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De Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 

Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 52 nummer 1 

Duitse clubs verzinnen wedstrijd compleet bij elkaar 

 
Twee Duitse clubs hebben een boete aan hun broek gekregen voor het doorgeven 

van een resultaat van hun onderlinge wedstrijd, terwijl ze die helemaal nooit 

gespeeld hebben. SV Mühlenbeck II en Birkenwerder BC hadden elkaar moeten 

treffen voor de competitie, maar Mühlenbeck kon niet meer dan zes man op het 

veld brengen. Omdat ze dat op een reglementaire boete van 100 euro zou komen 

te staan, besloten ze het maar op een accoordje te gooien met de tegenstander. Er 

werd een 6-0 nederlaag aangeboden, en daar was Birkenwerder wel voor te 

porren. De 18-jarige scheidsrechter die de partij had moeten fluiten, deed er ook 

niet al te moeilijk over. Vlotjes zette hij zijn handtekening onder het 

wedstrijdformulier, die keurig een 2-0 ruststand meldde, en zelfs het aantal 

"bezoekers". Ze hadden echter buiten de echte bezoekers gerekend. Eén supporter 

die gewoon was komen opdagen voor de match en hoorde wat er aan de hand 

was, was er zo ziek van dat hij de plaatselijke sportautoriteiten inlichtte. Die 

waren minder over de deal te spreken. Het resultaat was een verliespartij voor 

beide clubs en een boete voor fraude: 175 euro voor Birkenwerder en 200 euro 

voor Mühlenbeck. Pikant genoeg kwam daar ook nog eens een reglementaire 

boete van 100 euro voor beide teams bij, wegens het niet op de been brengen van 

genoeg spelers. 



  

 

Kopy inleveren voor 20 september 
 

Overzicht 
Sinds afgelopen weekend rolt de bal weer in de amateurcompetitie. 

Zo is ook ons 1
e
 elftal weer van start gegaan, en wel met een prima 

overwinning van 5-2 op Giethoorn. Ook de bekerwedstrijden 

leverden succes op in de vorm van plaatsing voor de volgende ronde. 

Komende zondag mogen de mannen van Geert naar Kraggenburg. 

Deze ploeg verloor afgelopen zondag met 2-1 van MKV. Een 

overwinning lijkt ook hier haalbaar. Oldeboorn 2 opent de 

competitie in Lippenhuizen tegen Thor 2. Zal lastig worden. Ook 

Oldeboorn 3 begint met een uitwedstrijd, en wel in Sneek tegen 

Black Boys 2. Gaan ze gelijk de eerste punten pakken? Oldeboorn 4 

reist komende zondag nog een stukje verder, nl. naar Bolsward, om 

daar in de namiddag 14.30 u. RES 3 te beteugelen. Oldeboorn C1 

heeft de eerste competitieronde vrij. Oldeboorn D1 begint de 

competitie met een thuiswedstrijd om 11.00 u. tegen DWP 1G. 

Levert ook een overwinning op. Voor Oldeboorn E1 staat er ook 

geen wedstrijd op het programma. Datzelfde geldt ook voor 

Oldeboorn F1G. Op het moment van schrijven was ook het 

programma voor het weekend van 17 en 18 sept. nog niet bekend. 

Hopelijk in het volgende overzicht wat meer (wedstrijd)informatie. 

Voor nu wens ik een ieder weer veel succes, maar vooral veel 

voetbalplezier het komend seizoen. Piet 

 
Naslagwerk v.v.Oldeboorn 

Wij zijn sinds kort bezig met een naslagwerk over onze voetbalclub. 

