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Jaargang 52 nummer 4 

Furieuze voetbalfan vergeven 

Twee Roemenen die op een haar na verpletterd werden door de tv van hun 

bovenbuurman, hebben verklaard hem niet aan te zullen geven bij de 

politie, omdat ze zich zijn daad wel konden voorstellen. 

De buurman in kwestie, de 43-jarige Ghita Axinte uit Pascani, legde uit dat 

hij zo kwaad was op het nationale elftal na hun 0-1 verliespartij tegen de 

Tsjechen. dat hij zijn tv greep en het ding met een boog het raam uit wierp. 

Het scheelde maar weinig, of het apparaat was terechtgekomen op Radu 

Demergiu en zijn broer, die de wedstrijd bespraken op het ondergelegen 

balkon. "Eerst stond ik verbijsterd te kijken," alsdus Radu. "We hadden 

wel dood kunnen zijn. Maar toen de buurman uitlegde dat hij net de 

wedstrijd had zitten kijken, begreep ik het volkomen." 

"Wij hadden ook zitten kijken, en waren eveneens furieus." 



  

 

Kopy inleveren voor  8 november 

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 28 oktober    Ledenvergadering 

Zondag 8 januari    Douwe Venema toernooi 

Zaterdag 20 april 2013    90 jarig jubileum  

 

 
 

AGENDA 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 2010 

4. Jaarverslag seizoen 2010/2011     

5. Financieel jaarverslag 2010/2011     

6. Vaststellen begroting seizoen 2011/2012 

7. Verslag kascommissie  (August F. Pieter P. Klaas H.)  

8. Benoeming kascommissielid Aftredend:  August Faber 

9. Jaarverslag jeugdcommissie 2010/2011  

10. Bestuursverzaken 

1. Aftredend en niet herkiesbaar: Binne Oosterbaan 

(penningmeester) 

Er hebben zich tot op het moment van opstellen van deze 

uitnodiging geen kandidaten aangemeld!! Kandidaten kunnen 

zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering alsnog 

aanmelden bij het bestuur. 

Zie voor verdere informatie het clubblad, jaargang 52 nummer 

3. Stand van zaken nieuwbouw kantine. 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

 

UITNODIGING voor de Algemene ledenvergadering op 

28 oktober 2011 in de kantine om 21:00 uur 
 

Het jaarverslag 2010/2011 en het  financieel jaarverslag liggen  een half uur 

voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine 



  

 

Verslag algemene ledenvergadering VVO op 15 oktober 2010. 
Afgemeld: Haaije van der Heide Aanwezig volgens presentielijst: 38 personen 

 

1. Opening 
Voorzitter Jan Nijdam opent de vergadering. Hij stelt het vrijwilligersschap 

bij de vereniging aan de orde. Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te 

vinden voor bijvoorbeeld kantinedienst. Kunnen de leden verplicht worden 

vrijwilligerswerk te doen? De aanwezigen zijn unaniem van mening dat het 

lidmaatschap van de vereniging niet vrijblijvend is en het dus 

vanzelfsprekend is dat je wat doet voor de club. Jan meldt dat er sprake is 

van samenwerking met andere verenigingen. Bijvoorbeeld Akkrum dat een 

probleem heeft om alle jeugdteams te laten spelen. In 2013 bestaat VV 

Oldeboorn 90 jaar. Er wordt een jubileumcommissie samengesteld. 

De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen relevante stukken. Wel meldt Jan Nijboer zich met een verzoek 

aan de VVO om vrijwilligers te leveren voor assistentie in de feesttent 

tijdens de Gondelvaartfeesten. Het gaat om ongeveer 30 personen en het 

zou de club zo‟n duizend euro kunnen opleveren. Nadere uitwerking volgt 

en definitieve besluitvorming hierover volgt in februari 2011.  

3. Notulen ledenvergadering 2009 
Bij punt 7 staat vermeld dat Jan van de Woude als kascommissielid  is 

afgetreden. Dit moet echter zijn Sibbele de Roos. Verder zijn er geen  

redactionele en/of inhoudelijke op- of aan-merkingen. 

