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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 52 nummer 3 

Fans eten te veel taart: bus gestrand 

In Wales zijn 50 voetbalfans gestrand op de weg terug van een 

voetbalwedstrijd, omdat ze te zwaar waren voor hun bus. Toen er een 

heuvel op gereden moest worden, kondigde de chauffeur aan dat de bus het 

niet meer trok en dat ze moesten stoppen. Hij ging een sterkere bus 

regelen. 

 

De fans reageerden verbaasd. "Volgens mij waren we helemaal niet te 

zwaar," verklaarde één van hen. "Hoewel we wel moeten toegeven dat we 

de taartjes die ze bij de wedstrijd verkochten, heel lekker vonden. Maar een 

bus moet toch wel 50 man kunnen vervoeren, ook al hadden we dan alle 

taartjes opgegeten." 

 

De wedstrijd die ze hadden bekeken, was Coventry-Cardiff. Hoe lang de 

50 rondbuikige fans op Caerphilly mountain hebben staan wachten op de 

vervangende bus, is niet bekend. 



  

 

Kopy inleveren voor 18 oktober 

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 28 oktober     Ledenvergadering  

Zaterdag 20 april 2013    90 jarig jubileum  

 

Van de redaktie 
In 2013 vieren we het 90 jarig jubileum van onze voetbalclub. Vanwege dit 

feest ga ik zo nu en dan een interfjoetje doen met oud leden die hier niet 

meer wonen. Afhankelijk van wat er terug komt wil ik dit 1 keer per maand 

doen. Weet u nog iemand die het wel leuk zou vinden om een interfjoetje te 

doen, laat het mij dan even weten. De eerste interfjoetjes heb ik inmiddels 

binnen en over twee weken is Ate v/d Laan de eerste.  

 

Spelerspassen 
Op onze website hebben we een nieuwe rubriek bedacht. Heeft u nog een 

oude spelerspas en mogen wij die dan even lenen, laat het dan ons weten. 

Wij scannen en zetten hem op de site, u krijgt de pas terug. 

Siete Veenstra en Harm Oosterbaan 

  



  

 

OVERZICHT 
Eigenlijk had ik het nu veel liever gehad over de Nederlandse blueslegende, 

oftewel “De Drentse Godfather of Nederblues”, Harry “Cuby” Muskee, die 

vorige week maandag op 70 jarige leeftijd helaas is overleden. Gelukkig 

blijft z‟n fantastische muziek voortleven, en kan hij “daar boven” eindelijk 

weer ‟s een biertje, of een whiskey drinken met Herman Brood. Echter, net 

als “voetbalgoeroe” Johan Derksen, stappen we net zo snel weer over tot de 

orde van de dag…..dus voetbal. Laten we maar ‟s beginnen met iets 

positiefs (de anticlimax komt dan vanzelf…). Ons jongste team, Oldeboorn 

F1, wist zowaar op 24 sept. j.l. de eerste 3 punten binnen te halen. Tijnje F1 

werd verslagen met 4-3. Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen 

Gorredijk F3 op het programma, maar daar heb ik helaas geen uitslag 

van….oare kear better…Zaterdag a.s. komt de koploper Joure F4 om 9.00 

u. op bezoek. Hopelijk weten onze spelers zich van hun beste kant te laten 

zien, en snoepen ze Joure een puntje af. Een week later mogen ze dan op 

reis naar Joure, om daar tegen Joure F3 te spelen. Ook deze ploeg is nog 

ongeslagen met 7 punten uit 3 wedstrijden. Laten we ook maar ‟s voor een 

puntje gaan. Onze E-Pupillen doen het wel heel raar. Twee weken terug 

met maar liefst 12-2 verliezen van Aengwirden en een week later LSC E4 

oprollen met 8-3. Ik heb medelijden met de scheidsrechters die zoveel 

doelpunten moeten bijhouden….Ze staan wel keurig op een 3
e
 plaats, en 

mogen deze plek komende zaterdag verdedigen bij Heerenveense Boys E4 

en wel op het legendarische tijdstip van 12.10 u…..Op 15 okt. a.s. komt 

Gorredijk E2 langs in Aldeboarn, en ook dan verwacht ik toch wel een 

kleine overwinning (even een beetje rekening houdend met de 

scheidsrechter). Ook bij Oldeboorn D1 wordt weinig rekening gehouden 

met de scheidsrechter. De doelpunten blijven als rijpe appelen vallen. 

