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Kopy inleveren voor 7 juni 

De Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 

Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 51 nummer 12 

Pupil van de Week maakt titel waar 
________________________________________ 

De pupil van de week van de amateurvereniging HVV heeft zijn club 

zondag onverwachte steun geboden in de wedstrijd tegen Altior. Tijdens de 

wedstrijd had de pupil de klok voor een aantal minuten stil gezet. 

 

De scheidsrechter liet de wedstrijd een kwartier langer doorspelen, omdat 

hij de klok van de thuisvereniging verkoos boven zijn eigen 

tijdwaarneming. 

 

In de minuten die extra werden gespeeld kon HVV van een 0-2 achterstand 

opklimmen tot 2-2. De pupil van de week gaat nu voor de titel "Pupil van 

het seizoen". 



  

 

Gezocht: PENNINGMEESTER 
 

Zoals al een paar keer in het clubkrantje vermeld stop ik na 19 jaar 

met het penningmeesterschap van de VV Oldeboorn. 

Ik heb het altijd met plezier gedaan, maar vond het nu tijd om te 

stoppen. Als bestuur zijn wij druk bezig om een opvolger te vinden, 

maar tot nu toe zonder resultaat. Daarom deze oproep van mij, er 

moet binnen een vereniging van 150 leden toch wel iemand zijn die 

deze functie wil overnemen. Ik ben er zelf ook ingestapt omdat ik 

weet dat je zonder vrijwilligers niet een club draaiende kan houden, 

en ik verwacht dan ook dat jullie er net zo over denken. 

De activiteiten kunnen opgesplitst worden in: 

Bestuursfunctie, financiële administratie 

Ledenadministratie (hier hebben we al een kandidaat voor gevonden) 

Beheren kantinebeurs 

Dus denk je dit is iets voor mij, of weet je iemand waarvan je denkt 

dat hij/zij geschikt is voor deze taken neem dan contact op met het 

bestuur. Het kan toch niet zo zijn dat de club na de ledenvergadering 

zonder penningmeester verder moet? Binne  

 

Voetballer Jan gaat naar zijn club en wil, zoals altijd, zijn fiets 

tegen de paal zetten. Maar deze keer roept de suppoost: "Hallo 

daar! Dat kan niet hoor!" Verbaasd kijkt Jan op. "Waarom kan 

dat niet?" "Nou," legt de suppoost uit, "er komt hoog bezoek 

vanmiddag! Premier Balkenende en minister Remkes komen 

kijken." Waarop Jan zijn schouders ophaalt en zegt: "Nou en? Ik 

zet hem toch op slot?" 
 

SPELERSPASSEN 
Begin dit jaar zijn de nieuwe aanvragen voor de spelerspassen 

uitgereikt aan leiders/spelers. Tot op heden is nog geen 75% weer 

ingeleverd bij mij. Ik verzoek jullie allemaal het aanvraagformulier 

voor het einde van het seizoen in te leveren, zodat ze tijdig 

opgestuurd kunnen worden. En een ieder bij de aanvang van het 

volgend seizoen weer speelgerechtigd is. Binne Oosterbaan 
 
 



  

BFYR69L Akkermans, K M 09-11-1944 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FFPK97G Antonissen, P.P.J. M 26-05-1968 Veld prolongatie (21-07-2011) 
GFMW29F Ashur, E M 28-08-1989 Veld prolongatie (11-09-2011) 
FYRM753 Bangma, A. M 11-07-1983 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS50O Bergsma, A M 02-02-1983 Veld prolongatie (20-07-2011) 
LWFG11P Bergsma, A M 29-05-1988 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FYWR01Y Bij, A. v.d. M 05-04-1993 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYR72H Boer, J. de M 14-11-1963 Veld prolongatie (20-07-2011) 
GKHF61M Boschma, J.W. M 24-08-1983 Veld prolongatie (21-12-2010) 
GLNR789 Crone, R.I.W M 26-11-1995 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS49K Faber, A M 11-11-1963 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYT055 Goerres, F.J. M 30-10-1971 Veld prolongatie (20-07-2011) 
BFYR78N Hartmans, H M 17-10-1960 Veld prolongatie (08-08-2011) 
FLSK78U Haspels, J. M 10-02-1991 Veld prolongatie (19-07-2011) 
BFYS55J Huisman, T M 28-10-1982 Veld prolongatie (19-07-2011) 
BFYR82K Jager, W M 31-07-1976 Veld prolongatie (30-08-2011) 
FQMP20L Jong, A. de M 23-08-1992 Veld prolongatie (19-07-2011) 
FYTC61S Jong, H. de M 26-07-1994 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FNYL18D Jong, T de M 01-08-1975 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FSHX318 Kloosterboer, O M 12-07-1958 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FSLW05M Maren, W. van M 03-04-1966 Veld prolongatie (20-07-2011) 
BFYR94P Meester, J M 27-07-1962 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYR96R Meulen, H. v/d M 20-07-1971 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS02V Oosterbaan, B M 16-03-1956 Veld prolongatie (20-07-2011) 
BFYS04X Oosterbaan, S M 22-10-1969 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FVHN45W Oosterbaan, S. M 02-03-1993 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS06Z Poepjes, P M 21-08-1976 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS072 Quarre, E M 02-01-1973 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS083 Reitsma, K. M 02-10-1969 Veld prolongatie (19-07-2011) 
FVJF33Z Roeden, R. van M 21-03-1995 Veld prolongatie (20-07-2011) 
BFYS64L Roos, SJ de M 22-07-1972 Veld prolongatie (21-07-2011) 
GDJJ70P Schukken, W M 13-04-1993 Veld prolongatie (21-07-2011) 
MCQR31O Siemonsma, L. M 29-08-2000 Veld initieel (16-02-2011) 
BFYS124 Smink, SW. M 19-05-1971 Veld prolongatie (19-07-2011) 
FLSK81Q Spinder, R M 27-09-1991 Veld prolongatie (21-07-2011) 
GJSN76Y Steenhuizen, F.P M 14-09-1976 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FWVW44F Tjoelker, T. M 10-08-1993 Veld prolongatie (21-07-2011) 
MFLB49L Tysma, I. M 04-04-2000 Veld initieel (16-02-2011) 
BFYS146 Tysma, J M 25-10-1970 Veld prolongatie (21-07-2011) 
MFLB46I Tysma, R. M 04-04-2000 Veld initieel (17-02-2011) 
BFYT20K Veenstra, S M 08-12-1975 Veld prolongatie (20-07-2011) 
BFYS68P Vink, A M 23-08-1986 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS238 Visser, J M 28-05-1969 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYT118 Vlugt, J. v/d M 31-07-1973 Veld prolongatie (20-07-2011) 
FJCR58R Vlugt, P. van de M 31-07-1973 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FGNJ897 Vries, J.J. de M 28-06-1982 Veld prolongatie (21-07-2011) 
FQNW825 Wal, J v/d M 27-03-1992 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS28D Warmerdam, R van M 05-11-1974 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFYS78S Watzema, A M 17-11-1986 Veld prolongatie (21-07-2011) 
LWMS75K Westbroek, G. M 24-07-1991 Veld prolongatie (21-07-2011) 
BFLR33H Zandberg, J M 18-01-1985 Veld prolongatie (21-07-2011) 



