
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C l u b b l a d 

Hoofdsponsor: Jac. Knol BV 

D 

E 

Z 

W 

A 

R 

T 

W 

I 

T 

T 

E 

N 

 

 

 

Z

D 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hoe kun je aan een auto zien dat het een oldtimer is? 

Hij heeft een bumpersticker met "Feyenoord Kampioen". 

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 13 

Spelerspassen 

Ondanks de oproep van vorige keer in  het 

krantje zijn nog niet alle spelerspassen (het 

overgrote deel) ingeleverd!!!!! 

Om speelgerechtigd te blijven zo spoedig 

mogelijk inleveren!!!! 

Binne   



  

 

Op zondag 8 mei jl. heeft de sponsorcommissie alle sponsoren 

uitgenodigd om de laatste thuiswedstrijd van deze competitie bij te 

wonen. Vanaf half twee werden ze ontvangen bij de partytent met 

koffie en cake. Daarna werd de wedstrijd, die helaas al snel was 

beslist in ons nadeel, gevolgd. Na de wedstrijd bleef het merendeel 

gezellig nazitten met een drankje en een hapje. Namens het bestuur 

heeft Jan Nijdam een woordje gezegd en aangehaald dat het belang 

van sponsorbijdragen niet meer weg te denken is uit de begroting van 

onze club. Inmiddels maakt dit meer dan 25% deel uit van het totaal 

en dus wil de VVO namens alle leden hen hartelijk dank danken 

hiervoor. Vervolgens kwam Walter van Maren aan het woord namens 

de sponsorcommissie waarbij hij aanstipte dat het woord 

'sponsorcommissie' misschien een te groot woord is voor hem en 

Harry Oenema, die vorig jaar hebben aangegeven wel wat 

ondersteuning te willen geven aan de sponsorcommissie, maar niet de 

bedoeling hadden om de sponsorcommissie te dragen. Hierom heeft 

Walter de aanwezigen gevraagd na te denken over wat de sponsoren 

gezamenlijk (nog meer) kunnen doen voor de club: het is namelijk in 

ons aller belang dat zowel onze kinderen de mogelijkheid hebben én 

houden om in ons dorp een balletje te kunnen 

blijven trappen, maar ook voor de senioren en 

veteranen is het toch prachtig dat we een 

accommodatie hebben en dat er mogelijkheden zijn om op zondag 

lekker even in de wei te rennen. En dat het voor de sponsoren 

zakelijk gezien misschien best interessant is om de contacten rond, 

maar ook buiten de velden, warm te houden. We beschikken over 

allerlei verschillende soorten kennis en kwaliteiten in de buurt, en 

wat is nou mooier dat, als je je keuken gaat verbouwen, je dan de 

ondernemers uit het dorp inschakelt. Mogelijk kan de sponsor-

commissie worden uitgebreid en kunnen er wat vaker bijeenkomsten 

voor 'Boarnster Ondernimmers' worden georganiseerd, om zo elkaar 

beter te leren kennen. Reacties op het bovenstaande en belang-

stellenden voor e sponsorcommissie kunnen zich melden via  

Walter@light-4-U.com. Ook kwam de hoofdtrainer nog even aan het 

woord om zijn tactiek van deze middag uit te leggen. Maar zoals de 

aanwezigen hebben mogen constateren viel deze tactiek binnen 10  
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minuten in het water. Op het verlies van het eerste elftal na was het 

en geslaagde dag en het bleef nog lang onrustig op het sportcomplex..  

 

In 1997 stopte ik met het voetbalkrantje. Gelukkig was Sjoukje de 

Roos bereid deze taken over te nemen. Na 14 jaar stopt Sjoukje hier 

mee. In het eerst deed zij alle taken, later bracht Sjoukje de krantjes 

naar de bezorgers. Wegens tijdgebrek wilde 

Sjoukje vorig jaar eigenlijk al stoppen maar 

omdat ik weer het nietwerk ging doen plakte 

ze er nog een jaar aan vast. Het lijkt soms maar 

een beetje werk maar je moet er altijd toch maar 

weer werk van maken. En als ik dan bij 

Sjoukje thuis kwam en haar huisje zat weer vol 

met kids dan snap ik het wel. Met al die druktemakers (met name die 

van Bangma) wil je vast ook wel eens wat rust. Sjoukje bedankt voor 

de leuke jaren die ik met jou heb meegemaakt en ik kom nog wel 

eens langs voor een bakje koffie. Gelukkig had ik al snel een 

vervangster voor Sjoukje en ik hoop dat ik met Kim Mulder een net 

zo`n prettige samenwerking krijg als met jou.  

 

 
 

Zoals u weet hebben wij sinds kort een nieuwe druk machine. Wat u 

misschien niet weet dat wij nu ook in kleur kunnen drukken. Dit 

krantje is in kleur gedrukt maar dat blijft niet zo. Het volgende 

krantje is gewoon weer zwart wit. Maar om u te laten zien hoe het er 

dan uitziet en om een beetje reclame te maken doen we dit voor 1 

keer. Deze machine is niet goedkoop en we hopen dan ook dat we 

meer opdrachten krijgen van andere verenigingen. Met name kleur is 

erg duur en dus doen we daar zuinig mee. Sinds kort werken we 

samen met de dorpskrant en dat bevalt prima. Natuurlijk zijn er 

kinderziektes maar we leren steeds meer. In ieder geval krijgen we 

geen zwarte handen meer van de inkt zoals bij de vorige machine. 

Dus mensen denk ook aan ons als u wat wilt drukken. Harm 

 



  

OVERZICHT 
It ain’t over, till it’s over….Na een lang seizoen is ons vlaggenschip 

er toch afgelopen zondag in geslaagd om zich te handhaven in de 4
e
 

Klasse KNVB. In Munnekeburen werd VWC uiteindelijk met 1-2 

teruggewezen, en mogen zij het nog een seizoen proberen in de 5
e
 

Klasse. Terugkijkend op het gehele seizoen moeten we constateren 

dat het een seizoen met horten en stoten is geweest. Prima prestaties 

werden net zo makkelijk afgewisseld met “wanprestaties”. Een 

nederlaag volgde soms spoedig na een klinkende overwinning, en we 

moeten het afgelopen seizoen dan ook maar zo snel mogelijk onder 

de mat vegen, en volgend seizoen maar hopen dat het allemaal wat 

constanter gaat worden. De doelstelling was ooit, en zal het denk ik 

nog wel zijn; “een stabiele 4
e
 Klasser”. Dat moet toch mogelijk zijn 

lijkt me. Eerst met z’n allen maar ’s even vakantie vieren en dan er 

weer voor met een “frisse kop”. Oldeboorn 2 kunnen we ook kort 

over zijn; gewoon zeer teleurstellend laatste geworden in hun 

competitie. Uit 22 wedstrijden werden maar 12 punten behaald. Na 

de winterstop was er even sprake van een opleving, echter voor deze 

ploeg was het seizoen toch kennelijk te lang. Uithuilen en opnieuw 

beginnen. Oldeboorn 3 is uiteindelijk geen laatste geworden, en 

wisten de laatste wedstrijd met klinkende cijfers van Aengwirden te 

winnen (5-1). Hierdoor wisten ze in ieder geval Gersloot 1 onder zich 

te houden. Uit 22 wedstrijden werden evenveel punten 

binnengesleept, en dat lijkt me zeer respectabel. Het gat met de 

middenmoot was uiteindelijk slechts 1 puntje….Oldeboorn 4 is als 

5
e
 geëindigd met maar liefst 17 punten achterstand op de kampioen, 

LSC uit Sneek. Voor de winterstop hebben ze nog even meegedaan 

in de titelrace, maar met 35 punten uit 22 wedstrijden was dus de 5
e
 

plaats hun deel. Toch nog verdienstelijk voor deze mannen van de 

vertrekkende leider Klaas Akkermans. Klaas werd op 29 mei j.l. 

koninklijk onderscheiden door z’n eigen lieftallige Alian. Hij kon 

natuurlijk niet achterblijven bij z’n onderscheiden vrouwtje, en loopt 

nu ook iedere dag trots met een koninklijke medaille van de v.v. 