Tegen Oudehaske 6-7 verlies en een week later 2-6 verlies tegen BEW D1. 

Ze lijken, net als enkele topclubs in Nederland, een beetje van slag, maar de 

technische staf last komende week gewoon een middagje zwemmen in, et 

voila, komende zaterdag op de fiets naar Emmeloord, en terugkomen met 3 

punten. Appeltje eitje. Een week later wordt ook Stanfries aan de zegekar 

gebonden, en zie daar, ze draaien gewoon weer bovenin mee. Oldeboorn 

C1 wist in Oosterlittens een monsterzege van maar liefst 0-14 te behalen. 

Helaas ging het afgelopen zaterdag wat minder. Koploper Oudega-HJSC 

was met 2-1 net iets te sterk voor onze jongens. Zaterdag wacht de 

spannende thuiswedstrijd tegen Aengwirden om 11.00 u. Beide ploegen 

staan in punten exact gelijk, Oldeboorn heeft een iets beter doelsaldo, en dat 

gaat zaterdag ook de doorslag geven. Winst dus voor Oldeboorn. Een week  



  

 

later de derby uit tegen GAVC C2,en ook hier verwacht ik geen al te grote 

problemen. Ook 3 punten, en volop in de race om de bovenste posities.  

Oldeboorn 4 wist de uitwedstrijd in Grou op 25 sept. j.l. met 2-6 te winnen, 

en zijn na 2 wedstrijden nog zonder puntverlies. Komende woensdag speelt 

men de uitwedstrijd tegen Aengwirden, waardoor men komende zondag 

weer kan genieten van een vrije zondag. De oudjes mogen het een week 

later opnemen tegen Joure in een thuiswedstrijd om 10.00 u. Voor beide 

wedstrijden geldt een (bijna) zekere overwinning. De grootste verrassing 

van dit seizoen blijft tot op heden toch Oldeboorn 3. De ongeslagen status 

werd ook de afgelopen weken behouden. En hoe. Eerst FFS 3 met 2-5 

afserveren, en een week later Renado 3 van het veld poetsen met maar liefst 

13-3. Ik vermoed dat er dit seizoen meerdere kapers op de kust zijn voor de 

PP vd Feer bokaal….Ze blijven dan ook nog steeds koploper, en staan 3 

punten los van de concurrentie. Komende zondag de onvervalste topper om 

14.00 u. in St. Nicolaasga tegen Renado 4, de huidige nummer 2. Bij winst 

wordt er een behoorlijk gat geslagen. Daar gaan we dan ook zeker vanuit!! 

Een week later komt de huidige nummer 3 op de ranglijst, LSC 6, langs in 

Aldeboarn. Bij winst kunnen ze bij het 3
e
 hun lol nog lang niet op….Met 

beide voetbalschoentjes op de grond blijven staan, dan kunnen er dit 

seizoen nog leuke dingen gebeuren. Dan ontkomen we helaas niet aan de 

laatste 2 elftallen van ons cluppie….Dat het niet goed gaat met beide teams 

doet wel blijken uit de uitslagen. Oldeboorn 2 kreeg 2 weken geleden met 

maar liefst 13-0 klop in Sneek tegen SWZ 5. Afgelopen zondag was de 

nederlaag iets draaglijker, nl. 1-2 tegen Blauwhuis 2. Het levert helaas geen 

punten op, en ze staan dan ook nog puntloos onderaan. Komende zondag 

kan men het tij enigszins doen keren in de uitwedstrijd tegen Nicator 3. Ook 

deze ploeg is nog puntloos, en daar liggen toch hopelijk wel wat kansen. 

