
  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kopy inleveren voor 17 mei 
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Jaargang 51 nummer 11 

Penalty's ramp voor volksgezondheid 
Zenuwslopend zijn ze. Strafschoppen. Slecht voor het hart. Iedere 

voetbalsupporter, trainer of speler weet dat eigenlijk al jaren. Nu is ook het 

wetenschappelijke bewijs geleverd. Onderzoekers van de universiteiten 

van Bristol en Birmingham hebben ontdekt dat tijdens het WK van 1998, 

toen Engeland door penalty's verloor van Argentinië, het aantal 

hartaanvallen met 25 procent is toegenomen. Dat viel te constateren op 30 

juni, de dag van de beladen wedstrijd zelf, en de twee dagen erna. De 

wetenschappers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het British 

Medical Journal. Hun advies aan de overkoepelende voetbalbonden: schaf 

het nemen van strafschoppen om een wedstrijd te beslissen af, al was het 

alleen maar omwille van de volksgezondheid. Er is overigens niet alleen 

gekeken naar de mensen (meer mannen dan vrouwen) die tijdens of na het 

spannende voetbalduel met hartklachten of erger in het ziekenhuis terecht 

kwamen. Ook het aantal beroertes, zelfverminkingen en 

verkeersongelukken nam aanzienlijk toe. 



  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Overzicht 
Cruyff terug op “z‟n oude nest”, Geert met z‟n gevolg weer 

vertrokken uit Aldeboarn, Aldeboarn door enkele enthousiaste 

dorpsgenoten weer op de kaart gezet in Fryslan, Urban Jungle z‟n 

jaarlijks optreden weer gehad bij Moeke, de Paaseieren allemaal weer 

in de dop, Great Britain weer een gelukkig stel rijker, Koninginnedag 

niks te beleven in Aldeboarn, het spannendste slot in de Eredivisie 

sinds jaren,en als klap op de vuurpijl; Obama heeft Osama te pakken. 

Kortom, hierbij weer het gebruikelijke overzicht…..En omdat het 

mei-vakantie is beginnen we maar weer ‟s met onze benjamins 

(Oldeboorn F1). It paed aerdig bjuster liket mij….Nederlaag op 

nederlaag staat er op het scherm. Ik wil jullie niet vermoeien met de 

uitslagen, maar het rode lantaarntje is stevig in hun bezit. Zaterdag 

a.s. gaan ze voor een stuntje zorgen bij Aengwirden. Voor de week 

erop weer een lastige uitwedstrijd in De Knipe tegen de koploper 

Read Swart. Lit se der ek mar „s “billeknipe”…..Oldeboorn E1 heeft 

de smaak aardig te pakken. Overwinningen werden er behaald tegen 

Read Swart en Gorredijk. Tegen Bolsward, GAVC en Aengwirden 

was men net een maatje te klein, maar ze staan wel keurig op een 2
e
 

plaats, en dat geeft in dit land nog steeds recht op voorronde 

kwalificatie wedstrijden voor de Champions League. Dus dat wordt 

nog spannend de komende weken. Zaterdag a.s. vrij en volgende 

week naar Aengwirden. Dit is de huidige koploper, maar is dat na 14 

mei zeker niet meer…..Oldeboorn D1 zorgt ook voor de 

broodnodige variatie. Verlies tegen Oudehaske (3-1), winst tegen 

Stanfries (4-2), winst tegen Willemsoord (14-3!) en vervolgens weer 

verlies tegen Oudehaske resulteert in een 3
e
 stekkie op de ranglijst. 

Komende zaterdag ook vrij en dan de week daarna op naar Appelscha 

om daar Stanfries opnieuw een koppie kleiner te maken. Ook 

Oldeboorn C1 draait prima mee. Hier nog even de resultaten vanaf 5 

maart j.l.; Hielpen 0-3 winst, Woudsend 1-5 winst, Bakhuizen 1-4 

winst, QVC 1-0 winst, Irnsum 0-5 verlies, Hielpen 2-1 winst en QVC 

4-1 verlies. Een 2
e
 stekkie is hun deel momenteel. Zaterdag 14 mei 

als enige ploeg thuis, en wel tegen Woudsend . Deze ploeg staat stijf 

onderaan met nog geen enkel punt, dus onderschatting gaat een rol  

 

 



  

 

spelen? Dat verwachten we toch zeker niet!!! Werken aan het 

doelsaldo is het credo!! Oldeboorn 4, oftewel de oudjes, zijn nu  

definitief afgehaakt in de titelstrijd. Ook voorrondes CL zit er niet 

meer in….Nieuweschoot 6 werd nog wel met 3-0 verslagen, maar 

zondag j.l. was Renado 3 toch net iets te sterk voor de Golden Oldies, 

1-2. Zondag weer een thuiswedstrijd, en wel tegen Langweer 3. Gaat 

gewoon weer 3 punten opleveren. Een week later alweer een 

thuiswedstrijd, en dan is Zandhuizen 3 de tegenstander. Dat wordt 

iets lastiger, maar een verrassing hangt in de lucht…Oldeboorn 3 

gaat na de winterstop “als de brandweer”!!! Inmiddels beschikken ze 

al over 16 punten en beginnen ze aan te haken met de middenmoot. 