Oldeboorn op de borst…..en terecht lijkt me. Het 4
e
 moet dus 

volgend seizoen met een nieuwe coach de wei in. Misschien is Foppe 

dan weer terug van het tropische Tuvalu en wil hij nog 1 keer  

 



  

 

presteren op absoluut “topniveau”…….Warm houden jongens…Ik 

weet niet wat de jongens van Oldeboorn C1 op 28 mei j.l. hebben  

gedronken of gegeten, maar ik kwam een uitslag tegen van: Irnsum 

C1 – Oldeboorn C1 25-0 !!!!! Ik geloof m’n ogen nog steeds 

niet….Zolang meedoen om het kampioenschap en dan de competitie 

afsluiten met zo’n gigantische nederlaag? Hoe is het mogelijk. 

Kennelijk allemaal een “off day”? Ze zijn als 3
e
 geëindigd met 4 

punten achterstand op kampioen QVC. Uit 10 wedstrijden werden 21 

punten behaald. Alleen met de laatste verpletterende nederlaag is het 

doelsaldo wel de verkeerde kant uitgeslagen…Ik ben toch benieuwd 

of er van deze wedstrijd ook een verslag in dit clubblad 

verschijnt..Oldeboorn D1 is keurig in de middenmoot geëindigd. 

Met 12 punten uit 8 wedstrijden en een doelsaldo van 50 voor en 30 

tegen is dit toch een knap seizoen geweest lijkt me. Op de laatste 

speeldag werd Willemsoord nog even met 3-10 onder de voet 

gelopen. Oldeboorn E1 wist de competitie ook positief af te sluiten. 

In Gorredijk werd met maar liefst 5-9 gewonnen!  Ook zij kunnen 

terugkijken op een goed seizoen. 10 wedstrijden en 15 punten en een 

doelsaldo van 49 voor en 42 tegen is gewoon positief te noemen. 

Oldeboorn F1 is na de winterstop kennelijk wat te zwaar ingedeeld 

geweest, maar de grootste prestatie die ze geleverd hebben is…….het 

aantal tegendoelpunten is GEEN 100 geworden, maar slechts….99. 

Ook dit biedt weer perspectief voor het nieuwe seizoen. Dit was dan 

weer het laatste overzicht van het seizoen 2010/2011, en hierbij wens 

ik jullie dan ook allemaal in noflike simmer en mar lekker brùn 

wurde en oh ja dan nog even dit; Schreeuwt een speler tegen de 

scheidsrechter: “Jij kunt echt niet fluiten man”! Waarop de 

scheidrechter reageert: “Dan ben ik vandaag bij de goeie wedstrijd, 

want jullie kunnen niet voetballen!” Goeie. 

Piet 

Carbidplofferij 
 

1
e
 prijs nummer 713 

2
e
 prijs nummer 512 

3
e
 prijs nummer 101 

 



  

 

 

Uit de Leeuwarder Courant 24 april m1939 

Voetbalfeest 
Heden was het voor de voetbalclub ,,Oldeboorn 1” een feestelijke dag. 

Immers door haar hedenmiddag bevochten zege op Mildam met 6-0 is 

Oldeboorn 1 kampioen geworden van de 1
e
 klasse F.V.B. in haar afdeeling. 

Na afloop van den wedstrijd werd aan den leider van `t Oldeboornster elftal, 

den heer Bouke Bosma, namens de elftal-commissie door den heer Jelle 

Veltman met een toepasselijk woord een bouquet bloemen aangeboden. Des 

middags werd – met de clubvlag en de muziek-vereeniging 

,,Concordia”voorop – een optocht door ons dorp gehouden. Hierna was men 

node eenigen tijd gezellig bijeen in café Siderius. 

Uit de Frisia 23 juni 1939 
Wedstrijd om het kampioenschap van Friesland te Grouw. 

Zondag wordt op het G.A.V.C. terrein de beslissingswedstrijd gespeeld om 

het F V B -kampioenschap tusschen Oldeboorn en Rood-Geel 2. Beide 

ploegen beschikken over een prima elftal zoodat een spannende wedstrijd 

verwacht kan worden. De wedstrijd begint om 2 uur. Wij vestigen er de 

aandacht op, dat zoowel leden als donateurs de op de raambiljetten 

vermelde entreeprijs van 25 cent moeten betalen.  

Uit de Leeuwarder Courant 26 juni 1939 
ROOD GEEL 2 KAMPIOEN VAN DEN F.V.B. 

Te Grouw werd gisteren een tweede beslissingswedstrijd gespeeld tusschen 

Rood Geel 2 en Oldeboorn om het kampioenschap van den Frieschen 

Voetbalbond. Zooals men weet verloor Rood Geel 2 te Leeuwarden doch 

bracht de balans weer in evenwicht door in Oldeboorn te winnen. De 

beslissingswedstrijd te Akkrum eindigde in een gelijk spel. Het protest dat 

Rood Geel 2 aanteekende tegen het niet toekennen van een strafschop werd 

afgewezen zoodat een tweede beslissingswedstrijd noodzakelijk werd. Deze 

is gisteren te Grouw gespeeld en door de Leeuwarders met 5-2 gewonnen 

waardoor Rood Geel 2 dus toch nog kampioen van Friesland is geworden. 

 

In het seizoen 38/39 werd ons eerste kampioen en tevens won men de 

F.V.B. beker. De volgende spelers behaalden deze reeks successen; Bouke 

Bosma, Wiebe Brouwer, Rinse Mulder, Wietse Oosterhof, Marten Groen, 

Gabe Rodenburg als invaller voor Hein Knol, Dirk Rodenburg, Klaas 

Nieuwland, Jappie Nieuwland, Henny Nieuwland, Roel Nieuwland, Jan  

Nieuwland en Mient Nieuwland. Zoals u kunt zien waren de 

“Nieuwlandjes”in deze jaren wel vertegenwoordigd. (red.) 



