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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 51 nummer 9 

Clubliefde is blind 

 

Zijn grote liefde voor voetbalclub Norwich City heeft Neil Bradley na 

negen jaar zijn huwelijk gekost. Toen hij een tatoeage op zijn borst en 

ondergoed met het embleem van de club aan haar toonde, was voor 

Joanne Bradley de maat vol. 

 

De man had eerder de slaapkamer in de clubkleuren, geel en groen, 

geschilderd terwijl zijn vrouw aan het winkelen was. Hij monteerde een 

vlag op de auto en nam haar mee op vakantie naar... Norwich, zodat hij 

de spelers kon zien trainen. Om de week maakte hij een trip van 280 km 

van zijn woning in Kent naar Norwich om de thuiswedstrijden te kunnen 

bijwonen. 

 

"Er waren drie partijen in onze relatie, Neil, ik en Norwich en ik kwam 

op de laatste plaats," aldus Joanne Bradley in dagblad The Sun. "Toen 

hij terugkwam met het ondergoed, werd ik gek. Hij dacht dat het sexy 

was." 

 



  

 

 
 

 

 

Sorry 
Het heeft even geduurd maar hier is dan eindelijk nummer 9 van dit 

seizoen. Wegens technische problemen met de vorige drukmachine 

kenden we helaas geen krantjes meer drukken. Nu hebben we een 

nieuw apparaat en kunnen we weer los. In ieder geval veel lees 

plezier en tot over twee weken. 

 

 

 

 



  

OVERZICHT 
Na een zeer lange winterstop(slaap) hier dan weer een 

overzicht van de verrichtingen van alle teams die ieder 

weekend weer vrolijk in de wei dartelen. Oldeboorn 1 is al 

weer een poosje bezig, en doet dat met zeer wisselende 

resultaten. Helaas slaat de balans wel een beetje naar 

onderen door. Na enkele nederlagen, gelijke spelen en een 

overwinning, moest men afgelopen zondag z‟n meerdere 

erkennen in de aanstaande kampioen, Heerenveen. Het 

werd 0-3. Het degradatiespook komt zo wel dichterbij. 

Komende zondag gaat het op naar Lippenhuizen om daar 

de altijd lastige uitwedstrijd tegen Thor te spelen. Een 

overwinning lijkt bijna noodzakelijk. Oldeboorn 2 heeft er 

ook alweer een paar wedstrijden op zitten, en zowaar met 

resultaat!!! Werd er op 13 maart j.l. nog met 4-0 van 

Nieuweschoot verloren, een week later versloeg men FFS 2 

met maar liefst 6-3 en afgelopen zondag werd Heerenveen 

verdienstelijk op 1-1 gehouden. Overigens blijft men nog 

wel in het bezit van de befaamde rode lantaarn, maar de 

eerste overwinning is binnen!! Zondag a.s. gaat men naar 

middenmoter CAB uit Bolsward. We rekenen op een 

positief resultaat. Oldeboorn 3 is ook weer helemaal los, 

en hoe!!! De laatste 2 wedstrijden werden in een klinkende 

overwinning omgezet. Respectievelijk FFS en Langweer 

waren niet opgewassen tegen het voetbalgeweld van 

Oldeboorn. 3-1 en 3-5 werd het, nadat men op 13 maart 

nog met 3-0 had verloren van Renado. Het gaat dus de 

goeie kant op na een lange winterstop. Zondag a.s. op reis 

naar Lemmer en daar gaan ze weer de volle buit pakken. 

Oldeboorn 4 lijkt het een beetje kwijt te zijn. De laatste 2 

wedstrijden werden verloren tegen LSC en Heerenveen. 

Daarvoor wist men bij Renado nog wel de volle winst te  



  

 

pakken. Toch is men zeker nog niet uitgeschakeld in de 

strijd om de titel. De achterstand op koploper LSC bedraagt 

“slechts” 4 punten. Zondag a.s. de topper in en tegen 

Aengwirden. Daar zal zeker gewonnen moeten worden om 

mee te blijven doen. Oldeboorn C1 blijft het ook na de 

winterstop prima doen. Na 2 wedstrijden staat er alweer 

een 100% score op het bord. Hielpen en Woudsend werden 

het slachtoffer van de dadendrang van onze C‟s. Zaterdag 

komt Irnsum C1 op bezoek. Uiteraard zijn de 

verwachtingen hoog, en gaan we er vanuit dat jullie deze 

verwachting ook waar maken. Oldeboorn D1 heeft na 3 

wedstrijden evenzoveel punten. Er werd verloren van 

Oudehaske en WIJC, maar van Stanfries uit Appelscha 

werd wel de volle winst gepakt, 4-2. Zaterdag a.s. komt 

Willemsoord op bezoek en gaan we er vanuit dat het 

puntentotaal zal worden verdubbeld. Oldeboorn E1 heeft 

kennelijk ook een prima trainingskamp gehad tijdens de 

winterstop. De eerste 2 wedstrijden werden zowaar in winst 

omgezet tegen Bolsward en Read Swart (de laatste met 

maar liefst 1-11). Helaas werden de volgende 2 wedstrijden 

verloren tegen Aengwirden en GAVC. Komende zaterdag 

nieuwe kansen thuis tegen Gorredijk. Oldeboorn F1 heeft 

of teveel spelers verkocht, of zijn “iets” te zwaar ingedeeld 

na de winterstop. Na een “vliegend” voorseizoen, is het nu 

even “doorbijten” na 4 pittige nederlagen….Ik denk echter 

dat er zaterdag in Heerenveen wel mogelijkheden liggen op 

de eerste overwinning na de winterstop. Een ieder weer 

veel voetbalplezier gewenst en bedenk goed: “Als iedereen 

zijn taak doet, speel je op z‟n minst gelijk”!!!! 

Piet 
 

 



  

Uit het klaverblad 13 juli 1971 

Voetbalvereniging ,,Oldeboorn”kampioen Utingeradeel  
TERHORNE - Zaterdagavond 19 juni is op het sportterrein in 

Terhorne gestreden om het voetbalkampioenschap van Utingeradeel. 

Er werden wedstrijden gespeeld van twee maal dertig minuten. Eerst 

kwamen Oldeboorn en Akkrum tegen elkaar uit. In de tweede helft 

scoorde Oldeboorn het enige doelpunt in deze wedstrijd. Hierna 

speelden Terhorne en Oldeboorn. Deze wedstrijd eindigde in een 2-0 

overwinning voor' Oldeboorn, deze club was toen al zeker van het het 

kampioenschap. Daarna kwamen Akkrum en Terhorne in het veld 

voor de laatste en doelpuntrijkste ontmoeting. Na een 2-0 voorsprong 

van Akkrum werd het 2-2 gelijk, waarna de eindstand een 6-2 

overwinning voor Akkrum aanwees. Ook in 1970 won Oldeboorn en 

verwierf toen al de door V.V.V. Terhorne beschikbaar gestelde 

wisselbeker, die zij ook het komende jaar haar bezit mag noemen. 

