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I.v.m. ziekte helaas geen overzicht. 
 

De Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 

Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 
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Jaargang 51 nummer 10 

Geestige afmelding Afrikaanse speler 

________________________________________ 

Verschillende excuses worden door voetballers aangevoerd wanneer ze te 

laat uit hun vaderland terugkeren naar hun club. De Senegalese voetballer 

El-Hadji Diouf heeft in ieder geval een van de origineelste opgegeven. 

De speler van Franse club Racing Lens komt later omdat hij eerst boze 

geesten wil uitdrijven. Afgelopen zaterdag belde de voetballer zijn trainer 

Joel Müller en meldde zich voorlopig af. El-Hadji Diouf haalde met 

Senegal de finale van de Afrika Cup, maar zijn team verloor na het nemen 

van strafschoppen van Kameroen.  

In de strafschoppenreeks miste El-Hadji Diouf een penalty en wijt dat aan 

boze geesten.  

Hoeveel tijd de uitdrijving in beslag neemt, weet niemand in Lens. 



  

  

Kopy inleveren voor 3 mei 
 

PENNINGMEESTER GEZOCHT 
In oktober is het zover. Binne Oosterbaan stopt na 19 jaar met het 

penningmeesterschap van onze voetbalclub. Binne heeft vele 

bestuurlijke stormen doorstaan en heeft zijn huishoudboekje altijd 

perfect voor elkaar, maar ook voor hem geldt dat er eens een eind 

komt. En dat is dus binnenkort. We gaan de penningmeester 

activiteiten opsplitsen. 

#  bestuursfunctie van penningmeester - vacature 

#  ledenadministratie, we hebben al iemand gevonden die dit wil gaan      

doen. 

# "beurs" bewaren en afgeven aan kantinebezetting - vacature 

Inmiddels hebben we een behoorlijk aantal mensen benaderd 

waarvan we dachten en vooral hoopten dat zij Binne zouden willen 

opvolgen. Men komt per slot van rekening in een gespreid bedje. Het 

kost enige tijd om de zaken goed over te dragen, dus als jullie iemand 

weten of zelf op de financiële zaken zouden willen passen, meld dit 

bij het bestuur. Het bestuur 

 

OPROEP 
Tijdens de ledenvergadering van 15 oktober 2010 heeft Jan Nijboer 

(Moeke de Bruin) vrijwilligers gevraagd om te helpen tijdens de 

Gondelvaartfeesten. Dit in ruil voor een financiële bijdrage in de 

clubkas van VV Oldeboorn. De aanwezige leden waren unaniem 

voor dit voorstel. Een aantal leden heeft zich al aangemeld, maar er 

moeten nog  meer vrijwilligers komen. Dus aarzel niet, help de club 

en geef je op als vrijwilliger tijdens de feesten eind augustus. Meld je 

aan bij één van de bestuursleden en doe dit zo gauw mogelijk, maar 

in ieder geval voor 1 mei aanstaande. Het bestuur 

 

Het schijnt dat Johan Cruijff volgend seizoen trainer wordt bij PSV. 

Hij wil namelijk even helemaal niets meer met voetballen te 

maken hebben. 

 
 



  

 

Uit de Mid-Frieslander 28 april 2001 
Akkrum – Oldeboorn: wedstrijd van de eeuw. 

Het predikaat wedstrijd van de eeuw heeft al heel wat voetbal-

wedstrijden gesierd, maar in Akkrum wordt bij die woorden steevast 

gedacht aan de achtste mei van 1977. Moederdag. De strijd om 

degradatie uit de vierde klasse van het zondagvoetbal tussen de 

buurtdorpen uit de toenmalige gemeente Utingeradeel, Akkrum en 

Oldeboorn. Geen wonder dat die historische veldslag herleeft bij de 

viering van het 75-jarig bestaan van de vv Akkrum. De strijders van 

toen treden vanmiddag om 14.00 uur in nagenoeg dezelfde 

samenstelling aan als een kleine kwart eeuw gelegen. Het is een van 

de hoogtepunten van de jubileumviering. Een overigens aangepast 

jubileum, omdat de optocht met praalwagens is uitgesteld in verband 

met het besmettingsgevaar voor mkz. Sietze Eelsingh, aanvoerder 

van het huidige eerste elftal schreef een prachtig jubileumboek, 

waarin ruim plaats is ingeruimd voor de historische wedstrijd in 

1977. Akkrum en Oldeboorn eindigden op de slotdag van de 

competitie op de gedeelde laatste plaats. Een beslissingswedstrijd in 

Gorredijk werd noodzakelijk. Een bus en volgstoet met auto,s vol 

Akkrumers koerste richting 

Gorredijk, op voorhand 

niet al te gerust op een 

goede afloop. Van de 

toch al smalle selectie 

bleven maar elf man 

over, onder andere omdat 

Jan van der Tuin en Gertie Zwart als militair geen vrijaf konden 

krijgen. Spelers uit het tweede werden opgeroepen. Be Zwart werd 

snel weer even lid gemaakt. En Eddy Riemersma verkondigde voor 

de wedstrijd ook nog dat hij bij een eventuele verlenging niet meer 

van de partij kon zijn. Als soldaat (ook al) kon hij anders onmogelijk 

de trein naar Bergen op Zoom nog op tijd halen. Oldeboorn was 

eigenlijk de betere ploeg. Maar Akkrum scoorde na rust, uit een 

strafschop van Hepke Petter. Oldeboorn scoorde nog tegen, maar de 

goal werd afgekeurd. Waarna Gerry Postma het vonnis definitief 

voltrok. Advocaat, voetballiefhebber en Akkrumer Hans Anker, 

destijds natuurlijk van de partij, zegt in het jubileumboek: Die  



  

 

wedstrijd leeft nog steeds bij velen in Akkrum en Oldeboorn. Tijdens 

het matinee op de zaterdag na de gondelvaart in Oldeboorn praten wij 

in een prettige sfeer nog vaak over de achtste mei1977 met onze 

Boarnster vrienden. Dit gespreksonderwerp leidt bij ons ook nu nog 

steeds tot een hogere alcoholconsumptie. Spelers Oldeboorn: 

