar even vergeten? 

Volgens mij is spelplezier en de derde helft dan ook veel 

belangrijker. Dus voor de tweede helft van de competitie dan ook 

maar veel plezier gewenst. Dat geldt uiteraard ook voor Oldeboorn 

3, maar dat zit wel goed volgens insiders. Ondanks het magere aantal 

van 6 puntjes, heeft deze ploeg van Schilder Wiebe wel degelijk veel 

plezier. Gewoon na de winterstop nog wat puntjes bij elkaar 

sprokkelen en het seizoen is wederom geslaagd. Wordt Oldeboorn 2 

dit seizoen dan toch weer het zorgenkindje? Ze staan namelijk stijf 

onderaan met slechts 1 schamel puntje. Scoren blijkt dan ook niet de 

meest favoriete bezigheid van deze ploeg. In 10 wedstrijden werd 

evenzovele keren gescoord. Ik mag toch wel aannemen dat deze 

jongens na de winterstop nog wat “stoute” plannen hebben? Ik zet in 

op een “puntenverdubbeling”…..Oldeboorn 1 staat na 11 

wedstrijden ook nog steeds akelig dicht bij de degradatiestreep. De 

laatste 6 ploegen staan redelijk dicht bij elkaar, en de 2
e
 helft van de 

competitie lijkt dan ook veel spannende duels te gaan opleveren. Een 

paar overwinningen op rij, en men doet weer mee in de subtop. Kin 

nog alle kanten op…We gaan eerst maar ‟s afwachten wat Koning 

Winter nog allemaal voor ons in petto heeft de komende maanden. Ik 

wens jullie allemaal een prettige winterslaap en oan‟t oar jier, oh ja 

en nog even dit; “Mannen; het enige soort wezens dat hun 

voetbaltickets maanden vooraf koopt en de kerstgeschenken de avond 

tevoren…”. 

Piet 

P.S. Is de magnetron alweer boven water??? 



  

Uit de Leeuwarder Courant 01 april 1952 

Jac. de Vos staat dertig jaar op de planken. 
Volgende week dinsdag zal het dertig jaren geleden zijn, dat de toen 