  

 

 
   

     

   

   

   

  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

   

7 mei       Rood Geel 2 – Oldeboorn    1-3 

21 mei    Oldeboorn – Rood Geel 2     1-2  

1
e
 beslissingswedstr. Oldeboorn – Rood Geel 2     3-3 te Akkrum 

2
e
 beslissingswedstr. Rood Geel 2 – Oldeboorn       5-2 te Grou 

Finale bekerwedstrijd 28-05-1939 

Oldeboorn – Zwaagwesteinde     3-0 
kampioenschap van 
 

Uit de Leeuwarder Courant 15 juni 1939 

F.V.B. – G.V.B. 
Het F.V.B.- elftal, dat zondagmorgen op het kweekschool-terrein 

tegen den G.V.B. uitkomt, is als volgt samengesteld.  

Doel: Castelein (LSC). 

Achter: Knijpstra (Akkrum), Marten Groen (Oldeboorn). 

Midden: Groeneveld (Friesland), de Graaf (Rood Geel), v.d. Werf (de 

Sweach). 

Voor: Hoekstra (Black Boys), de Vries (SDO), Zuidema 

(Zwaagwesteinde), Knobbe (Blue Boys) en Wietse Oosterhof 

(Oldeboorn). 

Reserves: Pasveer (Aristides), Blauw (Drachten), de Boer (Blauw-

Rood) en Nijholt (Sport Vereent). 

Eindstand 1938-1939 1
e
 klasse B 

01 Oldeboorn 20-37 117-38 

02 Reade Duvels 20-34 109-33 

03 Mildam  20-24 57-50 

04 Akkrum 20-21 54-54 

05 SNVV 20-21 52-55 

06 SDO 19-20 54-53 

07 Oosterwolde 19-17 46-66 

08 Olyphia 2 19-14 49-74 

09 Drachten 2 20-12 46-77 

10 Heerenveen 3 20-10 44-65 

11 Gorredijk 2 19-6    36-99 

1938-1939 Kampioenschap FVB 

01 Oldeboorn 2-2 4-3 

02 Rood Geel 2 2-2 3-4 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn wint eerste wedstrijd in nacompetitie tegen RES 

Na een zeer wisselvallig seizoen kon Oldeboorn vorige week in de 

laatste competitiewedstrijd tegen Aegwirden de nacompetitie niet 

voorkomen. Ook het terughalen van Siete Veenstra uit het derde 

elftal, bracht niet het gewenste resultaat en daardoor eindigden de 

Boarnsters op een elfde plaats. De ploeg mag zich in een mini 

competitie met de vijfdeklassers RES uit Bolsward en VWC uit 

Munnekeburen alsnog proberen veilig te spelen. De eerste wedstrijd 

was afgelopen zondag in Oldeboorn tegen RES. Ten opzichte van een 

week eerder keerden Klaas Hartmans en Anno Huisman terug bij de 

selectie. Huisman was echter nog niet fit genoeg om te beginnen en 

daarom begon Siete Veenstra wederom in het basiselftal. Waarin ook 

een plek was ingeruimd voor Jesse Haspels, die de geblesseerde Jorrit 

Zandberg verving. Oldeboorn begon ijzersterk aan het duel, want 

meteen vanaf de aftrap werd er al gescoord. De lange pass van Siete 

Veenstra was perfect en viel precies achter de laatste linie van RES, 

waar de doorgelopen Douwe Hein Akkerman niet nadacht en de bal 

ineens in het dak van het doel schoot, 1-0. Een droomstart dus voor 

de Boarnsters, maar het bracht niet de rust in het elftal waar de ploeg 

de laatste weken zo naar op zoek is. RES liet zien dat het voor een 

goed resultaat naar Oldeboorn was gekomen en gaf meer druk naar 

voren. Dit leidde al snel tot de nodige onrust in het spel van de 

Boarnsters en gaf RES een uitgelezen mogelijkheid om op gelijke 

hoogte te komen. Rechtsachter Jan Hendrik van der Wal vergreep 

zich aan de snelle rechtsbuiten van RES en mocht van geluk spreken 

dat scheidsrechter Bisschop hem geen kaart gaf, waar rood zeker op 

zijn plaats was geweest. De toegekende strafschop werd daarop 

uitstekend gekeerd door doelman Siep Bangma en behield Oldeboorn 

de voorsprong. RES bleef vervolgens de druk op Boarnsters 

achterhoede houden, maar het was Oldeboorn dat in de tegenstoot de 

voorsprong verdubbelde. Met enig geluk wist Douwe Hein 

Akkerman over de linkerkant door te breken en schoot de bal in de 

verre hoek, 2-0. Hierna leek Oldeboorn het weer wat onder controle 

te hebben en leek deze stand ook gehandhaafd te blijven tot de rust. 

Maar door dom balverlies van Siete Veenstra kreeg RES de kans op 

de aansluitingstreffer en speelde dit prima uit, 2-1. In de pauze bleef  



  

 

Robin Faber in de kleedkamer achter en werd vervangen door Anno 

Huisman. Dit bleek in de tweede helft een prima wissel. Met 

Huisman in het veld keerde de rust in de ploeg terug en werd het 

positiespel bij de Boarnsters beter. De 3-1 was daar een goed 

voorbeeld van. Uit een goed opgezette aanval via Siete Veenstra, 

Anno Huisman en Klaas Hartmans zette Douwe Hein Akkerman 

vanaf links de bal voor, waar de doorgelopen Anno Huisman bij de 

tweede paal de bal binnentikte, 3-1. Eigenlijk was toen de wedstrijd 

al gespeeld. RES bleef het wel proberen, maar de organisatie bij 

Oldeboorn stond inmiddels goed en er werden geen kansen meer 

weggegeven. De moegestreden Jesse Haspels en Siete Veenstra 

werden vervangen door Arnold Hobma en Ronnie Poepjes. In het 

restant van de wedstrijd waren de beste kansen voor de Boarnsters, 

omdat RES achterin meer ruimte weg gaf. In de slotfase werd Douwe 

Hein Akkerman vanaf eigen helft weggestuurd door Klaas Hartmans. 

De trefzekere Akkerman wist ook deze kans, zij het in tweede 

instantie,  op fraaie wijze te benutten, 4-1. De eerste belangrijke stap 

richting handhaving is gezet, maar de Boarnsters zijn er nog niet. 

Volgende week spelen RES en VWC in Bolsward tegen elkaar, 

waarna een week later in Munnekeburen de beslissing valt.  Voor het 

geval de ploegen in deze mini competitie gelijk eindigen in zowel 

punten, doelsaldo en voorgescoorde doelpunten moeten er na afloop 

van de wedstrijden strafschoppen worden genomen.  Ook op dat vlak 

bleken de Boarnsters de betere van RES. Doelman Siep Bangma 

stopte in de strafschoppenserie nog eens drie penalty’s. Voor 

Oldeboorn miste alleen Bart de Vreeze, zodat de Boarnsters de serie 

met 4-2 wisten te winnen. De uitgangspositie voor de wedstrijd in 

Munnekeburen tegen VWC op 5 juni a.s. is daardoor nog weer iets 

beter. Hopelijk kan de ploeg dan rekenen op de steun van het 

Boarnster publiek. Een twaalfde man is altijd handig… 

Wietse Huisman 

 

Oldeboorn blijft vierdeklasser 
Na een erg moeizaam verlopen seizoen is het Oldeboorn uiteindelijk 

toch gelukt om zich te handhaven in de vierde klasse. Dit gebeurde 

afgelopen zondag in Munnekeburen tegen vijfdeklasser VWC. Zowel 

Oldeboorn als VWC hadden hun eerste wedstrijd in de nacompetitie  



  

 

gewonnen tegen RES. Voorafgaand aan de wedstrijd waren de 

Boarnsters licht in het voordeel, omdat ze een beter doelsaldo 

hadden. Een punt was dus voldoende voor handhaving. In de eerste 

helft leek het wel of er teveel spanning op de Boarnster ploeg stond. 