Een week later komt Mildam 2 op bezoek. Ook dit is nog geen hoogvlieger 

op de ranglijst. Zij hebben ook nog maar 1 puntje weten te vergaren. Ik durf 

nog wel een keer op een overwinning in te zetten!!! Dan last but vooral not 

least…..Oldeboorn 1. Ook hier vallen de doelpunten als rijpe appelen, 

echter wel vooral aan de verkeerde kant. Read Swart ging 2 weken geleden 

met een terechte overwinning van 2-4 huiswaarts, en afgelopen zondag 

maakte koploper Nieuweschoot korte metten met jongens van Geert en 

Wieger, 7-1. De komende 2 wedstrijden zal men toch wat recht moeten 

zetten. Om te beginnen zondag a.s. in de thuiswedstrijd tegen Aengwirden 

en een week later bij Renado. Als er eerst maar „s 4 punten uit deze 2 duels 

kan worden behaald, dan ziet de toekomst (wat een vies woord eigenlijk 

tegenwoordig….) er al weer heel anders uit, oftewel “Somebody Will 

Know Someday” (Muskee, R.I.P.). Piet 



  

 

Uit de krant 25 april 1941 
Een beslissingswedstrijd om het kampioenschap 

Zondag a.s. kan het druk worden op het G.A.V.C. terrein. Dan wordt 

namelijk om elf uur de beslissingswedstrijd om het kampioenschap Ie 

klasse F tusschen de buren Akkrum en Oldeboorn op het G.A.V.C. terrein 

gespeeld. De winnaar heeft het recht om tot de N.V.B. toe te treden. Dat 

van beide vereenigingen vele supporters meekomen, behoeft geen betoog 

en ook raden we het Grouwster publiek aan eens kennis te maken met het 

uitstekende spel der beide clubs. Met geen mogelijkheid is het te zeggen 

wie zal winnen Oldeboorn bezit een uitstekende voorhoede en spil, doch 

ook Akkrum bezit goede krachten en heeft in den bekenden Akkrummer 

arts dr. Dijkstra een trainer en tevens een rechtsbuiten om jaloersch op te 

zijn. 

2 mei 1941 
De gespeelde wedstrijden  

Het is Zondag niet alleen een goede dag geweest voor het eerste elftal van 

G.A.V.C., doch ook voor de kas want toen ‟s morgens de wedstrijd Akkrum 

- Oldeboorn hier op onzijdig terrein werd gespeeld was er een 

buitengewoon groot aantal toeschouwers en ook ‟s middags was, het gure 

weer in aanmerking genomen, een groot publiek getuige van de wedstrijd 

G.A.V.C. -  Aristides welke door de Grouwsters verdiend werd gewonnen 

met 4-1. Trouwens niet geheel tegen de verwachting, al is die de laatste tijd 

niet erg hoog gespannen. Het resultaat van de wedstrijd van onze buren 

tegen elkaar ‟s morgens was een kleine, niet geheel onverdiende 1-0 zege  

van de Akkrumers, die we hierbij gelukwenschen met de behaalde 

overwinning en veel succes toewenschen in de N.V.B. 

 
Eindstand 1940-1941 1

e
 klasse A 

01 Akkrum  14-26 65-21 

02 Oldeboorn  14-26 62-19 

03 Zwaagwesteinde 14-20 46-26 

04 Friesland 3  14-10 38-41 

05 FVC 3  14-10 23-38 

06 Leeuwarden 3  14-10 41-54 

07 HZC 2  14-7   24-38 

08 Frisia 3  14-3   16-78 

 

Beslissingswedstrijd Akkrum – Oldeboorn 1-0 te Grou 



  

 

16 oktober 1940 
WE HELPEN ELKAAR 

Een der elftallen van de L.A.C. Frisia moest zondag in Oldeboorn spelen. 

Het hoe komen we daar was tot Akkrum betrekkelijk gemakkelijk op te 

lossen. Met den trein. Maar dan? Loopen? Voetballers hebben daaraan, 

wanneer het niet van doel tot doel gaat, een beetje het land. Oldeboorn 

begreep dat. Toen de Frisia mannen te Akkrum uit den trein stapten stonden 

de Oldeboornsters hen met fietsen op te wachten. Gezamenlijk ging de reis 

naar het dorpje met zijn karakteristieken toren en na afloop werden de 

Leeuwarders weer op den trein gebracht. Een houding van Oldeboorn die 

sympathiek aandoet. De Frisianen toonden zich dankbaar door met 11-0 te 

verliezen. (De bovengenoemde wedstrijd was Oldeboorn 1 – Frisia 3 

gespeeld op 13 oktober. Op het wedstrijdformulier staan de volgende 

spelers vermeld, Hein Knol, Jappie, Klaas, Roel, Jan, Henny en Mient 

Nieuwland, Marten Groen, Jolke Zwanenburg, Bouke Bosma en J. Bakker. 