nog onbekende Jac. De Vos op een reciteerwedstrijd te 

Munnekeburen beslag wist te leggen op de tweede prijs in de afdeling 

“luim”. Dat het ferversfeintsje van toen eenmaal zou uitgroeien tot 

een van de bekendste voordragers die Friesland heeft gehad zou 

niemand hebben durven voorspellen. Hij was een van de weinigen, 

die zijn voordrachten meestal zelf maakte. Al waren het dat wellicht 

literair bekeken direct geen meesterwerken, er was toch een soort 

humor in verwerkt, die de massa wist te boeien. Hoe zou het anders 

te verklaren zijn, dat de Vos, in de eerste jaren van zijn voordragers 

loopbaan, van reciteerwedstrijd tot reciteerwedstrijd peddelend, bijna 

altijd de eerste prijs in “luim” en steevast de publiekswedstrijd wist te 

bemachtigen!  Wanneer wij het werk van de Vos onder de loupe 

nemen, valt er onmiskenbaar een climax waar te nemen, zowel naar 

de vorm als naar de inhoud. Wij behoeven daarvoor alleen maar “De 

fustwant fan Jakkeltsje” te vergelijken met “Wy gean nei de mar te 

fiskjen”. Scherpe, satyrische humor is de Vos vreemd gebleven en 

daarin moet ook de verklaring gezocht worden, dat zijn werk zich is 

blijven bewegen op een bepaald niveau. Maar ondanks dit, is de Vos 

er toch in geslaagd aan zeer velen, zowel in als buiten Friesland, een 

avond van uitbundige pret te bezorgen. Wij denken hierbij aan een 

“Fryske Kritejoun”in een stad in Noord-Holland waar een der 

aanwezigen buiten de zaal moest worden gebracht omdat hij niet 

weer op kon houden met lachen. Dat de Vos er steeds in slaagde, de 

lachers op zijn hand te krijgen, heeft hij voor een niet gering deel te 

danken aan zijn kunst van imiteren, die werkelijk 

bewonderenswaardig is. Maar niet alleen als recitator heeft hij zich 

naam verworven, ook als goochelaar voor kinderen bij schooljubilea 

is hij een graag geziene gast. Wij zouden de Vos kunnen noemen een 

all-round vertegenwoordiger van die typische volkshumor, welke de 

Friese plattelandsbevolking steeds eigen is geweest. Leven de 

Kripsen, de Molenaars. De Rozinga,s niet nog steeds voort in de 

volksverbeelding en is de Vos niet een voortzetter van hun werk te 

noemen? Daarom zal de achtste april 1952 een bijzondere datum zijn 

voor allen, die de beoefening en de uitbeelding van de Friese 

volkshumor weten te waarderen. 



  

Uit het Klaverblad 19 oktober 1971 
In memoriam Jac. de Vos 

Op 72-jarige leeftijd is Jac. de Vos plotseling heen gegaan. Zijn dood 

kwam in Oldeboorn als een schok, want als Boarnster had hij een 

heel aparte plaats in de dorpsgemeenschap. Aan de ene kant werd hij 

als een profeet in eigen dorp lang niet altijd geëerd, maar aan de 

andere kant was iedereen trots als us Jappie de Vos ergens optrad en 

successen verwierf. De moeilijkheden en tegenslagen, die hij in zijn 

leven heeft gehad, heeft hij op kunnen vangen door zijn gave de 

mooie dingen in het leven te blijven zien en daarvan uiting te geven 

in zijn gedichten, schilderijtjes en toneelspel. Door zijn acteertalenten 

en zijn humor heeft hij veel mensen hun zorgen doen vergeten en dit 

moet hem veel genoegdoening hebben gegeven. Vooral de laatste 

jaren richtte hij zich speciaal tot zijn leeftijdsgenoten en trad hij voor 

vele bejaarden op. Steeds ondervond hij daar grote waardering. Maar 

ook buiten de kring van bejaarden richtte hij nog zijn belangstelling 

op alles wat om hem heen gebeurde. Hiervan getuigen wel de vele 

gedichtjes in Het Klaverblad, het voetbalkrantje en de dagbladen.  

 

Eindstand 1951-1952 1e klasse B 

01 Oerterp        17-26 33-17  

02 Nieuweschoot    17-24 39-26 

03 Oldeboorn        16-20 27-20 

04 ONB        16-17 37-29 

05 Mildam        16-16 39-30 

06 de Sweach        16-13 34-39 

07 Udiros        16-13 17-26 

08 Stanfries        16-11 26-30 

09 Blue Boys        16-5   11-46 

 

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

Frans zit met zijn hondje naar PSV - RKC te kijken en PSV verliest. 

Het hondje begint te huilen en een man vraagt waarom z'n hondje zo 

huilt. "Nou," antwoordt Frans, "omdat PSV heeft verloren." 

"Wat doet ie als PSV wint?" vraagt de man. 

"Weet ik niet," zegt Frans, "ik heb hem pas drie jaar." 

 



  

Uit het Klaverblad 22 september 1967 

De Fuotbalkriich  
                Boarn 1 – Gordyk 1  1-2 

op 3 september 

It wie wer los, seit 

Jac. de Vos 

,,Zwart-Wit” waerd hjir 

de klos. 

Us klub fan Boarn, 

gjin boppetoan, 

Supporters woe‟t min oan. 

Gjin greate strop, 

mar wol in flop 

Gordyk hie hjir de top. 

Wy ha forlern, elk koe 

hjir sjen 

‟t mei penalty ek net kin. 

Hwant de Gordyk. 

woe net gelyk 

Dy waerd twa punten ryk. 

Al is ‟t biroerd, hȃld goede 

moed 

Sit dêroer net yn noed. 

                        Doch jimme bêst, dan 

leau „k foarlêst 

Dêrop bin „k wol gerêst. 

Och!, mei de tiid, binn‟ wy 

        wer bliid. 

As Boarn dan wint de striid. 

Wol „t sȧ bisjen, al is 

‟t forlern 

In bal frjemd rȏlje kin. 