Zondag ging Joure puntloos terug naar huis, 2-1. Een week eerder 

werd er een keurige “brilstand” bij Renado 5 weggesleept. Komende 

zondag (via Nico Ebbelaar) de volgende 3 punten ophalen in 

Gersloot en dan dezelfde ploeg een week later ook weer puntloos via 

Nico Ebbelaar huiswaarts sturen. Dus zondag 15 mei a.s. heeft het 3
e
 

elftal 22 punten !!!! Wat er tegenwoordig in de kantine gedronken 

wordt weet ik niet, maar ook Oldeboorn 2 is na de winterstop niet 

meer te stoppen. LSC was in Aldeboarn kansloos (2-1), en ook een 

lang weekendje Terschelling leverde de volle buit op (2-3). Komende 

zondag alweer vrij en dan een week later MKV even een kletsie 

geven en weg zijn de degradatiezorgen. Oldeboorn 1 houdt er 

kennelijk wel van om de spanning tot het eind van de competitie er in 

te houden. Rood Geel en Terschelling lijken de aangewezen 

degradatie kandidaten, maar Udiros, Thor, Aengwirden, ODV, 

Oldeboorn, Read Swart en zelfs de nummer 6 Robur zijn allemaal 

nog in gevecht om de play off wedstrijden voor degradatie te 

ontlopen. Ongekend spannend dus. Komende zondag kan het 

vlaggenschip zich misschien veilig spelen in de thuiswedstrijd tegen 

ODV. Daarna rest een week later de laatste wedstrijd in en tegen 

Aengwirden. Allemaal weer veel succes en spelvreugde gewenst!! 

Nog excuses voor het ontbreken van het vorige overzicht. Wegens 

ziekte was ik helaas niet staat om een overzicht in elkaar te flansen, 

ik had “voetbaluitslag”. Oan‟t de oare kear. Piet 

 

 



  

Uit het Klaverblad 17 mei 1975 
A-junioren V.V. 0ldeboorn kampioen!!!  

Voor het eerst sinds jaren viel er binnen de voetbalvereniging 

,,Oldeboorn" dan toch weer eens een kampioenschap te vieren.  Het 

waren de A-junioren (16-18 jaar) die voor de feestvreugde zorgden. 

door reeds  drie wedstrijden voor het competitieslot al ongeslagen 

kampioen te worden met 13 wedstrijden en 26 punten achter de 

rug(doelsaldo 37 voor en slechts 5 doelpunten tegen). Een uitermate 

geslaagd seizoen dus voor I de Boarnster A-junioren die op weg naar 

het kampioenschap op een enkele uitzondering na.op niet al te veel 

weerstand stuitten. De naaste concurrenten de Sweach. Blauw Wit 3a 

en Leeuwarder Zwaluwen 3 werden op I overtuigende wijze 

ingepakt. Niet erg moeilijk om zo kampioen te worden zou men 

kunnen denken. Doch juist naast de competitie bewezen de jongens 

o.l.v. de beide trainers/leiders Haiko van Dijk en Bonne de Vries toch 

wel iets op hoger niveau te kunnen presteren. Zo miste men tijdens 

het Kerstzaalvoetlbaltoernooi in Heerenveen ternauwernood de 

finale, doordat men na winst op Joure 1A tegen de Boys uit 

Heerenveen in de laatste seconden ten onder ging, eervol dat wel. Op 

de toernooidag in eigen huis augustus vorig jaar eindigde men l op de 

eerste plaats voor promotieklassers als Broekster Boys, Tolbert en 

HJSC. Drachtster Boys 1A had in de bekerstrijd ook duidelijk meer 

tegenstand van onze A's dan de uitslagen (5-0 en 4-0) doen 

vermoeden. Zonder meer een goed seizoen voor deze jongens die 

vooral op basis van een puike conditie in de beginfase van de 

competitie de strijd al vroeg beslisten. Het behaalde kampioenschap 

werd gevierd met een koud buffet 's avonds bij Hotel Tigchelaar. een 

gezellige bijeenkomst met spelers trainers. Jeugdcommissie en 

bestuur. Na een smakelijke maaltijd voerden dhr. S. Visser (namens 

het bestuur), dhr. J. van Kalsbeek en B. de Vries resp. namens 

Jeugdcommissie en leiding van het elftal op gepaste wijze het woord. 