Bijna alle persoonlijke duels werden verloren en VWC had een 

duidelijk veldoverwicht. De ploeg was simpelweg feller en 

agressiever dan Oldeboorn en kwam al vroeg in de wedstrijd op een 

verdiende voorsprong. Balverlies op het middenveld leidde de 

tegenaanval in waarna de spits na een versnelling zomaar oog in oog 

met doelman Siep Bangma stond. Beheerst werd de bal in de verre 

hoek geschoven en de achterstand was een feit, 1-0. De Boarnsters 

waren voetballend zeker niet minder, maar lieten zich afbluffen door 

VWC en waren voor rust niet in staat de wedstrijd naar zich toe te 

trekken. Hoewel Anno Huisman nog wel een grote kans kreeg op de 

gelijkmaker. Zijn schot ging echter over het doel van VWC. 

Halverwege de eerste helft kreeg Oldeboorn nog twee tegenvallers te 

verwerken. Zowel Siete Veenstra als Jorrit Zandberg moesten het 

veld geblesseerd verlaten. Zandberg was er het ergst aan toe en moest 

nog dezelfde middag geopereerd worden aan de achillespees. Vanaf 

deze plaats wensen wij hem veel sterkte met het herstel. De 

noodgedwongen wissels gaven de Boarnsters echter de impuls die ze 

op dat moment nodig hadden. De invallers Arnold Hobma en Robin 

Faber waren met hun tomeloze inzet een voorbeeld voor de rest en 

sleepten hun ploeg in de tweede helft over het dode punt heen. Eerst 

had Oldeboorn en keeper Bangma nog alle geluk van de wereld, toen 

een mislukte voorzet over Bangma heen tegen de paal belande en nog 

bijna via Bangma in het doel dreigde te stuiteren. Gelukkig ging de 

bal naast. In de tweede helft zagen de in grote getale aanwezige 

toeschouwers een heel ander Oldeboorn. Het windvoordeel speelde 

ook mee, maar het besef dat er wel degelijk hard gewerkt diende te 

worden om het vierdeklasserschap te behouden was ineens helemaal 

aanwezig bij de spelers. Al snel na rust bediende Klaas Hartmans de 

op randje buitenspel staande Douwe Hein Akkerman, die alleen voor 

de doelman geen fout maakte, 1-1. Daarna was het alleen Oldeboorn 

wat de klok sloeg. Het creëerde behoorlijk wat kansen en met name 

Robin Faber was een paar keer dichtbij een treffer. Ook Klaas 

Hartmans en Anno Huisman kregen de bal niet tussen de palen en  



  

 

mede daardoor bleef het spannend. Hoewel VWC bijna niet meer in 

de buurt van het Boarnster doel kwam, bleef het gevaar voor een 

snelle tegenaanval in de lucht hangen. Inmiddels was Johannes 

Watzema in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Johannes 

Nijdam. Vlak voor tijd besliste Oldeboorn dan toch de wedstrijd. Een 

prachtige combinatie tussen Klaas Hartmans en Douwe Hein 

Akkerman werd door Klaas Hartmans schitterend afgemaakt, 1-2. 

Hiermee was de wedstrijd gespeeld, hoewel VWC in de slotfase nog 

een mogelijkheid kreeg. Deze werd echter hoog over geschoten. Op 

basis van een goede tweede helft waarin genoeg kansen werden 

gecreëerd was het denk ik een terechte overwinning voor de 

Boarnsters, maar wat moest het ver weg komen..Gelukkig blijft 

Oldeboorn in de vierde klasse, waarin het ook zeker thuis hoort. 

Wietse Huisman 

 

Oldeboorn -  RES 4-1 

RES - V.W.C. 0-2 

V.W.C. – Oldeboorn 1-2 

1 Oldeboorn 2-6 6-2 

2 V.W.C.     2-3 3-2 

3 RES          2-0 1-6 

 

F.F.S. – Oldeboorn 4 
Met maar liefst 6 geleende spelers togen wij op een prachtige 

donderdagavond naar Stobbegat. Deze wedstrijd was eerder afgelast 

omdat wij te weinig spelers hadden. Nu dus ook (8 spelers) maar 

gelukkig was dus de rest vrij. Met Stefan Oosterbaan op de goal, Jan 

v/d Vlugt, Lutsen, Auke en Jan de Boer (achter), Arnold Oosterbaan, 

Pieter Poepjes (terug van vakantie) en Arjen v/d Bij op het 

middenveld en voorin Willie, Piet v/d Vlugt (als spits 

gebombardeerd) en August, begonnen we vol goede moed. We 

kwamen dan ook verdiend op voorsprong door een goal van August 

(wie anders). Door een knullige goal kwam FFS in de eerste helft nog 

langszij. In de tweede helft kwam Jan v/d Woude in het veld voor 

Lutsen en Johan Tijsma voor Jan  v/d Vlugt. Helaas scoorde FFS nog 

2 keer en won deze wedstrijd dus met 3-1. Dat was ook verdiend  



  

 

want Oldeboorn was in de tweede helft nergens meer. 

Ondergetekende kwam nog in het veld voor Willie. Aangezien Jan 

v/d W in Stobbegat er achter kwam dat 

hij zijn voetbaltas had vergeten (hij leende van 

iemand voetbalschoenen zodat hij toch 

nog mee kon doen) en dus ook geen handdoek 

bij zich had. De heren van het vierde kwamen op 

het briljante idee dat Jan dan wel het shirt van 

ondergetekende kon gebruiken want dat was 

toch nog droog. De humor van mijn medespelers 

is soms fantastisch. Als hulpcoach begin 

je al te zweten als iemand een bal aangespeeld krijgt want je weet 

nooit aan wie hij de bal geeft (meestal aan de tegenstander). Je begint 

al te zweten als Pieter de bal krijgt want je zult maar keeper van de 

tegenpartij zijn (wat schiet die man hard). Als dit krantje verschijnt 

zit het seizoen er gelukkig op en gaan we volgend seizoen weer voor 

het kampioenschap. Dus Wander misschien volgend jaar een rondrit 

door het mooie Oldeboorn. Robin nog bedankt voor het vlaggen. 

Ondergetekende! 

 

Jan de Boer 
Jan begon zijn voetbalcarrière in het seizoen 1974-1975. Volgens een 

oud voetbalkrantje gaf hij zich toen op als lid van de voetbalclub. 