  

Overzicht 
De buit is binnen in Amsterdam. In Aldeboarn echter zal men de 

strijd tegen degradatie nog vol moeten aangaan de komende weken. 

Onze trots liet het de afgelopen weken behoorlijk afweten. 

Rechtstreekse degradatie werd nog wel ontlopen, maar er resteren 

nog wel 2 promotie/degradatie wedstrijden tegen resp. RES uit 

Bolsward en VWC uit Munnekeburen. De laatste 2 wedstrijden in de 

reguliere competitie gingen helaas beide verloren tegen resp. ODV 

(1-3) en afgelopen zondag in en tegen Aengwirden (3-2). Komende 

zondag kunnen de mannen van Geert en Wieger direct vol aan de bak 

in de thuiswedstrijd tegen RES. Hier zal direct een resultaat moeten 

worden neergezet, wil men niet al direct kansloos zijn in de 

uitwedstrijd tegen VWC, welke de week erop (29 mei) of nog een 

week later (5 juni) zal worden gespeeld. Dus, zoals Louis Van Gaal 

al zei; “het wordt de dood of de gladiolen” en de avond voor de 

wedstrijd niet teveel “lepeltje/lepeltje”. Moet het helemaal 

goedkomen!! Succes allemaal!! Oldeboorn 2 leed afgelopen zondag 

een toch wel onverwachte nederlaag.Tegen het lager geplaatste MKV 

werd thuis met 0-3 verloren. Toch wel enigszins teleurstellend na een 

mooie reeks te hebben neergezet. Komende zondag kunnen ze het 

gelijk rechtzetten in de uitwedstrijd tegen Lemmer 2. Een week later 

komt dezelfde ploeg op bezoek in Aldeboarn. We gaan voor 6 

punten. Oldeboorn 3 was ook wel weer erg wisselvallend. Werd er 

op 8 mei j.l. in Gersloot nog met 3-5 gewonnen, een week later trok 

Gersloot weer aan het langste eind, 1-3. Een voorlaatste plaats is, net 

als het 2
e
 elftal overigens, hun deel. Komende zondag wacht de 

uitwedstrijd tegen Joure 4. Heeft nog maar 1 puntje meer dan 

Oldeboorn, dus zijn er winstkansen. Op 29 mei de thuiswedstrijd 

tegen Aengwirden 3. Zal lastig worden, maar dit is de laatste 

wedstrijd van het seizoen en dan mag alles nog 1 keer uit de kast, en 

gokken we dus op de volle winst. Oldeboorn 4  wist op 8 mei j.l. nog 

met 3-0 van Langweer te winnen. Helaas was koploper Zandhuizen 

afgelopen zondag met 2-6 te sterk voor the Oldies. Het seizoen 

kabbelt mooi naar z’n eind met nog 3 wedstrijden te gaan. 

Donderdagavond om 19.00 u. moet men aantreden in Vegelingsoord 

tegen FFS 4. Zit een overwinninkje in lijkt mij. Zondag dan weer een 

uitwedstrijd, en wel op het landgoed van Riemer van der Velde in  



  

 

Langweer…Ook weer 3 punten? En dan op 29 mei de afsluiter van 

het seizoen!! Op 10.00 u. komt het altijd gezellige Black Boys 3 

langs om er een feestelijke afsluiting van te maken. De barbecue zal 

er ook aan te pas komen, dus komt dat allen meemaken !!! Heren 

senioren allen veel plezier en succes met de laatste loodjes !!! 

Oldeboorn C1 is nog steeds volop verwikkeld in de titelrace met 

QVC en Irnsum. Afgelopen zaterdag werd met maar liefst 8-3 

gewonnen van Woudsend. Om het doelsaldo ten opzichte van QVC 

en Irnsum nog iets te verbeteren is zaterdag a.s. een pittige 

overwinning nodig in de thuiswedstrijd tegen Bakhuizen. Een week 

later kan dan de ontknoping volgen in en tegen Irnsum. Dan zal QVC 

echter nog een steekje moeten laten vallen. Blijft spannend. 