De hoop werd uitgesproken dat dit 1A team (volgend seizoen slechts 

op drie plaatsen gewijzigd) straks in de promotieklas redelijk mag 

meedraaien en zodoende een gezonde basis zal weten te vormen voor 

het toekomstige elftal. Nadat aanvoerder Piet Tijsma het bestuur 

namens alle spelers bedankte voor de gezellige bijeenkomst ging  

 



  

 

iedereen tevreden huiswaarts. Stand in de competitie na het 

kampioenschap: 

 

01 Oldeboorn 1A  14-28 37-5 
02 Leeuw. Zwaluwen 3A 16-22 41-23 

03 de Sweach 1A  12-16 33-18 

04 Blauw Wit 3A  13-14 34-27 

05 Drachtster Boys 3A 13-12 20-17 

06 S.S.S. `68 1A  13-9   17-33 

07 Drachtster Boys 4A 13-9   15-32 

08 Leeuw. Zwaluwen 4A 12-6   20-33 

09 O.N.S. 3A   14-4   10-39 

  

 
  

Boven: Bonne de Vries, Hendrik W. v/d Krieke, Willem Visser, Dick 

Numan, Piet de Meer, Ate Oosterhof, Jopie Zandberg en Haiko van 

Dijk. Onder: Johannes van Kalsbeek, Hendrik J. v/d Krieke, Willem 

van Kalsbeek, Broer Veldstra, Bouke Haspels en Piet Tijsma 

 

Uit het Klaverblad 12 oktober 1976 
Piet Tijsma (v.v. 0ldeboorn) in Friese jeugdselectie. 

Toen de jeugdcommissie van de v.v. Oldeboorn haar jeugdlid Piet 

Tijsma liet inschrijven voor selectiewedstrijden in het kader van het  

 



  

 

Nieuwe Jeugdplan Nederland, had zij stellig niet durven hopen dat de 

vrije verdediger van de Boarnster A-junioren een klein 

jaartje later reeds deel uit zou maken 

van de Friese Jeugdselectie 

voor spelers van 14 t/m 16 jaar! Het 

doel van het Jeugdplan 

Nederland (opgesteld door ex-

bondscoach George Knobel) is aan 

jeugdspelers met talent in de 

leeftijdsgroepen 13- 14-15 en 16 jaar 

extra aandacht te besteden. Onder 

meer door middel van 

selectietrainingen en zodoende het 

spelniveau in de breedte te verbeteren. I.v.m deze werkwijze werd 

Friesland verdeeld in 6 rayons, waarbij Piet (scholier aan de 

Rijksscholengemeenschap te Heerenveen) werd opgegeven voor 

rayon Centraal Friesland. Na een voorselectie, bestaande uit 30 

spelers, drong Piet door tot de definitieve selectie van dit rayon (16 

spelers). Het verdere selectieverloop vond plaats via een halve 

competitiestrijd tussen de 6 rayonselecties, waarbij Piet steeds 

opererend als voorstopper en alle wedstrijden volledig meespelende, 

met zijn team de finale bereikte. Ook deze strijd eindigde in een 2-1 

zege voor Centraal Friesland tegen Leeuwarden e.o. Direct na deze 

laatste duels werd de definitieve Friese jeugdselectie opgesteld door 

diverse deskundigen. Een procedure, waarbij maar liefst 80 spelers 

van de 96 gegadigden moesten afvallen! Piet had in al de wedstrijden 

een zeer goede en betrouwbare indruk achtergelaten en we hoopten 

dan ook op een officiële bevestiging van de F.V.B. Binnen 3 dagen 

ontvingen we het verheugende nieuws dat Piet inderdaad deel 

uitmaakte van de genoemde jeugdselectie, voor het seizoen l976-

1977. Een feit, waar de v.v. Oldeboorn trots op mag zijn!! Onder 

leiding van de F.V.B. jeugdtrainer Cor Woudstra, heeft Piet 

inmiddels al 2 maal de selectietraining bezocht. We hopen dat hij 

daar leerzame en leuke ervaringen mag opdoen, en wensen hem nog 

eens veel sucees! 

 

 



  

Interfjoetje: 
Naam: Stefan Oosterbaan 

Geboren: 2 maart 1993  

Speelt in: 2e 

Gespeeld in: alle teams 

Roken/alcohol: allebij 

Kan sex voor de wedstrijd: heb je de warmingup alvast gehad 

Beste boek: lees nooit boeken 

Beste film: Avatar 

Beste acteur en/of actrice: 

Martin Lawrence 
Lievelingskost: heale hin met 

de gondelvaart 
Hobby,s: Voetbal en Feesten 

Mooiste man en/of vrouw: Gigi ravelli 

Favoriete club: Ajax 

Favoriete speler: Rafael v/d Vaart 

Beste trainer: Jan Berensen 

Slechtste trainer: het duo Rene Spinder en Arnold Hobma. 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Ajax 

Favoriete televisieprogramma: Studio Sport 

Favoriete televisie presentator: pepijn bierenbroodspot  

Kwal van de televisie: Paul de Leeuw 

Favoriete muziek: Brede muzieksmaak 

Favoriete andere sport: Tennis 

Onderschatte voetballer: Johan v/d Brink 

Overschatte voetballer: Toivonen 

Hoogtepunt: kampioen met de B1 

Dieptepunt: Breken van mijn enkel 

Beste krant/tijdschrift: Ajax krant 

Een hekel aan: kakkers 

Bewondering voor: Wieger Huisman 

Kwal van de voetballerij: Toivonen 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: De gene die mij het winnende 

staatslot verkoopt. 
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Ongezellige mensen 

 



  

 

Beste (oud) voetballer: Siete Veenstra 

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

Voetbal is: Een leuke teamsport waarmee je fanatiek bezig bent en 

daarna geniet van een lekker koud biertje. 