Wie weet trouwens de voornaam van deze Bakker. Redaktie) 

 

Wedstrijdverslagen 
In de vierde competitieronde stond voor Oldeboorn de thuiswedstrijd tegen 

Read Swart op het programma. De mannen van Oldeboorn waren 

vastbesloten om een goede partij op de mat te leggen, want vorige week 

werd  kansloos verloren van FFS. Spits Arnold Hobma kon wegens een 

blessure niet in de basis starten, hij werd vervangen door Robert van 

Roeden. Tijdens de eerste minuten van de wedstrijd was het voor beide 

ploegen enigszins aftasten. Dit duurde echter niet lang want na ongeveer 

tien minuten keek Oldeboorn al tegen een 0-1 achterstand aan. Een pass op 

de spits van Read Swart bleef hangen in de zestien van Oldeboorn, waarna 

de spits de kans uiteindelijk beheerst afrondde. Dit gebeurde overigens wel 

nadat hij de bal met de hand meenam; dit werd helaas niet gezien door de 

scheidsrechter. Na de tegengoal viel het spelniveau van mannen in het 

zwart ver terug. Er werd niet strak genoeg gedekt, en de duels werden te 

makkelijk verloren. Balverlies van Tom Proot leidde de 0-2 in. De 

rechtsbuiten van Read Swart snoepte Tom de bal af, om de bal vervolgens 

koel langs keeper Dennis Faber te schuiven. De wedstrijd was krap twintig 

minuten oud, en de Boansters keken al tegen een 0-2 achterstand aan. 

Gedurende de eerste helft zou het spelbeeld niet meer veranderen. De 

mannen uit de Knipe hadden het meeste balbezit, en Oldeboorn kon daar 

aanvallend weinig tegenover zetten. Na de thee ging Oldeboorn met 3 

spitsen voetballen, om zo meer druk op de verdediging van de tegenpartij te  



  

 

zetten. Middenvelder Arnold Oosterbaan moest het veld ruimen voor de 

jarige rechtsbuiten Ronnie Poepjes. De Boansters kwamen enigszins beter 

in de wedstrijd, mede doordat de duels feller aangegaan werden. Het mocht 

echter niet baten. Uit een goede pass vanaf de midden kon de snelle 

nummer 10 van Read Swart alleen doorlopen op de keeper van Oldeboorn. 

Hij faalde niet, en de 0-3 stond op het scorebord. In principe was de 

wedstrijd bij deze stand gelopen, maar Oldeboorn bleef opzoek naar de 

goal. Douwe Hein Akkerman schoot uiteindelijk de 1-3 binnen, nadat 

Ronnie Poepjes op rechts was doorgebroken en de bal laag een hard had 

voorgegeven. Deze goal gaf Boansters zichtbaar moed, duels werden 

gewonnen, en de druk op de verdediging van de tegenpartij nam toe. 

Doordat Oldeboorn meer en meer vooruit begon te voetballen, ontstond er 

echter ruimte achter de eigen verdediging. Met een snelle counter 

profiteerde Read Swart hier dankbaar van, 1-4. Er werd nog geprobeerd om 

iets te forceren, maar de wedstrijd was eigenlijk gelopen. Douwe Hein 

Akkerman scoorde nog wel de 2-4, maar echt in gevaar kwam de zege van 

de mannen uit de Knipe niet meer. In de slotfase van de wedstrijd creëerde 

Oldeboorn nog een aantal kansen, waarbij een doelpunt niet ver weg was. 

De bal wou er helaas niet meer in, en de einduitslag van 2-4 stond definitief 

in de boeken. Volgende week staat de lastige uitwedstrijd tegen 

Nieuweschoot op het programma. Een nieuw weekend, een nieuwe 

wedstrijd en nieuwe kansen! Jan Hendrik van der Wal 

 