Oldeboorn D1 heb ik helaas geen uitslagen van kunnen vinden. Zij 

bevinden zich dan ook, net als de vorige keer, nog steeds in de grijze 

middenmoot. Zaterdag a.s. weer een thuiswedstrijd, en wel tegen 

WIJC D2. Dit is de ongeslagen koploper. Een verrassing hangt in de 

lucht volgens mij. Op 28 mei gaat het dan ook nog een keer naar het 

prachtige Willemsoord. Hier wordt de volle buit weggehaald, en lijkt 

het seizoen te eindigen op een keurige 3
e
 plaats. Tussendoor moet 

dan nog een inhaalwedstrijd tegen WIJC (nogmaals) worden 

gespeeld? Oldeboorn E1 kreeg afgelopen zaterdag klop van 

Aengwirden E1 met 8-1, maar dit was geen schande. Aengwirden is 

de huidige koploper en aanstaande kampioen. Komende zaterdag kan 

er alweer worden uitgepakt, en wel thuis tegen GAVC E3. Geen 

enkele twijfel; voor minder dan 3 punten doen we het niet!! Op 28 

mei wordt dan het seizoen in Gorredijk afgesloten. Hiervan werd 

eerder al met 5-3 gewonnen, dus waarom nu niet nog een keer, en 

dan als 2
e
 of 3

e
 eindigen. Afgesproken? Oldeboorn F1 heeft helaas 

na de winterstop nog niet kunnen winnen, maar ik heb wel begrepen 

dat ze iedere wedstrijd de bovenliggende partij zijn, maar ja, 

doelpunten maken is ook een vak. Gaat volgend seizoen helemaal 

goed komen. Read Swart en Aengwirden waren de afgelopen net iets 

te sterk. Komende zaterdag maken jullie wel een kansje bij Udiros en 

een week later komt Heerenveen hier nog ’s langs en ook zij krijgen 

het lastig. Dan zit het seizoen er weer op, dus heren/dames leiders 

alle spelers een dikke zak patat en een “kopke” drinken, op naar de 

zomerstop en in het nieuwe seizoen met z’n allen de kop d’r weer  



  

 

voor!!! Veel plezier allemaal nog, en dan nog even dit; “Voetbal is 

een spel van fouten. De ploeg die de minste fouten maakt is de 

beste”(JC). Het beste maar weer… Piet 

 

Wedstrijdprogramma 
 

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 

Oldeboorn 1  - RES  1  14.00 

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 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Uit de Leeuwarder Courant 28 okt. 1969 

Miljoenenproject tussen Oldeboorn en Akkrum. 
Raad besloot in principe tot aanleg sportvelden complex. 

De raad van Utingeradeel heeft gisteravond meer dan een uur lang 

gedebatteerd over een voorstel van b. en w. in principe in te stemmen 

met de aanleg van een f 4.380.000 kostend sportcomplex tussen 

Akkrum en Oldeboorn. Dat het zo lang duurde kwam doordat de heer 

A. Wieringa (VVD) er zich, zo leek het wel,met hand en tand tegen 

verzette. Het Akkrumer raadslid wees er namelijk op, dat er nog 

steeds een onteigeningsprocedure loopt voor de gronden aan de Ulbe 

Twijnstrawei waar een (kleiner) sportveldcomplex is ontworpen. Hij 

bestreed de mening van b. en w. dat de vereniging in Akkrum zich 

voor de aanleg van het sportcomplex tussen Akkrum en Oldeboorn 

hadden uitgesproken. Hij zei, ik sta positief afwijzend tegenover uw 

voorstel en diende vervolgens zelf 4 voorstellen in. Die voorstellen 

luidden: de aanleg van het sportveldencomplex aan de UT-weg; de 

aanleg van een tweede sportveld in Oldeboorn; de bouw van een 

kleedgelegenheid in Terhorne en de bevordering van de aanleg van 

een sportterrein in Terkaple. Hij zei, mijn voorstellen zijn beter te 

verwezenlijken dan het grote plan van b. en w. De andere raadsleden 

waren het echter heel duidelijk niet met hem eens. En ook 

burgemeester Anker was niet overtuigd. De burgemeester zei, de 

ellende is dat wij van volkomen tegengestelde standpunten uitgaan. 

De ontwikkeling bracht mee, dat we ons opnieuw moesten buigen 

over de kwestie van de sportvelden in Akkrum en Oldeboorn. Hij 

legde uit, dat het college er niet in eerste instantie van was uitgegaan, 

dat er geen sportveldencomplex in Akkrum meer moest komen, en 

dat men daarom maar was overgestapt op een ambitieus plan voor de 

aanleg van het grote complex aan de weg naar Oldeboorn. 

Burgemeester Anker vertelde, dat het college alleen maar de 

bedoeling had, de mening van de raad te horen. Als de raad het plan 

zou aanvaarden, dan zou het plan voor de aanleg van sportvelden aan 

de UT-weg niet meer doorgaan. Voor de voorstellen van de heer 

Wieringa voelde de burgemeester niet veel. We krijgen geen subsidie 

voor verschillende complexen, die maar op een afstand van 5 

kilometer van elkaar liggen, zei hij.   
 



  

 

Eindstand 1968-1969 4
e
 klasse A 

01 CAB  22-33 60-25 

02 Dokkum 22-32 64-27 

03 Trynwalden 22-30 54-25 

04 GAVC 22-28 37-25 

05 WZS  22-27 42-26 

06 Black Boys 22-25 42-37 

 

07 Irnsum 22-20 39-47 

08 MKV,29 22-20 32-45 

09 Stiens 22-19 46-51 

10 Gorredijk 22-13 25-58 

11 de Walden 22-9   18-60 

12 Oldeboorn 22-8   12-45 

 



  

 

interfjoetje 
Naam:Rene van Kalsbeek  

Geboren:5-11-1991 Leeuwarden  

Speelt in:1
e
  

Gespeeld in:F,E,D,C,B,2
e
,1

e
 : 

Roken/alcohol:Ja bijde 

Kan sex voor de wedstrijd:Waarom niet? 