 
Eindstand 1970-1971 1

e
 klasse 

01 HDT   22-31 60-23  

02 de Walden  22-30 38-28 

03 TFS   22-29 35-14 

04 Oldeboorn  22-29 33-19 

05 St.Annaparochie 22-28 54-26 

06 Bakhuizen  22-21 45-41 

07 Sportclub  22-19 38-47 

08 Oldeholtpade  22-19 46-57 

09 Oosterlittens  22-16 36-54 

10 Warga  22-16 26-40 

11 Mildam  22-13 25-46 

12 Hallum  22-13 18-60 

 

Rense Mulder 40 jaar bij Piersma in Oldeboorn. 
,,Ik haw altyd in pear man pûrbêst personiel hawn, as hja net sa 

meiwurke hienen hie ik noait wethâlder wêze kinnen, zei bakker 

Waling Piersma te Oldeboorn onlangs in deze krant. Een van zijn 

personeelsleden, de heer Rense Mulder was dinsdag veerig jaar bij 

hem in dienst. Tijdens de drukbezochte receptie werd de heer Mulder 

de ere-medaille van de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Verder 

werden hem vele cadeaus aangeboden. Zoals bekend zetten vader en 

zoon Piersma hun bedrijven, respectievelijk in Oldeboorn en 

Terhorne op oudejaarsdag stop. 



  

Interfjoetje 
Naam:  August Faber 

Geboren: 11-11-1963  Hollum- Ameland 

Speelt in: ouwe lullen team ,, het vierde,, 

Gespeeld in: alle jeugd elftallen en eerste van Amelandia, eerste en tweede 

van DrachtsterBoys[meer tweede dan eerste elftal] , zm Oldeboorn en alle 

elftallen zondag afdeling 

Roken/alcohol: nooit gerookt / Alcohol wel, lekker een biertje drinken na 

trainen en de wedstrijd,en sterke verhalen aanhoren aan de stamtafel      

Kan sex voor de wedstrijd: vroeger niet, kreeg ik slappe en pap benen van 

en voetbalde ik als een krant. Nu maakt het niets meer uit,en geniet overal 

van????????      

Beste boek: ben niet zo’n lezer, de krant en wat voetbalbladen meer niet. 

Beste film: The Deer Hunter/ Killing Fields 

Beste acteur en/of actrice: de wat  oudere acteurs,  vind ik wel goed[ Clint 

Eastwood,Jack Nickelson enz ] en blonde actice als Kim Bassinger,Sharan 

Stone zijn ook leuk om naar te kijken   

Lievelingskost: nasi/bami/macaroni en frikandel met pindasaus 

Hobby,s: voetbal, op vakantie tennissen met Dennis, barque in de tuin 

Mooiste man en/of vrouw: er zijn zoveel mooie vrouwen, als je ze maar 

wilt zien.Kim Bassinger/Sharan Stone/Doutzen Kroes en Tietie natuurlijk 

Favoriete club: heb geen favoriete club maar vind het wel leuk als 

Heerenveen wint en ik  volg Cambuur ook !!! 

Favoriete speler: Romario vond ik grappig,slecht trainen[geen zin]  en veel 

slapen en feesten in de disco’s. Maar zondags doelpunten maken, 

grappig.En  Robbie de Wit; vond ik leuk om naar te kijken, hij probeerde 

altijd zijn man uit te spelen,10 keer ging het mis,maar de elfde keer lukte 

het en scoorde hij een goal      

Beste trainer: Henk de Jong [Harkemase Boys] heb ik een jaar trainen van 

gehad bij DrachsterBoys.Wat een plezier en beleving heeft deze man,altijd 

trainen met een wedstrijdvorm erin en je ging tot het uiterste.En daarna 

plezier maken met ze allen   

Slechtste trainer: zijn er niet want, ze doen hun best 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: PSV 

Favoriete televisieprogramma: sport programma’s 

Favoriete televisie presentator: heb ik niet 

Kwal van de televisie: zijn er zoveel !!!! 

Favoriete muziek: van hollandse hits tot r&b en  van hard rock tot 

houssie 

 



  

 

Favoriete andere sport: tennis 

Onderschatte voetballer: Wout Brama van twente verzet veel werk in 

een wedstrijd en Rafel van der Vaart is toch wel heel goed 

Overschatte voetballer: Voetballers die heel veel verdienen maar 

niets presteren, daar zijn er veel van 

Hoogtepunt: Terschelling,promotie naar vierde klas na zo lange tijd 

met het eerste elftal en de mooie goal natuurlijk en het feest na de tijd 

op de boot terug, prachtig was dat om nooit te vergeten!!!! 

Dieptepunt: degraderen met het eerste 

Beste krant/tijdschrift: lees de leeuwarder 

courant 

Een hekel aan: mensen die zeuren en niet 

beseffen hoe goed ze het hebben hier 

Bewondering voor: Wieger Huisman, wat 

een club man is dat, steekt veel tijd in de vv 

oldeboorn 

Kwal van de voetballerij: ben ik zelf, ben 

niet altijd even aardig in het veld, komt  

door mijn passie en gedrevenheid en willen winnen te kosten van 

alles. 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Ruud van Nistelrooy; lekker 

praten  over voetbal en goals maken 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: mensen die zeuren zijn niet 

welkom 

Beste (oud) voetballer: bij vv Oldeboorn is dat Siete Veenstra, heeft 

gespeeld met Seedorf,Kluivert in de oranje jeugd, bij het betaalde 

voetbal is dat  Rafel van der Vaart op dit moment  

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: ik mis de 

frikandellen en kroketten in de kantine 

Voetbal is: soms oorlog, maar na de wedstrijd gezellig bier drinken 

en beseffen dat het maar een spelletje is, op het aller laagste niveau 

!!! Dus waar maken we ons druk over 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Mensen geniet van het leven en 

maak je niet al te druk over dingen die niet belangrijk zijn. En kom 

eens gezellig langs op een zondagmiddag om het eerste elftal aan te 

moedigen of wat te drinken in de altijd gezellige kantine van de vv 

Oldeboorn 



  

      Voorlopige nationale selectie onder 15 jaar 1992 

01 Roy Wantia  WVV `34 

02 Wilco Doeleman  VC Vlissingen 

03 RobelGoitom  Ajax 

04 Michael Renfurm  Sparta (R) 

05 Rob Gehring  Ajax 

06 Patrick Paauwe  `t Harde 

07 Ron van den Broek AFC `34 

08 Michael Timisela  Ajax 

09 Dinant Verschoor  Feijenoord 

10 Robbert Jan Barth  Feijenoord 

11 Björn Raven  Feijenoord 

12 Jürgen Dirkx  PSV 

13 Mendel Witzenhausen Ajax 

14 Clarence Seedorf  Ajax 

15 Michael Offenberg Ajax 

16 Richard Schouwenburg Sparta 

17 Nick van Aart  Ajax 

 

Spelers uitgenodigd voor dinsdag 26 februari 1992 

01 Mauro Santos Lopes da Silva Neptunes 

02 Rik Platvoet   de Tubanters 

03 Ronald Pronk   Quick Boys 

04 Patrick Kluivert   Ajax 

05 Dinesh Manniesing  GDS 

06 Danny Landzaat   Ajax 

07 Robert Jan Verwaal  PSV 

08  Salomon Ruting   Linschoten 

09 Carlos Vijfschaft   GVAV/Rapiditas 

10 Pieter Slootweg   UVS 

11 Ruben Schrijver   Rhoda Raalte 

12 Michiel Junte   Go Ahead Kampen 

13 Bas Koens    de Graafschap 

14 Siete Veenstra   Oldeboorn 

15 Jan van der Wal   Cambuur Leeuwarden 

16 Erik de Jong   Sc. Oranje 

17 Milan van den Assen  v.v. Maastricht `88 

18 Marlon Zuiderwijk  Vitesse 



  

Wedstrijdverslagen 
VV Oldeboorn – VV Aengwirden 

Op zondag 24 januari mocht de VV Oldeboorn de competitie weer 

hervatten. Dit moest gebeuren tegen VV Aengwirden uit Tjalleberd. 