Wat je verder altijd al kwijt wou: De bankjes droog als wij vrijdags 

komen trainen. 

 

Wedstrijdverslagen 
Jubbega – Oldeboorn 

Oldeboorn mocht nu weer eens uitspelen, na 2 gewonnen 

thuiswedstrijden tegen Rood-geel en Terschelling. Het veld in het 

zonovergoten Jubbega lag er redelijk bij. De jubbegasters hadden het 

veld nog gesproeid, maar het veld bleef toch nog hard! Na de aftrap, 

begon aldeboarn goed. Rene van Kalsbeek kreeg een bal over links. 

Rene trekt naar binnen 1 man voorbij, wil uithalen maar wordt 

onderuit gelopen. De scheids geeft een vrije trap. Douwe-hein 

akkerman stond achter de bal. Douwe weet de bal precies tussen de 

muur door in het doel van Jubbega te schieten. 0-1 voor Oldeboorn. 

Vanaf dat moment neemt Jubbega de wedstrijd over. Jubbega gaat 

beter voetballen en combineert sneller. Na een foutje van Anno 

Huisman in de verdediging van Oldeboorn kon de spits van Jubbega 

uithalen. Het schot was hard en laag en was net te hard voor keeper 

Dennis Faber. 1-1. Hierna ging Jubbega door. Met vlot combinatie 

spel en veel meer beweging was Jubbega beter als Oldeboorn. De 2-1 

lag dus ook meer op de loer en kwam er ook. Na een overtreding van 

Johannes Nijdam, kreeg Jubbega een vrije trap. Waar de overtreding 

op de zijlijn werd gemaakt mocht de speler van Jubbega de bal bijna 

vanaf de 16 nemen. De scheids vond het blijkbaar zo zielig voor de 

speler van Jubbega dat deze licht geblesseerd raakte, dat de bal 

opeens 7 meter naar binnen mocht. De speler van Jubbega schoot de 

bal hierop wel geweldig in de goal en Jubbega kwam verdient met 2-

1 voor. Even later maakte de spits van Jubbega zijn tweede van de 

dag en schoot de 3-1 binnen. Jubbega speelde goed, maar Oldeboorn 

moest vooral zichzelf verwijten. De twee spitsen van Oldeboorn 

konden de bal niet vast houden of zelfs maar onder controle krijgen.  



  

 

Iedereen was blij dat de scheids voor de rust floot. In de rust 

probeerde Oldeboorn zich te herpakken. Er zou meer  druk naar 

voren worden gezet, zodat Jubbega minder makkelijk kon 

combineren. Na een lekker warm bakje thee ging iedereen weer fris 

het veld in. Oldeboorn zette wel meer druk, maar kreeg niet genoeg 

grip op de wedstrijd om door te drukken. Het was aan keeper Dennis 

Faber te danken dat Jubbega niet 4-1 en 5-1 maakte, want Dennis 

pakte een aantal ballen 1 op 1 ijzersterk! De rest van Oldeboorn had 

een complete off day. Ballen die te zacht werden ingespeeld of ballen 

die juist weer te hard werden gegeven. De enige hoop die Oldeboorn 

nog had was in de laatste 5 minuten. Na een goeie corner van 

Douwe-hein was Klaas Hartmans met een kopbal nog dicht bij de 3-2 

en op de corner die volgde was Anno Huisman nog dichtbij. Ook dit 

mocht echter niet lukken vandaag bij Oldeboorn. Dus er is vandaag 

verdient gewonnen door Jubbega. Na twee overwinningen nu weer 

een verlies voor Oldeboorn. Alles kruipt nog weer dichter bij elkaar 

in de onderste regionen. Dus nu is het aan Oldeboorn om volgende 

week in Harlingen van Robur te winnen. Waar Robur eerder dit 

seizoen de wedstrijd nog aflaste omdat er takken over het veld lagen 

(5 minuutjes opruimen met beide teams is dit zo gepiept). Nu wou 

Oldeboorn de wedstrijd verzetten naar komende Donderdag of 

Vrijdag omdat het komende zaterdag Koninginnedag is en dan 

iedereen ook wel één of meerdere biertjes lust. Erg jammer Robur dat 

het zo moet, maar wij komen op volle oorlog sterkte en zullen er 

alles, maar dan ook alles aan doen om 3 punten mee naar Oldeboorn 

te nemen. Klaas Hartmans 

 

Robur - Oldeboorn 
Op zondag 1 mei stond de wedstrijd Robur Harlingen – Oldeboorn op 

het programma. VV Oldeboorn miste een paar spelers door schorsing 

of door een blessure. Met een mooi zonnetje en een beetje wind werd 

om 2 uur afgetrapt, op het sportcomplex in Harlingen. Robur 

Harlingen begon feller en beter aan de eerste helft dan Oldeboorn. 