Beste boek:Geen hou niet van lezen  

Beste film:Maakt me niet uit als er maar actie in zit  

Beste acteur en/of actrice:Ik zelf 

Lievelingskost:Pizza  

Hobby,s:Voetbal, Lekker bezig zijn 

Mooiste man en/of vrouw:Er zijn genoeg mooie vrouwen  

Favoriete club:Feyenoord, Real Madrid, Man U 

Favoriete speler:Cristiano Ronaldo  

Beste trainer: Jose Mourinho 

Slechtste trainer:Zou het niet weten  

Welke club wordt dit jaar landskampioen:Denk Ajax maar hoop 

Twente 
Favoriete televisieprogramma:Als er maar voetbal op is  

Favoriete televisie presentator:Geen  

Kwal van de televisie:Genoeg 

Favoriete muziek:Hardcore-HipHop Dance vind veel wel leuk  

Favoriete andere sport:Tennis  

Onderschatte voetballer:Drenthe 

Overschatte voetballer:Maicon 

Hoogtepunt:52 Goals bij de Bs onderleiding van siete  

Dieptepunt:Dat ik niet met Niels in het 1
e
 gespeeld heb( kan nog 

komen )  
Beste krant/tijdschrift:VI 

Een hekel aan:Genoeg  

Bewondering voor: Jose Mourinho 

Kwal van de voetballerij:Mijn eigen beperking die me nog wel is 

dwars zit 
Wie zou je weleens willen ontmoeten:Cristiano Ronaldo 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:Genoeg niet  



  

 

Beste (oud) voetballer:Waar ik mee gespeeld heb Siete/ Ronaldo 

(dikke) 
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn:Weet de 

club zelf wel  
Voetbal is:Leuk maar ook minder leuk maar het blijft toch altijd 

leuk  
Wat je verder altijd al kwijt wou:Ik wil samen met Niels in Boarn 1 

spelen  
 

 

"Voetbal is een spel waarbij 22 fitte mensen anderhalf uur 

rondlopen, terwijl ze bekeken worden door miljoenen mensen die 

de loopoefeningen beter zouden kunnen gebruiken". 

 

 

Wedstrijdverlagen 
Oldeboorn – ODV 

8 mei 2011, op deze bijna tropische middag werd de voorlaatste 

speelronde van de vierde klasse A afgewerkt. In deze competitie 

geven de clubs elkaar weinig prijs. Waar ODV de laatste wedstrijden 

de nodige punten pakt, speelt Oldeboorn al het gehele  seizoen 

uitermate wisselvallig. Zo maakten de Boarnsters wel 59 doelpunten, 

maar werden er maar liefst 65 doelpunten geïncasseerd. Voor de 

wedstrijd zou zelfs de nummer 6 van de ranglijst op papier nog 

nacompetitie kunnen spelen om degradatie af te wenden. Oldeboorn 

en ODV maken daar beide deel van uit en zullen alles op alles zetten 

om deze wedstrijd in winst om te zetten. Oldeboorn begon de 

wedstrijd met dezelfde elf spelers die vorige week tegen Robur een 

punt binnenhaalden. Net als zo vaak dit seizoen deed de ploeg van 

Geert Goerres niet onder voor de tegenstander maar kwam door 

persoonlijke fouten toch op achterstand. De keeper van de Boarnsters 

wilde de rechtsback inspelen, maar zag hierbij een speler van ODV 

volledig over het hoofd. De onderschepte pass werd door de spits 

knap binnengekopt. De daaropvolgende aanval van ODV betekende 

meteen een 0-2 achterstand. Een lange bal kwam gedragen door de 

wind achter de verdediging terecht en werd door de spits van ODV  



  

 

meegenomen. Aan de zijkant, rand zestien, besloot deze maar eens in 

de korte hoek te schieten. Hierdoor werden de verdedigers en de 

keeper compleet verrast. Het zou niet de eerste keer dit seizoen zijn 

dat Oldeboorn van een 0-2 achterstand terug zou komen, dus men gaf 

de moed niet op. Oldeboorn probeerde ODV onder druk te zetten en 

er werden enkele kleine kansjes gecreëerd. ODV was tevens 

gevaarlijk met enkele counters. Na een klein half uur spelen werd uit 

een van deze counters de 0-3 gemaakt. Vrij snel daarna werd uit een 

vrije trap van Douwe-Hein Akkerman  de 3-1 binnengekopt door 

Johannes Nijdam. Hier putten de Boarnsters hoop uit. Na een 

uitstekende pass van Klaas Hartmans werd Arnold Hobma vrij voor 

de keeper gezet. De grensrechter stak de vlag omhoog, maar dit 

signaal werd door de scheidsrechter uitstekend genegeerd. Arnold 

Hobma schoot echter op de paal, waarna de bal bij Douwe-Hein 

Akkerman terecht kwam. Deze aarzelde niet en schoot de bal tegen 

de touwen. Waar Oldeboorn alweer onderweg was naar de eigen helft 

voor de aftrap, stond de grensrechter van ODV nog steeds met zijn 

vlag omhoog. Deze beweerde nu, dat niet Hobma maar Akkerman bij 

de pass van Hartmans buitenspel stond. Dit inventief gevonden 

lulverhaal deed de scheidsrechter besluiten de rechtmatige treffer van 

de Boarnsters af te keuren. De grensrechters in het amateurvoetbal 

steken bij twijfelgevallen altijd hun vlag omhoog, maar dit spant toch 

wel de kroon. De tweede helft ging Oldeboorn iets meer naar voren 

voetballen. Waardoor de verdediging van ODV onder druk kwam te 

staan. ODV kwam er niet meer aan de pas. Al helemaal niet meer 

nadat een speler met rood van het veld werd gestuurd. Hierna bracht 

Oldeboorn een extra spits in, Arnold Hobma werd vervangen voor 

Rene van Kalsbeek. Deze wist het verschil helaas ook niet te maken. 