Per seizoen maken we een bladzijde met daarin het bestuur, ereleden, 

elftalcommissie, trainer, leider, spelers en eindstand van ons eerste 

elftal (zondag, zaterdag en dames). Graag zouden we wat meer 

informatie willen hebben, met name over het zaterdagelftal en de 

jaren voor het seizoen 1936/1937. Heeft u nog informatie laat het dan 

ons weten, mail naar zwartwitten@vvoldeboorn.nl  

Groet, Harm Oosterbaan                  

 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 

Leeuwarder Courant 29 mei 1933 
Begunstigd door schitterend weer werden alhier de seriewedstrijden, 

uitgeschreven door de voetbalvereeniging Irnsum gehouden.  Aan deze 

wedstrijden werd deelgenomen door de clubs Geel-Wit (Leeuwarden), 

Irnsum, Oldeboorn en Roordahuizum. 

Scheidsrechter was de heer H v d Molen uit Akkrum. De uitslag is 

A Irnsum - Oldeboorn 1-2 

Geel-Wit - Roordahuizum 2-2 (na 2x5 minuten verlengd te zijn). 

Roordahuizum won door strafschoppen. 

Oldeboorn - Roordahuizum 2 - 0 

B Verliezers Geel-Wit - Irnsum 0 - 7 

Ie prijs zilveren beker Oldeboorn 

2e prijs zilveren lauwertak 

Roordahuizum 

3e prijs zilveren medaille Irnsum welke 

club eveneens beslag legde op de verguld 

zilveren 

medaille voor de hoogste score. 

 
Eindstand 1932-1933 3e klasse E 

01 Heerenveen 3  14-27 66-16 

02 VAC   14-22 69-20 

03 Warga   14-22 51-23 

04 Oldeboorn  14-14 52-40 

05 Roordahuizum 14-10 39-53 

06 GAVC 2  14-8   35-63 

07 Irnsum  14-7   31-73 

08 Akkrum 2  14-2   24-79 

 

 

Frisia 5 mei 1933 
Oldeboorn  

Van de negen dienstplichtigen alhier werden deze week niet minder dan 

zeven afgekeurd. Voor de meesten was dit een meevaller daar ze hierop in 

het minst niet hadden gerekend aangezien ze niet wisten ongeschikt voor 

den dienst te zijn. 

 

 



  

 

 

5
e
 Klasse - 06 

1 Akkrum 3 

2 Bakhuizen 3 

3 Blauwhuis 2 

4 LAC Frisia 1883 6 

5 SWZ/Boso Sneek 5 

6 Thor 2 

7 SC Joure 3 

8 Mildam 2 

9 Nicator 3 

10 Oldeboorn 2 

11 SWZ/Boso Sneek 4 

 

 6
e
 Klasse - 10 

 1    Akkrum 4 

 2 Black Boys 2 

 3 CAB 3 

 4 FFS 3 

 5 Langweer 2 

 6 Lemmer vv 3 

 7 LSC 1890 6 

 8 Oldeboorn 3 

 9 Renado 4 

 10 Oosterlittens 3 

 11 Renado 3 

 

 6e Klasse  - 11 

 1 Aengwirden  4 

 2 CAB 4 

 3 FFS 4 

 4 GAVC 5 

 5 Irnsum 4 

 6 SC Joure 4 

 7 Langweer 3 

 8 LSC 1890 7 

 9 Oldeboorn 4 

 10 Oldeholtpade 4 

 11 RES 3 

 12 SWZ/Boso Sneek 7 

 

1e Klasse  - 04 

1 De Blesse D1 

2 DWP D1 

3 Oldeboorn D1 

4 Sport Vereent D1 

5 Udiros D2 

6 Oudehaske D2 

7 `Stanfries D2 

8 BOZO D2 

9 VWC D2 

10 Oldeholtpade D2 

11 Steenwijkerwold D3 

12 HJC D3 

 

4e Klasse - 5 

1 Aengwirden  C1G 

2 Bakhuizen  C1 

3 DWP C1 

4 Friese Boys  C2 

5 FVC  C2 

6 GAVC  C2 

7 Langweer  C1G 

8 Oldeboorn  C1 

9 Oosterlittens  C2 

10 Oudega/HJSC  C1 

11 QVC  C1 

12 Ropta Boys  C2 

 