Thor 2 – Oldeboorn 2 
Op zondag 11 september moest het 2

e
 van Oldeboorn spelen tegen het 2

e
 

van S.V.Thor. De wedstrijd werd vroeg gespeeld, dus we vertrokken al vrij 

vroeg van huis weg. Toen we daar aankwamen gingen we ons meteen 

omkleden en warmlopen. In het begin was het balbezit tussen beide ploegen 

gelijk. Oldeboorn speelde in het begin heel sterk en hield ook goed de bal in 

de ploeg. Doordat we een goed overzicht hielden bleef het heel lang 0-0 

tijdens de wedstrijd. Alleen het was jammer dat we tegen het einde van de 

eerste helft toch nog een doelpunt tegen ons kregen. Na dat doelpunt 

speelden we nog een paar minuten voordat de goed fluitende scheidsrechter 

affloot voor de eerste helft. In de tweede helft begonnen we weer met veel 

aanvallend en goed voetbal. Na een minuut of 20 van de tweede helft kwam 

de enige goal van Oldeboorn die ochtend. Robert kreeg de bal mooi mee 

van Eyal en schoot de bal toen koel langs de keeper. Het was een goed dat 

het doelpunt rond die tijd kwam, want meteen na de goal van Robert gingen 

we meteen door op zoek naar het tweede doelpunt aan onze kant. We 

kregen nog aardig wat kansen, maar helaas ging alles net mis of over. Met  



  

 

nog maar tien minuten te spelen had Thor nog een aanval. Het was een hard 

schot van de linkerkant en ongelukkig genoeg ging de bal in de goal, omdat 

de bal uit Stefan‟s handen gleed. Dat was wel een klap voor ons, maar we 

pakten het goed op. Na die goal gingen we er weer tegen aan, maar we 

hadden nog maar even de tijd om het weer recht te zetten. Dus na een 

minuut of tien floot de scheidsrechter af. Eindstand Thor 2 – Oldeboorn 2    

2 – 1. Ringo Crone 

 

FFS 3 – OLDEBOORN 3 
Onder een stralend zonnetje mochten we vandaag aantreden tegen FFS. 

Gelijk na het fluitsignaal zette FFS druk op ons doormiddel van goed 

positie spel waar we ons even geen raad mee wisten. Dit leidde dan ook tot 

een 1-0 achterstand. Na een minuut of 20 werd Rene van Kalsbeek 

onderuitgehaald op een mooie positie net buiten de 16  meter. De vrijetrap 

werd via de muur binnen geschoten door Jelco  1-1!! Na een minuut of 35 

kwamen we helaas weer op achterstand door een communicatie fout in onze 

verdediging kon de aanvaller van FFS simpel binnen tikken. Gelukkig 

lieten we ons niet van de wijs rengen en na 40 minuten stond de 2-2 op het 

scorebord, Rene was weer eens ongrijpbaar voor de verdedeging van FFS, 

die alleen nog maar aan de noodrem kon trekken en zo dus een penalty 

veroorzaakte, deze werd uiteraard binnen geschoten door Johan Tijsma. 

Rust 2-2! Na de thee die ons blijkbaar goed gedaan had kwamen we beter in 

ons spel, dit leidde al snel de 3-2 in, een goede steekbal op onze snelle 

super spits Rene werd onberispelijk binnen geschoten. FFS kwam hierna 

niet meer in hun spel en Jan Wyberen stuurde Rene nog maar eens diep ja 

hoor 4-2!! We bleven vol op de aanval spelen en dit leide nog tot twee 

goede kansen voor Jelco maar helaas zonder succes! Het slotakkoord was 

andermaal Voor Rene die met een zuivere hattrick de 5-2 eindstand op het 

bord zette!! Voor de tweede week op rij zijn we koploper!!! 

Volgende week thuis tegen renado3 zullen we proberen de punten weer in 

Aldeboarn te houden! Jelco Meijer 

 

Aldeboarn 4 – CAB 4 (ruststand 1-0 eindstand 5-1) 
Onze eerste wedstrijd van het seizoen 2011-2012 nadat de vorige wedstrijd 

tegen het eveneens uit Bolsward komende RES wegens een tekort aan 

spelers aan onze zijde was afgelast. Jan de Boer,Onno Kloosterboer en  

Jacob Stulp zijn vorig seizoen seizoen gestopt. Hiervoor is slechts een 

speler aangetrokken, dus boarnsters,wie zin heeft om ons te versterken, men 

is welkom. Na jaren van trouwe dienst is vorig seizoen ook Klaas 

Akkermans als leider afgezwaaid. Zijn opvolger dit seizoen is Sybrand  



  

 

Oosterbaan geassisteerd door broer Harm. Na het team op scherp te hebben 

gezet door een feestcommissie te benoemen werd door Sybrand de 

volgende opstelling het veld opgestuurd. 