‟t Gelok moat mei, in 

misse dei, 

Neat set men űt „wei! 

Jac. de Vos 

 

 



  

Interfjoetje 
Naam:Douwe Hein Akkerman 

Geboren:06-03-1978 

Speelt in:het eerste 

Gespeeld in:alles en 1 jaar in het eerste van Akkrum 

Roken/alcohol:beide 

Kan sex voor de wedstrijd:ja, alleen niet zo goed voor mijn  knieen 

Beste boek:als ratten in de val vn U.G. de Jong 

Beste film:remember the titans 

Beste acteur en/of actrice:Denzel 

Washington 

Lievelingskost:pasta met zalm 

Hobby,s:Nynke, voetbal, concerten en 

plezier maken 

Mooiste man en/of vrouw: mien Nynke 

natuurlijk 

Favoriete club:niet, als ik maar een mooie 

wedstrijd zie 

Favoriete speler:Robbie de Wit 

Beste trainer:Frank Rijkaard 

Slechtste trainer:Jouke Nolles 

Welke club wordt dit jaar landskampioen:Twente 

Favoriete televisieprogramma:king of queens, discovery, pingu en 

shaun het schaap 

Favoriete televisie presentator:Tom Egberts 

Kwal van de televisie:Rene Mioch 

Favoriete muziek:coldplay, arcade fire, temper trap, the foals, snow 

patrol, pink floyd en saybia 

Favoriete andere sport:teatsen, biertje tillen 

Onderschatte voetballer:Adri van Tiggelen 

Overschatte voetballer:Michel Breuer 

Hoogtepunt:eerste doelpunt tegen sint anne na de revalidatie 

Dieptepunt:kruisband afgescheurd 

Beste krant/tijdschrift:taptoe 

Een hekel aan:negatieve mensen 

Bewondering voor:iedereen die iets vrijwillig doet buiten zijn/haar 

werk  



  

Kwal van de voetballerij:Ricky van den Berg 

Wie zou je weleens willen ontmoeten:Ruud van Nistelrooy 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:Hans Klok (je weet het maar 

nooit) 

Beste (oud) voetballer:Bergkamp dat is genieten 

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

derby stars 

Voetbal is:ontspanning en functioneren in je team 

Wat je verder altijd al kwijt wou:we hebben een leuk clubje. Ooh ja 

ik heb nog 2 banden te koop  

15 inch maat is 205/60/15. prima bandjes 

 

Wedstrijdverslag 
Oldeboorn 3 – Lemmer 3 

Na een goede seizoensopening met de winst op Akkrum 4, ging het 

in de volgende 5 wedstrijden minder crescendo. Vijf nederlagen, 

waarvan een aantal flinke (5-1, 8-1 en zelfs 10-1), hebben de spelers 

van het 3
e
 elftal weer met beide benen op (of zelfs in) de grond 

gekregen. Zondag 17 oktober stond er de thuiswedstrijd tegen een 

directe concurrent voor de onderste plaatsten op het programma, te 

weten Lemmer 3. Na de enorme oorwassing tegen Langweer een 

week eerder (1-10) moest er eerherstel plaatsvinden. Gelukkig 

gebeurde dit ook. Met een op een aantal posities gewijzigde 

opstelling werd vol goede moed gestart. Voetballend leek het soms 

best aardig en terecht werd er via Siete een 1-0 voorsprong genomen. 

Helaas volgde hierop toch al weer vrij de snel de gelijkmaker van 

Lemmer. Met een 1-1 ruststand was het tijd voor de thee. In de 

tweede helft werd er door de mannen van Wiebe Jager nog een 

schepje bovenop gedaan en kwam uiteindelijk de terechte eindstand 

van 5-2 op het scorebord te staan. Doelpuntenmakers waren Siete 

(2x), Jelco en ondergetekende op prima aangeven van Ali B. Het 

doelpunt van Jelco (van grote afstand) en met name het laatste 

doelpunt van Siete (een geweldige stift over de keeper) waren van 

hoog niveau en camera waardig. Na 7 wedstrijden bevinden wij ons 

door deze overwinning op de 10
e
 plaats en hebben nog twee ploegen 

onder ons. Het zou mooi zijn wanneer we een wat meer constant 

(hoger) niveau zouden halen, dan zou het zeker haalbaar moeten zijn 



  