Het laatste half uur werden nog wel enkele kleine kansen  gecreëerd, 

maar verder dan een dozijn corners kwamen de Boarnsters niet. ODV 

kreeg nog een niet te missen kans. In de slotfase werd Jorrit Zandberg 

nog vervangen voor Ronnie Poepjes. Er werd niet meer gescoord.  

Voor de zoveelste keer dit seizoen was Oldeboorn niet de mindere 

ploeg, maar werd desondanks verslagen. Hierdoor is de kans op 

nacompetitie nog groter geworden. Volgende week wacht de 

beslissende wedstrijd tegen Aengwirden. De ploeg speelt na de 

winterstop ijzersterk en heeft vorige week zelfs de derde periode  



  

 

binnengesleept. Voor de Boarnsters zaak om ditmaal scherp aan de 

aftrap te verschijnen. Jorrit Zandberg 

 

Nieuws van het tweede 

Het is zondag 6 maart en Aldeboarn 2 heeft weer een doel voor ogen, 

winnen! (mooi weer voor ook). De ploeg oogt fris en begint dan ook 

vol goeie moed aan de warmingup. Nadat de euro is gevonden start 

Harke de wedstrijd Aldeboarn-Frisia. Kom maar op, Aldeboarn 

speelt in het begin sterk en weet het doel schoon te houden. Er komen 

de eerste helft dan ook wel een paar aanvallen uit, helaas mocht dit 

niet baten. Vlak voor rust krijgen wij een tegengoal, 

sjotverdompielekus! Het fluitje gaat we gaan een bakie thee drinken. 

Jelle Spreekt ons toe, het gaat goed boys. Scheids Harke komt langs, 

2de helft gaat van start. Hier overheerst toch wel Frisia met veel 

aanvallen. Er volgen dan ook veel kansen, dit resulteert in nog 2 

tegen goals. Aldeboarn krijgt nog wel een paar kleine kansjes, maar 

het wil maar niet lukken, de bal komt maar moeilijk voor de 

goal. Maar dan toch Jehannes Watsema, hij flikt het en scoort voor 

aldeboarn, NICE... We geloofen er weer in, maar het was al te laat, er 

klonk een fluitje. De vorige wedstrijd tegen frisia verloren we met 8-

1, dat is tog een heel verschil meine freunden. Het gaat steeds beter 

boys, en we gaan dan zeker nog eens winnen!!!   

Groet van AaltsenB  

  

Het is zondag 17 april, Aldeboarn2 neemt het op tegen de nummer 4 

van de ranglijst waar we de vorige keer nog met 5-1 van verloren. 

We zullen eens zien wat we er vandaag van gaan bakken! De 

wedstrijd gaat van start, we zijn de eerste helft toch de betere ploeg 

met aardig veel kansen. Ate b geeft een paar keer voor, maar de 

ballen worden niet benut. Jehannes Watsema heeft nog een fraaie kop 

bal die net niet de kruising in vliegt, en khilone schiet ongelukkig op 

de paal. En zo zijn er nog wel meer kansen die maar niet volgen tot 

een doelpunt. Ook de tegenpartij heeft wel een paar kansjes gehad, 

maar toch waren wij beter. Maar dan khilone aan de bal, Aaltsen 

schreeuwt om de bal en khilone ziet AtotheB vrij staan. Hij geeft een 

mooie assist precies bij Aaltsen op de slof, en die tikt hem zo over de  



  

 

keeper heen! Prima goal!! Vlak voor rust krijgen we toch nog een 

goal tegen, met 1-1 gaan we de rust in. Bakie thee erbij en daar gaan 

we weer! De 2 helft volgen er nieuwe frisse spelers op het veld, 

waaronder Tim Boetkoe, Wiepie, Roberto en Lukaas. De 2de helft 

verloopt wat stroever, en er volgen nauwlijks kansen naar mijn idee. 

Naar wat speel minuten gebeurt er een ongelukkje, Roberto knalt 

tegen de keeper waardoor er een opstootje volgt. Robert wordt er 

eefkes uitgehaald en Aaltsen vervangt hem. Dan komt er nog een 

mooi doelpunt van jesse, maar buitenspel is het volgens de grens, wat 

dus echt niet zo is, AFGEKEURD dus! Vervolgens komt er nog een 

aanval van Aldeboarn, Jesse geeft een voorzet op Ate die zijn 

broertje Asse B voor de goal ziet komen. Hij geeft hem voor en 

Aaltsen tikt hem erin, nicee B. Nu is het bij Aldeboarn een groote 

chaos, er volgt veel balverlies en het is echt een gevecht tot het eind! 

Met zweet op het voorhoofd gaat het fluitsignaal, EINDE wedstrijd! 