Dat was ook te zien aan de kansen in de eerste helft. Dit leidde eerst 

tot afstandschoten buiten de 16 meter, die niet gevaarlijk werden.  

Maar verder in de eerste helft was het wel raak voor Robur. Een  

 



  

 

voorzet vanaf links ging over de verdediging van Oldeboorn heen en 

belande bij de rechtsbuiten van Robur, die de bal in één keer op de  

slof nam. De bal werd niet goed verwerkt door keeper Dennis Faber 

en de ingelopen speler van Robur kon de bal zo intikken. 1-0. Even 

later was het weer raak voor Robur. Verdediger Bart de Vreeze 

probeerde de bal weg te schieten, maar schoot tegen de aanvaller van 

Robur aan, die vrij door kon lopen naar de goal en schoot makkelijk 

binnen. 2-0. Vanaf nu kwam Oldeboorn meer in het spel voor, dit 

leidde ook tot een doelpunt voor Oldeboorn. Vlak voor rust kreeg 

Arnold Hobma de bal in de voeten en bedacht zich geen moment en 

schoot de bal binnen via een verdediger van Robur.2-1. In de tweede 

helft begon Robur weer gevaarlijker dan Oldeboorn. De 3-1 bleef ook 

niet lang uit. Een voorzet vanaf links, die terecht kwam bij een speler 

Robur. Die eerst dreigde de bal met rechts te schieten, maar schoot de 

bal met links in de hoek. Oldeboorn gaf weer wat meer druk naar 

voren en dit resulteerde ook in een doelpunt. Aanvoerder Wietse 

Huisman stak de bal door de verdediging van Robur, de bal kwam 

terecht bij Johannes Nijdam die hem goed voorgaf aan aanvaller 

Klaas Hartmans, die bal rustig in de goal plaatste. 3-2. Even later was 

het alweer raak voor Oldeboorn. Aanvaller Klaas Hartmans  knokte 

zich langs de verdediging van Robur en met een zidane draai kwam 

de bal bij aanvaller Jorrit Zandberg terecht, die de bal strak in het net 

schoot. 3-3. Het was een aanvallende wedstrijd, want even later was 

het weer raak voor Robur. Een lange bal viel over de verdediging van 

Oldeboorn en keeper Dennis Faber die uitkwam kwam net te laat om 

de bal te pakken, want de aanvaller van Robur kopte bal nog net in 

het doel. 4-3. Zoals al eerder in de wedstrijd liet Oldeboorn het er niet 

bij zitten en kwam terug. De bal kwam terecht bij aanvaller Klaas 

Hartmans die de bal goed in de hoek schoot. 4-4. Na de goal kreeg 

Oldeboorn nog een paar kansen maar die gingen er helaas niet in. 

Met nog twee wedstrijden te gaan in de competitie staat Oldeboorn 

nu 8ste  met 28 punten, maar de nummers 9 tot en met 11 hebben ook 

allemaal 28 punten. Om nog een mooi einde aan de competitie te 

maken moet Oldeboorn de volgende 2 wedstrijden er nog flink tegen 

aan. Volgende staat er een belangrijk thuisduel tegen ODV op het 

programma. Wietse Huisman 

 



  

 

Oldeboorn 2 doet na winst op Terschelling weer 

helemaal mee om een plek in de subtop! 
Na, een afgetekende 2-3 winst op Terschelling doet is het tweede van 