om bij de eerste 8 te eindigen. De selectie is tot nu toe echter zo 

breed (soms 17 man; bijzondere ervaring…) dat er heel veel 

gewisseld moet worden, wat niet altijd gunstig bijdraagt aan een 

wedstrijd. Maar om er maar een nieuwe tegeltjeswijsheid tegenaan te 

gooien “beter 5 man te veel dan 2 te weinig”. Tot ziens op een 

willekeurige zondagochtend om 10.30 uur bij onze thuiswedstrijden. 

Er zijn voldoende (wissel)spelers die met u als publiek een prettig 

onderhoud kunnen hebben. Johan Tijsma 

 

Protest 12 april 1972 
Van verschillende zijden is er protest binnengekomen tegen het feit 

dat de spelers van het eerste op zondag : 23 april zonder dames een 

dagje uitgaan. Waarvoor is dit nodig? Waarom mogen de dames niet 

mee?  Gaarne vernemen wij wat hieraan eventueel te doen is, voordat 

wij het verzoek plaatsen om afzeggingen voor zondag a.s. op te 

geven bij aanvoerder Jan Jeeninga. 

 

Bingokoning. 
Dinsdagavond 23 november jl. organiseerden Petra H. en Anet A. de 

grote "de hûn mei de gouden earen' bingo in café Moeke de Bruin. 

Terwijl er een bakje koffie wordt gedronken geven Petra en Anet, 

toch ietwat zenuwachtig, aan dat we los moatte. We beginnen met de 

bovenste horizontale rij van de bingo kaart. Verbaasde gezichten 

alom wanneer er getallen als negenenzeventig, drieëntachtig en 

negentig klinken. Bingo gaat toch maar tot vijfenzeventig. ..??? 

Onverstoorbaar wordt er 

doorgedraaid en jawel, daar klinkt de 

eerste bingo van de avond. Watze W. 

mag als eerste iets uit de vele mooie 

prijzen zoeken, waarbij uiteraard de 

vingerplant niet ontbreekt. Nou ja, 

eigenlijk wel, de vingerplant was 

uitverkocht, een bereidwillige 

tabaksplant doet moeiteloos dienst 

als vingerplant. De volgende ronde voor 

de twee diagonalen duurt 

niet lang. Weer klinkt er bingo door het café, Lousinna K. is deze 

keer de gelukkige. Nu voor de volle kaart. De spanning stijgt, wat 



  

duurt het lang voor de bingo valt. Maar gelukkig dan toch: 

BINGOOOOO!! Wederom verbaasde gezichten als blijkt dat 

menigeen op hetzelfde nummertje zat te wachten. Nummer 38!! 

Blijkbaar ontbreekt dit balletje..... Dan moet balletje 83 maar dienst 

doen al 38. Echter ziet op dat moment een oplettende bingo-speler 

een balletje in een hoekje op de vloer liggen, 38! We zijn compleet 

en kunnen nu dus eindelijk serieus bingo gaan spelen. Eerste een 

borrel, vooral om de dames H. en A. na deze chaotische ronde iets te 

laten ontspannen. Opvallend in de volgende ronden is dat de prijzen 

veelal naar dezelfde personen gaan. Na een aantal spannende ronden 

is het tijd voor de grote finale. De ronde om "de hûn mei de gouden 

earen". Hier zijn we allemaal voor gekomen!! Het wordt muisstil in 

het café, de spanning wordt bijna ondragelijk. Steeds minder balletjes 

in het molentje en steeds meer zwarte kruizen op de bingo kaart. 

Opeens klinkt de verlossende bingo. Bijzonder fanatiek geroepen 

door Jan v/d W. Die bij binnenkomst die avond nota bene nog tegen 

de kastelein zei; "sis mar net tsjin oaren dat ik hjir jun wie hjer”. 