  

 

Uitslagen beker 
Wapserveen – Oldeboorn   0-2 

Oldeboorn – OZC    4-2 

Oldeboorn – Blauwhuis   3-4   

Oldeboorn winnaar poule en dus een ronde verder               

 

 

Klaas Hartmans topscorer Boarnsterhim 
Klaas Hartmans van Oldeboorn is met 14 doelpunten topscorer geworden 

van Boarnsterhim. Durk ter Schuur zette de zaken van de laatste jaren op 

een rijtje.  

2000-2001 Mark Goeres vv Akkrum 13 doelpunten  

2001-2002 Michel de Vries vv Warga 18 doelpunten  

2002-2003 Cor Dijkstra vv Irnsum 16 doelpunten  

2003-2004 Alwin Wierstra vv GAVC 22 doelpunten  

2004-2005 Reinder Veenstra vv Warga 18 doelpunten  

2005-2006 Aldwin Wierstra vv GAVC 27 doelpunten  

2006-2007 Alwin Wierstra vv GAVC 25 doelpunten  

2007-2008 Eric Mulder/Tsjerk Akkerman vv Oldeboorn 12 doelpunten  

2008-2009 Niek Roorda vv Akkrum 15 doelpunten  

2009-2010 Niek Roorda vv Akkrum 18 doelpunten  

2010-2011 Klaas Hartmans vv Oldeboorn 14 doelpunten  

 

Aldeboarn C1 - Woudsend C1 
Zaterdag 14 mei moesten we voetballen tegen Woudsend. 

De wedstrijd begon om 11.00 uur en om 10.30 uur  waren we allemaal 

aanwezig. We zouden de wedstrijd kunnen winnen, want Woudsend stond 

onderaan . Tot nu toe hadden ze  nog niks gewonnen ,  maar je weet het 

nooit.  We deden eerst de warming-up en daarna kregen we  nog een 

peptalk van  ons trainer Bouwe. De eerste helft begonnen we best goed en 

brachten de stand op 3-0. Toen was het pauze,. we kregen in de kleedkamer 

wat te drinken en Bouwe gaf ons nog paar tips. En toen moesten we weer 

spelen. Het ging nu nog beter, maar we kregen nog wel paar tegen goals. en 

de wedstrijd was geëindigd. Het was een leuke wedstrijd en we hebben 8-3 

gewonnen. Sorry maar ik wist niet precies meer wie de goals had gemaakt, 

maar dat doet er ook niet toe, want we doen het met z`n allen. Karst Brak 

 

 



  

 

4-tegen-4 toernooi  
Op maandagavond 6 juni 2011 om 19:30 hebben de C junioren het seizoen 

afgesloten met een 4 tegen 4 toernooi met individuele winnaar. Op deze 

avond waren enkele D -  pupillen uitgenodigd om de benodigde 16 spelers 

te krijgen om het toernooi te organiseren. In een 4 wedstrijden van 12 

minuten werd bekeken welke speler de meeste punten had behaald. De 

teams werden gevormd door loting. Na iedere wedstrijd van 12 minuten 

werd erop nieuw geloot. Men kon als speler op de volgende manier punten 

verdienen. 

 
- Wedstrijd gewonnen 10 punten 

- Wedstrijd gelijk  5 punten 

- Wedstrijd verloren  0 punten 

- Elke gescoord doelpunt 1 punt ( als team) 

-  

 

 

Deelnemende spelers deze avond; 

V.n.l.r. Karst Brak, Jelle Reitsma, Hotze Dekker, Nick Bangma, Tjitze 

Brandsma, Henk de Jong, Wolter Brak, Hessel Stulp, Jasper de Jong, Ringo 

Crone, Johannes Lolkama, Floris Crone, Sietse v.d. Brink, Max Antonissen, 

Wiemer Dekker, Corné Schukken. 