Wander Veenstra, Wieger Huisman, Gerrit Otter, Uilke Nijholt, Jan 

de Jong, Piet Rodenburg, Binne Oosterbaan, Klaas Akkermans, 

Honkie de Jong, Berend Hoekstra, Liekele Poepjes, Hendrik 

Nieuwland, Sieger Rinsma. Trainers: Bonne de Vries en Haico van 

Dijk.            Eindstand 1976-1977 4e klasse C 
01 TFS           20-29 41-17 

02 Frisia               20-27 29-11 

03 Gorredijk          20-23 21-14 

04 Surhuisterveen     20-23 26-17 

05 Irnsum          20-22 26-23 

06 de Wilper Boy      20-19 11-14 

07 Buitenpost          20-18 20-26 

08 Haulerwijk          20-16 20-25 

09 Tijnje          20-15 17-28 

10 Akkrum          20-14 19-34 

11 Oldeboorn          20-14 14-35 

Beslissingswedstrijd Oldeboorn – Akkrum 0-2 

Gespeeld in Gorredijk 8 mei 1977 

Revanche 

Op zondag 8 mei 1977 verloor Oldeboorn het gemeentelijk treffen 

tegen Akkrum met 2-0. Het gold in de toenmalige gemeente 

Utingeradeel als de wedstrijd van de eeuw. Akkrum handhaafde zich 

in de vierde klas, Oldeboorn degradeerde. Met dezelfde, grijzere en 

dikkere acteurs van 24 jaar geleden stonden de teams tijdens de 

jubileumfestiviteiten van het 75-jarige Akkrum opnieuw tegenover 

elkaar. Het duel was doelpuntrijker: 3-3. Advocaat en Akkrum-fan 

Wim Anker vond dat er een beslissing moest vallen. Penalties! 

Oldeboorn won met 3-2. Een fraaie revanche. Weer iets om over na 

te praten tijdens het jaarlijkse matinee op de zaterdag na de 

gondelvaart in Aldeboarn. Nu hebben de Boarnsters eindelijk iets om 

te lachen.  

Eindstand 2000-2001 4e klasse A 
01 Franeker       22-42 39-27 

02 RES        22-39 43-23 

03 Trynwalden       22-36 37-29 

04 Stiens       22-35 39-32 

05 GAVC       22-32 47-34 

06 Irnsum       22-31 30-29 

07 Rood Geel       22-29 49-36 

08 MKV,29       22-29 37-39 

09 Warga       22-25 40-45 

10 Renado       22-25 39-50 

11 Robur        22-23 28-51 

12 Oldeboorn       22-13 25-58 



  

 

Interfjoetje: 
Naam:Arjen Watzema 

Geboren:17-11-1986 

Speelt in:All Stars van het 3e 

Gespeeld in:Alle jeugd teams 2
e
 3

e
 en 4e 

Roken/alcohol:Zeker! niet te min 

Kan sex voor de wedstrijd:Altijd 

Beste boek:Geen Idee lees nooit 

Beste film:Shawshank Redemption 

Beste acteur en/of actrice:Carice van Houten 

Lievelingskost:Stampot,Pasta en Pizza 

Hobby,s:Voetbal,Schaatsen,Muziek,Uitgaan 

Mooiste man en/of vrouw:Kylie Minogue en Ellen Hoog 

Favoriete club:Cambuur en Ajax 

Favoriete speler:Jari Litmanen en Wayne Rooney 

Beste trainer:Gert Jan Verbeek 

Slechtste trainer:Marco van Basten 

Welke club wordt dit jaar landskampioen:Ajax 

Favoriete televisieprogramma:Ik Hou Van Holland 

Favoriete televisie presentator:Linda de Mol 

Kwal van de televisie:Ron Brandsteder 

Favoriete muziek:Hardrock/Metal  

Favoriete andere sport:Schaatsen en Formule1 

Onderschatte voetballer:Wout Brama 

Overschatte voetballer:Royston Drenthe 

Hoogtepunt:Heb ik zo vaak 

Dieptepunt:Dat ik met mijn vrachtwagen op de kant ben gegaan 

Beste krant/tijdschrift:VI en Truckstar 

Een hekel aan:Mensen die denken dat ze alles beter weten 

Bewondering voor:Alle topsporters dat je elke dag weer moet 

trainen en weekends niet even goed bier drinken kunt 
Kwal van de voetballerij:Harm van Veldhoven wat een stakker 

Wie zou je weleens willen ontmoeten:Jari Litmanen 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:Iedereen is welkom 

Beste (oud) voetballer:Dennis Bergkamp 

 



  

 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn:Het maakt 

mij allemaal niks uit zolang er maar bier in de koelkast staat 
Voetbal is:Gezelligheid 

Wat je verder altijd al kwijt wou:Kom allemaal wat vaker in 

Moeke!!  
 

Wedstrijdverslagen 
V.V. Oldeboorn – V.V. Heerenveen 

Op deze zonnige zondagmiddag stond Oldeboorn een zware klus te 

wachten, de thuiswedstrijd tegen v.v. Heerenveen. Oldeboorn speelde 

deze wedstrijd in een defensieve opstelling om zo het sterke 

Heerenveen op te vangen en wanneer mogelijk, zelf toch ook kansen 

te creëren. In de eerste helft wist Oldeboorn Heerenveen goed onder 

druk te zetten waardoor de tegenstander niet goed in hun spel kon 

komen. Over en weer waren en kansjes. Oldeboorn wist via Klaas 

Hartmans Robin Faber te vinden die op snelheid in het 16 

metergebied vlak voorlangs het doel van Heerenveen schoot, bijna 

een voorsprong voor de thuisploeg. Heerenveen kwam zo nu en dan 

ook tot een doelpoging. Zo wisten de mannen uit Heerenveen een 

keer gevaarlijk voor het doel van Dennis Faber te komen, maar de 

paal stond een voorsprong Van Heerenveen in de weg. Nadat de spits 

van Oldeboorn, Klaas Hartmans, zijn trots opzij zette en een 

dieptepass van Heerenveen blokkeerde met zijn kleinkinderen floot 

de scheidsrechter voor de rust. Een verdiende 0-0 voor de thuisploeg. 