Andere nieuwe spelers waren toen, Theo de Groot, Geneus Heerma, 

Oene Wouda, Jan Kroes, Romke van der Veen, Sible de Roos, Henk 

Numan, Theunis Jelsma, Marten Jansma, Gerard Visser en Peter 

Ypma. Hij werd ingedeeld bij de pupillen A2. Spelers waren, Douwe 

Bethlehem, Henk de Vries, Theo de Groot, Geneus Heerma, Oene 

Wouda, Jan Kroes, Romke van der Veen, Sible de Roos, Henk 

Numan, Jaap Stuiver, Peter Ypma, Marten Jansma en Marten Jelsma. 

De eerste wedstrijd was uit  tegen B.C.V. uit Bergum. Het eerste punt 

werd behaald in de thuiswedstrijd tegen Gorredijk 2. Door 

doelpunten van Jan Kroes en Peter Ypma werd het 2-2. De eerste 

overwinning werd ook al behaald in een thuiswedstrijd en wel tegen 

Drachten 7, de doelpunten werden gemaakt door Jan Kroes en Jaap 

Stuiver. De eindstand van dit seizoen was: 

 



  

 

1 ONF 2  13-23 

2 BCV 2  13-23 

3 Drachtster B. 8 11-16 

4 Drachtster B. 7 12-12 

5 Gorredijk 2  13-8 

6 Drachten 7  13-7 

7 Oldeboorn 2 11-5 

8 Gorredijk 3  8-0 

 

Nu na 37 seizoenen houdt Jan het voor gezien. Het is mooi geweest. 

Jan heeft heel wat spelers voorbij zien gaan. Dit is trouwens niet 

bedoeld omdat hij altijd back was, hoewel dat ook weleens gebeurde. 

Wij als medespelers zullen Jan enorm gaan missen al was het alleen 

al om het wassen van de shirts en broekjes waar Jan ?? nooit te 

beroerd voor was. Nee Jan 

kwam altijd pratend de kantine in, 

ging pratend de box in, 

deed zijn kleren pratend aan, 

deed de warming-up pratend, 

speelde pratend, in de rust 

sprak maar 1 en ook na de 

wedstrijd praatte hij. Jan was altijd een speler voor de lagere teams en 

hij had zelfs het genoegen om in Oldeboorn 6 te spelen. Maar weinig 

spelers kunnen en zullen hem dit na kunnen vertellen. Ook werd hij 

onder meer kampioen met het vierde elftal. Waarom nu speciaal voor 

Jan een stukje terwijl er de laatste jaren zoveel anderen ook gestopt 

zijn. Jan zeurde nooit, was altijd aanwezig en altijd voor de volle 

honderd procent. Verder een zeer plezierige jongen/man om mee te 

ballen. Als boer zul je vast weleens moeite hebben gehad om te 

komen maar daar hebben we nooit iets van gehoord. Je zult hoogte- 

en dieptepunten hebben gehad misschien laat je daar ooit nog iets van 

weten. Zou wel leuk zijn voor een stukje in het voetbalkrantje. Ik 

weet nog 1 wedstrijd te herinneren dat we hadden besloten om jouw 

als aanvoerder te bombarderen. Jou reactie was veelzeggend, dan 

stop ik er direct mee en ga naar huis, dus werd volgens mij Cees 

aanvoerder, wat ook wel logisch was want hij was de jongste en dus  

 



  

 

de lul. Jan bedankt namens alle spelers en hoop dat je nog eens te 

treffen bij een wedstrijd van een elftal van de v.v.Oldeboorn.  
 

1 

 

LSC 1890 6 

 

22 

 

52 

 

85 

 

42 

2 Zandhuizen 3 22 51 82 36 

3 Mildam 3 21 46 82 34 

4 Aengwirden 4 22 44 68 55 

5 Oldeboorn 4 22 35 73 62 

6 Langweer 3 22 31 72 52 

7 Renado 3 22 31 52 48 

8 Heerenveen 7 22 25 53 76 

9 FFS 4 22 23 39 54 

10 Oldeholtp. 4 22 22 41 71 

11 Black Boys 3 21 13 28 74 

12 Nieuwesch. 6 22 6 24 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldeboorn C1 - QVC C1 
Zaterdag 23 april hebben we tegen QVC gespeeld. QVC is de club 

van Stavoren dus we moesten heel lang rijden. Van Bouwe moesten 

we veel drinken meenemen zodat we in elk geval niet zouden 

uitdrogen. Toen we eindelijk daar kwamen gingen we naar de box en 

Bouwe legde de opstelling uit. Daarna konden we eindelijk beginnen 

met de wedstrijd. QVC had als eerste de aftrap en ze kwamen snel 

naar voren. Het lukte ons in het begin de tegenstanders van de goal te 

houden maar bij een corner ging het mis. De bal werd er ingetikt. 1-0 

voor QVC dus. Even later werd er gevloten voor een korte 

drinkpauze en daarna konden we weer verder. Jammer genoeg 

scoorde QVC nog een keer en dus werd het 2-0 achterstand voor  



  

 

Oldeboorn. Toen werd er gevloten voor de rust. In de box besproken 

we nog wat dingen over wat beter moest en er kwamen 2 wissels. De 

tweede helft begon en Oldeboorn had de aftrap. Na een tijdje heen en 

weer spelen kwam er weer een drinkpauze en Willy deed een kleine 

verandering in de opstelling. Corné en Henk stonden nu in de mid-

mid. We hadden nu 3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 mensen 

voorin. En met die verandering was het dan eindelijk Oldeboorn die 

de goal scoorde. De goal werd gemaakt door Ringo die hem er hard 

in schoot. Maar kort daarna kwam er nog een goal tegen en werd het 

dus 3-1 voor de tegenstanders. Nog een tijd later kwam het laatste 

goal voor QVC en de eindstand werd daardoor 4-1. Jammer dan. 

Door: Corné Schukken   

 

vv Oldeboorn C1-Langweer C1 
We moesten om half elf verzamelen in de box. 

Daar kregen we de opstelling. 

Van links naar rechts. 

Keeper: Nick 

Verdedeging: 

Corné- Max- Johannes- Jelle 

Middenveld 

Floris- Hotze C- Ringo 

Voorhoede: 

Karst- Sietse- Wiemer 

Wissels: 

C Debutant Wolter en Henk 

Absenties: 

Hessel 

We wisten dat wij hoog stonden en zij laag maar we onderschatte ze 

niet. Dat werd ook nog duidelijk gemaakt met de speech in de 

kleedkamer. Na de speech gingen we warmlopen en rekken , toen 

nog wat balbezit oefeningen en voordat we het wisten moesten we 

beginnen. Hotze verloor de tos en zij trapte af. Het ging in het begin 

erg gelijk op. De duels gingen ook gelijk op. Maar toch kwamen we 

op een voorsprong dankzij sietse. We dachten dat we er al waren en 

gingen een beetje nonchalant voetballen. Dat pakte niet goed uit en 

ze kwamen gelijk en we snapte niet hoe het kon gebeuren. Maar we  



  

 

gingen na balverlies meteen druk zetten op de tegenstander daardoor 

kregen wij de overhand en op een voorzetwaar sietse naar voren liep 

en twee verdedigers mee nam en daardoor kwam er ruimte bij de 

tweede paal en daar stond Floris die hem hard door het midden 

inschoot , we stonden weer voor. Maar we bleven druk zetten en 

wonnen onze tweede corner van de ochtend , zoals normaal neemt 

Hotze de corners. Hotze geeft voor weer het zelfde verhaal , Sietse 

biedt zich aan bij de eerste paal en neemt twee verdedigers mee. 