Oldeboorn naar de 10
e
 plek gestegen. Nu kunnen de mannen eindelijk 

omhoog kijken, en gaan voor een plek in de subtop. Hier volgt een 

verslag van het weekend van de mannen van het tweede: zaterdag 23 

april was het dan eindelijk zo ver. De mannen van het tweede stonden 

klaar om op weg te gaan naar Terschelling. Lang hadden we hier naar 

uit gekeken, en nu ging het dan eindelijk gebeuren. Jelle Jacob en Jan 

Hendrik hadden het met veel pijn en moeite voor elkaar gekregen dat  

we op zaterdag avond om 19.00 uur konden voetballen, daardoor 

konden we er met het tweede een leuk weekend van maken. We 

vertrokken om 10.45 richting Harlingen om van daar om 12.30 met 

de snelboot naar West te varen. Eenmaal op Terschelling aan 

gekomen zijn we eerst maar een visje naar binnen gewerkt. En terwijl 

we dat deden had Jan Hendrik een taxi geregeld die ons naar de 

camping zou brengen. We kampeerden op de camping van het 

Staatsbosbeheer. Dit omdat de rest van Terschelling uitverkocht was 

vanwege het paasweekend. Maar de keuze voor camping 

staatsbosbeheer bleek achteraf helemaal geen verkeerde keuze te zijn, 

de camping was namelijk precies goed voor ons groepje, en omdat er 

verder geen kop te bekennen was op de camping, kon ook niemand 

zich aan ons ergeren. Nadat we de tenten hadden opgezet, ging een 

deel van de groep naar het dorp om de boodschappen te regelen. Na 

ongeveer 2 uur werden deze boodschappen keurig afgeleverd op de 

camping, en kregen we via de telefoon te horen dat de jongens een 

leuk restaurantje hadden gevonden om wat te eten. Dus gingen we nu 

met camping blijvers ook naar het dorp. Het menu bestond voor het 

grootste deel uit uitsmijters. Deze waren dan ook prima in te nemen. 

Toen iedereen genoeg gegeten had zijn we met zijn allen terug naar 

de camping gelopen, om vanuit daar met de taxi naar de 

voetbalvelden te rijden. De wedstrijd was er een om nooit te 

vergeten!Om 19.00 uur werd er afgetrapt onder prima 

omstandigheden. Het was niet meer zo warm als het eerder op de dag 

was geweest, en de wind was ook niet sterk aanwezig. Oldeboorn 

trad aan in de volgende formatie: Stefan op goal. De verdediging  

 



  

 

bestond uit (van links naar rechts) Johannes Wal, Jan Hendrik, Rene, 

en Wiepke. Het midden veld zag er zo uit: Eyal, Arnold O, en Jesse. 

En voorin stonden Ate, Timboetkoe en Aaltsen. Oldeboorn begon 

goed aan de wedstrijd we speelden de bal goed over en probeerden 

Terschelling onderdruk te zetten. Dit laatste gebeurde ook, maar 

doordat Terschelling met veel man achterin stond was er moeilijk 

door te komen door Oldeboorn. Wel was Tim 2 keer dicht bij. 1 keer 

was hij niet attent genoeg op een bal die de keeper los liet, en de 

tweede keer zat de keeper er tussen nadat Tim een poging had gedaan 

om de bal achter het standbeen langs in de goal te schieten. Na 

ongeveer 30 minuten besloot Eyal een keer van een meter of 30 op de  

goal te schieten. Hij had het geluk mee, want onder weg zat er een 

hoofd van een Terschelling verdediger tussen waardoor de keeper 

kansloos was, en de stand op 0-1 voor Oldeboorn kwam. Maar helaas 

voor Oldeboorn scoorde Terschelling al vrij snel daarna de 

gelijkmaker. Terschelling kantelde de hele tijd heel veel naar de 

linker kant van het veld, waardoor er heel veel ruimte ontstond op 

rechts. Hier werd eerst niet veel mee gedaan, maar na de 0-1 wel. En 

jammer genoeg was het meteen vataal voor Oldeboorn. Een voorzet 

van een helemaal vrijstaande speler op rechts werd goed binnen 

gekopt door de spits van Terschelling, en de 1-1 was een feit. Tot de 

rust bleef het 1-1. Na de pauze kwamen er wat nieuwe spelers in het 

veld. Johannes Watzema verving Timboetkoe, Arjen verving Aaltsen, 

Wietse verving Wiepke. En Robert was al eerder ingevallen voor 

Jesse. De wissels leiden niet tot het gewenste resultaat. Oldeboorn 

ging slechter spelen, en verloor meer en meer de grip op de wedstrijd. 

Maar gelukkig voor Oldeboorn viel in de 55
e
 minuut de 1-2. Arjen 

veroverde de bal op het middenveld, en speelde deze naar Ate, Ate 

kaatste de bal gelijk door naar Arnold O, die de bal vervolgens goed 

in de diepte speelde op de helemaal vrijstaande Johannes Watzema, 

deze kwam daardoor 1 op 1 te staan met de keeper, bleef goed rustig, 

en schoot de bal in de verre hoek. Maar wederom kon Oldeboorn 

weer niet lang genieten van de voorsprong. Na wat knullig 

verdedigen door Arjen en Wietse kon een Terschelling speler de bal 

voor geven. Helaas voor Oldeboorn was de bal zo goed op maat dat 

de spits wederom knap raak kon koppen 2-2. Nu moest Oldeboorn 

weer komen. Maar doordat het slordig bleef spelen kwamen de  



  

 

kansen juist voor Terschelling. In ongeveer de 70
e
 minuut ging het 

helemaal mis voor Oldeboorn. Hagel verkeek zich op een lange bal 

van Terschelling (dit was het enige foutje van de heel goed spelende 

Hagel!) hierdoor kopte hij de bal door i.p.v. naar voren. De nogal 

mollige spits van Terschelling reageerde attent, en ging met de bal 

alleen op Stefan af. De mollige spits bleek rapper dan verwacht, en 

de verdediging kon hem niet meer bij halen. Toen hij vervolgens ook 

de bal ook nog eens soepel langs Stefan speelde, en hierdoor op een 

leeg goal af kon lopen, zag Stefan geen andere mogelijkheid dan aan 

de handrem te trekken en de spits blokken. Deze kon hierdoor niet 

scoren, en Stefan moest terecht het veld met een rode kaart verlaten.  