Dit was de eerste ontmoeting tussen beide ploegen dit seizoen. Na 

een wat wisselvallig verlopen eerste seizoenshelft van Oldeboorn, 

was het dus zaak om de tweede helft voortvarend te beginnen. 

Hetgeen geschiedde!! 

Oldeboorn begon de wedstrijd goed en zette de tegenstander goed 

onder druk. Wat al snel leidde tot een paar dreigende situaties. Eén 

van die situaties leidde tot een penalty voor Oldeboorn. Klaas 

Hartmans kreeg de bal in zijn bezit en was niet van plan hem af te 

staan, dit leidde tot wat duw- en trekwerk over en weer, totdat een 

verdediger van Aenwirden een domme tackle maakte. De penalty die 

volgde werd door Wietse Huisman goed genoeg ingeschoten en zo 

kwam Oldeboorn op voorsprong 1 -0.  Na de 1-0 ging Oldeboorn 

goed door met drukzetten wat al snel leidde tot de 2-0. Bart de 

Vreeze pikte de bal op en liep een paar meter voordat hij met een 

splijtende pass onze rechtsbuiten Ronnie Poepjes alleen voor de 

keeper zette. Ronnie maakte geen fout en schoot hem mooi langs de 

keeper. Niet veel later was het alweer raak voor de Boarnsters. 

Ditmaal was het Johannes Nijdam die de bal onderschepte om 

vervolgens Klaas Hartmans in te spelen. Klaas zette zijn dikke kont 

erin en kon zo weg draaien bij zijn bewaker. Eén op één met de 

keeper bleef Klaas rustig en stiftte het mooi over de keeper heen. De 

3-0 alweer. Dit ging redelijk gemakkelijk. Het werd dus tijd dat de 

mannen van Aengwirden zich ook een keer lieten zien. Dit gebeurde 

dan ook vlak voor de rust. Hierbij werd het een handje geholpen door 

de Boarnsters. Op het middenveld werd balverlies geleden en de bal 

werd meteen diep gespeeld op de spits. Siep Bangma was zijn goal 

uitgekomen om hem te onderscheppen, maar helaas was de spits iets 

eerder bij de bal en kon zo de 3-1 aantekenen. Met deze stand gingen 

we ook rustten. In de rust werd afgesproken om Aengwirden niet 

terug te laten komen en op zoek te gaan naar de 4-1.  Ronnie bleef 

achter in de kleedkamer. Jorrit Zandberg verving hem. De tweede 

helft was nog maar net bezig of de 4-1 hing alweer in de touwen. Dit 

maal was het Douwe Hein Akkerman die een vrije trap, vanaf randje 



  

zestien, netjes om de muur heen krulde. Hiermee was de wedstrijd 

eigenlijk al gespeeld. Aengwirden probeerde vooral met lange ballen 

op de spitsen gevaarlijk te worden. Dit had weinig tot zeer weinig 

effect overigens want de verdediging van Oldeboorn kon alles 

makkelijk opvangen en zo lekker de wedstrijd uit counteren. Dit 

gebeurde dan ook. Linksbuiten Ate Bergsma werd aangespeeld in de 

ruimte en kon zo op de keeper af. Ate omspeelde de keeper en schoof 

de bal in het lege doel en maakte zo de 5-1. Daarna kreeg Oldeboorn 

nog wat kansjes om de score uit te bouwen, dit gebeurde echter niet. 

Aengwirden scoorde daarentegen wel nog een keer. Wederom met 

een klein beetje hulp van de Boarnsters maakten ze de 5-2. De bal 

werd ingeleverd bij de spits van Aengwirden die het na een mooie 

slalom keurig afmaakte. Er werd echter al snel weer orde op zaken 

gesteld. Uit een uittrap van de keeper werd de bal opgevangen en 

gelijk weer diep gespeeld op Jorrit Zandberg die het beheerst 

afmaakte 6-2. Dit was tevens de eindstand. Oldeboorn is de tweede 

helft van de competitie goed begonnen en moet proberen deze 

zegereeks vol te houden om mee te doen om promotie. Te beginnen 

met Rood-Geel uit Leeuwarden. Anno Huisman 

 

Overtuigende overwinning voor Oldeboorn tegen Read Swart 

In de tweede wedstrijd na de winterstop nam Oldeboorn het op tegen 

middenmoter Read Swart uit De Knipe.  Eerder dit seizoen verloren 

de Boarnsters nipt met 2-1, maar deden toen al niet onder voor de 

Knypsters. Afgelopen zondag was er echter maar één ploeg die recht 

had op de overwinning en dat was Oldeboorn. Net als in de vorige 

wedstrijd tegen Aengwirden koppelden de Boarnsters een tomeloze 

inzet aan goed voetbal. Read Swart werd vanaf de eerste minuut 

opgejaagd door de fanatiek spelende Boarnsters en kreeg niet de 

ruimte om te combineren. Vrijwel elk duel werd door Oldeboorn 

gewonnen en het was dan ook wachten op de Boarnster 

openingstreffer. Het zou meteen de mooiste goal van de middag 

worden, toen Douwe Hein Akkerman vanaf de linkerkant naar binnen 

kwam en een prachtige combinatie opzette met Klaas Hartmans. 

Laatstgenoemde werd schitterend vrijgespeeld en maakte het al even 

fraai af, 1-0. Oldeboorn ging na het doelpunt op dezelfde voet verder 

en bleef Read Swart onder druk houden. Toch werden de Knypsters 

af en toe ook dreigend als de buitenspelval bij Oldeboorn even 



  

haperde of omdat de bal achterin niet voldoende werd weggewerkt . 

Toch werd doelman Siep Bangma nauwelijks getest en waren de  

beste kansen voor de Boarnsters. Read Swart had achterin nogal eens 

een overtreding nodig en dat leverde voor Oldeboorn de nodige 

spelhervattingen op nabij het strafschopgebied van de Knypsters. Uit 

een indraaiende  vrije trap van Douwe Hein Akkerman wist Jorrit 

Zandberg van dichtbij de bal over de lijn te frommelen en de 

verdiende 2-0 voorsprong was een feit. Voor rust had de score nog 

verder opgevoerd kunnen worden, maar o.a. Ate Bergsma had het 

vizier nog niet op scherp staan. In het begin van de tweede helft 

begon Read Swart zoals verwacht voortvarend om de 

aansluitingstreffer te forceren. Omdat men iemand had 

doorgeschoven, was het voor de Boarnsters even zoeken om de 

organisatie weer op orde te krijgen. Na tien minuten van lichte druk 

van Read Swart, zonder dat het kansen opleverde, hadden de 

Boarnsters alles weer onder controle. Bovendien gaf Read Swart 

achterin wat meer ruimte weg en daar profiteerde Oldeboorn als snel 

van. Eerst kreeg Jorrit Zandberg een grote kans, maar zag zijn inzet 

op fraaie wijze gestopt door de keeper. Even later was het echter wel 

raak. Vanaf de rechterkant werd Anno Huisman vrijgespeeld, die de 

bal verlengde op de  opkomende Douwe Hein Akkerman. Diens 

harde schot kwam tegen de paal, maar de terugspringende bal werd 

door de attente Ate Bergsma beheerst binnen geschoten, 3-0. Vanaf 

dat moment was de wedstrijd gespeeld en creëerde Oldeboorn nog 

meer kansen. Klaas Hartmans maakte zijn tweede doelpunt van de 

middag na wederom een prachtige aanval. Douwe Hein Akkerman 

brak over links weer eens door en leverde vanaf de achterlijn een 

afgemeten voorzet af, die door Hartmans werd binnengetikt, 4-0. In 

de slotfase had Ate Bergsma nog kunnen scoren na goed 

voorbereidend werk van invaller Ronnie Poepjes en was uitblinker 

Douwe Hein Akkerman nog twee keer dichtbij een doelpunt. Eerst 

belandde een vrije trap tegen de paal en even later schoot hij een 

prachtig genomen volley recht op de doelman af. Het had allemaal 

een beter lot verdiend. Toch kan Oldeboorn tevreden zijn over het 

spel en resultaat in deze wedstrijd. Volgende week reist de ploeg af 

naar Terschelling en hoopt daar de goede lijn van de laatste weken 

door te trekken. Wietse Huisman 

 