4. Jaarverslag seizoen 2009/2010 
Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

5. Financieel jaarverslag 2009/2010 
Een goed jaar met een mooi positief resultaat van € 6700. Het 

aangescherpte inkoopbeleid (kantine) werpt vruchten af, want de marge is 

behoorlijk gestegen. Ook heeft mogelijk de discussie in de vorige 

ledenvergadering over het al dan niet te tolerante afrekenbeleid bijgedragen 

aan dit resultaat, in die zin dat de kantinebezoekers daarin hun 

verantwoordelijkheid nemen. De bijdragen van de Club van 50 worden 

gebruikt voor bepaalde investeringen. Niet bestede gelden worden 

gereserveerd. Het positieve resultaat zal worden gereserveerd voor 

nieuwbouw kantine. 

6. Begroting 2011/2012 
De begroting 2011/2012 geeft geen aanleiding tot discussie en wordt aldus 

vastgesteld. 

 



  

 

7. Verslag kascommissie 
Pieter Poepjes en  Jan van der Woude hebben de boeken gecontroleerd. 

“Klopt wol aardig” aldus de heren. Met andere woorden de boeken zijn 

akkoord bevonden en de penningmeester wordt decharge verleend. 

8. Benoeming kascommissielid 
Klaas Hartmans neemt de plaats van Jan van der Woude in de 

kascommissie over. 

9. Jaarverslag jeugdcommissie 2009/2010 
Een mondeling verslag. Een redelijk seizoen. Geen kampioenen. Wel zou 

het niveau van de trainingen omhoog moeten. De conclusie: it giet wol 

knap. 

10. Bestuurszaken. 
Dit keer zijn er geen aftredende bestuursleden. Wel moeten we er rekening 

mee houden dat er daarna jaarlijks bestuursleden zullen aftreden, te 

beginnen in 2011 met Binne Oosterbaan. Kantine nieuwbouw. Gekeken 

wordt naar de mogelijkheden om dit als leerproject  te benutten.  

11. Rondvraag 
Enkele punten die aan de orde komen: 

B-veld (met verlichting): kan daar een vaste of standaard afzetting 

gerealiseerd worden? 

Ballen/wedstrijdballen blijvend aandachtspunt. 

Training op het B-veld is niet toegestaan! 

Roken in de kantine: mag niet! Gezamenlijke verantwoordelijkheid! 

Er wordt gewerkt aan de aanschaf  van een nieuwe repromachine, mogelijk 

samen met de Tuorkemjitter. 

Aldeboarn, september 2011/H. van der Wal. 

 

  



  

 

Laatste oproep 
Nog een paar weken en dan zit de VV Oldeboorn zonder penningmeester! 

Ondanks diverse malen een oproep in het krantje is het ons nog niet gelukt 

om een kandidaat te vinden, en heeft zich nog geen vrijwilliger bij het 

bestuur gemeld om deze taak op zich te nemen. Ik ben bijzonder 

teleurgesteld dat niemand deze taken wil overnemen, zonder vrijwilligers 

kan een club als VV Oldeboorn niet draaien. Dus nu een laatste oproep, wij 

zoeken een penningmeester die de dagelijkse financiële beslommeringen 

van de VVO op zich wil nemen. Dit betreft de betaling van de nota‟s, 

uitschrijven en innen sponsor- en overige nota‟s, incasso contributies en 

donateurs, afstorten kasontvangsten bij de bank en overige lopende 

financiële zaken. Ik ben in eerste instantie nog bereid om eventueel de 

financiële administratie te verzorgen en de  jaarrekening en de  begroting 

samen te stellen. Mochten wij geen opvolger vinden dan zijn wij 

genoodzaakt om alle werkzaamheden uit te besteden aan een 

administratiekantoor, deze kosten zullen middels contributieverhoging 

doorbelast moeten worden, omdat  gezien de resultaten van VVO er geen 

ruimte is om dit uit de lopende exploitatie te betalen. En tot slot, allemaal 

hebben we het druk etc. etc. etc., maar dit mag en kan geen reden zijn om je 

niet  in te zetten voor je vereniging. Gelukkig zijn er altijd wel vrijwilligers 

maar het wordt steeds moeilijker en moeizamer om de mensen  “yn het 

spier” te krijgen. 