Op goal: Siemen Willem Smink. 

Achterhoede;linksback Jan van der Woude,laatste man Siebrand 

Oosterbaan,voorstopper Lutsen Idsinga,rechtsback Piet van de Vlugt. 

Middenveld:rechts Walter van Maren,links Patrick Antonissen,en centraal 

Robert van Steinvoorn, Voorhoede:rechts Willy van de Brink,links August 

Faber en spits Pieter Poepjes. Wissels waren Harm Oosterbaan en Auke 

Bangma. We begonnen  tegen een tegenstander die vanwege autopech een 

half uurtje later kwamen opdagen. De 1
e
 helft hadden wij voldoende kansen 

om de wedstrijd op slot te gooien,maar omdat CAB een uitstekende keeper 

op goal hadden en de “Jackass”grensrechter van hun de vlag meer omhoog 

dan omlaag had lukte het enkel August Faber om een kans te benutten. 

Direct vanaf de aftrap wist CAB de gelijkmaker te maken,na enige 

onoplettendheid in onze achterhoede.. We behielden wel het veldoverwicht 

waardoor we halverwege de 2
e
 helft konden uitlopen naar met nog eens 4 

doelpunten(3x Pieter Poepjes,1x august Faber). Lutsen Idsinga 

 

 
 

Zaterdag 17 september. 
Voor het eerst in de E‟tjes was leuk, en we hebben gelijk gewonnen met 15-

0 tegen Jubbega. En ik heb gescoord en Gerben en Duco en Tygo ook. Eerst 

hadden we geen leider, maar nu wel: Arjen en Tim. Tim heeft de wedstrijd 

gefloten. Lars Vink 

 

VWC D2 – Oldenboorn D1 
Wij hebben zaterdag tegen VWC gevoetbald. De eindstand was 1- 7 voor 

ons. De eerste helft was we stonden 3- 0 voor en de goals kwamen  

van Hessel 2 en Tjitze 1. In de tweede helft kon spits Rik ook een goal 

maken, maar Tjitse en Hessel maakten ook nog een goal. Gelukkig voor  

Anouk zij kon ook nog een goal maken. Helaas konden Sil en Rinse de bal 

er net niet in krijgen. Voor Ids was er niet veel te doen, alleen maar in de 

goal staan en kijken naar ons. VWC scoorde ook nog, dit was een 

misverstand van Djurre en Ids. Ik vind een groot veld veel leuker dan een  



  

 

klein veld, want we hebben nu veel meer overzicht en we spelen meer met 

elkaar. Hier moet je de bal wel afgeven anders red je het nooit. Ik ben 

hartstikke blij met mijn positie (laatste man) en om aanvoerder te zijn. 

Djurre v/d Woude 
 

 

Heerenveense boys-Oldeboorn F1 
We hebben tegen Heerenveense boys  gespeeld. Danielle  en  Kiran  hebben 

voor het eerst mee gespeelt. De eerst helft toen we aan het spelen waren had 

Erik en toen had ik geskoort. 2 - 4 stond het in de pauze. toen hebben we 

niet meer geskoort. En toen hebben we verloren met 11-2. en toen  hebben 

we penalties gedaan   en ik heb geskoort bij de penaltie  TIEMEN 

JELSMA    
 

 Gorredijk F3-Aldeboarn F1  zaterdag 1-10-2011 12 uur  
De wedstrijd was heel spanend wij waren  veel beter  

dan hun en hebben vaak op het doel geschoten.  

Maar de keeper van gorredijk hield alles tegen.  

Het was heel warm , ik kreeg bijna een hart aanval.  

Maar we hebben met 2=0 verloren. 

Onze nieuwe yell is:  “vv Aldeboarn, winne finne wy gewoan”!  

Groeten Job Veenstra 

 

Geen verslag ontvangen 
Oldeboorn C1  - FVC C2 

Oldeboorn 2  - Akkrum 2   

Oldeboorn 2  - SWZ 4   

Oldeboorn 3  - CAB 3   

Oosterlittens C2 - Oldeboorn C1  

Oldeboorn D1  - Oudehaske D2  

Aengwirden E1  - Oldeboorn E1  

Oldeboorn F1  - Tijnje F1   

SWZ 5   - Oldeboorn 2   

GAVC 5  - Oldeboorn 4   

Oldeboorn 1  - Gorredijk 1 

 

 



  

 

Voetbalhumor 
Bij elke club is er wel een speler die garant staat voor een geintje. 