  

Terschelling - Oldeboorn 
The men in black mochten vandaag een echte „‟boat‟‟ trip naar 

Terschelling meemaken. Iedereen was er klaar voor om de stijgende 

lijn van de laatste wedstrijden voort te zetten. Een goede warm-up en 

een juiste instelling vooraf was er, echter het ging binnen 13 minuten 

al twee keer mis. Robin wou de bal wegtikken maar kon de bal net 

niet vol genoeg raken, de tegenstander kon alleen doorlopen. Nadat 

de teams een paar keer flipperkast met elkaar gespeeld hadden 

besloot de speler uiteindelijk vanaf de grond de bal er maar in te 

tikken met een gang van 2 kilometer per uur, het geluk was aan hun 

zijde. Vlak hierna braken ze aan de linkerkant goed door, er werd 

door ons verkeerd op buitenspel gestapt hierdoor kon hij vrij 

doorlopen. Hij gaf goed voor en de andere nam hem de bal op de slof 

en schoot binnen, 2-0. In de eerste helft werd er door Aldeboarn slap 

gevoetbald, de duels werden verloren en de passing was niet zuiver. 

Echter we creëerden nog wel wat kansen, waarvan Jorrit, Ronnie en 

Douwe (mooie vrije trap die helaas door een tegenstander werd 

weggekopt, keeper was kansloos) de beste kansen hadden. 

De tweede helft begon de trainer met twee wissels, Anno kwam erin 

voor Ronnie en Arnold Hobma kwam erin voor Johannes. De tweede 

helft begonnen we gelijk feller en wonnen de duels, de passing was 

zuiver en hierdoor kregen we al snel een kans. De keeper trapte 

verkeerd uit en Anno troefde zijn tegenstander af, hierna schoot hij 

de bal meer dan overtuigend binnen, 2-1. Ondertussen was Arnold 

Oosterbaan erin gekomen voor Jorrit. We begonnen meer risico‟s te 

nemen door Wietse meer naar voren te laten voetballen, echter de 

tegenstander bleef ook aanvallen. Aan de linkerkant werd iemand 

weggestuurd en Arnold en Robin blokten samen de doelpoging, 

echter door weer een gelukje rolde de bal buiten bereik van Sieb 

wonderbaarlijk binnen, 3-1. Aldeboarn gaf niet op en bleef proberen, 

Sieb veegde de bal naar voren en Wietse wist de bal door te koppen 

op de meegekomen Anno die hem mooi in het hoekje binnentikte, 3-

2. De scheidsrechter floot hierna snel af. Een wedstrijd die Aldeboarn 

niet had hoeven verliezen. Echter Aldeboarn heeft toch een leuk uitje 

gehad, want voetbal is ook plezier. Het hoogtepunt van de dag: De 

eerste wissel van Terschelling moest zijn nummer aan de 

scheidsrechter laten zien, iedereen van Terschelling riep naar hun 

medespeler „‟Shirt omdraaien‟‟. Hij wou zijn shirt al uitdoen en met 



  

zijn rugnummer op zijn buik gaan voetballen, gelukkig wist Tom 

hem te vertellen dat hij alleen even moest omdraaien om zijn 

rugnummer te laten zien. Arnold Oosterbaan 

 

Oldeboorn kansloos tegen MKV.  
De eerste helft na mijn gevoel op volle sterkte de wedstrijd in.  

maar mkv had ook wat goed te maken naar verlies tegen udiros en de 

hekkensluiter odv. bij oldeboorn was er gebrek aan creatiefietijd en 

na de wissel van robin faber die last had van een spierscheuring in 

zijn zij,kwam ronnie poepjes op rechts voor en jorrit zandberg zakte 

terug op rechts half. het was even wennen en halfverwege de eerste 

helft viel de eerste goal voor mkv die knap werd afgemaakt. vlak 

voor rust werd het ook nog 0-2 uit een corner kwam de bal uit de 

kluts verkeerd terug in de voeten van een speler van mkv.De tweede 

helft ging oldeboorn de druk naar voren zetten om snel weer in de 

wedstrijd terug te komen.klaas hartmans als van ouds 3 man op het 

verkeerde been gezet en met en lopje de stand op 1-2 weten te 

zetten.en over de teleurstellende 30 minuten wil ik het niet meer 

hebben,het werd 2-8 uiteindelijk wietse huisman scoorde nog een 

penalty. Ate Bergsma 

Nieuweschoot 3 – Oldeboorn 2  13 maart 2011 
Op zondag 13 maart 2011 stond al weer de 13e wedstrijd van het 

seizoen op het programma voor de manschappen van het tweede. 

Vandaag was Nieuweschoot 3 de tegenstander. En niet de eerste de 

beste. Nee, Nieuweschoot staat namelijk eerste op de ranglijst, en ja, 

Oldeboorn 2 staat een paar plekken lager. Er moest dus wat gebeuren 

wilden we na 90 minuten als winnaar van het veld stappen.  

Oldeboorn trad aan in de volgende opstelling: Dennis Faber op goal. 

Daar voor vanaf links: Johannes van der Wal, Ronald van 

Warmerdam, Rene Spinder en Wietse Huisman. Op het middenveld 

stonden Arnold Oosterbaan, Patrick Antonissen en Jan Hendrik van 

der Wal. De voorste linie werd bezet door Robert van Roeden, Rene 

van Kalsbeek en Tim Tjoelker (Timboetkoe). Het was vanaf het 

begin duidelijk dat Nieuweschoot het spel wilde maken. We werden 

vanaf het begin onder druk gezet. Dit resulteerde echter niet in veel 

grote kansen voor de thuisploeg. Dit kwam ook omdat het bij ons 



  

achterin goed stond. Na ongeveer dertig minuten kwam 

Nieuweschoot echter op voorsprong uit een mooie aanval vanaf 

rechts. Door dom balverlies van ondergetekende was er ruimte voor 

Nieuweschoot om op te komen en te scoren. Nog voor rust ging de 

bal voor de tweede keer tegen de touwen. Dit keer was het de spits 

van Nieuweschoot die inschoot. De bal werd nog aangeraakt door 

Ronald van Warmerdam en daardoor was de keeper kansloos.  

We gingen de rust in met een 2-0 achterstand. In de tweede helft 

kwam Aaltsen (Asse) Bergsma in het veld voor Tim Tjoelker. Het 

spelbeeld was het zelfde als in de eerste helft. Het was Nieuweschoot 

dat de aanval zocht. Wij kwamen er maar spaarzaam uit. Dit 

resulteerde niet in grote kansen. Nieuweschoot scoorde dan ook de 3-

0 uit een prachtige volley. Even later kwam ook nog de 4-0 op het 

scorebord uit een diagonale kopbal.  

Wij probeerden wel te voetballen maar vandaag was Nieuweschoot 

een maatje te groot. Volgende week spelen we thuis tegen FFS 2. 