 

 

 

 

 



  

 

Uitslagen van de gespeelde wedstrijden. 

    

1e Wedstrijd    

A - B   1 - 1 

C - D   0 - 0 

2e Wedstrijd    

A - B   1 - 1 

C - D   3 - 0 

3e Wedstrijd    

A - B   1 - 1 

C - D   4 - 2 

4e Wedstrijd    

A - B   2 - 1 

C - D   1 - 4 
 

Het aantal behaalde punten door de spelers. 

 

 

Nr Naam 
Wedstrijd 
1   

Wedstrijd 
2   

Wedstrijd 
3   Wedstrijd   4 Tot 

    Veld Punt   Veld Pnt   Veld  Pnt   Veld Pnt Pnt 

1 Max Antonissen A 6   B 6   B 6   D 14 32 

2 Nick Bangma D 5   A 6   C 14   B 1 26 

3 Karst Brak B 6   A 6   B 6   A 12 30 

4 Wolter Brak B 6   D 0   D 2   B 1 9 

5 Sietse v/d Brink A 6   C 13   C 14   A 12 45 

6 Floris Crone D 5   D 0   B 6   C 1 12 

7 Ringo Crone C 5   D 0   D 2   C 1 8 



  

8 Hotze Dekker B 6   B 6   B 6   D 14 32 

9 Wiemer Dekker B 6   B 6   A 6   A 12 30 

10 Henk de Jong D 5   A 6   A 6   B 1 18 

11 Jasper de Jong A 6   C 13   D 2   B 1 22 

12 Joh. Lolkama D 5   B 6   C 14   D 14 39 

13 Jelle Reitsma A 6   C 13   A 6   C 1 26 

14 Corne Schukken C 5   A 6   C 14   D 14 39 

15 Hessel Stulp C 5   C 13   D 2   A 12 32 

16 Tjitse Brandsma C 5   D 0   A 6   C 1 12 

Winnaar van het toernooi 4 tegen 4 met 1 speler als winnaar is 

geworden; 

 

   

 

           Sietse v.d. Brink        met  45 punten 

Bouwe Roodbergen 

 
Oldeboorn C1 wint Leen Bakker Toernooi 

Op donderdag 9 juni hebben de C1 junioren deelgenomen aan het 20
e
 

Leenbakker toernooi in Drachten op het terrein van ONB. Rond 17:00 

vertrok de bijna gehele selectie op Jelle Reitsma na richting Drachten. Als 

vervanger voor Jelle hadden we een beroep gedaan op Jasper de Jong. Om 

18:00 begon het toernooi, we waren ingedeeld bij  Drachten C3, ONB C3, 

Rottevalle C1. De wedstrijden duurden een kwartier. Wij mochten het 

toernooi openen tegen Drachten C3. 

We speelden in de volgende opstelling; 

Nick Bangma 

 

Wiemer Dekker  Max Antonissen Karst Brak 

     Floris Crone 

 

Hotze Dekker  Corné Schukken Johannes Lolkama 

 

Sietse v.d. Brink Ringo Crone  Hessel Stulp 

Wissels Henk de Jong, Jasper de Jong. 

We kwam vrij snel op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Sietse v.d 

Brink. Hierna hadden we de voorsprong moeten uitbreiden. Maar door het  



  

 

missen van de vele kansen die we kregen bleef het 1-0. Halverwege werd er 

nog gewisseld Jasper kwam er in voor Sietse en Henk voor Max. Gezien de 

wedstrijd een verdiende overwinning. De coaches waren dan ook tevreden 

over de behaalde drie punten, maar niet over de vele gemiste kansen. Dit 

zou ons later in het toernooi nog wel eens op kunnen breken. De volgende 

wedstrijd moesten we om pas om half 8 spelen. Dit was voor Willy en 

Bouwe een mooi gelegenheid om de andere ploegen aan het werk te zien. 