Bij Roda JC is het Marcel Meewis die deze rol met verve vervult. Zijn 

levensmotto staat op zijn rug getatoeëerd: Carpe diem, pluk de dag. Zo liet 

hij gisteren zijn medespeler Pa Madouh Kah, alleen gehuld in het slipje van 

zijn vriendin,  een rondje rennen op sportpark Kaalheide na een gewonnen 

weddenschap. Vorig jaar stak hij vuurwerk af in het kleedlokaal waardoor 

het brandalarm werd geactiveerd en de brandweer uitrukte. Tijdens een 

trainingskamp in Turkije heeft Marcel ooit in mijn shampoo geürineerd. 

Mijn kapsel werd er niet beter op en de geur was niet te harden.   
Bij VVV-Venlo is Ken Leemans de lolbroek. Ooit zette hij een paar 

voetbalschoenen van een medespeler in een emmer water in de diepvries 

om ze de dag erna voor de training terug te plaatsen met een briefje: koud 

hè. Bij Bayern München plakte Mark van Bommel drie Adidas strepen op 

de nieuwe cowboylaarzen van chagrijn Oliver Kahn. Om zich vervolgens 

snel uit de voeten te maken. Zelf was ik ook nooit vies van een lolletje. Bij 

VVV-Venlo leerde ik Babangida Nederlands. Goodmorning manager 

vertaalde ik naar goedemorgen klootzak. Toen vervolgens de alom 

gerespecteerde manager Wiel Teeuwen binnenkwam begroette Babangida 

hem op de juist geleerde wijze. Bij Roda JC werd „Baba‟ door de politie 

aangehouden omdat hij geen geldig rijbewijs voor Nederland had. Ik vroeg 

hem of hij wel in het bezit was van een geldig fietsbewijs? Nadat de rest 

van de groep hem hiervan overtuigd had meldde Baba zich bij het 

politiebureau voor een fietsbewijs. In mijn periode bij Nec waren er nog 

geen elektronische wisselborden. Ik werd echter steeds een kwartier voor 

tijd gewisseld tot mijn frustratie. Ik besloot daarom voorafgaande aan de 

wedstrijd het bord met mijn nummer 9 te verstoppen. Uiteindelijk verliet ik 

met een lach het veld omdat ze me wisselden met een omgekeerde 6. Bij 

Hennie Spijkerman, nu assistent trainer van Ajax, heb ik ooit het 

cassettebandje met een conditietest in een la gevonden. Ik besloot om er 

vanaf stap 6, het moment dat deze shuttle run test zwaar wordt,  leuke 

muziek over op te nemen. Toen wij als spelers vervolgens enkele weken 

later bij stap 6 de polonaise liepen op de tonen van “Sjeng oan de geng” 

werd Spijkerman woest op mij. Ik kreeg een boete, straftraining en ik moest 

mij melden bij het bestuur. Ik heb beterschap beloofd al zal humor voor mij 

altijd belangrijk blijven. Zoals humor ook altijd een belangrijke rol inneemt 

bij een voetbalploeg op weg naar succes.  

 



  

 

Interfjoetje 
Naam:Arjen van der Bij 

Geboren: 5 april 1993 

Speelt in:2e 

Gespeeld in: Alle jeugd elftallen en het 2e 

Roken/alcohol: Alleen bier!! 

Kan sex voor de wedstrijd:Ja 

Beste boek:Lord of the Rings 

Beste film:All Stars 

Beste acteur en/of actrice:Nelly Frijda (Ma Flodder) 

Lievelingskost:Lasange 

Hobby,s:Muziek en vrienden 

Mooiste man en/of vrouw:Chantal Janzen 

Favoriete club:Ajax 

Favoriete speler:Eriksen 

Beste trainer:Jose Mouriniho 

Slechtste trainer: Johannes van der Wal 

Welke club wordt dit jaar landskampioen:Ajax natuurlijk, Leidsche 

plein here we cum 
Favoriete televisieprogramma:KRO kindertijd 

Favoriete televisie presentator:Jack van Gelder 

Kwal van de televisie:Albert Verlinden 

Favoriete muziek:Alle muziek die je zelf kunt ook kunt spelen.  