3 punten voor Aldeboarn 2, geweldig! Bedankt jongens, het was een 

poer leuke wedstrijd. Op naar Terschelling Gezelligg!!!!!!! Groeten 

AaltsenB  
 

Oldeboorn 4 – Langweer 3 
Na een overwinning op Nieuweschoot (3-0) en verlies tegen Renado (1-2) 

moesten we zondag spelen tegen Langweer.  Altijd ben ik om half negen 

aanwezig om al even koffie te zetten voor het barpersoneel. Om negen uur 

kwamen twee schone dames (Jeltje en Bea) en had ik ook alvast de 

gehaktballen maar opgezet. Tot onze schrik kwamen om 5 minuten over 

negen de spelers van Langweer ook al terwijl onze eigen spelers meestal 

pas na half tien verschijnen. Ze zullen waarschijnlijk wel een lange 

warming up nodig hebben. Ons team gaat om kwart voor tien de box in, 

verkleed zich en heeft dan nog genoeg tijd om zich op te warmen. Het was 

trouwens al warm genoeg deze dag. Gelukkig voor ons elftal had Haaye v/d 

Heide zich de hele week in het zweet gewerkt door het hoofdveld te 

besproeien. Er zijn dus nog wel mensen die wat voor de club overhebben. 

Haaye bedankt namens alle spelers. Helaas moesten wij op het bijveld wat 

meer lijkt op een zandvlakte. Vandaag moesten we het zonder Pieter en Sil 

doen. We hadden daarom versterking gekregen van Tim, Ronald en Wietse 

Szn. De laatste twee hebben we meteen maar gecontracteerd voor het 

volgend seizoen. Voor een gratis  gehaktballetje doet een mens veel 

blijkbaar, sorry J.J. maar jij moet voor volgend seizoen maar andere ervaren  



  

 

spelers zoeken. Ook wij willen volgend seizoen nog 

graag voetballen dus spelen wij het hard. Langweer kwam 

ook nog met een oude bekende in het veld. Ooit een 

eerste elftal speler namelijk Sape v/d Meulen. Helaas 

voor hem moest hij tegen onze nieuwe back (Piet v/d 

Vlugt) die hem geen meter ruimte gaf en dat was 

heel knap want Piet was de avond ervoor op stap 

geweest.  Sape was ooit ook nog vaste schrijver en 

maker van illustraties voor het voetbalkrantje onder de naam Rein langs de 

lijn    (zie illustratie)in de jaren 90. Maar nu even over de wedstrijd. 

Langweer was beter en verloor dus met 3-0. Al de tweede keer in het 

seizoen dat Siemen Willem de nul houdt. August wist ook weer het net te 

vinden (2x) en ook Willie scoorde na een prima pass van Jacob. De tweede 

goal van August kwam voort uit een prima pass van Willie. Verder 

wou ik Tim, Johannes, Ronald en Wietse bedanken voor het meedoen 

in de laatste wedstrijden. Harm 

 

 

 

 

 

 

 

Aldeboarn  F1  aengwirdum  F1 
We  hebben  verloren  met  8-0. 

4  goals  hebben  ze  gezcoord in de eerst  helft. 

En wij kreegen veel  kansen maar ze werden  tegen gehouden. 

Ook in de tweede helft heeft de tegen partij 4 gezcoord . 

en zo is het  8-0 geworden    Jetse       Teunissen 

 

 

 

 

 

Aengwirdum E1  - Alderboarn E1. 
We moesten tegen Aengwirdem voetballen. We hebben verloren 8-1 

Aengwirdum stonden boven aan. Gerben heeft gescoort. 



  

 

4 tegen 4 toernooi voor C junioren in Oldeboorn 
Op donderdagavond 28 april 2011 organiseerde voetbalvereniging 

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

competitie te maken met voldoende C junioren, was de C2  junioren 

van GAVC uit Grou ook uitgenodigd. Van te voren waren 4 (á 5) 

tallen geformeerd,  bij Oldeboorn ging dit door middel van loting en 

bij GAVC zijn de teams door de leider en trainer samengesteld. In 

totaal konden er 6 teams gemaakt worden, 3 van Oldeboorn en 3 van 

GAVC, welke in een onderlinge competitie de strijd met elkaar 

aangingen. De 4 (á 5) tallen kregen een teamnaam toe bedeeld. (Ajax, 

PSV, Feyenoord, Groningen, Heerenveen, Twente). 

 

De selecties van de betreffende teams; 

Ajax (GAVC)   Feyenoord (GAVC)   

Ferry Reinsma  Jelte Mulder    

Abel Tilon   Lars de Jager    

Jurjen Span   Bas Harkema    

Coen v.d. Meer  Jort v.d Heide    

Roy v.d. Berg   Tom van Most van S   

 

Groningen (Oldeboorn) Twente (GAVC) 

Jo Dekker (coach)  Hessel Zittema 

Ringo Crone    Wijnand Langeveld 

Karst Brak   Aitze Annema 

Wiemer Dekker  Daniel del Grosso 

Nick Bangma   Jos v.d. Berg 

    Loek v.d Wal 

 

Heerenveen (Oldeboorn) PSV (Oldeboorn)   

Egbert Reitsma (coach) Willy v.d. Brink (coach)  

Floris Crone   Henk de Jong    

Corné Schukken  Hessel Stulp    

Hotze Dekker   Max Antonissen   

Johannes Lolkama  Sietse v.d. Brink   

Jelle Reitsma        

 



  

 

Onder prachtige weersomstandigheden gaf om 19:00, tijdwaarnemer 

Albert Nijholt het startsein door het luiden van de bel. Elke wedstrijd 

duurde 12 minuten waarna men 3 minuten de tijd kreeg om te 

wisselen van veld en tegenstander. Er werd met veel passie en soms 

prachtig voetbal gespeeld. De wedstrijden werden geleid door de 

scheidsrechters Jacob Stulp, Patrick Antonissen, Anno Huisman.  