Om half 8 moesten we tegen de gastheren ONB C3 aantreden. Deze ploeg 

had de wedstrijd ervoor van Drachten C3 verloren met 2-0. 

We speelden deze wedstrijd in de volgende opstelling; 

Nick Bangma 

 

Wiemer Dekker  Henk de Jong  Karst Brak 

     Floris Crone 

 
Corné Schukken Max Antonissen Johannes Lolkama 

 

Jasper de Jong  Sietse v.d. Brink Hessel Stulp 

 

Wissels; Hotze Dekker en Ringo Crone. 

 

Deze wedstrijd was gelijk aan de vorige wedstrijd alleen liet het scoren veel 

langer op zich wachten. Er werden wederom erg veel kansen gemist. 

Halverwege de wedstrijd is er gewisseld en zijn er enige omzettingen in de 

opstelling gedaan. Hotze kwam erin voor Corné en Ringo voor Floris. De 

druk op het doel van ONB werd nog meer opgevoerd om toch die 

bevrijdende treffer te scoren. Achterin hoefden we ons geen zorgen te 

maken, want ONB was voorin onmachtig tegen onze verdedigers. Ringo 

Crone had de opdracht meegekregen de ballen niet snoeihard op het doel te 

schieten maar beheerst over de grond. Deze opdracht had hij goed begrepen 

want het was ook Ringo die nog maar net in het veld stond en het eerste 

doelpunt liet aantekenen. Hierna werden nog enkele mooie kansen gemist 

waarna opnieuw Ringo een doelpunt liet aantekenen. De drie punten waren 

weer binnen. Uitslag Oldeboorn C1 tegen ONB C3 2-0. 

Conclusie een aardige wedstrijd maar weer het missen van de vele kansen. 

Na onze wedstrijd moest de naaste concurrent Rottevalle C1 spelen tegen 

Drachten C3. Deze ploeg had de eerste wedstrijd gewonnen met 4-0 tegen 

ONB C3. Ook Rottevalle wist de  wedstrijd tegen Drachten C3 te winnen 

met 1-0. 

 



  

 

Zodat we de volgende stand voor de laatste wedstrijd tegen Rottevalle C1 

kregen. 

1. Rottevalle C1 2-6 5-0 

2. Oldeboorn C1 2-6 3-0 

3. Drachten C3 2-3 2-1 

4. ONB C3  2-0 0-6 

Er moest dus door Oldeboorn C1 gewonnen worden om de eerste plaats te 

bemachtigen. 

Net voor de wedstrijd hebben de coaches de jongens bijéén geroepen en 

vertelt om rustig te blijven voetballen en proberen de kansen beheerst te 

benutten. Om kwart over 8 werd de strijd aangegaan met Rottevalle C1 en 

wel in de volgende opstelling. 

Nick Bangma 

 

Corné Schukken Henk de Jong  Karst Brak 

      Floris Crone 

 

Hotze Dekker  Max Antonissen Johannes Lolkama 

 

Jasper de Jong  Ringo Crone        Sietse v.d. Brink  

 

Wissels; Wiemer Dekker en Hessel Stulp. 

 

Het was een wedstrijd waarbij de ploegen redelijk aan elkaar gewaagd 

waren. Met de betere kansen voor Oldeboorn. Rottevalle speelde redelijk 

tot de zestien meter en koos daarna vaak de verkeerde voortzetting of onze 

verdedigers waren hun te vlug af. Na ongeveer 7 minuten spelen kreeg 

Oldeboorn een corner welke half werd weggewerkt door Rottevalle. De bal 

belandde voor de voeten van Ringo Crone, die met een beheerste schuiver 

vanaf de zestien meterlijn de keeper van Rottevalle het nakijken gaf. 