Daardoor ontstaat er een gat bij de tweede paal en Floris kopt hem in 

het goal. We hadden nog een paar minuten tot de rust en we bleven 

doorgaan met druk zetten en ineens komt er een 1 tegen1 situatie met 

Hotze en de keeper van Langweer. Maar Hotze is een ervaren speler 

en hij lobt de bal over de keeper en doelpunt. Toen was het rust.  

In de kleedkamer werden er wat veranderingen aangebracht. 

Aanvoerder Hotze ging eruit en hetzelfde deed Sietse. 

Daarvoor kwamen Wolter en Henk die overigens de aanvoerdersband 

overnam. Max kwam midmid , Henk laatste man , Wolter linksachter 

en Corné in de spits. We vatte het alweer snel op en de Corné schiet 

de heel mooi binnen. Daarna maakt Ringo een solo door het binnen 

en hij schiet de bal hard in. Toch komt Langweer weer terug door een 

doelpunt van hun spits. Maar dan beslist Ringo de wedstrijd met een 

hard schot. Toen was de wedstrijd afgelopen. In de kleedkamer 

werden we door de coaches gefeliciteerd met de overwinning. 

Maar er met nog veel progressie worden geboekt als we kampioen 

willen worden. Maar we zijn goed op weg. Eindstand: 7-2  
Groetjes Floris en Ringo Crone 

1 QVC C1 10 25 33 9 

2 Irnsum  10 22 62 13 

3 Oldeboorn 10 21 33 40 

4 Bakhuizen  9 10 14 25 

5 Hielpen C1 9 7 22 34 

6 Woudsend  10 0 13 56 

 
Wij hadden zaterdag gevoetbald tegen grou 

het was wel jammer want we hadden met zeven 

twee verloren,en Gerben had er een gescoord en 



  

 

ik had er nog eentje gescoord dat was wel goed. 

En deze week zaterdag hebben we gelukkig meer 

kansen tegen Gorredijk als we die wedstrijd winnen 

staan we tweede, maar we kunnen niet meer kampioen 

worden, jammer! Als de wedstrijd tegen Gorredijk af 

is gelopen dan hoeven we geen wedstrijd meer te spelen. 

En Gerben is de topscoorder van ons team e1. 

Misschien kunnen we andere keer wel kampioen worden. 

Maar verder gaat alles met ons team heel erg goed. 

Groetjes van:  Hessel Heerma 
 

1 Aengwirden E1 10 24 61 21 

2  Bolsward E2 10 21 34 24 

3 Gorredijk E3 10 15 44 36 

4 Oldeboorn E1 10 15 49 42 

5 GAVC E3 9 12 36 30 

6 Read Swart E1 9 0 8 79 

 

Aldeboarn-Heerenveen 
Laatste wedstrijd gespeeld. 

Begin van de wedstrijd waren wij ook heel goed. 

Eerste helft had ik een mooie actie. 

Jentje stond toen op keep. Toen was het 0-2. 

Tweede helft stond ik op keep. 

Toen was Heerenveen een stuk beter. 

Ik liet er acht door. Bij de penalty’s had ik er twee. 

Twee waren naast.  De rest zat. 

Wij hadden gewonnen met de penalty’s . 

Groeten van Tygo 

1 Read Swart 1 10 26 64 10 

2 Heerenv.4 10 20 38 15 

3 Aengwird. 1 10 16 40 27 

4 Udiros F1 10 13 40 34 

5 VWC F1 10 12 33 32 

6 Oldeboorn  10 0 2 99 

 

1 WIJC D2 8 21 61 15 

2 Oudehaske D2 8 21 35 14 

3 Oldeboorn  8 12 50 30 

4  Stânfries D2 8 3 17 51 

5 Willemsoord 1 8 3 26 79 



  

 

Interfjoetje 
Naam: Bouwe Roodbergen 

Geboren: 29-11-1966 

Speelt in: GAVC 5 

Gespeeld in: Alle standaard elftallen van de jeugd van GAVC en 

vervolgens  3
e
,  2

e
, 1

e
 , 3

e
 ,4

e
 ,5

e
  

Roken/alcohol: Rook niet, Drink wel; Biertje 

Kan sex voor de wedstrijd: Als het de voetbalprestatie verhoogd ? 

Altijd doen !!! Het is net voetbal; terugtrekken, omschakelen, 

aanvallen en scoren. 
Beste boek: Kameleon serie 

Beste film: Natuur films ? 

Beste acteur en/of actrice: Kim Basinger 

Lievelingskost: Zoute haring met uitjes. 

Hobby,s: Voetbal, knutselen, mijn vrouw en zoon 

Mooiste man en/of vrouw: Kim Basinger 

Favoriete club: Heerenveen 

Favoriete speler: Messi 

Beste trainer: De trainer die slechte voetballers beter maakt. 

Slechtste trainer: De trainer die geen aandacht heeft voor de 

zwakkere voetballers. 
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Ajax is kampioen, had 

liever Twente. 
Favoriete televisieprogramma: Studio Sport, Boer zoekt vrouw 

Favoriete televisie presentator: Mart Smeets 

Kwal van de televisie: Paul de Leeuw 

Favoriete muziek: Hip hop, Reggae, ach eigenlijk van alles wat. 

Favoriete andere sport: Tennis 

Onderschatte voetballer: De voetballer die andere spelers beter laat 

voetballen. 
Overschatte voetballer: Patrick Kluivert 

Hoogtepunt: Geboorte van onze zoon Wietse Rienk 

Dieptepunt: Meerdere deze wil ik  graag achter mij laten. 

Beste krant/tijdschrift: Leeuwarder Courant, Voetbal International 

Een hekel aan: Onrecht 

 



  

 

 

Bewondering voor: Mensen die altijd positief zijn ondanks grote 

tegenslagen. 
Kwal van de voetballerij: Spelers die een tikje krijgen en na een 

behandeling met de spons ineens nog veel harder kunnen lopen! 
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Julia Roberts 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Weet ik niet, iedereen is 

welkom, maar wel even bellen in verband met het te bestellen 

gebak. 
Beste (oud) voetballer: Zidane 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Ik ben te 

kort bij de club betrokken om daar een oordeel over te geven. 
Voetbal is: Lekker als team voetballen en alles wat niet goed is 

gegaan onder het genot van een biertje in de 3
e
 helft vergeten.  

Wat je verder altijd al kwijt wou: Op dit moment niks. Voorlopig 

hou ik alles zelf. 

 

 

 
 

Geslaagd voor de cursus Juniorentrainer ABC 25 mei 2011 

Bouwe Roodbergen Grou 

 



  

1 Renado 5 22 50 57 29 

2 Renado 4 22 49 71 36 

3 LSC 1890 5 21 42 91 41 

4 Nieuwesch. 5 22 36 79 56 

5 Aengwirden 3 22 36 54 53 

6 Akkrum 4 22 28 55 49 

7 SC Joure 4 22 23 42 53 

8 Lemmer vv 3 22 23 65 80 

9 Langweer 2 22 22 69 84 

10 Oldeboorn 3 22 22 43 85 

11 FFS 3 21 21 40 63 

12 Gersloot 1 22 18 43 80 

 

 

Wie maakte deze foto (legpuzzel)?????????? 