Johannes Nijdam hield in de bestuurskamer de uitslagen en punten 

bij van de teams. De catering was deze avond in handen van Anet 

Braam en Tom Proot. Ook aanwezig deze avond was Pier van der 

Heide van de Mid Frieslander om wat foto’s te schieten van het 4 

tegen 4 toernooi. Ook zijn er nog foto’s gemaakt door de trainer van 

Oldeboorn C1. Na drie speelronden was er een kwartier pauze. Door 

de jeugdcommissie was voor iedere speler iets te drinken en te 

snoepen beschikbaar gesteld. In de pauze kon men al zien op het 

uitslagen en puntenschema dat PSV en Twente alle drie wedstrijden 

hadden gewonnen. Het beloofde na de pauze dus een spannend slot te 

worden.  Het toernooi verliep voorspoedig. Mevrouw Henny de Jong 

was deze avond aanwezig als EHBO en kon mooi genieten van het 

voetbal en het mooie weer. Na het nuttigen van snoep en drinken in 

de pauze werd de strijd weer met elkaar aangegaan.  Helaas moest 

mevrouw de Jong van de EHBO in de vierde speelronde wel even in 

actie komen bij een blessure van een GAVC speler. Gelukkig liep dit 

allemaal goed af. Het werd een spannend slot want PSV en Twente 

moesten in een onderling duel uitmaken wie er kampioen zou 

worden. De wedstrijd eindigde in 1-1 waarna PSV op doelsaldo zich 

de winnaar mocht noemen. 

 

Nog even alle uitslagen op een rij; 

1
e
 ronde     2

e
 ronde 

Ajax - Feyenoord 1 – 4  Feyenoord - PSV       0 – 5 

PSV - Groningen 5 – 2  Groningen – Heerenveen 1 – 2 

Heerenveen - Twente 0 – 2  Ajax  - Twente       1 – 3 

 

3
e
 ronde     4

e
 ronde 

PSV - Heerenveen 2 – 1  Ajax - PSV        1 – 5 

Ajax - Groningen 0 – 2  Groningen - Twente       1 – 3 

Feyenoord - Twente 2 – 7  Feyenoord – Heerenveen 1 – 1 



  

 

5
e
 ronde 

Feyenoord – Groningen 4 – 2 

Ajax - Heerenveen 3 – 2 

PSV – Twente  1 – 1 

 

De einduitslag was als volgt: 

1. PSV  5 - 13 en doelsaldo + 13 

2. Twente 5 - 13 en doelsaldo + 9 

3. Feijenoord 5 - 7 en doelsaldo -5 

4. Heerenveen  5 - 4 en doelsaldo -3 

5. Groningen 5 - 3 en doelsaldo -6 

6. Ajax  5 - 3 en doelsaldo –11 

 

 

 
 

 
 



  

Eerste elftal 
1934/1935 Kampioen 3

e
 klas 

1935/1936 Kampioen 2
e
 klas 

1937/1938 Kampioen 1
e
 klas (geen promotie) 

1938/1939 Kampioen 1
e
 klas (geen promotie) 

1952/1953 Degradatie naar 2
e
 klas 

1953/1954 Kampioen 2
e
 klas 

1955/1956 Kampioen 1
e
 klas 

1962/1963 Degradatie naar 1
e
 klas 

1965/1966 Promotie naar 4
e
 klas 

1968/1969 Degradatie naar 1
e
 klas 

1970/1971 Promotie naar 4
e
 klas 

1976/1977 Degradatie naar 1
e
 klas 

1982/1983 Degradtie naar 2
e
 klas 

1990/1991 Kampioen 2
e
 klas  

1992/1993 Promotie via nacompetitie naar Hoofdklas 

1996/1997 Promotie naar 4
e
 klas 

1998/1999 Degradatie naar 5
e
 klas 

1999/2000 Promotie naar 4
e
 klas 

2000/2001 Degradatie naar 5
e
 klas 

2002/2003 Promotie naar 4
e
 klas 

2005/2006 Promotie naar 3
e
 klas 

2008/2009 Degradatie naar 4
e
 klas 

2010/2011 ??????????????????  

 

Zondag 22 mei speelt het eerste elftal van Geert en Wieger het eerste 

duel om in de 4
e
 klas te blijven. Tegenstander is RES uit Bolsward. 

Afhankelijk van de uitslag speelt men de tweede wedstrijd op 29 mei 

of 5 juni. Beide wedstrijden zijn uit, tegenstander is dan VWC uit 

Munnekeburen. Blijft Oldeboorn in de 4
e
 klas?????????????? 

      onze club 



  

Trainingsschema ter voorbereiding  seizoen 2011/2012 
 

Voorbereiding  1
e
 

Selectie  

 2e seizoenshelft V.V. 

Oldeboorn 
    

Dag. Data. Activiteit. Aanvang 

    

Week 32    

dinsdag 09-08 Trainen         a/b               19.45 

woensdag 10-08 Training        a/b   19.45 

vrijdag 12-08 Trainen         a/b 19.45 

zondag 14-08 Oef.wed.VVO-Sparta 59  14.00 

Week 33    

dinsdag 16-08 Trainen   20.15 

woensdag 17-08 Oef.wed. Warga-VVO  19.00 

vrijdag 19-08   

zondag 21-08 Beker                          14.00 

Week 34 

 

   

 

dinsdag 23-08 

 

trainen    19.45 

 

Woensdag/donderdag 24-08/25/08 beker ? 

vrijdag 25-08 

 
Trainen.  19.45 

zondag 28-08 beker 14.00 

Week 35    

dinsdag 30-08 Oef.wed.Blue Boys-VVO 14.00 

vrijdag 02-09 trainen 19.45 

zondag 04-09 Aanv.comp 14.00 

 

 

 

Tijdens de voorbereiding worden de selecties gesplitst. Dit schema is 

onder voorbehoud. De spelers die een training niet kunnen bijwonen 

moeten tijdig afzeggen , uiterlijk  voor 17.00 uur van de trainings-

avond .NIET SMS Maar BELLEN. Aanwezig op het trainingsveld 10 

min. voor aanvang van de training. 