Hopelijk houden we dan voor het eerst dit seizoen de drei Punkte in 

Aldeboarn! Johannes van der Wal 

 

Oldeboorn 2 knokt zich naar eerste zege van het seizoen 
Op zondag 20 maart stond er voor Oldeboorn 2 de thuiswedstrijd op 

het programma tegen FFS 2 uit Vegelingsoord. Deze ploeg staat 2 

plaatsen boven het 2e met 8 punten meer. Oldeboorn 2 begon 

vandaag met Dennis op goal,  achterin stonden Wietze, Ronald, Rene 

en Johannes vd Wal. Op het middenveld stonden Arjen, Patrick en 

Arnold. De aanval bestond uit Tim, Robert en de van wintersport 

terug gekeerde Johannes Watzema. Wiepke, Aaltzen en de te late 

Eyal zaten op de bank. De wedstrijd stond vandaag onder leiding van 

Paul Menger. Hij floot voor het eerst, en deed dit zeer verdienstelijk. 

Oldeboorn begon goed aan de wedstrijd en binnen 5 minuten werden 

Tim en Robert alleen voor de keeper gezet, maar het vizier stond niet 

op scherp. Omdat FFS ook weinig bracht werd het daarna rommelig. 

Toch was het FFS wat halverwege de 1e helft op 0-1 kwam door een 

ongelukkige klutsbal in het strafschopgebied van Oldeboorn. Gelijk 

daarna had Arnold de gelijkmaker op zijn schoen. Hij ging alleen op 

de keeper af, en had een mooi  stiftje in gedachten. Alleen miste hij 

zijn stiftje jammerlijk. Oldeboorn werd steeds sterker, maar hadden 

het geluk niet aan hun zijde. En vaak heeft de tegenstander dat wel, 



  

zo ook 10 minuten voor rust. Een lange bal stuite net voor Ronald 

raar op, waardoor hij mis zat. De rechtsbuiten van FFS pikte de bal 

op, en stifte de bal mooi in de verre kruising binnen. Daar waar 

Oldeboorn de voorsprong verdiende stond het 0-2 voor FFS. De 

koppies willen dan vaak gaan hangen, maar vandaag gebeurde dat 

niet. Dennis voorkwam de 0-3 met een  goede reflex op een harde 

pegel uit de 2e lijn. Robert snelde keer op keer lanks de rechtsback 

van FFS. En vlak voor rust wist Johannes een voorzet van Robert te 

verlengen, waarna Tim alert bij de 2e paal de aansluitingstreffer 

binnen tikte. Een prima goal en goed voor het moreel. In de rust werd 

er niet gewisseld, waardoor dezelfde 11 ook de 2e helft begonnen. 

Oldeboorn ging direct op zoek naar de gelijkmaker. En kwam daar 

via Robert dichtbij, maar zijn bal ging voorlangs. Na zo'n 10 minuten 

was er een moment ala Het Nederlands Elftal op het WK'98. Het was 

Ronald die een prachtige lange bal ala Frank de Boer gaf over 50 

meter. De diepgelopen Johannes controleerde bal ala Bergkamp 

geweldig op de rand van de 16. Zijn snoeiharde pegel in de korte 

hoek spatte helaas uiteen op de binnenkant van de paal. En dat was 

weer zo'n moment dat het gewoon niet mag. Dat FFS het geluk wel 

aan hun zijde had, werd een minuut later duidelijk. Ook zij raakten de 

paal, maar de bal viel weer precies goed voor de voeten van de 

spits, en deze liet Dennis voor de 3e keer kansloos. Op dat moment 

werd Tim gewisseld en kwam de frisse Aaltzen de aanval versterken. 

De Boarnsters voelden dat er wat te halen viel en stroopte de 

mouwen nog een keer op. Uit een pass van Arnold was het Johannes 

die met een bekeken lobje van rand 16 de 2-3 scoorde. FFS begon te  

wankelen en een paar minuten later ging Robert op links goed door. 

In de scrimmage voor het doel, was het wederom Johannes die de 

gelijkmaker tegen de touwen werkte. De pijp was leeg bij FFS en ze 

kwamen niet meer onder de druk van Oldeboorn vandaan. 

Eyal mocht de laatste 20 minuten meedoen voor Arjen, en Wiepke 

verving de geblesseerd geraakte Ronald. Na eerst een mislukte corner 

te hebben gegeven, ging de 2e corner van Arnold perfect. Zijn bal 

draaide prachtig over de 5 meter, en Johannes scoorde met een 

harde diagonale kopbal in de lange hoek de 4-3. Daarna probeerde 

FFS het nog wel, maar de verdediging onder leiding van Patrick 

gaven weinig meer weg. De laatste 10 minuten waren voor Aaltzen. 

Eerste werkte hij een bal van dichtbij over de lijn nadat Johannes 



  

onder de bal doorging uit voorzet van andere Johannes. Maar de 

keeper deed dat ook. 5-3 een luxe voor Oldeboorn de 2. Het was 

Aaltzen die ook nog de 6-3 mocht scoren. Een uittrap van Dennis 

werd door Johannes met de kop verlengd, waarna Aaltzen op 

snelheid de verdediger klopte en beheerst de bal langs de keeper in de 

lange hoek schoof. Het dansje wat hij daarna uitvoerde werd FFS te 

veel, ze waren helemaal van slag, en schoten in de laatste minuten 

alleen nog in de bosjes, sloot en het weiland. Na het laatste 

fluitsignaal van de goed fluitende scheids, ging het kratje bier in de 

box er wel in. Op naar Heerenveen, om daar ook een goed resultaat 

neer te zetten. Johannes Watzema 

 

Het lelijke jonge eendje 
In een niet zo ver verleden, zat in een bestuurskamer, hier niet ver 

vandaan, een technische commissie te broeden op hoe de beschikbare 

voetballers het beste te verdelen waren in de verschillende teams. Het 

eerste, derde en vierde ei waren snel uitgebroed en de eendjes die er 

uitkropen waren representatief en voelden zich snel thuis in hun 

nieuwe vijver. Toen het 2de ei uitgebroed was, zag het er toch wat 

apart uit. Na de eerste paar stapjes in de wei, bleek al snel dat dit niet 

een gewoon eendje was. De 

eerste wedstrijden werden 

afdroogpartijen. Als een 

“sitting duck” moesten ze deze 

slachtpartijen door zien te 

komen. Het resultaat van de 

eerste vijf wedstrijden was nul 

punten en een doelsaldo 

van -28. Het arme eendje 

wist zich geen raad en tot 

overmaat van ramp werd het 

dikwijls door de andere 

eendjes gepest. Het 

elfvertrouwen daalde tot het nulpunt. Moederkloek JJ, sprak 

opbeurende woorden en pikte de 3 mooiste graantjes bij eendje 3 

vandaan. Hiermee zou het lelijke eendje met nieuw elan de winter 

tegemoet gaan. De  inmaakpotjes waren verleden tijd, de uitslagen 

konden thuis opeens wel eerlijk opgebiecht worden en er werd zelfs 



  

een wedstrijdpunt behaald. De winter kwam en het lelijke eendje 

moest deze zien te overleven. Deze lange koude werd gelukkig 

gevolg door een prachtige boarnster lente. De wedstrijden werden 

steeds spannender, met steeds grotere kansen op een mooi resultaat. 

Het keerpunt was definitief bereikt toen de jeugd op het wekelijkse 

hoogtepunt op de vrijdagavond, het trainingspartijtje van de oude 

garde wist te winnen. Deze overwinning werd natuurlijk uitbundig 

gevierd. In de weerspiegeling van de bodem van de bierglazen 

vonden ze hun ware ik. In plaats van naar het lelijke eendje, keken ze 

nu naar een prachtige zwarte zwaan.  