Na de thee zette Heerenveen meer druk, maar ook de thuisploeg wist 

kansen te creëren vanuit de counter via Klaas Hartmans en Douwe 

Hein Akkerman. Ook Heerenveen bleef gevaarlijk, en dit resulteerde 

dan ook tot een 0-1 voorsprong voor de bezoekers. Keeper Dennis 

Faber wist een goed schot in de linkerhoek te blokkeren. Helaas was 

de spits van Heerenveen snel bij de bal om de rebound in te tikken. 

Na dit doelpunt bleef Heerenveen gevaarlijk. Verdediger Tom Proot 

wist een aanval van Heerenveen nog net te onderscheppen door de 

bal voor de voeten van de tegenstander weg te tikken. Helaas voor de 

Boarnsters gebeurde dit binnen het 16 metergebied, waardoor de  

 

 



  

 

scheids een mogelijkheid zag een penalty kado te geven aan 

Heerenveen. Bij Heerenveen hebben ze blijkbaar geen duidelijke  

afspraken over wie een strafschop moet nemen, want de tegenstander 

van vandaag wist een mooie scène te schoppen voordat er iemand 

achter de bal ging staan(waar uiteindelijk nog steeds 10 van de 11 

spelers niet helemaal achter stonden). Keeper Dennis Faber liet zich 

niet gek maken en wist het schot met zijn rechterhand te blokkeren. 

Via de lat en de paal kreeg hij uiteindelijk de bal onder controle. Een 

duidelijke opsteker voor de thuisploeg. Na dit moment Kreeg ook 

Oldeboorn weer kansen. Spits Klaas wist met de bal in het 16 

metergebied van Heerenveen te komen. De verdediging van 

Heerenveen vloerde de Boarnster, maar de scheidsrechter zag 

hier(onterecht) geen strafschop in. Heerenveen wist zich goed te 

herpakken na dit moment en kwam via een goed uitgespeelde kans op 

een 0-2 voorsprong. Oldeboorn bleef gedurende de 2
e
 helft 

geconcentreerd voetballen en gaf achterin weinig weg. Regelmatig 

kwam de thuisploeg  op de helft  van Heerenveen waardoor er kansen 

bleven komen en vrije trappen werden verdiend. Helaas had de 

scheidsrechter al zijn lucht al verbruikt voor het fluiten van kleine 

overtredingen buiten het doelgebied van Heerenveen, want ook in de 

2
e
 helft vergat de beste man Oldeboorn een terechte penalty toe te 

kennen. In de slotfase van de wedstrijd was scheidsrechter Dhr. J.H. 

Bisschop weer op adem gekomen geloof ik, want toen Heerenveen 

nog een laatste keer gevaarlijk in het doelgebied van Dennis Faber 

kwam wist hij een zeer licht contact wederom tot penalty om te 

toveren. Opnieuw was er bij de 11 van Heerenveen wat onrust, maar 

deze penalty werd wel benut. Verdediger Tom Proot was het fluiten 

van Dhr. Bisschop inmiddels wel zat(zoals de meeste van zijn 

teamgenoten, leiders, supporters, en dorpsgenoten) en vertelde hem 

even goed de waarheid ten koste van een gele kaart. Laten we er 

vanuit gaan dat de beste man nog eens goed over deze wedstrijd 

nadenkt, en een volgende partij wat meer voor beide partijen durft te 

fluiten. Heerenveen gefeliciteerd met de overwinning, jullie zijn een 

stapje dichterbij een terecht kampioenschap maar een volgende 

ontmoeting zullen wij er opnieuw alles aan doen om de punten hier te  

 

 



  

 

houden. Volgende week staat ons opnieuw een zware wedstrijd te 

wachten tegen Renado. Tom Proot. 

 

Aldeboarn – Renado 
Op een benauwde zondag middag werd het duel aangegaan tegen 

tweede plaatser “Renado”. Het eerste half uur speelden we compact 

en hielden we aardig stand, er werd zelfs nog een vrije trap op de 16 

meter uitgelokt die erin werd getrapt door Anno Huisman. 1-0 voor 

Boarn. Kort daarna werd Douwe Hein er met een rode kaart 

uitgestuurd en kregen we een penalty tegen. De tweede gele kaart 

was terecht, maar de eerste kaart die Douwe Hein aan de kont kreeg 

was bullshit. Onterecht gingen we met 10 man verder. Maar goed, de 

penalty ging erin en het werd 1-1. De rest van de eerste helft hielden 

we redelijk stand       --------------Skaft---------------- 

De tweede helft  “ fuuuuuuut” en we zijn los, maar het pakte de 

eerste minuten beroerd uit “het mocht niet bate”. We kregen gelijk de 

1-2 tegen omdat we niet scherp waren, we scherpten ons op en 

klommen weer naar ons wedstrijd niveau. De 1-3 hing ook nog even 

in de lucht, maar daar is het ook wel bij gezegd. We knokten met 

onze overgebleven 10 man hard om stand te houden, en dat werd 

beloond met diverse vrije trappen waaronder eentje op +- 30 meter 

van het doel. Hij werd genomen door Arnold Hobma, die de tweede 

paal vond waar wederom Anno Huisman scoorde. Dit keer met het 

hoofd! 2-2 is de stand. De rest van de wedstrijd streden we onder het 

motto “Met bloed, zweet en tranen”. We knokten en puften alles eruit 

waardoor we ook nog een kansje kregen op de 3-2 voorsprong, dit 

bleef bij een droom. Al met al hebben we ons mannetje gestaan en er 

een gelijkspel uitgehaald. Amen Arnold Hobma 

 

Oldeboorn dieper in de zorgen na nederlaag tegen THOR 

Afgelopen zondag stond voor Oldeboorn een belangrijke wedstrijd 

op het programma, in de strijd tegen degradatie.  In Lippenhuizen  

moesten de Boarnsters aantreden tegen THOR, ook geen hoogvlieger 

maar de laatste weken wel aardig op dreef en wat geklommen op de 

ranglijst. Het werd een slechte wedstrijd op een erbarmelijk slecht 

veld, waarin THOR duidelijk meer beleving toonde dan Oldeboorn. 