Jaloerse blikken, nog een sprankje hoop op een valse bingo. Maar nee 

hoor, de bingo is goed. Met een stralende lach op zijn gezicht en 

overlopend van trots neemt de bingokoning van die avond zijn prijs 

in ontvangst. Daarbij de belofte makend “de hûn te pimpen en bij de 

volgende editie van de hûn mei de gouden earen” bingo, beschikbaar 

te stellen als wisselprofee. We bedanken de beide dames voor de 

“perfecte” organisatie van de avond en praten onder het genot van 

een borrel nog gezellig na over deze geslaagde bingo. 

 

 

1 Oldeboorn F1 8 6 2 0 20 66 6 

2 Workum F2 7 5 2 0 17 39 6 

3 Waterp. B. F1 7 5 1 1 16 45 11 

4 Heerenveen F5 6 4 1 1 13 30 6 

5 Renado/VVI F2 6 3 0 3 9 25 16 

6 Woudsend F1 8 3 0 5 9 13 36 

7 Thor F1 7 1 0 6 3 8 57 

8 SDS F2 7 1 0 6 3 7 58 

9 Lemmer F1 6 0 0 6 0 4 41 



  

1 Heerenveen 1 12 11 1 0 34 44 11 

2 Renado 1 12 7 2 3 23 35 20 

3 Robur 1 12 6 2 4 20 35 29 

4 Rood Geel 1 12 6 1 5 19 30 23 

5 FFS 1 12 6 1 5 19 26 29 

6 MKV'29 1 11 5 2 4 17 26 25 

7 Udiros 1 10 4 4 2 16 24 20 

8 Read Swart 1 11 4 2 5 14 20 21 

9 Oldeboorn 1 11 3 3 5 12 23 29 

10 Jubbega 1 12 2 5 5 11 28 24 

11 Terschelling 1 10 3 1 6 10 16 35 

12 Aengwirden 1 11 3 1 7 10 17 37 

13 Thor 1 11 3 0 8 9 20 28 

14 ODV 1 9 2 1 6 7 22 35 

 

1 Nieuwesch. 3 9 8 1 0 25 50 9 

2 LSC 1890 4 10 6 2 2 20 30 22 

3 Frisia 4 9 6 1 2 19 37 15 

4 CAB 2 11 6 1 4 19 26 25 

5 Walden De 2 9 5 1 3 16 23 15 

6 Terschelling 2 10 5 0 5 15 15 24 

7 Lemmer 2 9 4 2 3 14 26 20 

8 Heerenveen 5 10 2 5 3 11 27 38 

9 Read Swart 3 9 3 1 5 10 24 26 

10 MKV'29 3 9 2 1 6 6 17 34 

11 FFS 2 9 2 0 7 5 22 32 

12 Oldeboorn 2 10 0 1 9 1 10 47 

 

Ik zat daar tussen mensen die dachten dat ze Napoleon en Jezus 

waren, maar niemand geloofde dat ik Maradona was." 

Diego Maradona verbleef enige tijd in een inrichting om af te 

kicken van zijn drugsverslaving 
 



  

 

1 Renado 5 10 6 4 0 22 32 17 

2 LSC 1890 5 8 6 1 1 19 41 13 

3 Renado 4 8 5 3 0 18 38 13 

4 FFS 3 8 5 2 1 17 21 17 

5 Aengwirden 3 11 5 2 4 17 26 27 

6 Nieuwesch. 5 9 5 1 3 15 40 26 

7 Langweer 2 10 5 1 4 15 44 36 

8 Joure SC 4 10 3 2 5 11 22 27 

9 Akkrum 4 10 3 1 6 10 17 24 

10 Lemmer 3 11 2 3 6 9 27 41 

11 Oldeboorn 3 9 2 0 7 6 16 45 

12 Gersloot 1 10 0 0 10 0 11 49 

 