Antwoord graag naar Harm tel: 631605 

 

 



  

 
1 Nieuwesch. 3 22 57 89 19 

2 LAC Frisia 4 22 52 90 27 

3 CAB 2 21 42 62 41 

4 De Walden 2 22 38 58 51 

5 Lemmer vv 2 22 35 55 46 

6 LSC 1890 4 22 33 55 47 

7 Read Swart 3 21 25 42 59 

8 Terschelling 2 21 24 34 54 

9 Heerenveen 5 22 20 49 77 

10 MKV'29 3 22 17 40 79 

11 FFS 2 21 14 50 72 

12 Oldeboorn 2 22 12 29 81 

 

 

 

 

 

 
Beste voetballiefhebber, 

. Ben je voor 'n langere winterstop en juist voetballen en supporten 

met mooi weer? 
. Stem  dan op de petitie op de overheid gesteunde website. Er zijn al ruim 

570 stemmen.  

Hoe?  
1.      Stem (anoniem of met uw naam)op : 

http://petities.nl/petitie/voetbal-langere-winterstop         

2.        Geef dit bericht door (homepage, clubblad, regiokrant, twitter, etc.). 

  

Met de huidige technieken, onderhoudsmethoden en graszaden zijn de 

velden weer op tijd speelklaar te krijgen. 

Een langere winterstop dient ’t maatschappelijk belang. Er ontstaan kansen 

op sportief, commercieel en sociaal gebied.  

Het bespaart geld en is beter voor het milieu Meer info: type of klik op de 

link.  

Een minuut werk, levert je misschien jaren plezier.  



  

 

Eindstand P.P. van der Feer bokaal 
A.Faber      28 W.v/d Brink  3 

P.Poepjes  18  H. Oosterbaan  3 

R.van Kalsbeek 17 A.Hobma  2 

K.Hartmans  15 R.Poepjes  2 

S.Veenstra  11  T.Tjoelker  2 

A.Huisman  10 J.W.Boschma  2 

D.H. Akkerman 10 S.v/d Brink  2 

Ate Bergsma  7 T.Proot  1 

W.Huisman Wzn 7 B.de Vreese  1 

E. Ashur  6 A.de Jong  1 

A.Bergsma  6 A.Oosterbaan  1 

S.Oosterbaan  6 R.van Roeden  1 

R.van Steinvoorn 6 A.Bangma  1 

J.Zandberg  5 J.Beeksma  1 

Joh. Watzema  5 H.de Jong  1 

J. Meijer  5 A.Nijholt  1 

J. Tijsma  5 S.Kitsie  1 

A.Watzema  5 O.Kloosterboer 1 

J.Stulp   5 W.van Maren  1 

R.Faber  4 W.v/d Zee  1 

Joh. Nijdam  3 

T.de Jong  3  

 

 

Babe op tribune: drie penalty’s gemist 

 
Het Engelse Norton Hill Rangers heeft wel een heel bijzonders smoes 

voor de bekernederlaag tegen Wookie FC. Norton Hill verloor de 

strafschoppenserie door een vrouw die constant haar shirt omhoog 

trok.Drie van de vijf spelers van Norton Hill misten om die reden hun 

strafschop. Eén bal belandde zelfs op de parkeerplaats achter het 

veld, meldt de Gloucester Citizen. 

"Ik kon mijn ogen niet geloven," laat Lee Baverstock van Norton Hill 

in de Daily Star weten. "De jongens konden zich niet echt meer 

concentreren." 



  

 

Meneer Kunstgras,  
Ik weet eigenlijk niet waarom ik je een brief schrijf. Ik zie je 

tegenwoordig namelijk bijna elke week. Helaas trouwens, want ik 

ben geen fan van je. Ik ben trouwens sowieso geen fan van de 

zogenaamde vooruitgang. Dat noemen ze dan achteruitgang, geloof 

ik. Dat komt goed uit, want ik vind het hedendaagse voetbal toch 

geen flikker aan. Ik ben nog lekker oldskool. Ik twitter niet, heb geen 

Hyves en ben geweigerd op LinkedIn, omdat columnist van Kowet.nl 

geen beroep zou zijn. Ik heb niet eens een computer. Ik tik mijn  

brieven op een typemachine en die stuur ik dan per post op naar de 

jongens van Kowet.nl. Maken ze er een langer verhaal van of ze 

zetten er spelfouten in. Verder zijn het wel goeie jongens, die gasten 

van Koewet. Goed, Mijnheer Kunstgras, ik ben zogezegd geen fan. 

Alleen al dit jaar heb ik je al drie keer voorbij zien komen en dat leek 

elke keer weer helemaal nergens op. Die schuld hoef jij niet helemaal 

op je te nemen hoor, want bij Go Ahead Eagles hebben de spelers al 

jarenlang een fobie om voor een vol uitvak te spelen. Ik had bij 

voorbaat dus al niet gerekend op winst bij RBC. Dat lukt alleen als er 

dertig man in het uitvak zit. Maar buiten dat, vind ik je gewoon kut. 

Het voetbal ziet er niet uit op zo’n rare synthetische ondergrond met 

zwarte korrels. Want je bent geen echt gras, dat weet je hopelijk wel? 

Ik snap dat niet zo goed, waarom ze nepgras moeten gebruiken bij 

voetbal. Voetbal is een buitensport en als ze het binnenspelen, dan 

heet het zaalvoetbal. Als ze het op straat spelen, dan wordt het 

straatvoetbal genoemd. Met pana’s en flexe pata’s enzo. Voor meer 

informatie over straattaal, verwijs ik je door naar de twitter van Nigel 

Hasselbaink. Enfin, je bent nep. En ik begrijp dan ook niet goed wat 

je hier komt doen. In het noorden van Scandinavië en in Siberië 

schijnen ze je wel vaker te gebruiken, maar daar vriest het elke 

zomer. In Nederland roepen ze ook wel eens dat een kunstgrasveld 

ontzettend handig is in verband met de weersomstandigheden hier. 

Soms vriest het hier inderdaad wel drie dagen achter elkaar! We 

hebben al dertig jaar geen Elfstedentocht gereden, maar in Nederland 

maken ze zich druk om een klein beetje nachtvorst. Of sneeuw. Want 

als het sneeuwt, dan kun je op kunstgras gewoon voetballen! 

Ontzettend handig voor die zes dagen in de drie jaar dat het sneeuwt! 

In Scandinavië en Rusland hebben ze trouwens nog een andere  



  

 

oplossing voor het probleem met extreme weersomstandigheden. 