Geert Goerres. Tel. 0566652449 Gsm 0653469275 

 Zorg dat je een goede basisconditie hebt !!!!!!! 

SUCCES !!!  Geert Goerres en Jan Berensen    



  

 
 
 

 
 
 

Middenvelder die graag naar flipper kijkt... Clarence Seedorfinarium 
Oud-speler die graag naar een bekende wielerklassieker kijkt... Marco van   
   Bastenaken-Luik 
Speler die doorgaat tot het bittere eind... Francesco Totti er bij neer valt 
Speler die in UFO's gelooft... Marc Overmarsmannetje 
Spits met de bolletjestrui... Dennis Bergkampioen 
Terrorist binnen de Oranje selectie... Mark van Bommelding 
Verdediger die van een borreltje houdt... Jaap Stamkroeg 
Keeper van Oranje in blik... Edwin van der Sardientje 
Voetballende spits bij de Nederlandse Spoorwegen... Patrick Kluivertraging 
Ex-bondscoach die veel zuipt... Dick Advokater 
Ex-bondscoach die altijd goed gekleed is... Louis van Gaalakostuum 
Fruitige ex-bondscoach... Frank Rijkaardbei 

 

Eindstand Oldeboorn 1 

1  Heerenveen     26  24  2  0  74  97  20  

2  Renado     26  14  6  6  48  59  42  

3  MKV'29     26  14  4  8  46  73  55  

4  FFS     26  13  3  10  42  60  52  

5  Jubbega     26  10  8  8  38  64  47  

6  Robur     26  9  8  9  35  64  63  

7  Read Swart     26  10  5  11  35  34  39  

8 Aengwirden  26  10  4  12  34  61  75  

9  Thor  26  10  2  14  32  48  64  

10  ODV  26  9  4  13  31  57  70  

11  Oldeboorn  26  7  7  12  28  61  68  

12  Udiros  26  7  6  13  27  50  64  

13  Rood Geel  26  8  2  16  24  55  78  

14  Terschelling  26  5  3  18  18  40  86  



  

 
Wat doen de Rode Duivels als ze wereldkampioen worden? 

- hun playstation uitzetten! 

 

Uit de Leeuwarder Courant 24 juli 1954 

Oldeboorn krijgt een nieuw sportterrein (f 165.235)  
Ten laste van de gemeente komt f 80.000 

Doordat het gemeentelijk sportterrein te Oldeboorn door de aanleg 

van de weg Akkrum-Oldeboorn-Tijnje is vervallen, dient te 

Oldeboorn een nieuw sportterrein te worden aangelegd. De Ned. 

Heide Mij heeft daarvoor plannengemaakt, die tal van instanties 

hebben moeten passeren. Thans is toezegging ontvangen van een 

subsidie in de lonen met sociale lasten en vergoedingen van 100 pct. 

De kosten zijn in totaal begroot op f 165.235, waarvan aan subsidie 

wordt ontvangen f 85.234, zodat ten laste der gemeente blijft f 

80.001. B. en W. stelden dus voor de aanleg van een nieuw 

sportterrein te Oldeboorn f 80.000 uit te trekken. Wethouder Bottema 

kon zich voorstellen, dat sommige leden van het grote bedrag 

geschrokken zijn en zich afvragen of dit voor een klein dorp als 

Oldeboorn wel verantwoord is. Hoewel bijna de helft terugkomt in de 

vorm van subsidie, komt er toch nog een bedrag van f 80.000 voor 

rekening van de gemeente. Dit bedrag is inderdaad hoog, maar toch 

meende spreker, dat de uitgaaf verantwoord is om verschillende 

redenen. Wij moeten, aldus de heer Bottema, oppassen voor de grote 

trek naar de steden en vooral naar het Westen van ons land. We 

moeten trachten jonge mensen vast te houden en om dat te bereiken, 

moet het platteland zich aanpassen, ook op het gebied van sport. Als 

in een plaats als Oldeboorn in vijftien jaar geen sport kan worden 

beoefend, omdat er geen sportterrein is, dan moet daarin verandering 

komen. Goede wegen, goede verbindingen, dorpsverfraaiing, door 

aanleg van plantsoenen en wandelwegen, steun aan verenigingen, 

zowel voor sport als cultuur, dit alles moet meehelpen om de enorme 

trek naar het Westen iets te vertragen. Ik noem nu de kwestie van het 

wegtrekken van platteland naar de stad, aldus spreker, maar eigenlijk 

is het motief ,,sportgelegenheid voor de jeugd”nog belangrijker. 

Nadat de heer van der Meulen (C.H) nog enkele vragen had gesteld 

over de exploitatie van het aan te leggen terrein en de heer de Vos 

(P.V.D.A.) opmerkte dat ook de overige dorpen in de gemeente  



  

 

aanspraak maken op een dergelijk sportterrein, terwijl de heer 

Piersma (V.V.D.) het bedrag der kosten hoog vond, werd z.h.s. 

besloten het voorstel van B. en W. te aanvaarden. 

 
Eindstand 1953-1954 2

e
 klasse C 

01 Oldeboorn  16-29 51-10 

02 Akkrum  16-23 52-30 

03 Langweer  16-21 42-38 

04 Gersloot  16-21 35-31 

05 TFS   16-19 37-45 

06 Renado  16-12 29-45 

07 ONF   16-12 23-38 

08 Read Swart  16-10 24-45 

09 Terhorne   16-9   33-44             

Kleurplaat 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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 