Oldeboorn op een 1-0 voorsprong en nu de kop erbij en proberen de score 

uit te breiden. Direct na het doelpunt werd er gewisseld Wiemer kwam erin 

voor Karst en Hessel voor Johannes. Hoe verder de tijd verstreek hoe meer 

de irritatie toenam bij Rottevalle. Ze probeerden door kleine overtredingen 

hun weg te zoeken naar de gelijkmaker. Het gevolg was dat de 

scheidsrechter steeds meer in het voordeel floot van Oldeboorn. Oldeboorn 

bleef voetballen en ging op zoek naar de 2-0. Een paar minuten voor het 

einde belandde een schot van Hotze Dekker via onderkant lat op of over de  

lijn het veld weer in. De video beelden zullen tot de dag van vandaag nog 

moeten uitwijzen of de bal de achterlijn is gepasseerd. In de resterende tijd 

werden geen fouten gemaakt en was de overwinning een feit. De eindstand  



  

 

bleef dus 1-0 in het voordeel van Oldeboorn en de eerste plaats was 

behaald. Een mooie afsluiting van het voetbal seizoen. 

 

De uitslagen op een rijtje; 

Drachten C3  - Oldeboorn C1 0-1 

Drachten C3  - ONB C3  2-0 

Rottevalle C1  - ONB C3  4-0 

ONB C3  - Oldeboorn C1 0-2 

Drachtern C3  - Rottevalle  0-1 

Rottevalle C1  - Oldeboorn C1 0-1 

 

Eindstand 

1 Oldeboorn C1 3-9 4-0 

2 Rottevalle C1 3-6 5-1 

3 Drachten C3  3-3 2-2 

4 ONB C3  3-0 0-8 

 

 
Wanneer het met een eerste elftal goed gaat, heeft men een goed bestuur, 

maar wanneer het slecht gaat, heeft men een slechte trainer. 

 

Wedstrijdverslagen 
Afgelopen woensdagavond werd in Oldeboorn het tweede bekerduel 

van OZC afgewerkt. Vanwege dorpsfeesten van de gastheren werd de 

wedstrijd verplaatst van donderdag naar woensdagavond. De 

thuisploeg strafte slordig balverlies van OZC enkele keren 

genadeloos af, en won zodoende met 4-2. Voor de oranjehemden 

maakte Dennis Koops (wederom) beide doelpunten, hij heeft in het 

bekertoernooi nu alle 4 goals van OZC op zijn naam staan. De gasten 

uit Elsloo en Zorgvlied begonnen scherp aan het duel op het B-veld 

van Oldeboorn, gezien daar voldoende lichtmasten waren om de 

wedstrijd om 19.30 in plaats van 18.45 te spelen, en kreeg al snel 

enkele kansen tegen de vierdeklasser. De gastheren in het zwart lieten  

OZC het spel maken, terwijl men in balbezit direct de snelle voorste 

spelers probeerde te bereiken. De oranjehemden wisten het balbezit 

uit te drukken in enkele kansjes, maar de voorzetten vlogen net voor 

de inlopende spelers langs. Oldeboorn kwam echter op een 1-0  



  

 

voorsprong, door knullig uitverdedigen van OZC. Doelman 

Alexander Hoogeveen kon een voorzet niet goed genoeg wegwerken, 

waarna , na wat gefrommel, een speler in het zwart de bal vanaf de 

16-meter in het lege doel kon werken. De gasten waren hierna even 

de weg kwijt, wat een wat rommelige fase in de wedstrijd inleidde. 

Oldeboorn kwam even later zelfs op een 2-0 voorsprong, na een 

aanval uit het boekje. De linkshalf gaf na een korte actie een voorzet  

op maat, waarna de spits van de gastheren de bal hard achter 

Hoogeveen kopte. OZC ging hierna weer verder met hoe men de 

wedstrijd begonnen was, en drukte Oldeboorn weer wat verder terug. 

Na een mooie voorzet vanaf de linkerkant kopte Dennis Koops in 

vrije positie de bal keurig achter de verslagen Boornster doelman. 