Sindsdien hebben ze geen wedstrijd meer verloren. Vorige week een 

overtuigende 6-3 overwinning op FFS en afgelopen week had dit 

tegen Heerenveen gevolgd moeten zijn door een 1-2 winstpartij, ware 

het niet dat deze ontluikende zwaan door de scheids bestolen werd. 

Een zuivere penalty in de dying second werd niet gehonoreerd. Als 

Marianne Thieme over dit dierenleed hoort, zullen er zeker 

kamervragen gesteld worden. Maar het 2de hoor je niet klagen. Zij 

zien met vertrouwen de toekomst tegemoet. En voetballen nog lang 

en gelukkig. Groet, Opa-trick 

PS kan ik het zwarte eendje bij de einepike-race alvast reserveren? 

 

Snein 6 maart Aldeboarn 4 – Oldeholtpade 4 (7-1) 
Nei een bakje kofje,een swier sjekje en wat âfwaaid praat wien we 

der oan ta om tsjin de bal te trapjen. Us wapen,scorend 

fermogen,draaide yn it begjin op folle toeren. Yn de 1
e
 helte wurde 

der trije keer scoort troch August Faber,twa keer troch Pieter Poepjes 

wer bij een fraaie kopbal en ien keer troch Siebrand Oosterbaan. 

De twadde helte wie dudlik minder,we misten de kânsen en blykber 

foaral de kondysje om de score te fergrutsjen. Wolle we der wat oant 

dwaan dan sille een oantal wat faaker traine moatte,dan kinne de 

wollen sokken sneins te juns ek ut omdat jo bang binne dat jo disse 

de moandei troch de stivens net mear oan krije kinne(Jan) 

Oldeholtpade makke direkt nei rust de tsjin treffer troch unnedich bal 

ferlies werby de ferdigendje taak ferjitten wurde. Lokkich wie Harm 

Oosterbaan nog yn staat om wat werom te dwaan troch een ofmetten 

foarset te jaan op gastspiler Wiebe van der Zee die deze kâns koel 

âfmakke . Oant safier. Lutsen Idsinga 



  

Wij feliciteren: 
Ronald en Sjoukje van Warmerdam met hun dochter en 

Dani en Ilse met hun zusje Anouk Ria. 

Wietse en Marije Huisman met hun dochter en Anne-Rixt 

met haar zusje Jildau  

 

Jeugdverslagen 
Spektakelstuk in Nij Beets 

Voor de pupillen startte op zaterdag 5 maart de voorjaarscompetitie. 

Aangezien het D-7 tal van Oldeboorn in een competitie van 5 teams 

zitten, waren zij de 1e speelronde vrij. Datzelfde probleem had ook 

het D-7 tal van Blue Boys uit Nij Beets. Omdat de leiders elkaar goed 

kennen, werd besloten een oefenwedstrijd tegen elkaar te spelen. 

Daan Brandinga is verhuisd naar Rotsterhaule en gaat in Sint 

Johannesga bij DWP voetballen, daarvoor hebben de D's Tjitze 

Brandsma en Leon Siemonsma uit de E's gekregen. En kwam Jasper 

de Jong nog over van Gorredijk. Hij woont inmiddels in Oldeboorn. 

Een leuke aanwinst voor vv Oldeboorn. We vertrokken met 9 spelers 

naar Nij Beets, Rik van Santen had familieweekend en Wolter Brak 

versterkte vandaag de C's. Het team bestond vandaag uit Ids Tijsma, 

Djurre van der Woude, Leon Siemonsma, Tjitze Brandsma, Rinse 

Tijsma, Richard Jongsma, Jasper de Jong, Gerrit Hofstra en Anouk 

Stulp. Verleden jaar hadden we ook een vriendschappelijke 

ontmoeting. Toen wisten de Nij Beetsters in een spannende wedstrijd 

aan het langste eind te trekken. Vandaag moest de revanche maar 

zijn. Het werd een waar spektakelstuk. Oldeboorn liet vandaag mooi 

aanvallend voetbal zien, maar dat werd een paar keer afgestraft. 

Nadat Anouk, Jasper en Rinse kansen hadden gemist, was de 1e 

aanval van Nij Beets wel direct raak. Blue Boys kwam ook op 2-0, 

Ids redde in eerste instantie prima, maar werd daarna gehinderd, 

waardoor het een koud kunstje voor Blue Boys was om te scoren. 

Voor rust deed Anouk iets terug, zij ronde een mooie pass van Jasper 

beheerst af. De 2-2 hing in de lucht, maar uit een counter scoorde 

Blue Boys de 3-1. Dat was tevens de ruststand. In de 2e helft bleef 



  

Oldeboorn de gevaarlijkste ploeg. Anouk bracht de spanning terug 

met haar 2e treffer. Lang konden de Boarnsters daar niet van 

genieten. Een geweldig schot in de kruising van 1 van de spelers van 

Blue Boys zette de 4-2 op het bord. De Boarnsters bleven aanvallen, 

en wisten weer op 1 goal verschil te komen. Jasper schoot hard op 

goal, de keeper kreeg de bal niet klem, en weer was het Anouk die 

haar 3e goal van de wedstrijd maakte. 4-3 met kans op meer. De 

Boarnsters gingen steeds verder naar voren spelen. En uit een counter 

werd het helaas 5-3. Tjitze die de 2e helft keepte wist de spits in 1e 

instantie van scoren af te houden, in de kluts kreeg de speler van Blue 

Boys de bal met de hand mee, waarna hij hem in het lege doel liep.  

Met een prachtig afstandschot bracht Jasper de aansluiting weer op 

het bord. 5-4 en nog 5 minuten te gaan. De Boarnsters wilden niet 

verliezen en gingen op zoek naar de remise. De druk werd Blue Boys 

bijna te veel, hun leider schreeuwde wat hij waard was. Het bleek te 

helpen, want wederom kwam Blue Boys er heel snel uit, en maakten 

ze de 6-4. De Boarnsters gaven zich niet gewonnen, en met een 

prachtige solo vanaf de aftrap en een hard diagonaal schot scoorde 

Jasper bij zijn debuut in het Zwart van Oldeboorn de 6-5. In de 

laatste minuut kregen de Boarnsters nog een paar corners. Zelfs de 

keeper mee naar voren, maar helaas de verdiende gelijkmaker viel 

niet. En zo zegevierde de Nij Beetsters wederom, jammer voor ons, 

maar het spel was verdienstelijk goed en geeft ons veel vertrouwen 

voor de voorjaarscompetitie. Volgende week gaan we beginnen met 

een uitwedstrijd bij Oudehaske D2. Helaas kan ik er de eerste 2 

wedstrijden niet bij zijn, aangezien ik aankomende vrijdag naar de 

sneeuw in Oostenrijk vertrek, om de zaterdags erop weer terug te 

keren. Roelof Tijsma zal dan de taken waarnemen, en daar heb ik alle 

vertrouwen in. Johannes Watzema 

 
VV Bakhuizen C1 - VV Aldeboarn C1 

Zaterdagmorgen moesten we vroeg uit de veren voor weer een 

competitie wedstrijd in en tegen bakhuizen, we gingen  met een 

nagenoeg fitte selectie naar bakhuizen, alleen Johannes moesten we 

helaas missen met een achillespees blessure, toen we daar 

aankwamen gingen we ons omkleden en hield Bouwe een praatje 

over de tactiek en over de opstelling, de opstelling was als volgt: 

 



  

             linksvoor: Hessel                          Spits: Ringo                    

rechtsvoor: Wiemer 

 

       linksmidden: Corné               centralemiddenvelder: Max       

 rechtsmidden: Hotse 

 

linksachter: Karst   voorstopper: Floris   laatste man: Henk   

rechtsachter: Jelle 

 

keeper: Nick 

 

wissel: Sietse 

 

nadat Bouwe de opstelling had gezegd gingen we het veld op om 

even op te warmen, maar vandaag gingen we niet rekken voor de 

wedstrijd maar na de wedstrijd, toen de scheidsrechter het veld op 

kwam konden we beginnen, Hotse won de tos en mocht kiezen, hij 

nam de aftrap. 