Daar voetballen ze in de zomer in plaats van die klotewinter. Dat is 

veel beter. Kunnen we langer op het terras gallen en lekker met onze 

blote bierbuik op de tribune staan, in plaats van stilletjes weggedoken 

onder een enorme winterjas. Je vindt waarschijnlijk dat ik aan het 

zeiken ben. Dat doe ik ook. Dat is mijn functie bij deze website. De 

ene zeiklul schrijft een column over helden die de WK-finale hebben 

verloren en ik doe dat over hard kunstgras. Maar ik geloof gewoon 

niet zo in dat argument over die weersomstandigheden. Er moet een 

andere reden zijn. Het is toch ook raar? Overal experimenteren ze 

mee, maar met kunstgras niet. Er staat nu op elke lijn een 

scheidsrechter, er wordt volop getest met rare communicatie-

middelen, er zijn nu plannetjes voor camera’s op doellijnen en bij elk 

toernooi wordt er een nieuwe bal met een vreemde naam uit de hoge 

Fifa-hoed getoverd. Dat komt dan het voetbal ten goede, omdat hij zo 

lekker zwabbert. Maar kunstgras heb ik nog nooit ergens gezien, 

behalve in Nederland! Ja, in Salzburg hebben ze eventjes zo’n mat 

gehad, maar die is alweer weg. Het heeft overigens wel effect gehad, 

want Salzburg heeft nog nooit zo’n goed seizoen gedraaid als in het 

jaar van de kunstgrasmat. En dat is ook de reden van jouw bestaan. 

Jij ligt namelijk altijd in dezelfde kutstadions en dat is niet voor niets. 

Kunstgras is ooit bedacht door clubs zonder thuisvoordeel. Als je bij 

Agovv speelt, dan heb je nooit thuisvoordeel. Dat gaat namelijk pas 

werken als er meer dan drieduizend mensen in je stadion zitten (en 

dan niet alleen volgens teletekst) of als de supporters fanatiek zijn. 

Let maar eens op, kunstgras, jij ligt alleen bij kutclubs. Bij Cambuur 

hebben ze het ooit een keer geprobeerd, maar daar kwamen ze er snel 

genoeg achter dat volksclubs dat soort onzin helemaal niet nodig 

hebben. Bovendien is er nog geen kunstgrasleverancier gevonden die 

het gewicht van Mark de Vries kan dragen. Het blijft toch plastic, hè! 

Maar dat van dat thuisvoordeel kun je niet verkopen en toen hebben 

een paar slimme koppen er maar van gemaakt dat kunstgras de 

attractiviteit van het voetbal ten goede komt. Juist, ja. Attractief 

voetbal in de eerste divisie. Barcelona en Arsenal slaan de kunst-

grasmat over, want daar houden ze niet van attractief voetbal. Maar 

in Almere hebben ze een prachtige, attractieve kunstgrasmat! Dat is 

toch ook allemaal onzin, een andere ondergrond om de attractiviteit  



  

 

te verhogen? Bij andere sporten zie je dat toch ook niet terug? Dat ze 

ineens op kliklaminaat Formule-1 races gaan houden? Of dat golf 

wordt gespeeld op een veld van klittenband? Wielrennen in een 

zandbak, noem maar wat onzin op! Want dan blijven alleen de echte 

klasbakken over! Je ziet het verschil niet, zeggen de kenners. Nou, ik 

zie het wel hoor. Misschien als ze bij één van die klotestadions met 

een sponsornaam een vierde ring gaan bouwen, dat je het dan wat 

lastiger ziet. Voorlopig hebben al die bouwpakketjes maar zes rijtjes 

met stoeltjes en is dat nog even niet aan de orde. Bovendien zie je het 

niet alleen aan het veld zelf, maar ook aan de bewegingen van de 

spelers en de bal. Sander Post had de motoriek van een pasgeboren 

kalfje. Die heeft eerst voetbalschoenen met zijwieltjes gehad. En dan 

laat jij hem gewoon op een keiharde en gladde ondergrond spelen? 

Dat ging niet zo goed, hè? Dan technische staf heeft hem nog op 

bijles gestuurd. Moest hij elke week met een stoel voor zijn snuffert 

proberen om rondjes te lopen op het kunstgrasveld. Bovendien, je 

bent nep. En alles wat nep is, is toch ook gewoon ruk? Er is al zoveel 

nep in de voetballerij. Bovendien gooi je tradities te grabbel. Zo is 

het een mooie gewoonte om middenstippen te jatten voorafgaand aan 

derby’s. Daar waren Eagles-supporters heel goed in en zie hier het 

resultaat: de drie dichtstbijzijnde clubs voetballen op kunstgras. Een 

paar jaar geleden wilden een aantal bekenden van mij de middenstip 

nog jatten in Apeldoorn. Stonden ze daar met een schep. Dat schiet 

natuurlijk niet op. Ik wil ook weer een beetje onvoorspelbaarheid op 

het voetbalveld. Met al die bouwpakketten van stadions, al die strak 

geregisseerde autocombi’s en al dat monddoodgemaakte publiek, wil 

ik wel weer eens iets zien wat je niet verwacht. Gewoon een polletje 

ofzo. Gaaf toch, die blunder van Frank Ensink? Die maaide over de 

bal heen zeg, in Volendam! Werd daarna het halve stadion 

afgebroken. Sinds dat jaar zijn ze in Volendam dan ook druk bezig 

geweest met kunstgras. En het ligt er hoor! Prachtig ook die bal van 

Marco Heering voor open doel in Dordrecht. Bleef ie in een plas 

liggen, terwijl Heering al een dubbele flikflak had gedaan en zijn 

shirtje had uitgetrokken. Dat mocht toen nog. Toen bestonden 

spreekkoren ook nog niet trouwens. Ik wil verdomme een echt veld. 

Als het kan een heel slecht veld. Dat kansloze gelul over een veld dat 

zo strak is als een biljartlaken zegt toch al genoeg? Ga er  



  

 

godverdomme dan lekker op biljarten! Voetbal hoef je helemaal niet 

op een gladde ondergrond te spelen. In de eerste divisie in elk geval 

niet. Een voetbalveld hoort hobbelig te zijn, het hoort je smerig te 

maken als je een sliding maakt en er moeten plassen op kunnen 

ontstaan. Heerlijk toch? Dat het de hele nacht heeft geregend en jij op 

zondagochtend op teletekst kijkt: Heel regio Oost eruit. Blij al je 

vrienden opbellen en daarna weer lekker naar bed. Dat is voetbal! 

Heerlijk! Ik wil een veld waarop een materiaalman nog gewoon 

lijnen moet trekken. Als het kan heel slecht, zodat je kunt zien 

wanneer de materiaalman een bruiloft heeft gehad. Dus pak gewoon 

je spullen en ga in Lapland je werk doen als voetbalveld. Want dit is 

niets. Al die saaie kloteclubs redden zich wel zonder jou. Die 

bedenken wel iets nieuws om thuisvoordeel te krijgen. Bij zwolle 

hebben ze bijvoorbeeld heel fanatieke, grijze betonwanden achter de 

goal gezet. Je weet niet wat je meemaakt! En anders degraderen ze 

toch lekker? Oprotten met die onzin. En als je dan gaat, neem dan 

ook je trendy en hippe vriendjes de Klappertjes, gekleurde 

Voetbalschoenen en gesponsorde Wedstrijdballen met je mee! 
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