Koops was hierna nog dichtbij een treffer, na een knappe actie schoot 

hij vanuit lastige positie de bal tegen de paal. Kort hierna floot de (tot 

dan toe) goed leidende scheidsrechter voor de rust. In de tweede helft 

bleven de oranjehemden het initiatief houden, maar liep men 

wederom knullig tegen een tegentreffer aan. Goalie Hoogeveen 

kwam uit bij een aanval over rechts, waarna de bal voor werd 

gegeven. Zowel Peter Worst als Luuk Smink misten de bal, waarna 

de linkshalf eenvoudig de bal binnen kon tikken: 3-1. De wedstrijd 

werd vervolgens iets onvriendelijker, en de scheidsrechter had moeite 

de wedstrijd in bedwang te houden en begon met kaarten te strooien. 

De wedstrijd golfde wat op en neer, waar Oldeboorn er enkele keren 

gevaarlijk uit kwam met snelle, verse krachten voorin. Toch was het 

OZC dat de aansluitingstreffer maakte, uit een strafschop. Captain 

Douwe Jongsma werd in de 16 van achteren ten val gebracht, waarna 

de arbiter naar de stip wees. Koops ging achter de bal staan en schoot 

de bal onhoudbaar in de linkerbovenhoek. Inmiddels was Stefan de 

Boer in het veld gekomen voor Remco Bosma, hij speelde sterk en 

had ook een penalty verdiend toen hij in het strafschopgebied ten val 

werd gebracht. Deze keer wou de scheidsrechter er niet aan. Met nog 

zo'n 5 minuten te spelen kreeg Oldeboorn een vrije trap enkele meters 

buiten de 16-meter. Deze werd in eerste instantie gekeerd door  

Hoogeveen, maar kon door de OZC-defensie niet goed genoeg 

weggewerkt worden. Een Oldeboornspeler nam de bal aan op de 

borst,  waarna hij de bal met een hard schot in het doel schoot; de 

OZC-goalie was kansloos. De 4-2 betekende het einde van de  



  

 

wedstrijd, gezien er nog maar enkele minuten te spelen waren. OZC 

is door deze nederlaag zo goed als uitgeschakeld in het 

bekertoernooi, het kan enkel nog hopen op een nederlaag van 

Oldeboorn bij Blauwhuis, terwijl men dan aanstaande zondag zelf 

thuis van Wapserveen moet winnen. Deze wedstrijd wordt om 14.00 

uur op sportpark Elzenhagen in Elsloo gespeeld. 

 

Oldeboorn 1 – Giethoorn 1 
Zondag 4 mei stond voor Oldeboorn de eerste competitie wedstrijd 

van het nieuwe seizoen op het programma. Na een redelijke 

voorbereiding op het nieuwe seizoen ontving Oldeboorn 1 van de 

nieuwkomers in de 4
e
 klasse A Giethoorn. Giethoorn controleerde in 

het begin van de wedstrijd het spel, maar na een snelle counter van de 

boarnsters was het toch Oldeboorn die op een 1-0 voorsprong kwam. 

Klaas Hartmans stiftte de bal over de keeper van Giethoorn heen naar 

de tweede paal waar Johannes Nijdam klaar stond om de bal binnen 

te schieten. Het duurde niet lang of Giethoorn kon alweer op gelijke 

hoogte komen. Na een overtreding van Douwe Hein Akkerman in het 

16 meter gebied werd er een penalty gegeven aan Giethoorn. Keeper 

Dennis Faber ging de verkeerde hoek in en het stond weer gelijk. 1-1. 