Na het fluitsignaal zocht Bakhuizen meteen de aanval, dat bracht een 

goede kans die maar net over Nick heen zeilde, daarna werden wij 

ook wat wakker, dat leidde al snel tot een doelpunt van Ringo 0-1, 

daarna ging het spel wat heen en weer, Wiemer moest het veld 

verlaten vanwege weinig lucht, Sietse was zijn logische vervanger, 

nadat er 5 minuten bijna niks gebeurt was, was daar dan eindelijk een 

grote kans die weer tot een doelpunt leidde, Ringo was op snelheid 

langs de laatste verdediger en schoot hem koeltjes binnen 0-2. daarna 

deden wij het wat rustiger aan en floot de scheidsrechter af voor het 

einde van het eerste part. 

Wij kregen wat drinken en Bouwe gaf nog even wat advies hoe we 

het nog beter konden doen. In de tweede helft begon Hessel op wissel 

en Wiemer kwam er weer in, Sietse ging van af links spelen en 

Wiemer weer vanaf rechts, wij kregen weer een kans en ook die ging 

er weer in, Ringo zette voor, Wiemer kon er net niet bij, maar bij 

toeval kwam de bal nog bij Hotse die de bal hard en laag voorzette 

waardoor Hessel alleen nog maar hoefde in te tikken 0-3. daarna deed 

Bakhuizen nog wel iets terug, een bal kwam voor de voeten van 

Corné die hem net niet lekker weg kon halen en daardoor bakhuizen 

de kans gaf om te scoren 1-3. daarna ging Floris eruit, hij speelde een 



  

uitstekende wedstrijd, maar hij kreeg weer wat last van zijn 

achillespees dus werd hij vervangen door Hessel die op linksvoor 

ging spelen, Sietse schoof naar linksmidden en Corné als 

voorstopper, Max maakte nog het laatste doelpunt 1-4. daarna kreeg 

Bakhuizen nog een paar kleine kansjes en een hele grote, maar helaas 

voor Bakhuizen was het de lat die nog een doelpunt in de weg stond. 

De scheids floot af. we konden tevreden zijn met de overwinning, we 

nemen de drie punten weer mee naar Aldeboarn, waar we volgende 

week de nummer 2 ontvangen: Qvc, aan de bak dus. 

Groetjes Wiemer 

 

De voetbalwedstrijd hielpenC1    0-3    oldeboornC1 
We moesten al vroeg opstaan want we moesten om 9 :00 spelen en 

we gingen om 7:45  al weg .De wetstrijd begon matig maar we waren 

wel beter in de eerste helft scoorde ringo . Verder hadden we nog wat 

kansen maar we schoten ze er niet in. De tweede helft ging beter we 

waren meer aanvallend kregen betere kansen En we kregen een 

penalty ringo schoot hem rustig in het hoekje 0-2. Later scoorde 

sietse de 0-3 verder hadden we nog kansen maar dat hielp niks 

Toen was de wetstrijd afgelopen.en we gingen met een zege naar huis 

 

Zaterdag 5 maart  Aldeboarn E1- Bolsward E2 
We moesten zaterdagochtend thuis spelen tegen Bolsward.  

In de eerste helft stonden we voor met 3-0 en Gerben heeft drie keer 

gescoord. In de tweede helft stond het 3-2 en dus was het best wel 

spannend. Ik stond in de verdediging. En het was een leuke wedstrijd. 

Groetjes Jurrit Dijkstra 

 

Wij  moesten  19  maart  voetballen  tegen  Stanfries.  En  toen  

hebben  we  met  4 – 1  gewonnen. En  Anouk  heeft  er  drie  

gescoord  en  gerrit  een  goal.  En  m, n  vader  was  leider  omdat   

Johannes  op  wintersport  is.   En er was  een  jongen  van  hun  die  

beukte  mij  helemaal  aan  de  kant.  En ik  heb  twee  voorzetten  

gegeven  aan  Anouk  en  die  zaten  er  in. Gr. Rinse Tijsma…       

 

 

 



  

Wij moesten 12 maart tegen oudehaske  uit  maar 

we hebben verloren met 3-1 en Anouk heeft  

gescoord. Roelof Tijsma was de leider  want 

Johannes was op wintersport. We moesten  

op kunstgras  spelen  dat voetbalde wel 

lekker zacht  alleen dat is heel anders dan 

op gewoon gras want de bal rolt veel  

sneller dan op gewoon gras. Gr. Ids Tijsma 

                                                                     

Aldeboarn F1 – Udiros F1                   26.03.11 
Om 8.50 stonden de jongens al te trillen op het veld 

Maar om 9.00 begon de wedstrijd bbbrrrrrrrrrrrr koud. 

Dus we begonnen goed, maar we zakten langzaam in een gat . 

Intussen scoort de tegenpartij de ene naar de andere goal. 

De eerste helft is afgelopen het staat 4-0 het wordt nog erger. 

In de tweede helft krijgen we meer kansen  maar hun ook. 

Dus het wordt nog 9-0 en zo eindigt de wedstrijd. 

Groeten. Sjim 

 

Zijn er wel bestuursleden die deugen???? 
Als ze vriendelijk en aardig zijn ….. dan noemen we ze sukkels. 

Als ze keihard en zakelijk zijn ….. heten ze dictator. 

Als ze ernstig zijn ….. zijn het zuurpruimen. 

Als ze hard werken ….. zijn het uitslovers. 

Als ze weinig uitvoeren ….. zijn ze waardeloos. 

Als ze jong zijn ….. hebben ze geen ervaring. 

Als ze oud zijn ….. weten ze het altijd beter. 

Als ze met iedereen een praatje maken ….. kletsmeiers. 

Als ze niet praten ….. zijn ze verwaand en lopen naast hun schoenen. 

Als ze met iedereen trachten op te schieten ….. zijn het allemans 

vriendjes. 

Als ze zich met een bepaalde groep bemoeien ….. doen ze aan 

vriendjespolitiek. 

Als ze aan iedereen zijn inbreng gunnen ….. zijn ze bang en laf. 

Als ze van iedereen belangstelling eisen ….. zijn het doordrijvertjes. 

Als ze het niet doen ….. zijn ze ongeschikte bestuursleden. 

Als ze hun ogen de kost geven ….. lopen ze te spioneren. 

Als ze wat door de vingers zien ….. zijn ze stekeblind. 



  

Als ze ons in het werk betrekken ….. zijn ze te lui. 

Als ze dat niet doen ….. zijn het baantjesjagers. 

Kortom ….. Een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomon, zo 

geduldig als Job, zo sluw als een vos, zo moedig als een leeuw, zo 

dikhuidig als een olifant, zo buigzaam als riet, krachtig als een eik en 

gevoelig als een kruidje roer me niet. Bovendien moet hij kunnen 

praten als Brugman, zwijgen als het graf en werken als een paard.   