Er moet toch wel iemand binnen de vereniging zijn die bovenstaande 

werkzaamheden op zich wil nemen? 

 

 
"De enige angst die ik nog over heb, is mijn angst voor haaien. Ik ben 

dol op het strand, maar ik ga nergens ter wereld in zee. Zie altijd 

vinnen. Ruud probeert me gerust te stellen door uit te leggen dat ze 

niet voorkomen in de Noordzee. Maar ik denk dan: die haaien 

hebben toch geen kaart bij zich?" 

Estelle Gullit, vrouw van Ruud  

 

 

 



  

OVERZICHT 
Na een zware verhuizing van de “Matrassenkoning van Aldeboarn” 

afgelopen weekend is het nu weer hoog tijd voor het overzicht (dat 

kan tenminste zittend worden afgehandeld). Oldeboorn 1 kan het 

juiste spoor maar niet vinden. Winnen ze 2 weken terug nog met 1-0 

van Aengwirden, een week later kunnen ze daar dan toch weer geen 

vervolg aan geven. Renado was afgelopen zondag met 4-0 veel te 

sterk. Ondanks het steeds weer van stal halen van “de oudjes” uit het 

3
e
 en 4

e
, blijft het beoogde resultaat toch duidelijk uit. Misschien is 

het inmiddels wel de hoogste tijd om definitief voor de jeugd te 

kiezen. Ik ben echter geen profeet, en bezoek daarnaast ook te weinig 

wedstrijden om een keihard oordeel te vellen, maar dat het roer 

misschien toch enigszins om moet lijkt mij wel duidelijk. Komende 

zondag heeft het vlaggeschip een uitgelezen kans om het geschonden 

blazoen weer iets op te poetsen. In een bekerwedstrijd thuis tegen VC 

Trynwalden heeft men niks te verliezen. Lekker vrijuit spelen, maar 

wel met de juiste wedstrijdinstelling, en een verrassing kan zo op de 

loer liggen. Het opgebouwde vertrouwen kan men dan een week later 

omzetten in een klinkende thuisoverwinning op MKV. Eind oktober 

is men gewoon weer middenmoter, en begin november wordt de 

opmars naar boven ingezet. Op zondag 6 november mogen ze eerst 

aanschouwen wat de concurrentie doet. Men is dan nl. vrij. 

Oldeboorn 2 heeft zowaar de eerste overwinning in de tas. Op 9 

oktober j.l. werd Nicator 3 in eigen huis met maar liefst 2-6 

verslagen. Echter ook deze ploeg kan daar dan de volgende week 

geen vervolg aan geven. De thuiswedstrijd werd afgelopen vrijdag bij 

kunstlicht in Aldeboarn kansloos verloren met 0-3. Toch wel 

enigszins een tegenvaller. Bij winst was Oldeboorn Mildam op de 

ranglijst gepasseerd. Het mocht echter niet zo zijn. Komend weekend 

een vrije zondag, en dan de week erop gewoon knallen bij Bakhuizen 

3. Een week later komt Frisia 6 om 12.00 u. op bezoek. Gezien de 

stand op de ranglijst liggen in beide wedstrijden wel mogelijkheden. 

Oldeboorn 3 weet ook weer wat verliezen is. Werd er tegen Renado 

3 nog met 13-3 gewonnen, een week later was men volslagen 

kansloos tegen Renado 4. Het werd maar liefst 6-0. Afgelopen 

zondag konden ze van deze schrik bijgekomen, aangezien LSC niet 

voldoende spelers op de been kon brengen en de wedstrijd  



  

 

vroegtijdig werd afgelast. De koppositie is nog wel steeds in handen 

van onze jongens. Zondag a.s. mogen ze nog een keer met moeder de 

vrouw op familiebezoek, aangezien er geen wedstrijd staat gepland. 