Favoriete andere sport:Wielrennen 

Onderschatte voetballer:Manolev 

Overschatte voetballer:Bas Dost 

Hoogtepunt:Elke gondelvaart is een hoogtepunt voor mij 

Dieptepunt:Ken ik niet, altijd positief blijven!! 

Beste krant/tijdschrift:Voetbal International en Donald Duck 

Een hekel aan:Moet ik maar niet openbaar maken. 

Bewondering voor:Mensen die op tijd komen… 

Kwal van de voetballerij:Lucio 

Wie zou je weleens willen ontmoeten:Kadaffi, dan zal ik het hem 

eens flink duidelijk maken (lul) 
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Mensen die ik niet ken 

 



  

 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub:Robin Faber (krijgt hij 

weer veren in zijn reet, vind ie lekker) 
Voetbal is: voor alle mannen die ook op zondag hun plicht niet uit 

de weg gaan. Voor wie geen ochtend te vroeg is, en geen dag te min. 

Mannen die hun energie ten dienste stellen van de ploeg. Die hun 

vrouw graag zien, maar de bal soms nog liever. Mannen die nog 

weten waar hun kruisbanden zitten, en ook die van de tegenstander 

weten te vinden. Mannen voor wie elke tegenslag een nieuw begin 

betekend. En ook als zouden ze soms liever blijven liggen, elke 

zondag staan ze er samen! Voor de ploeg, voor de vriendschap en 

voor de smaak van de overwinning!  

Wat je verder altijd al kwijt wou: Begin de dag met een dansje, 

begin de dag met een lach, want wie vrolijk kijkt in de morgen, die 

lacht de hele dag! 

 

 
Goede raad is soms niet duur.... 

Een ieder heeft weleens een reparateur nodig, het zij voor uw t.v.,  

waterleiding, geiser of licht. Altijd door de achterdeur binnen laten , anders 

... moet U voorrij kosten betalen. 

 

 



  

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand september 843 keer 

bezocht. Maar liefst 444 personen waren hier 

verantwoordelijk voor. De bezoekers kwamen uit behalve 

natuurlijk Nederland, uit Canada, Belgie maar zelfs ook uit 

Rusland. 

 

Kleurplaat 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 8 oktober 

Oldeboorn C1  - Aengwirden C1 11.00 

Flevo Boys D9M - Oldeboorn D1  09.00 

Heerenv.B. E4M - Oldeboorn E1  12.10 

Oldeboorn F1  - Joure F4  09.00 

Zondag 9 oktober 

Oldeboorn 1  - Aengwirden 1  14.00 

Nicator 3  - Oldeboorn 2  11.00 

Renado 4  - Oldeboorn 3  14.00 

Zaterdag 15 oktober 

GAVC C2  - Oldeboorn C1  10.30 

Oldeboorn D1  - Stanfries D2  11.00 

Oldeboorn E1  - Gorredijk E2  10.00 

Joure F3  - Oldeboorn F1  09.00 

Zondag 16 oktober 

Renado 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2  - Mildam 2  12.00 

Oldeboorn 3  - LSC 6   10.30 

Oldeboorn 4  - Joure 4  10.00 

Zondag 23 Oktober (inhaal/beker) 

Oldeboorn 1  - Trynwalden 1  14.00 

RES 3   - Oldeboorn 4  14.30 

 

 

P.P. van der Feer bokaal 

R.van Kalsbeek  Derde12 

J.W. Boschma   Derde 7 

D.H. Akkerman  Eerste 6 

P. Poepjes   Vierde 6 

K. Hartmans    Eerste 5 

S. Veenstra   Derde 5 

W. Huisman Wzn Eerste 2 

J. Meijer   Derde 2 

Joh. Tijsma   Derde 2 

A. Faber   Vierde 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 

A.Bergsma   Tweede 1 

R. Crone   Tweede 1 

R.van Roeden   Tweede 1 

A.Watzema   Derde 1 

M. Antonissen    Vierde 1 

W. v/d Brink   Vierde 1 

S. Oosterbaan   Vierde 1 

  



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

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 