 

Lid van Verdienste 

Donated by Klaas & Frits Newland 
1964/1965 Dictus Benedictus 

1965/1966 Hein Piersma 

1966/1967 Oene Schriemer 

1967/1968 Rinse Mulder 

1968/1969 Anne Nijdam 

1969/1970 Siebe de Vos 

1970/1971 Hendrik Nieuwland 

                   Harm Wagenaar 

1971/1972 Jan Nieuwland 

1972/1973 Willemke Wagenaar 

1973/1974 Jelle Wagenaar 

1974/1975 Durk Reitsma 

1975/1976 Chris van Harteveld 

1976/1977 Bonne de Vries 

1977/1978 Albert Nijholt 

1978/1979 Wieger Huisman 

1979/1980 Douwe van der Laan 

1980/1981 Annie Blaauw 

                   Janke Hoekstra 

                   Gea Hofstra 

1981/1982 Leo Groetelaers 

1982/1983 Haiko van Dijk 

1983/1984 Anne Nijdam 

1984/1985 Hans Brandsma 

1985/1986 Johannes Brouwer 

1986/1987 Fam. Jan Nieuwland 

1987/1988 Rikus Brouwer 

1988/1989 Wietse Huisman sr. 

1989/1990 Albert Nijholt 

1990/1991 Jelle Wierda 

1991/1992 Yntse Blaauw 

1992/1993 Hendrik Nieuwland 

1993/1994 Ynskje Poepjes 

1994/1995 Johan Fokkema 

1995/1996 Haaye van der Heide 

1996/1997 Kantinekommissie 

1997/1998 Harm Oosterbaan 

                   Piet Tijsma 

1998/1999 Sybrand Oosterbaan 

1999/2000 Durk Valk 

2000/2001 Klaas Akkermans 

2001/2002 Cees Troost 

2002/2003 Griet Valk 

2003/2004 Jentje Kirkenier 

2004/2005 Willemke Meester 

2005/2006 Wieger Huisman 

2006/2007 Johannes Poepjes 

2007/2008 Dick Westerhoven 

2008/2009 Douwe H. Akkerman 

2009/2010 ?????????????????? 

 



  

 Wedstrijdprogramma 
 

 

Zaterdag 9 april 

Oldeboorn C1  - Irnsum C1  11.00 

Oldeboorn D1  - Willemsoord D1 11.00 

Oldeboorn E1  - Gorredijk E3  10.00 

Heerenveen F4 - Oldeboorn F1 12.00  

 

Zondag 10 april 

THOR 1  - Oldeboorn 1  14.00 

CAB 2   - Oldeboorn 2  10.00 

Lemmer 3  - Oldeboorn 3  11.00 

Aengwirden 4  - Oldeboorn 4  10.00 

 

Zaterdag 16 april 

Oldeboorn C1  - Hielpen C1  11.00 

Oldeboorn D1   is vrij  

Bolsward E2  - Oldeboorn E1 10.15 

Aengwirden F1 - Oldeboorn F1 10.00 

 

Zondag 17 april 

Oldeboorn 1  - Terschelling 1 14.00 

Oldeboorn 2  - L.S.C. 1890 4 12.00 

Oldeboorn 3  - Aengwirden 3 10.30 

Oldeboorn 4  - Nieuweschoot 10.00 

 

Zaterdag 23 april 

Q.V.C. C1  - Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn D1  - Oudehaske D2 11.00 

Oldeboorn E1  - Read Swart E1 10.00 

Oldeboorn F1  - V.W.C. F1  09.00 

 

 

 
 

 



  

Kantinedienst zaterdag  2011 C, D, E en F 

Algemene informatie: 

Je dient één uur voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. Ben je verhinderd,  

zorg dan zelf voor een vervanger. Dus blijf niet zomaar weg! 

Indien er wedstrijden af - of ingelast worden krijgen jullie telefonisch bericht. 

De kas kun je afhalen en na verloop retourneren bij: Binne Oosterbaan, Ds. 

Nieuwoldstrjitte 12, Tel. 631768. Mensen die s ‟ochtends de kantinedienst  

Draaien en vroeg klaar zijn (dus ver vóór 13 uur) mogen de kantine afsluiten  

en de kas eerst weer naar Binne brengen. Om te voorkomen dat er meerdere 

mensen naar Binne gaan om de kas op te halen, zien we graag dat de  

eerstgenoemde op het schema deze verantwoordelijkheid op zich neemt.  

Wij attenderen je erop, dat het kantinepersoneel tijdens hun dienst hun eigen  

consumpties niet hoeft te betalen. Let op! Er worden verschillende diensten en 

tijden aangegeven. Bij inhaalwedstrijden draait degene bardienst die de 

desbetreffende wedstrijd achter de bar stond ingepland, 

hier krijgen jullie van te voren bericht over. 

 

 

09-04 9 uur tot 10.30 Ids de Roos en Jurrit Dijkstra 

09-04 10.30 uur tot sluiting Djurre v/d Woude en Floris Crone 

16-04 10 uur  Jelle Reitsma en Max Antonissen 

23-04 8 uur tot 10.30 Tim Hofstede en Duco v/d Bij 

23-04 10.30 uur tot sluiting Wolter Brak en Rik van Santen 

07-05 Evt. Inhaal 8 uur tot 

10.30 

Zie bijlage 

14-05 10 uur Nick Bangma en Corné Schukken 

21-05 9 uur tot 10.30 Gerben Bouma en Jisk Oosterbaan 

21-05 10.30 uur tot sluiting Leon Siemonsma en Hotze Dekker 

28-05 8 uur Jentsje Brandsma en Jetse 

Teunissen 
Graag zou ik van iedereen het email adres en telefoonnummer krijgen, dit kan 

gestuurd worden naar: s.oosterbaan@upcmail.nl 

* Uur voor de wedstrijd kas en sleutels ophalen bij Binne Oosterbaan 

* Koffie zetten 

* Fris (Ranja) in de rust 

* Zorg dat koelkasten bijgevuld zijn/blijven 

* Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven 

* Kas en sleutels terugbrengen naar Binne Oosterbaan. 

mailto:s.oosterbaan@upcmail.nl


  

 

P.P. van der Feer bokaal 
A.Faber  Vierde  21 

P.Poepjes  Vierde  15 

S.Veenstra  Derde  9 

R.van Kalsbeek Eerste  8 

K.Hartmans  Eerste  7 

A.Huisman  Eerste  7 

W.Huisman Wzn Eerste  7 

D.H. Akkerman Eerste  5 

J. Tijsma  Derde  5 

E. Ashur  Tweede 4 

Joh. Watzema  Tweede 4 

J. Meijer  Derde  4 

J.Stulp   Vierde  4 

Ate Bergsma  Eerste  3 

R.Faber  Eerste  3 

J.Zandberg  Eerste  3 

A.Bergsma  Tweede 3 

A.Watzema  Derde  3 

S.Oosterbaan  Vierde  3 

R.Poepjes  Eerste  2 

R.van Steinvoorn Eerste  2 

T.Tjoelker  Tweede 2 

J.W.Boschma  Derde  2 

H. Oosterbaan  Vierde  2 

T.Proot  Eerste  1 

B.de Vreese  Eerste  1 

A.Hobma  Tweede 1 

A.de Jong  Tweede 1 

R.van Roeden  Tweede 1 

A. Bangma  Derde  1 

T.de Jong  Derde  1 

W.v/d Brink  Vierde  1 

O.Kloosterboer Vierde  1 

W.v/d Zee  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 