Een week later kunnen ze dan volledig uitgerust en messcherp aan de 

onvervalste derby in Akkrum beginnen. Aanvang 10.00 u. Een week 

later gaat Langweer 2 op de slachtbank in Aldeboarn. Kortom succes 

verzekert. Oldeboorn 4 heeft de smaak inmiddels ook goed te 

pakken. Stiekem zijn ze inmiddels gewoon ff koploper….Dit na 2 

verdienstelijke overwinningen op resp. Aengwirden en Joure. Zij 

mogen zondag a.s. wel de wei in, en wel om 14.30 u. in Bolsward 

tegen RES 3. Een week later gaat dan de reis naar Sneek, waar ze de 

huidige nummer 2, SWZ 7 gaan bestrijden. Op 6 nov. komt Irnsum 

langs in Aldeboarn. Kortom een zwaar programma voor “The 

Oldies”. De komende vrijdagen maar niet te scherp trainen, om te 

voorkomen dat de spieren zondag nog “strak” staan…..Oldeboorn 

C1 blijft volop meedoen om de koppositie. De laatste 2 wedstrijden 

werden ook weer keurig in winst omgezet. Aengwirden (5-2) en 

GAVC (0-4) bleven met legen handen achter. Een 2
e
 plaats is 

momenteel hun deel. Komende zaterdag gaat de reis naar 

Scherpenzeel/Munnekeburen om daar VWC een poepie te laten 

ruiken. Ik verwacht zeker een overwinning. Een week later volgt een 

lastiger wedstrijd. Thuis tegen de nummer 3 van de ranglijst, DWP, 

zal lastig worden. De week daarop mogen ze even genieten van een 

vrije zaterdag. Oldeboorn D1 gaat inmiddels ook als de brandweer!! 

In en tegen Flevo Boys uit Emmeloord werd met 0-4 gewonnen en 

een week later werd Stanfries uit Appelscha volledig onder het gras 

gewerkt met maar liefst 9-1. Dan is het natuurlijk logisch dat je na 

zo‟n flitsende overwinning even een weekje vrij krijgt van Bobo‟s 

van de KNVB. Op 29 oktober gaat men een lastige uitwedstrijd 

tegemoet tegen Sport Vereent uit Oldeberkoop, terwijl een week later 

HJC op bezoek komt. Ik ga ‟s van 4 puntjes uit, lijkt me redelijk. 

Oldeboorn E1 laten de toeschouwers enorm genieten van wel zeer 

doelpuntrijke wedstrijden. Nu de doelpunten nog even aan de juiste 

kant erin schieten, en het Boarnster publiek is helemaal niet meer te 

houden. Tegen Heerenveense Boys werd het 10-6 en Gorredijk was 

met 2-5 te sterk. Zaterdag nog even uitrusten van de herfstvakantie 

om dan een week later te vlammen in en tegen Akkrum om 11.30 u.  



  

 

De week daarop krijgt Langezwaag het heel moeilijk in Aldeboarn. 

We rekenen weer op veel doelpunten en spectaculaire wedstrijden. 

Oldeboorn F1 doet wat betreft het spelen van doelpuntrijke 

wedstrijden in z‟n geheel niet onder voor de E-pupillen. Echter ook 

hier vallen ze nog iets te vaak aan de verkeerde kant. Joure F4 was 

met 2-7 te sterk, en Joure F3 was met 13-1 net iets scherper voor de 

goal. Niet getreurd, komende zaterdag vrij en dan een week later 

Heerenveen even laten zien wie hier de sterkste is. De week daarna 

mogen jullie alweer uitrusten…..overigens kwam mij wel ter ore dat 

jullie blijven lachen, en dat dat niet komt omdat het gras onder jullie 

oksels kietelt….Allemaal weer veel wijsheid gewenst. 