Op dat vlak werden de Boarnsters dan ook in de duels vaak  



  

 

afgetroefd en THOR had al in de eerste helft een licht veldoverwicht. 

Goed voetbal was op het veld niet mogelijk, maar op strijdlust was 

THOR het meest dreigend. Echt gevaarlijke en doelrijpe kansen  

deden zich overigens  nauwelijks voor en voor publiek was het dan 

ook niet bepaald een aantrekkelijke wedstrijd. Voor Oldeboorn was 

Klaas Hartmans met een schot tegen de lat nog wel dichtbij een 

treffer en ook Ate Bergsma deed met een schot van afstand,na een 

prima actie, nog van zich spreken. Gescoord werd er echter niet, 

zodat beide ploegen gingen rusten met een 0-0 stand. Na de thee 

kwam Ronnie Poepjes in het veld voor Robin Faber en gingen de 

Boarnsters met drie spitsen spelen. Dit had echter niet het gewenste 

resultaat. Sterker nog:  Oldeboorn raakte nog meer de grip op de 

wedstrijd kwijt, omdat  er tussen de linies veel ruimte ontstond, 

waarvan THOR af en toe wist te profiteren. Toen de Boarnsters na 

een kwartier ook nog eens op achterstand kwamen, was de wedstrijd 

eigenlijk al gespeeld. Bij Oldeboorn werd achterin onvoldoende 

ingegrepen, waardoor THOR vanaf rechts de bal hard voor het doel 

kon brengen. Spits Dimov kreeg de bal vervolgens goed op het 

hoofd, en kopte knap diagonaal binnen, 1-0. Oldeboorn kon in het 

restant van de wedstrijd dit niet meer ongedaan maken. Daarvoor was 

er gewoon te weinig beleving en strijdlust in de ploeg. Ook het 

inbrengen van René van Kalsbeek en Johannes Watzema voor Arnold 

Hobma en Ate Bergsma bracht daar geen verandering in. THOR 

werd nog wel een keer gevaarlijk, maar doelman Dennis Faber stond 

een treffer in de weg. Al met al een terechte overwinning voor de 

thuisploeg, die een goede stap zetten richting handhaving. Zover is 

Oldeboorn nog lang niet. De komende twee thuiswedstrijden tegen 

Rood Geel (a.s. donderdag) en Terschelling zijn daarom cruciaal.. 

 

Oldeboorn pakt belangrijke punten tegen Terschelling 
Afgelopen zondag stond voor Oldeboorn alweer een belangrijke 

wedstrijd op het programma, in de strijd tegen degradatie. Oldeboorn 

ontving thuis de rode lantaarndrager van de competitie Teschelling. 

Oldeboorn begon wat rommelig aan de wedstrijd en verloor veel 

duels, maar na een omzetting kregen de boarnsters meer grip op de 

wedstrijd. Hierna creëerden de boarnsters  dan ook wat kleine kansen 

en kwamen zelfs tot scoren door Klaas Hartmans. Hij tikte de bal  



  

 

beheerst langs de keeper . Even later gaf Douwe Hein Akkerman 

vanaf linksmidden een lang bal in de zestien die vervolgens in een 

keer werd binnengeschoten door Klaas Hartmans. Terschelling  kon  

in de eerste helft weinig kansen creeëren, alhoewel ze wel erg sterk 

waren in de duels. Oldeboorn ging met een 2-0 voorsprong de rust in. 

Na de rust kreeg Oldeboorn al snel een goal tegen. Johannes Nijdam 

werd onderuit getrokken door zijn tegenstander dit ontging de 

scheidsrechter en vervolgens bracht Terschelling de bal in de zestien. 

Daar onstond een ouderwetse scrimmage waar een speler van 

Terschelling de bal langs keeper Dennis Faber tikte. Na de tegen goal 

kreeg Oldeboorn het zwaar. Oldeboorn verzuimde om compact te 

spelen en daardoor ontstond er veel ruimte tussen de linies. Dit 

leverde een grote kans op voor Terschelling. Een speler van 

Terschelling brak door de verdediging en kwam oog in oog te staan 

met keeper Faber. Hij produceerde een schot die vervolgens heel 

knap werd gepakt door keeper Faber. Hierna ging Oldeboorn op zoek 

naar de de 3-1. Deze kwam er ook. Een goeie een twee tussen Anno 

Huisman en Klaas Hartmans gaf de laatst genoemde de mogelijkheid 

om de bal langs de keeper te schuiven en dat deed hij ook. Deze klap 

kon Terschelling niet meer te boven komen. Terschelling werd nog 

een keer gevaarlijk met een kopbal, maar ook die werd gepakt door  

keeper Faber. Volgende week zondag neemt Oldeboorn het op tegen 

Jubbega. Ook deze wedstrijd moet gewonnen worden in  de strijd 

tegen degradatie. Robin Faber 

 

Cab   oldeboarn 
In´t begin van de wedstrijd was´t aan beide zijden enigzins aftasten ! 

Zo halverwege de eerste helft kwam boarn op 0 1 door een goed 

uitgespeelde kans van kals ! Dit was een beetje tegen de verhouding 

in , op dat moment , hierna waren er nog 3 zelf gecreeerde kansen 

voor kals , maar die gingen net voor/naast of over de goal ! 