Even later kreeg Oldeboorn een vrije trap op een gevaarlijke plek, 

Douwe Hein Akkerman krulde de bal om de muur heen en onder de 

keeper door de goal in. 2-1. Giethoorn ging nu wat meer druk zetten 

op de verdediging van Oldeboorn. Dit resulteerde in een doelpunt 

voor Giethoorn. Na verkeerd wegwerken kwam de bal met een 

gelukje bij de aanvaller van Giethoorn. Die bedacht zich geen 

moment een schoot de bal snoeihard in het doel. 2-2. Vlak voor rust 

kreeg Oldeboorn nog een vrije trap. De sterke koppers gingen mee 

naar voren, waaronder ook Wietse Huisman die bal over de keeper 

heen kopte in de verre hoek.3-2. Vlak na rust kwam Oldeboorn al 

snel op een 4-2 voorsprong. Het was Klaas Hartmans die met een 

actie over links Robin Faber bediende, die bal keurig met binnenkant 

voet in de verre hoek plaatste. Even later was het bijna alweer raak 

voor Oldeboorn. Het was Arnold Oosterbaan die met een half voorzet 

half schot de keeper van Giethoorn bijna verraste. Arnold Oosterbaan 

die er in was gekomen voor Jan Hendrik van der Wal speelde een  

 



  

zeer goede wedstrijd. Giethoorn gaf nu wat meer druk naar voren wat 

counter mogelijkheden opleverde voor Oldeboorn. Niet veel later was 

het dan ook raak voor Oldeboorn. Arnold Hobma had een prima 

steekbal op Klaas hartmans die keeper omspeelde en de bal in het 

doel schoot. 5-2. Ronnie Poepjes en Henk de Jong, die zijn debuut 

maakte, kwamen nog in het veld voor Douwe Hein Akkerman en 

Johannes Nijdam. Giethoorn gaf nog een kleine beetje gas maar dit 

leverde nog een schot op, maar die werd met een zweefduik uit het 

doel gehouden door keeper Dennis Faber. Oldeboorn begint dus goed 

aan de competitie en staat nu op gedeelde tweede plek samen met 

Nieuweschoot. Zondag 11 mei staat de wedstrijd Kraggenburg FC- 

VV Oldeboorn op het programma. Dennis Faber 

 

Competitieindeling Pupillen 
 

E-pupillen 

Aengwirden E1 

Akkrum  E2 

GAVC   E3 

Heerenveen E5 

Jubbega E3 

Langezwaag E1 

LSC 1890 E4 

Oldeboorn  E1 

Read Swart E1 

Tijnje  E1 

 

 

F-pupillen 

GAVC  F1 

Gorredijk F3 

Heerenveen F6 

Heerenv.B. F3 

Joure  F3 

Joure  F4 

Jubbega F2 

Oldeboorn F1 

Read Swart F1 

Tijnje  F1 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

P.P. van der Feer bokaal 
K. Hartmans   Eerste 4 

D.H. Akkerman Eerste 2 

W. Huisman Wzn Eerste 2 

H. Dekker  Eerste 1 

R. Faber  Eerste 1 

A. Hobma  Eerste 1 

A. Huisman  Eerste 1 

Joh. Nijdam  Eerste 1 

R. Poepjes  Eerste 1 

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 10 september 

Oldeboorn D1  - DWP D1  11.00 

 

Zondag 11 september 

Kraggenburg 1 - Oldeboorn 1  14.00 

Thor 2   - Oldeboorn 2  10.00 

Black Boys 2  - Oldeboorn 3  10.30 

RES 3   - Oldeboorn 4  14.30 

 

Zaterdag 17 september 

Oldeboorn C1  - FVC C2  11.00 

 

Zondag 18 september 

FFS 1   - Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2  - SWZ 4  12.00 

Oldeboorn 3  - CAB 3  10.30 

Oldeboorn 4  - CAB 4  10.00 

 

Zaterdag 24 september 

Oosterlittens C2 - Oldeboorn C1 09.00 

 

Zondag 25 september 

Oldeboorn 1  - Read Swart 1 14.00 

SWZ 5   - Oldeboorn 2  12.30 

FFS 3   - Oldeboorn 3  14.00 

GAVC 5  - Oldeboorn 4  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 