 

P.P. van der Feer bokaal 

  
R.van Kalsbeek 12 

J.W. Boschma  7 

P. Poepjes  7 

D.H. Akkerman 6 

S. Veenstra  6 

A. Faber  6 

K. Hartmans   5 

E. Ashur  3 

W. Huisman Wzn 2 

R.van Roeden  2 

R. Crone  2 

J. Meijer  2 

Joh. Tijsma  2 

 

 

 

 

S. Bangma  1 

T. Tjoelker  1 

H. Dekker  1 

R. Faber  1 

A. Hobma  1 

A. Huisman  1 

Joh. Nijdam  1 

R. Poepjes  1 

A.Bergsma  1 

A.Watzema  1 

M. Antonissen  1 

W. v/d Brink  1 

S.Klitsie  1 

S. Oosterbaan  1 

  

Hoe herken je een ADO Den Haag supporter? 

Groen sjaaltje, gele tanden. 

 



  

 

Uit de krant 26 mei 1956 
F.V.B.-elftal te Warffum tegen G.V.B. 

Op het terrein van de voetbalvereniging Warffum (Gr.) wordt op 3 juni een 

wedstrijd gespeeld tussen het elftal van de Groninger Voetbal Bond en het 

FVB elftal. Het laatste elftal is als volgt samengesteld. Doel: W.Kuitert 

(Zandhuizen). Achter: B.de Vries (Akkrum) en  

K.Menger (Sport Vereent). Midden: P.Zwart (Warga), B. Poiesz (DIOW) 

en K. Koopstra (ODV). Voor: Roel Wuite (Oldeboorn), Hein Piersma 

(Oldeboorn), W.v/d Ploeg (Bakkeveen), B.de Jong (DTD) en G.Bijlsma 

(DTD). Reserve zijn: A.Postma (ODV). L. Brouwer (Mildam), Bouke 

Stremler (Oldeboorn), A.Brouwer (Langezwaag) en A. Minkes 

(Sportclub. 

 

5 juni 1956 
FVB verliest met 5-3 van GVB te Warffum 

Zondag werd in Warffum een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de elftallen 

van de Groninger eb Friese Voetbal Bond. De Groningers wonnen tenslotte 

met 5-3 en verdiend, maar de Friezen stonden bij rust nog met 2-1 voor. Bij 

Friesland speelde vooral Piet Zwart (Warga) als rechtshalf  een goede 

wedstrijd, terwijl keeper Postma (ODV) zich tevens zeer goed weerde. 

Friesland kwam met 2-0 voor door doelpunten van Bijlsma (DTD) en Hein 

Piersma (Oldeboorn), maar nog voor rust bracht de Vries (Farmsum) de 

stand op 1-2. Na rust was Groningen het sterkste. Door Mulder (Usquert), 

Kuiper (Farmsum) en nogmaals Mulder werd het 5-2, waarna tenslotte de 

Jong (DTD) de eindstand op 5-3 bracht. Na afloop was er een gezamelijke 

maaltijd, waar o.a. burgemeester W.J.Geertsema het woord voerde. 

 
Eindstand 1955-1956 1e klasse B 

01 Oldeboorn   18-32 68-23 

02 Bakkeveen  18-27 49-29 

03 ODV   18-24 41-27 

04 Nieuweschoot  18-20 34-28 

05 Mildam  18-17 37-39 

06 Gersloot  18-17 25-28 

07 Sport Vereent  18-16 36-46 

08 Udiros  18-13 29-29 

09 Oosterstreek  18-13 33-49 

10 Langezwaag  18-1   20-74 



  

 