Cab maakte voor rust nog 1  1 door slecht uitverdedigen . In de 2e 

helft begonnen wij wat beter in de wedstrijd te komen , maar op 

teveel momenten werden de opkomende middenvelders of 

verdedigers geen haarbreed in de weg gelegd ,zodat cab uitliep tot  

3  1. Hierna gingen de koppies wat hangen , en werd ook de 

eindstand van 3  1 bereikt .        gr wietse huisman 



  

 

Oldeboorn 3- FFS-3 (20-03-2011) 
Het was alweer een tijdje geleden dat ons derde elftal aan een 

overwinning had geroken. Na de winterstop werden alweer de nodige 

wedstrijden gespeeld, maar de punten konden nog steeds niet in de 

tas worden gestoken. Wel was het duidelijk dat in de uitwedstrijd 

tegen Aengwirden en ook in en tegen Renado uit Sint Nicolaasga 

duidelijk een stijgende lijn in ons spel zat. Jammer is het dan dat een 

van onze sterspelers Jan Wybren Boschma zijn knie weer dusdanig 

blesseerde dat we hem een aanzienlijke tijd zullen moeten missen. 

Toch konden we tegen genoemde clubs goed tegenstand bieden, zij  

staan bovenaan op de ranglijst, en gingen beide keren met ik geloof 

„maar‟ 3-0 de boot in. Niet iets om je dood voor te schamen.   

Vol vertrouwen gingen we dan ook de wei in om tegen FFS 3 de 

stijgende lijn door te zetten. We begonnen sterk, ware het niet dat 

FFS toch op een 0-1 voorsprong kwam. Gezien het grote 

veldoverwicht van Oldeboorn kon de gelijkmaker echter niet lang op 

zich laten wachten. Het was Jelco Meijer die na lange tijd droog te 

hebben gestaan zijn linker in stelling kon brengen en met een droge 

knal in de linker benedenhoek de 1-1 aantekende. Deze stand konden 

we vrij gemakkelijk volhouden tot de rust. Een en ander werd 

tactisch nog eens goed doorgenomen tijdens de thee en Theo 

Huisman werd vervangen door ondergetekende. Zijn broertje Marten 

bleef nog even op de bank als (frisse) wissel. Na rust wist Oldeboorn 

het goede spel door te zetten en het was Siete Veenstra die met een 

weergaloze lop dacht de keeper te verschanzen vanaf een meter of 20. 

Hij stond wel wat ver voor zijn doel, maar alles en iedereen, inclusief 

Siete zelf, dacht dat de bal over de goal in het vangnet was beland. 

De ene „ooohhh jammer‟ na de andere klonk over het veld. Vreemd 

was wel dat de stobbegeaster of stobbegatster (we zijn er in het derde 

nog steeds niet over uit) keeper hard begon te schelden en tieren. 

Siete keek nog eens goed en zag dat keepertje de bal toch uit het doel 

ging vissen. Maar…. Ja…. Hij zit WEL! Hilarisch om te zien, 

niemand juicht behalve Siete zelf. Hij ging volledig uit zijn dak en 

met zijn shirt over het hoofd maakte hij zijn ereronde. Na deze 

fantastische 2-1 was FFS volledig de klus kwijt, ballen werden 

doelloos over de zijlijn getrapt, of over de eigen achterlijn, of tegen 

het lichaam van een medespeler, of in het klokkenspel van  



  

 

ondergetekende, of in de voeten van Arjen Watzema, enzovoorts. Dat 

laatste was echter niet zo verstandig, want Arjen wist met een 

fabelachtige solo de bal perfect voor zijn rechter te krijgen, waarmee 

hij verwoestend uithaalde en de 3-1 kon veiligstellen. Klaar. 

Wedstrijd gespeeld.Kat in het bakkie. 3 puntjes in de tas. Dachten 

we. FFS was het hier echter niet mee eens en zette nog even alles op 

alles om nog wat terug te doen. Het mocht echter niet baten, de 

uitstekend fluitende scheidsrechter Sirou van der Heide floot voor het  

einde en hoera, de eerste overwinning in 2011 is daar. Jongens, 

gefeliciteerd. Volgende week moeten we naar het altijd lastige 

Langweer, van wie we thuis ongenadig met 1-10 op de donder 

hebben gekregen. Gezien het goede spel van de afgelopen weken 

voorspel ik dat we aldaar door middel van uitstekend voetbal met 3-5 

zullen winnen. Ik denk dat de goals gemaakt worden door onder 

andere Arjen, Johan en Siete. We zullen zien, ik ben benieuwd. 

Mei freonlike groetnis, Auke B. 

 

Black Boys – Oldeboorn  4 
Na 2 wedstrijden te hebben verloren (LSC en Heerenveen) moesten 

we nu naar Sneek. Wij begonnen met de aftrap, Pieter gaf een lange 

bal op August, die gaf hem goed voor en Willie schoot hem beheerst 

in. Wat een begin. Een minuut later was de stand 2-0. Het was de 

teruggekeerde Robert die deze goal maakte. Ik ging er maar eens 

goed voor zitten, schreef alvast de doelpuntmakers op want dit zou 

wel eens een monsterscore kunnen worden. Dat werd het ook maar 

iets anders dan ik gedacht had. Wat een wedstrijd. Black Boys had 

veel jonge spelers die met name aanvallend leuk tikten (geholpen 

door ons geschutter). Ik heb vaak slechte wedstrijden gezien maar 

deze zit wel in de top 5. Maar de einduitslag was 4-7 in ons voordeel 

dus niet zeuren. Robbert maakte er nog 2, August scoorde 2 en ook 

Pieter maakte er nog 1. Het loopt even niet meer met het sterrenteam 

van Oldeboorn maar doen nog steeds mee om het kampioenschap. De 

suggestie van Lutsen dat er maar meer spelers moeten trainen is 

misschien een oplossing. Of moeten de jongens die nu op vrijdag 

trainen op een andere dag trainen zodat ze beter uitgerust zijn op  

zondag. We spelen nu ook al doordeweeks, dus maar zien hoe het 

dan met de kampioensinspiraties zijn.  