Nu wist onze top coach Jelle Jacob het echt even niet meer. Gelukkig 

bood broer lief Arnold O zich vrijwillig aan, en nam de wanten en het 

keepershirt van zijn jongere broertje over om vervolgens onder de lat 

te gaan staan. De vrije trap die volgde was niet meer dan een losse 

flodder. En Oldeboorn kon zich weer gaan richten op de wedstrijd. 

Maar dit keer wel met 10 man. Johannes Watzema schoof een linie 

naar achteren, en Oldeboorn ging gokken op de snelheid van Robert 

en Ate. Dit pakte goed uit. Al gauw werd Ate door Johannes 

Watzema diep gestuurd, maar het stiftje van Ate werd door de keeper 

doorzien en leverde Oldeboorn alleen maar een hoekschop op.  

Terschelling begon meer en meer druk te zetten, en dit leidde ook tot 

de nodige kansen. Maar gelukkig voor Oldeboorn bleek door de 

aderen van de Oosterbaantjes echt keepersbloed te stromen, want 

Arnold O. verrichte de nodige reddingen. Waaronder ook een hele 

knappe: Een schot goed schot van een Terschellinger werd door 

Arnold O. uit de kruising getikt, en zo bleef Oldeboorn op de been. In 

de 85
e
 min kwam Oldeboorn ook nog op voorsprong. Robert stuurde 

Ate wederom diep, alleen was de bal deze keer wat te hard. Hierdoor 

kwam Ate helemaal tot bij de achterlijn. Ate kapte behendig naar 

binnen, en schoot de bal vervolgens net zo behendig lang de keeper 

2-3. Nu was het voor de resterende minuten alleen nog meer 

verdedigen voor Oldeboorn. En dat ging ze deze keer wel goed af. Na  

een zeer spannende laatste 7 minuten stond er dan ook een 2-3 

overwinning op het scorebord, en doet Oldeboorn 2 nu weer helemaal 

mee om een plek in de subtop!.  Nu ben je op Terschelling, dat 

bekend staat als een trekpleister voor menige jongeren vakanties, en  



  

 

waar veel leuke kroegjes en discotheken zijn te vinden. En nu win je 

op dat Terschelling met een jonge ploeg een prachtige wedstrijd met 

10 man waardoor je weer naar boven kunt kijken in de competitie. 

Wat doe je dan?, Juist, dan ga je een van die kroegjes uitproberen.  

Wij zijn met de hele groep beland in de braskoer, en dit was geen 

verkeerde keuze. En na aardig wat biertjes, cola berenbugjes, 

corona‟s, en een gratis doos met 60 flűgeltjes. Werden we om 2 uur 

de tent uit getrapt. Niet omdat we vervelend waren, maar omdat dat 

de regels zijn op Terschelling. Toen we ons buiten allemaal 

verzameld hadden bleek dat we allemaal wel een aardig bakkie op 

hadden. Maar desondanks werd er toch een mars in gezet richting  

camping. Na de nodige pauzes, (ploeggenoten dachten dat de 

camping bij iemand in de tuin en in het bejaardentehuis was) kwamen 

we dan eindelijk aan op de camping. Eenmaal op de camping hebben 

we nog gebruik gemaakt van de vuurkorven die er op de camping 

stonden (deze stonden er niet voor niets) en hebben we nog een 

lekker vuurtje gemaakt. Of nou ja, hebben WE nog een lekker vuurtje 

gemaakt. Ik kan beter zeggen Heeft Wiepke aka Wappie nog een 

lekker vuurtje gemaakt. Wappie heeft laten zien dat hij over aardig 

wat stokers kwaliteiten beschikt, en dat het vuurtje stoken ook echt 

een hobby van hem is. Toen ik namelijk om half 5 in mijn bed kroop 

was Wappie aan het stoken, en toen ik er om 10 uur weer van af 

kwam was Wappie weer, of nog steeds aan het stoken. Maar goed, 

ieder zijn eigen!. De volgende dag stond vooral in het teken van de 

lekkere serveerster in de Loods. De Loods is een vreetschuur die 

prima is aan te raden als je er voor het vrouwelijk schoon heen gaat, 

alleen als je snel iets naar binnen wil schuiven raad ik hem niet aan. 