1 LSC 1890 6 8 6 1 1 19 36 20 

2 Mildam 3 9 6 1 2 19 39 18 

3 Zandhuizen 3 9 6 1 2 19 36 24 

4 Aengwirden 4 7 6 0 1 18 28 18 

5 Oldeboorn 4 7 5 1 1 16 30 16 

6 Langweer 3 9 5 1 3 16 33 15 

7 Renado 3 8 4 0 4 12 27 21 

8 Heerenveen 7 10 4 0 6 12 28 40 

9 FFS 4 11 2 2 7 8 17 30 

10 Black Boys 3 8 2 0 6 6 12 30 

11 Oldeholtp. 4 9 2 0 7 6 18 33 

12 Nieuwesch. 6 9 0 1 8 1 7 46 

 

1 TOP'63 D1 9 7 2 0 23 67 17 

2 Nieuwesch.D2 9 7 0 2 21 65 31 

3 NOK D2 9 5 1 3 16 75 41 

4 Oldeboorn D1 9 3 0 6 9 25 50 

5 Workum D2 8 1 1 6 4 26 65 

6 SDS D3 8 1 0 7 3 20 74 



  

 

1 QVC C1 8 7 0 1 21 47 9 

2 Oldeboorn C1 8 6 1 1 19 40 14 

3 Bakhuizen C1 9 6 0 3 18 48 19 

4 LSC 1890 C3 8 5 2 1 17 39 13 

5 Woudsend C1 8 5 1 2 16 41 19 

6 SDS C2 9 3 0 6 9 21 53 

7 Arum C1 8 1 2 5 5 10 29 

8 VWC C2 7 1 1 5 4 13 42 

9 Makkum C2 8 1 1 6 4 6 31 

10 Langweer C1G 7 0 2 5 2 5 41 

 

 

 
 

 

1 Heerenv. E6 8 8 0 0 24 52 13 

2 Waterp. B. E1 8 6 2 0 20 60 10 

3 Thor E1 7 4 2 1 14 42 13 

4 DWP E1 8 4 1 3 13 47 30 

5 Lemmer E1 7 4 0 3 12 24 17 

6 Sneek E4 8 3 1 4 10 41 25 

7 Jubbega E3 8 3 1 4 10 32 35 

8 Mildam E1 8 2 1 5 7 20 26 

9 Oldeboorn E1 8 1 0 7 3 11 59 

10 Woudsend E1 8 0 0 8 0 6 107 



  

Spreker van de maand december: Erik Hulzebosch 

Erik Hulzebosch, met name bekend om zijn niet gewonnen 

Elfstedentocht in 1997, weet als geen ander van de nood een deugd te 

maken. Sinds hij tweede werd is hij bekender dan winnaar Henk 

Angenent, toen hij wegens stotteren vroegtijdig van school raakte 

bleek sporten hem vele malen beter te liggen en als krantenjongen 

werkte hij al met vier hulpbezorgers, dus aan organisatietalent 

eveneens geen gebrek. Erik begon als fietscrosser en behaalde meer 

dan 300 overwinningen. Toen hij de bakens ging verzetten naar het 

schaatsen werd hij viermaal kampioen op natuurijs, acht keer op 

skeelers, eenmaal wereldkampioen en won hij tweemaal de 

alternatieve Elfstedentocht. Door de combinatie van sport en een 

goed zakelijk inzicht, heeft hij altijd kunnen leven van sport en de 

nevenactiviteiten en hij schroomde hierbij met zijn enthousiasme ook 

niet heel andere wegen te bewandelen. Hierdoor won hij in 2007 de 

finale van het SBS6-programma „So You WannaBe A popstar‟. De 

single kwam direct na afloop van de finale op de markt, gevolgd door 

een nieuwe single „Geloof me‟, waarna een album getiteld „Zwart ijs‟ 

werd uitgebracht. Inmiddels is Erik een van de weinige BN'ers die 

volledig zichzelf is gebleven en naast schaatser en entertainer, zanger 

en presentator is geworden. Vanaf juni 2009 is hij bij RTV Oost 

begonnen aan een eigen tv-programma genaamd 'Met Hulzebosch de 

hort op', waarin hij bekende Nederlanders opzoekt. Tijdens een 

presentatie legt Erik zijn eigen levensverhaal ten grondslag aan het 

motto: 'Wat je ook doet of wat je van plan bent te gaan doen: doe het 

vol overgave en met heel veel plezier! Ga ervoor, met hart en ziel, 

dan is succes verzekerd!' En op de sprankelende, enerverende, 

komische en enthousiasmerende wijze waarop hij het weet te 

brengen, moet je wel van zeer goede huize komen, wil je hier na 

afloop niet in geloven. 