  

 

Aengwirden – Oldeboorn 4 
En alweer ging het mis. Wij gingen met 6-3 het schip in. Het loopt 

van geen kant meer met het vierde, kleine blessures, spelers uit vorm, 

noem maar op wij hebben er last van. Maar eerlijk is eerlijk, De 

mannen uit Tjalleberd waren deze dag gewoon beter. Op een mooi 

kunstgrasveld, heb ik wel eens minder gezien stonden we al snel met 

2-0 achter. We konden nog terugkomen tot 2-2 maar toen was het 

afgelopen met ons. Del doelpuntmakers waren Sybrand (mooi met 

het hoofd), Walter en Jacob. Maar eens zien wat de volgende 2 

wedstrijden zijn geworden tegen Zandhuizen (woensdag) en 

Nieuweschoot. 

 

Zandhuizen – Oldeboorn 4 
Alweer een verlies voor de mannen van Klaas Akkermans. Met 4-1 

gingen we de boot in, tegen een veel sterkere tegenstander. Waar 

Zandhuizen alleen maar goede voetballers heeft, is het bij ons teveel 

afhankelijk van Robert, Sybrand en August. Zelf een uitblinkende 

Siemen Willem kon hier niets tot weinig aan doen. Weg 

kampioenschap, volgend jaar maar weer proberen. Maar, hebben we 

dan nog wel vier elftallen. Bij ons houden Onno, Jan de Boer, Jacob 

en Leider Klaas het voor gezien. Er kunnen dus nog wel wat spelers 

bij. Dus mensen, heb je zin om eens tegen een balletje te schoppen, 

meld je aan. Harm 

 

Jeugdverslagjes 
Inhaalwedstrijd Oldeboorn C1  -QVC C1 1-0 

Zaterdag 2 april moesten wij in aldeboarn spelen tegen QVC. Bouwe, 

trainer van de c1 en leider was er zaterdag niet bij. Willy was de 

leider en Tim Tjoelker was de assistent van scheidsrechter Johannes 

van der Wal. De opstelling van aldeboarn was niet heel erg 

verrassend. Nick stond op goal rechterverdediger was Wolter 

(gastspeler van de d`s), laatste man was Henk voorstopper Floris,  

 

linksachter was Karst. Rechtsmidden was Hotse, mid mid van Max 

en linksmidden was Sietze. Rechtsvoor stond Jasper( ook een  

 



  

 

gastspeler van de d`s en dan spits Ringo en linksvoor Hessel. De 

wissels waren Corné, Wiemer en Jelle. Hotse won de tos en koos 

ervoor om eerst tegen de wind in te gaan voetballen. In de eerste helft 

waren er kansen over en weer maar nog geen hele grote kansen. 

Ringo schoot wel een paar keer net voorlangs maar dat was het enige 

wapenfeit aan de boarnse kant. In de 20
e
 minuut kwam er dan toch 

een grote kans. Ringo kreeg de bal en lobte de bal over de 

verdediging heen van QVC en daar liep Hotse. De keeper zou de bal 

uit de lucht plukken maar de bal stuiterde net over de keeper heen en 

toen stond Hotse daar om snel om de keeper heen te gaan en zijn 

lichaam tussen de keeper en de bal te houden en toen schoot Hotse de 

bal er rustig in. Dit was de 1-0. De eerste helft ging daarna wat op en 

neer met nog 1 grote kans voor QVC. Het was henk die de bal had en 

ongelukkig tegen een aanvaller van QVC aanschoot en toen kon die 

doorlopen maar door het goede herstellen van henk kon de aanvaller  

niet schieten en moest hij voorzetten. De voorzet kon daaropvolgend 

worden weggewerkt door de verdeding van aldeboarn. In de tweede 

helft kwam wiemer in het veld voor Hessel. Kwam Jelle in het veld  

voor Wolter en kwam Corné in het veld voor Floris. De tweede helft 

was veel saaier en daar kwamen ook niet veel kansen meer in voor en 

aldeboarn speelde de wedstrijd rustig uit met. De eindstand was 1-0 

en Aldeboarn hield de 3 punten in aldeboarn. Volgende week komt 

Irnsum op bezoek. We hopen op de 3 punten en we gaan er met zijn 

allen aan werken zaterdag. Hier nog even de tussenstand na 4 

wedstrijden. 

Aldeboarn 12 punten uit 4 

QVC 9 punten uit 4  

Irnsum 6 punten uit 4 

Bakhuizen 6 punten uit 4  

Hielpen 3 punten uit 4 

Woudsend 0 punten uit 4 

 

Oldeboorn C1    -   Irnsum C1 
Op zaterdag 9 april moest Oldeboorn C1 tegen Irnsum C1. 

Het beloofde een spannende wedstrijd te worden. 

 

Dit was de opstelling van de eerste helft; 



  

 

Keeper : Nick 

Rechtsback : Jelle Centraal : Max  Linksback : Karst 

Voorstopper : Corné 

Rechtsmid : Hotze C Midmid : Johannes Linksmid : Sietse 

Rechtsvoor : Wiemer Spits : Ringo  Linksvoor : Hessel 

Wissels : Henk en Floris 

De eerste helft : 

In het begin had Irnsum meteen grip op de wedstrijd, dus kregen ze 

ook de eerste    kansen. Het was dus niet gek dat Irnsum het eerste 

doelpunt maakten. Het leek alsof we alle duels verloren en ook niet 

fel genoeg waren. Na het eerste doelpunt bleef Irnsum komen en 

scoorde nog drie keer in het goal waar Nick stond. We kwamen er 

totaal niet aan te pas. In de rust kregen we uitgelegd wat er misging 

en wat goed ging. Het meeste ging niet goed, dus werden we daar op 

gewezen door Bouwe. Na de aanwijzingen konden we er weer tegen 

aan. De tweede helft : 

In de tweede helft werden er wat wijzigingen. Henk kwam er in voor 

Johannes en Max schoof door naar Midmid, waardoor Henk als  

laatste man stond. Verder kwam Floris er in voor Wiemer, maar 

Floris ging als voorstopper verder, waardoor Corné naar linksmid 

verhuisde en Sietse naar rechtsvoor. Zo begonnen we aan de tweede 

helft. Het ging al een stuk beter, er kwam meer spel bij ons en we 

wonnen aardig wat duels. Het was een echte wedstrijd in de tweede 

helft. Hotze had nog een mooi schot op de lat, die er jammer genoeg 

niet in ging. Helaas scoorde Irnsum uit een vrije trap nog een 

doelpunt waardoor de score op 0 – 5 kwam. We hadden daarna nog 

een kans van Ringo, maar de keeper van Irnsum stond goed op z‟n 

plek. Eind uitslag : Oldeboorn C1  0 – 5  Irnsum C1Ringo Crone 

 

Woudsend c1 - vv.oldeboorn c1 
afgelopen zaterdag hebben wij tegen woudsend c1 gespeeld. 