 
Het eerste elftal van de voetbalvereniging Oldeboorn is dit seizoen eerst 

afdelingskampioen 1e klasse FVB en daarna – ongeslagen nog wel 

kampioen van Friesland geworden. Ook het tweede elftal behaalde het 

afdelingskampioenschap en die klinkende successen onder tamelijk 

moeilijke omstandigheden – het huidige speelveld is een noodoplossing 

totdat het nieuwe sportterrein bespeelbaar is  –  zijn aanleiding om eens iets 

uit de geschiedenis van de vereniging op te halen. De voetbal begon hier in 

1923 te rollen. Althans in dat jaar en wel op 15april werd de eerste 

Boarnster voetbalclub opgericht. Het publiek vond er in het begin eerlijk 

gezegd niet veel aan. ,,Dat schoppen tsjin sa'n bal wie einliks mar hwat in 

nuver spul. Stikkene skonken, dêr soe it wol op útdraeije". Maar de jeugd 

ging door met schoppen tegen een bal en een jaar na de oprichting trad de 

jonge vereniging toe tot de Friese Voetbalbond. In het begin ging de weg 

niet over rozen. Eenmaal, in 1928, kwam Oldeboorn dicht bij het 

afdelingskampioenschap 3e klasse, maar Gorredijk 3 ging tenslotte als 

eerste over de streep. En toen werd in het begin van de dertiger jaren de 

oud-Frisiaan Anton Dalhuysen trainer. Voor de vereniging is dat van grote 

betekenis geweest, want deze enthousiaste en bekwame oefenmeester 

voerde het spelpeil zodanig op, dat in het seizoen 1934-'35 het eerste en 

tweede elftal en ook de aspiranten afdelingskampioen werden. Alle drie 

ongeslagen. Geen wonder dus, dat men nu nog altijd vol lof spreekt over de 

periode-Dalhuysen. Die trainer heeft later Heerenveen nog tot mooie 

successen geleid, maar is helaas jong overleden. Het eerste van Oldeboorn 

ging dus over naar de 2e klasse FVB en direct ging de vlag weer in top, met 

promotie naar de le klasse, In het seizoen 1936-'37 werd daarin de eervolle 

tweede plaats bereikt, een uitstekend debuut dus, dat een jaar later werd 

gevolgd door het afdelings-kampioenschap. Van overgang naar de KNVB 

kon helaas geen-sprake zijn, omdat het terrein niet aan de door de landelijke 

bond gestelde eisen voldeed. Nog mooier waren de successen in 

het seizoen 1938-'39. Opníeuw werd, OIdeboorn I afdelingskampioen 1e 

klasse FVB, maar tevens ook triumfator in de bekerwedstrijden. Toen 

kwam de oorlog en de misère. Die horen nu eenmaal bij elkaar, 

onverschillig op welk terrein. In de nood-competitie 1940-'41 moest 

Oldeboorn de eer laten aan de buren uit Akkrum. Spoedig echter was 

onderduiken belangrijker dan voetballen. Na de bevrijding echter wierp de 

jeugd zich weer op de sport. Opbloei van de voetbalsport in Oldeboorn leek 

vrijwel zeker, maar helaas kwam er een nieuw obstakel: van het sportterrein 

moest de helft worden afgestaan voor de aanleg van een brede 

 



  

 

 

verkeersweg ten zuiden van het dorp. Het zou er donker voor de Boarnster 

voetballers hebben uitgezien als niet de heren gebroeders T. en H, Koldijk 

een stuk land aan de weg naar-Nijbeets gratis ter beschikking hadden  

gesteld. Zeker, het was en bleef een nood-oplossing, maar dat sympathieke 

gebaar heeft de voetbalvereniging Oldeboorn voor ondergang behoed. 

Mogelijk zullen die jaren op dat veld nog eens worden geboekstaafd als de 

Tabe & Hielke periode. Men moest na de oorlog van onderen af beginnen. 

Even was het een vallen en opstaan, in 1953 volgde degradatie naar de 2e 

klas, maar het verloren terrein werd heroverd en 'thans staat Oldeboorn fier 

aan de top van het lagere voetbal in Friesland. Waarmede is bewezen, dat 

zelfs onder moeilijke omstandigheden een vereniging met veel goede wil 

nog tot ontwikkeling kan komen. Het recht om te promoveren naar de 

KNVB heeft Oldeboorn weer, maar helaas is het prachtige nieuwe 

sportterrein vlak bij het dorp voor de aanleg – waarvan men het 

gemeentebestuur heel dankbaar is - nog niet bespeelbaar. Maar eens zal de 

levenskrachtige voetbalvereniging Oldeboorn zeker haar intrede doen in de 

KNVB. 