U kunt Erik Hulzebosch boeken als: spreker – zanger. 

U kunt Erik Hulzebosch boeken via:  
www.speakersonline.nl en www.combosport.nl 

 
"Er zit geen vlees aan Edwin van der Sar. Als je hem ziet lopen met 

dat scherpe, witte gezicht, denk je: oei, tuberculose." 

Hugo Camps (Alle Ballen Verzamelen! - Richard Krajicek) 

http://t.ymlp99.com/myaoamwwakauyywacaewum/click.php
http://t.ymlp99.com/jsavamwwanauyywaraewum/click.php


  

Jansma, een jongetje die je zijn bal wilt afpakken 
Een tijdje geleden schoof Kees Jansma aan bij Studio Voetbal. Als 

Kees praat, word ik gelukkig. Laat ik het anders formuleren: Kees 

praat eigenlijk nooit. Hij legt uit. Dat is de kern van Kees Jansma. 

Kees is meestal persoonlijk geraakt en komt graag uitleggen waarom. 

Het gebeurt vaak dat Kees zich persoonlijk geraakt voelt. Je mag van 

Kees alles over Kees zeggen. Dat snapt hij, want hij was zelf 

journalist. Dat zegt Kees ongeveer in iedere zin, dat hij zelf journalist 

was. Hij zegt zelfs dat hij het nog is. Dat laten wij dan maar zo, 

omdat het blijkbaar heel belangrijk is voor Kees. Omdat Kees zelf 

journalist was, mag van hem iedereen alles zeggen. Geen probleem. 

Alleen vindt Kees wél altijd dat je ongelijk hebt. En dat komt hij je 

dan uitleggen. Met zijn hand op je arm, voor het geval je zijn uitleg 

wilt onderbreken. De voorgeschiedenis: in het tijdschrift Hard Gras 

is een mailwisseling tussen Henk Spaan en Hugo Borst afgedrukt. 

Daarin klagen zij over het spel en de uitstraling van het Nederlands 

elftal tijdens het WK. Desgevraagd heeft perschef Kees Jansma 

enkele kritische vragen van Spaan en Borst beantwoord, waarin hij, u 

raadt het al, uitlegt dat Spaan en Borst helaas ongelijk hebben. De 

sfeer was goed, we moeten niet zo zuur doen, we hebben iets unieks 

gepresteerd. Ik vertaal Kees zijn reactie even uit de losse pols en 

verwacht daarom eigenlijk binnen een paar dagen een telefoontje of 

mailtje van Kees zelf. Hij zal mij uitleggen dat hij journalist is 

geweest, dat hij mijn stukken graag leest, maar dat ik er, in dit 

specifieke geval, nu het over hem gaat, helaas naast zit. Ik zal 

geduldig luisteren en met het geluid van Kees op de speaker 

ondertussen een maaltijd koken. Aan het begin van Studio Voetbal 

was er nog weinig aan de hand. Kees deed het goed. Hij was de 

perschef én de getapte voetbaljongen tegelijk. Kritisch zelfs. Er 

gingen kleine glimlachjes heen en weer. Journalisten onder elkaar.  

Je hoefde Kees niets te vertellen.In dat gedrag voelde je de essentie 

van Kees zijn huidige baan. Kees is de jongen die al een levenlang 

droomt van voetbal en die nu, als hij vlak naast Wesley Sneijder zit, 

net doet alsof dat heel gewoon is. Van binnen explodeert hij. Ik weet 

niet of het klopt, dus Kees kan het binnenkort in een avondvullend 

programma corrigeren, maar ik sluit niet uit dat Kees vlak na de 

wedstrijd, slechts gekleed in badslippers, de spelers op staat te 

wachten om mee te douchen. Ze leggen een badspons op Kees zijn 



  