We hadden zelf niet genoeg spelers dus moesten 2 van de d‟tjes 

meedoen dat waren Jasper de jong en Wolter brak. de opstelling was 

als volgt Nick(keeper) Jelle (rechts achter) Karst(links achter) Henk 

(laatste man) en Hessel (voorstopper) Midden: Max (mid mid) 

 

 



  

 

Sietse (links mid) Hotse (rechts mid) Voor: Ringo(spits) Jasper(links 

voor) wiemer (rechts voor) Wolter zat op de bank samen met Floris 

(geblesseerd) en Johannes (geblesseerd)  de wedstrijd ging wel goed 

nadat in de 10
e
 minuut Ringo al scoorde. dus stonden we al met 1-0 

voor en we kreegen mooi wat kansen maar alles ging naast. maar 

toen had hotse de bal en schoot hem over de laatste man heen en daar 

stond Ringo alweer en die schoot hem mooi in de linker hoek dus 

stond het al na 25 minuten 2-0. en  beide teams kregen nog een aantal 

pogingen maar alles was naast.  en dat was ook de rust stand 2-0. 

toen werd er mooi wat geschoven. Wolter kwam voor wiemer in de 

plaats en Hessel moest op wiemers plaats en dan kon Wolter 

voorstopper.  en toen begonnen we weer aan de 2
e
 helft. het begon 

weer mooi met wat aanvallen aan beide kanten. maar toen uit een 

hoekschop van ons kwam Ringo met zijn hoofd er boven uit en die 

maakte er 3-0 van. Maar aan de andere kant kwam al snel de 3-1 uit. 

een hoekschop en helaas kreeg Wolter die tegen zijn voet helaas 

eigen doelpunt maar dat maakte niks uit want na hun goal moesten 

wij ook maar wat meer druk gaan zetten en dat deden we heel goed. 

Jasper die kon mooi door de verdediging heen lopen en scoorde de 4-

1 .en toen werd er gewisseld aan onze kant. dat was wiemer voor 

Hessel dus wiemer rechts voor en die liep mooi mee met de rest en 

uit een hoekschop stond wiemer helemaal vrij en die schoot de 5-1 

binnen dat was ook de eindstand. voor ons was het een hele goeie 

wedstrijd. Nu nog hopen dat we kampioen worden en dan is het 

helemaal goed. Hessel Stulp 

 

Op 9 april hadden we gevoetbald tegen Gorredijk.  

ze staan eerste en wij hebben nog wel gewonnen. 

De eerste helft stond het 2-1 voor ons. 

De tweede helft stond het 5-2 voor ons. 

Maar de penaltys kwamen nog en wij hebben een  

goeie keeper dat is Kuba. Kuba had wel wat ballen  

doorgelaten maar hij heeft ook wel wat ballen 

tegen gehouden.En het was wel jammer want  

Hessel had een turnwedstrijd dus die kon niet komen. 

Duco had 2 goals gemaakt en ik had 3 goals  

gemaakt en de schijdsrechter was Arjen dat is eigelijk 



  

 

ook onze trainer en we moeten zaterdag tegen Bolsward 

dus er is werk aan de winkel. Groetjes Gerben 

 

Zaterdag 19 maart moesten we tegen Read-Swart spelen. De 

wedstrijd begon om 9.00 uur. Ze waren heel goed. We verloren met 

0-12. Groetjes Lars Vink. 

 

 

 

 

 

 

Kwartier over 8 verzamelen, we moesten naar de knipe we hebben 

met 1-11 gewonnen en koeba stond op keeper en hij was heel goed . 

De eerste helft was knipe nog wel goed, rust stand was het 1-3.   

Maar daarna was de knipe niet zo goed . en wij waren top en hessel 

heeft 3 goals gemaakt gerben 6 goals gemaakt jurrit 1 goal gemaakt 

en sietse heeft ook 1 goal gemaakt . Vette overwinning dus.! 

Groetjes Sietse Hofstra (E 1)    

 

Sc heerenveen f4 -  oldeboorn f1 
En het was 8 -0 verlooren maar we hebben goed ge speelt maar we 

hadden wel goede aksies . maar ze hadden wel een overtreding 

gemaakt bij tamme en het deed wel heel zeer bij tamme. 

Groeten van job 

 



  

 
Grouw e3 – Aldeboarn e1 

We moesten zaterdag 26 maart voetballen tegen grou en onder de 

wedstrijd heeft Gerben 2x  gescoord.  

En dat was goed ook wand we stonden echt achter en de tweede helft 

hebben we niet gescoord. 

En dat was echt jammer wand hun hebben toen gewonen met 8-2 op 

het eind we baalden wel. 

Naar afloop hebben wij nog met een paar van hun voetballertjes op 

het veld gespeeld     Groetjes Arjen Wierda 

   

Oldeboorn F1 – Aengwirden F1 
Zaterdag 5 maart mocht ik voor het eerst meedoen met een wedstrijd. 

Ik vond het hartstikke leuk. Niet zo leuk dat het 10 –1 is geworden. 

Een keer schoot ik helemaal naar voren, dat was wel spannend. 

Trainen vind ik ook heel erg leuk, maar wedstrijden zijn nog leuker.  