(De titel werd behaald in de thuiswedstrijd tegen Bakkeveen middels een 5-

2 overwinning gespeeld 15 april 1956. De volgende spelers waren in die 

wedstrijd basisspeler: Wiebe Meester (k), Pieter de Leeuw, Jan Nieuwland, 

Broer Piersma, Bouke Stremler, Marten Meester, Roel Castelein, Piet 

Goerres, Hein Piersma, Jelke Bethlehem en Arie Castelein,  redaktie.) 

 

Kampioenschap van Friesland 

Oldeboorn  - Houtigehage 2 2-0 

Oldeboorn - Akkrum  1-0 

Oldeboorn - Freno 2  5-1 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Verdiende overwinning  Aldeboarn 

Aldeboarn. Na de zeperd vorige week tegen Nieuweschoot stond de 

thuiswedstrijd tegen Aengwirden in het teken van  eerherstel en drie punten 

pakken om de aansluiting op de middenmoot te behouden.  Klaas Hartmans 

voegde zich deze week ook bij het rijtje geblesseerden zodat we een paar 

omzettingen moesten doen. Anno ging naar de spits, Johannes kwam 

centraal te staan, pruikje ging naar de half, Robin naar de back en good old 

Pieter kwam er centraal bij achterin. Voor de wedstrijd werd alles goed 

doorgesproken om zo de uitvoering tot een goed einde te brengen. Waar het 

de laatste weken aan ontbrak was vooral de  mentaliteit en het zich tactisch 

goed opstellen. Vandaar dat we vandaag ook met het makkelijkste systeem 

gingen voetballen namelijk, 4-3-3. Vanaf het fluitsignaal zat Aldeboarn er 

lekker kort op. Veel duels werden gewonnen en Aengwirden was er mee 

aan. Bij Aengwirden was er veel verwarring op het middenveld, wie pakt 

wie en wie schuift er door. Er was afgesproken om de tegenstander direct 

onder druk te zetten zodat deze gedwongen zouden worden de lange bal te 

gaan spelen. Dit slaagde prima, de laatste man en rechtsback kwamen vaak 

in de problemen door het doorstoren van de voorwaartsen van Aldeboarn.  

De prima spelende Robin Faber gaf een bekeken steekbal op Robert die met 

deze kans wel raad wist en zette zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. 

Aldeboarn wilde meer er zat agressie en gedrevenheid in de ploeg. Het 

gevoel van het moeten en willen winnen was duidelijk aanwezig, het moest 

vandaag gebeuren. Johannes Nijdam kreeg de bal op de midden en paste de 

bal goed door naar Douwe, laatsgenoemde had moeten scoren maar stuitte 

op de doelman van Aengwirden. Aengwirden stelde hier niet veel tegenover 

en kwamen amper in de 16 van Aldeboarn. Ze werden vaak afgetroefd in 

het duel of hun laatste pass was niet op maat en die dingen maken vaak het 

verschil in de wedstrijd. Even later werd een pegel van Johannes pruikje 

goed gepareerd door de keeper van Aengwirden. Aldeboarn bleef fel en 

duels winnen. Halverwege de eerste helft was daar een doorbraak van 

Aengwirden, Ronnie gaf de tegenstander een schouderduw en de 

scheidsrechter legde de bal op de stip, deze beslissing was volgens beide 

ploegen wel te zwaar maar ja, de man met de fluit! Ronnie Waringa ging 

achter de bal staan om deze binnen te schieten, maar daar was onze 

panneltykiller Dennis Faber die de prima inzet nog beter pareerde. Dit 

gaven de mannen van Geert Goerres een extra stuk vertrouwen. De eerste 

helft hadden we nog een paar schietkansen en daar hield het dan ook mee 

op. We hadden afgesproken zoveel mogelijk druk te houden op hun 

verdediging en te blijven voetballen met de inzet van de eerste helft. Motto 

was wel om de punten in Aldeboarn te houden en dan maar een keer met  



  