We moesten namelijk lang wachten op ons eten of drinken. En dat 

samen met een brakke kop viel bij sommigen van 

ons niet in goede aarde (ik noem uiteraard geen 

namen) maar de meneer in kwestie schold de 

serveerster de huid vol met rekeningen en auto‟s 

die dan op de rekeningen moeten komen. Nadat 

we ongeveer wel 3 uur hadden door gebracht in de 

Loods, omdat we lang moesten wachten, maar 

toch zeker ook omdat de serveerster een genot 

voor het oog was, besloten we dan toch maar terug  



  

 

naar de camping te gaan. Daar aangekomen moesten we de tenten en 

de rommel opruimen. Toen we daar mee klaar waren hebben zijn we 

rustig bij elkaar gaan zitten, en hebben we het weekend nog even 

geëvalueerd. Veel van ons hadden ook niet de puf meer om nog wat 

actiefs te doen. Op de snelboot terug naar huis moet menig andere 

passagier helemaal gek van ons zijn geworden, want we hebben heel 

wat af gezongen, en geschreeuwd. Vooral de Oosterbaantjes hadden 

hier een hoofdrol in. Mijn tip voor jullie is dan ook: zet de 

Oosterbaantjes niet in een kleine ruimte samen met een stel Duitsers, 

want dat gaan helemaal verkeerd. Voor meer details moet u hun zelf 

maar vragen. Zondagavond hebben we de trip afgesloten bij de in 

moeke bij de geweldig spelende Urban Jungle Band. En kunnen we 

met zijn allen terug kijken op een niet te vergeten weekend denk ik. 

Groeten: Arjen van der Bij. 

 

LSC 1890 4 – Oldeboorn 3, 3 april 2011 
Op een van de eerste mooie lentedagen in april traden wij om half 3 

in Sneek aan tegen het nostalgische clubje LSC 1890. Naast 

nostalgisch waren ze ook nog koploper. We zaten niet ruim in de 

bezetting en werden vandaar ondersteund door Stefan Oosterbaan (op 

goal), Sietze Vliegen en zijn vader Free Willy. We moesten op een 

niet dempend kunstgrasveld voetballen wat maakte dat onze spelers 

met een licht overgewicht wat slijtage op de gewrichten 

ondervonden. Het schijnt dat vooral Siete V., Arjan W. en  Auke B. 

hier last van hadden. Het is zelfs zo dat we door Becel benaderd zijn 

voor een spotje over de gevaren van een te hoog cholesterol, ze 

wilden hiervoor deze mannen een kwartiertje filmen gedurende de 

wedstrijd. Gezien het volledig ontbreken van enige mediatraining en 

het feit dat Skinny Boy Theo Huisman steeds voor de camera ging 

staan is er door Becel uiteindelijk van afgezien. Doch it foar dyn 

doarp was namelijk niet in Lippenhuizen en Theo wilde ook wel eens 

een beetje aandacht… ergens wel begrijpelijk. De eerste helft werd er 

door Oldeboorn uitstekend gevoetbald, iedereen hield zijn positie en 

er werd hard gewerkt. Een speciaal vermelden voor Wiebe 

Tiefschnee die de beste helft van zijn leven speelde en daarmee de 

spits en aanvoerder va LSC volledig wist uit te schakelen, helaas viel 

hij de 2
e
 helft geblesseerd uit. LSC was duidelijk beter, echter door 



  

goed te verdedigen en het harde werken van ons middenveld wist 

LSC bijna geen kansen te creëren. Wij wisten daarentegen, na een 

mooi opgebouwde aanval over de rechterflank, Siete in een goede 

schietkanspositie te manoeuvreren waar goed gebruik van werd 

gemaakt, de keeper wist in eerste instantie het schot ternauwernood te 

keren echter Sietze Vliegen, zoon van Free Willy was attent en wist  

de rebound feilloos tussen de palen te plaatsen. 0-1. Een daverende 

verassing waar vooral de koploper geen raad mee wist. Wij bleven er  

koel onder. Helaas kwam LSC op slag van rust gelijk door onnodig 

balverlies rechts op het middenveld, omdat de crosspass verwacht 

werd waren de linkspotigen op het veld al een behoorlijk eind naar 

voren gebanjerd wat maakte dat er na het balverlies iets te veel 

mensen voor de bal stonden, hier wist LSC uitstekend van te 

profiteren en met een droge schuiver verdween de bal achter onze 

keeper 1-1. In de rust was de sfeer ronduit goed te noemen, het weer 

was mooi, de Prunussen stonden in bloei en de onbetamelijk ranzige 

stinkscheetjes bleven uit, tenminste nog 1 voordeel van later 

beginnen, de darmen zijn dan inmiddels bekomen van de 

zaterdagavond drank/shoarma mix. Ook het tactische relaas van 

Leider/Coach Wiebe J. was dit keer van een beduidend hoger niveau 

dan we normaliter van hem gewend zijn. Het ging in elk geval niet 

over de speklappen uit de magnetron… Wat wel jammer was dat we 

moesten wisselen, Frans Goerres, Marten Huisman en Free Willy 

kwamen er in. 8 – 1 verloren. Albert Nijholt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geen verslagen binnengekomen. 

 

 

 



  

 

Zaterdag 7 mei 

Aengwirden F1 - Oldeboorn F1 10.00  

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  - Aengwirden 3 10.30 

Oldeboorn 4  - Black Boys 3 10.00 



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 