Groetjes Jentje Brandsma 

  

4 tegen 4 toernooi 
Op donderdag avond 28 april 2011 organiseert de jeugdcommissie 

van Oldeboorn een 4 tegen 4 toernooi voor C junioren. Om een leuke 

competitie te maken met voldoende C junioren, hebben we de C 2  

junioren van GAVC uit Grou ook uitgenodigd. 

De C junioren worden tussen 18:30 en 18:45 met hun 

voetbalschoenen en voetbalkleding op het veld van Oldeboorn 

verwacht, waarna het toernooi om 19:00 uur zal starten. 

Van te voren worden 4 tallen geformeerd, welke in een onderlinge 

competitie de strijd met elkaar aangaan. De 4 tallen krijgen een team 

naam toe bedeeld. (Ajax, PSV, Feyenoord, Groningen, Heerenveen, 

Twente of een andere club. 

Om ongeveer 21:00 volgt de prijsuitreiking. 



  

Bij deze activiteit geldt dat deelnemen belangrijker is dan 

winnen. 

Meld je aan voor dit toernooi bij je eigen leider of trainer. 

 

Spelregels 4 tegen 4 
 Veldafmeting: lengte 30-40 meter, breedte 15-20 meter  

 Speeltijd 12 minuten. Er zijn 3 minuten gereserveerd voordat 

de volgende wedstrijd aanvangt. 

 Eerst genoemd team speelt met hesjes (indien nodig) 

 Je mag overal vandaan scoren 

 Het spel begint door eerstgenoemd team met een intrap vanaf 

de eigen achterlijn. 

 Er wordt zonder doelverdedigers gespeeld. 

 Bij overtredingen volgt een vrije trap. Afstand tegenstander 3 

meter. 

 Vanuit een spelhervatting kan nooit direct gescoord worden. 

 Buitenspel bestaat niet binnen vier-tegen-vier. 

 Als de bal over de zijlijn wordt gespeeld, wordt de bal met 

een intrap weer in het veld gebracht. 

 Als de bal over de achterlijn gaat, waarbij hij als laatste is 

geraakt door een verdediger, dan wordt er een hoekschop 

genomen vanaf een van de hoekpunten bij de hoedjes. 

 Na een doelpunt wordt de bal vanaf de achterlijn tussen de 

pilonnen weer in het veld gebracht. (dribbelen of passen) 

 Bij een zware overtreding vlak voor het doel, (bijvoorbeeld 

hands, of iemand onderuit halen) dan wordt er een penalty 

vanaf de middellijn genomen in een leeg doel, of tussen de 

pilonnen. 

 Er wordt met scheidsrechter gespeeld. Iedereen helpt mee om 

zo eerlijk mogelijk te spelen. 

 

 



  

P.P. van der Feer bokaal 
A.Faber Vierde 24 

P.Poepjes Vierde 17 

K.Hartmans Eerste 12 

R.van Kalsbeek Eerste 12  

S.Veenstra Derde 10 

A.Huisman Eerste` 9 

W.Huisman Wzn Eerste 7 

A.Bergsma Tweede 6 

S.Oosterbaan Vierde 6 

D.H. Akkerman Eerste 5 

J. Meijer Derde 5 

J. Tijsma Derde 5 

R.van Steinvoorn Vierde 5 

J.Stulp Vierde 5 

E. Ashur Tweede 4 

Joh. Watzema Tweede 4 

A.Watzema Derde 4 

Ate Bergsma Eerste 3 

R.Faber Eerste 3 

J.Zandberg Eerste 3 

Joh. Nijdam Eerste 2 

R.Poepjes Eerste 2 

T.Tjoelker Tweede 2 

J.W.Boschma Derde 2 

S.v/d Brink Derde 2 

H. Oosterbaan Vierde 2 

W.v/d Brink 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 

O.Kloosterboer Vierde 1 

W.van Maren Vierde 1 

W.v/d Zee Vierde 1 



  

 

Wedstrijdprogramma 
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 

 

Zondag 24 april 

Jubbega 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Terschelling 2  - Oldeboorn 2  14.30 

Renado 5  - Oldeboorn 3  13.00 

F.F.S. 4  - Oldeboorn 4  11.00 

 

Zondag 1 mei 

Robur 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 3  - Joure 4  10.30 

Oldeboorn 4  - Renado 3  12.00 

 

Zondag 8 mei 

Oldeboorn 1  - O.D.V. 1  14.00 

Gersloot 1  - Oldeboorn 3  10.00 

Oldeboorn 4  - Langweer 3  10.00 

 

Zaterdag 14 mei 

Oldeboorn C1  - Woudsend C1 11.00 

Stanfries D2  - Oldeboorn D1 10.30 

Aengwirden E1 - Oldeboorn E1 09.30 

Read Swart F1 - Oldeboorn F1 09.00 

 

Zondag 15 mei 

Aengwirden 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2  - M.K.V. 3  12.00 

Oldeboorn 3  - Gersloot 1  10.30 

Oldeboorn 4  - Zandhuizen 3 10.00 

 

 



  

 

 

Zaterdag 21 mei 

Oldeboorn C1  - Bakhuizen C1 11.00 

Oldeboorn D1  - W.IJ.C. D2  11.00 

Oldeboorn E1  - G.A.V.C. E3  10.00 

Udiros F1  - Oldeboorn F1 09.00 

 

Zondag 22 mei 

Lemmer 2  - Oldeboorn 2  10.30 

Joure 4   - Oldeboorn 3  10.30 

Langweer 3  - Oldeboorn 4  11.00 

 

Zaterdag 28 mei 

Irnsum C1  - Oldeboorn C1 11.00 

Willemsoord D1 - Oldeboorn D1 10.00 

Gorredijk E3  - Oldeboorn E1 10.45 

Oldeboorn F1  - Heerenveen F4 09.00 

 

Zondag 29 mei 

Oldeboorn 2  - Lemmer 2  12.00 

Oldeboorn 3  - Joure 4  10.30 

Oldeboorn 4  - Black Boys 3 10.00 

 
  

 

  

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/Jetse Teunissen 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 