hoofd en vragen of hij het weer laat groeien tegenwoordig. Kees 

straalt. Hij is journalist, maar ook de mascotte. Dat is wat hij al een 

levenlang wil: een van de jongens zijn en als het zo uitkomt ook de 

kritische journalist uithangen. Kees wil het graag allebei. Als je tegen 

Kees zegt dat het een wat ongemakkelijke combinatie is, tafelvoetbal 

spelen met Bert van Marwijk in een hotel en tegelijk journalist 

blijven, dan wordt hij kwaad. Of nee, niet kwaad. Hij is teleurgesteld 

in je en dat komt hij dan weer uitleggen. Zo ging het die 

zondagavond ook bij Studio Voetbal. Kees zat aan een tafel vol 

voetbalmannen, van wie er twee een levenlang profvoetballer zijn 

geweest. Hij legde ze uit dat ze het helemaal verkeerd zagen.  

Het Nederlands elftal was op het WK een prima ploeg die bij vlagen 

zeer aantrekkelijk had gespeeld. Hugo Borst, Jan Mulder, Ronald 

Waterreus en Tom van 't Hek lieten hem even razen. Ze gunden Kees 

zijn journalistenmomentje. Als aandachtig kijker zag je iets anders. 

Kees is de jonge vader bij jou in de buurt met een heel lelijk kind. 

Daar loopt hij trots mee over straat, tot je hem niet meer kunt 

ontwijken. Je kijkt in de kinderwagen en ziet een horror van een 

baby. Te groot hoofdje, rare ogen, afstaande oren.  Eerst zeg je niets, 

of bijna niets. Leuke kinderwagen, Kees. Aan zijn gezicht zie je dat 

dat niet genoeg is. Je kijkt nog eens. Er hangt een fontanel over het 

linkeroog van de baby. Je kijkt weer naar Kees. Hij straalt. Liefde 

maakt blind. Zo is het ook met Kees en zijn kindje het Nederlands 

elftal. Iedereen die zegt dat het rompje de laatste tijd wel heel 

langzaam groeit, heeft binnen het half uur een stomende Kees aan de 

deur. Kees zijn definitieve ondergang zat aan het eind van de 

uitzending. Tot dan was het spannend maar vertrouwd. Kees voelde 

zich omsingeld door mensen die zijn professioneel hobbyisme 

allemaal verkeerd begrepen en hij legde uit. Als Kees uitlegt is hij 

heel lief. Dan spreekt hij opeens alsof hij uit zijn hoofd vier stukken 

uit een encyclopedie voorleest. Wie Kees niet gelooft krijgt een tekst 

om de oren, zoals die wel wordt gesproken tijdens een tribunaal in 

Den Haag. Hij wil het je goed laten voelen: je hebt hem persoonlijk 

geraakt. Aan het eind van Studio Voetbal ging het mis. Jan Mulder 

legde Kees uit dat hij in één minuut kan zien of het Nederlands elftal 

er zin in heeft of niet. De felheid waarmee Kees dit bestreed, 

ontmantelde hem als journalist. Het werd daar voorgoed duidelijk: 

Kees vecht zich dood als je aan zijn kindje komt.  Kees ging cynisch 



  

doen. Hij schamperde. Hij vond het heel knap van Jan Mulder dat die 

als enige Nederlander kon zien hoe de instelling van spelers was. Hij 

probeerde Mulder te ridiculiseren. Als Kees het terugziet, zal hij het 

als journalist ook zelf zien. Daar zit een jongetje die je zijn bal wilt 

afpakken. Een dodelijke fout van Kees. Hij zou als journalist altijd 

hebben moeten luisteren naar ervaringsdeskundige Jan Mulder. Dat 

deed hij nu niet. Kees reageerde net als Mark van Bommel. Klein en 

verbeten. Iedereen die zegt dat het Nederlands elftal slecht speelde, 

wordt verzuurd genoemd. Of begrijpt het niet. En let op, als u het ook 

niet begrijpt komt Kees u dat uitleggen. In zijn rol als perschef, want 

een journalist is hij sinds vorige week zondag niet meer. 

 

Kerstpuzzel

 
 



  



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 