 

minder voetbal of gewoon een FVB balletje. De start van de tweede helft 

was prima waar we de laatste weken moeite mee hadden. Vaak werd de 

wedstrijd toen al beslist, maar dat was vandaag anders. We zaten er weer 

kort op en lieten hun niet voetballen. Aengwirden schoof Meindertsma een 

aantal keren door maar Aldeboarn had hier weinig moeite mee om dit af te 

stoppen. Echte kansen kreeg Aengwirden niet. De voorwaartsen van 

Aengwirden hadden het zwaar vandaar ook de wissel van Van Der Glas die 

totaal uit de wedstrijd werd gespeeld. Ook de gevaarlijke Boerstra (4 

sterren) kwam er vandaag niet aan te pas. Aldeboarn kreeg echter nog prima 

kansen via Anno Huisman, maar de keeper van Aengwirden was vandaag 

ook een sta in de weg. Aldeboarn ging wisselen, de prima spelende Robert 

Van Roeden moest wijken voor Robert Van Steinvoorn (4? Jaar). Robert S 

kwam erbij op de midden zodat we het beter op konden vangen. 

Aengwirden probeerde het wel maar het lukte ze gewoon niet. In het laatste 

stuk van de wedstrijd dacht Douwe Hein Akkerman nog even een 

terugspeelbal te doen om zo de rust nog wat te bewaren. Nou zeg, de bal 

was net hard genoeg zodat Dennis hem weg kon trappen. Akkerman kreeg 

een serenade over hem heen en die was terecht. Aengwirden kreeg in het 

laatst nog een tweetal corners. De eerste was de gevaarlijkste. De bal kwam 

hard en op klokkenspelhoogte de 16 binnen. De speler van Aengwirden 

schoot de bal prima binnen, maar daar stond onze Tom om deze weg te 

werken. Echter kwam deze bal weer bij een speler van Aengwirden die 

vervolgens ook een doelpoging deed en deze werd verwerkt door Wietse 

Huisman. Bijna nog 2 punten misgelopen maar dat zat deze middag dus 

eens een keer mee voor de mannen uit Oldeboorn met hun fantastische 

toren. De sfeer was prima en iedereen bedankt voor wat hij/zij deze middag 

voor de voetbalclub heeft betekend. Volgende week de uitwedstrijd naar 

Sint Niek (Renado)  Groet Douwe Hein Akkerman 

 

Oldeboorn een maatje te klein voor Renado. 
Na de overwinning van vorige week tegen Aengwirden hadden de 

Boarnsters weer wat aan zelfvertrouwen gewonnen en keek de ploeg vol 

goede moed uit naar uitwedstrijd in Sint Nicolaasga tegen Renado.  Trainer 

Geert Goerres stuurde dezelfde elf spelers het veld in die vorige week met 

veel inzet de punten hadden binnengehaald. De toen geblesseerde spelers 

Klaas Hartmans en Arnold Hobma keerden wel terug bij de selectie, maar 

begonnen op de bank. In de beginfase van de wedstrijd was het Oldeboorn 

dat de eerste speldeprikjes uitdeelde via de jongelingen Robert van Roeden 

en Ronnie Poepjes. Beide zagen hun inzet na een goede individuele actie 

tegen de paal belanden.  Renado begon na een kwartier wat beter in de  



  

 

wedstrijd te komen en trok het spel meer en meer naar zich toe, hoewel  er 

geen echt uitgespeelde kansen werden gecreëerd. Toch kwamen de Sint 

Nyksters uit een hoekschop na een klein half uur spelen op voorsprong.  Bij 

de eerste paal mocht een speler van Renado ongehinderd raak koppen, 1-0. 

Na deze treffer kreeg Renado wat meer rust in het spel en werd ook 

duidelijk dat de ploeg over meer voetballend vermogen beschikt dan de 

Boarnsters.  Bovendien gingen de Sint Nyksters zeer effectief om met de 

kansen, want de tweede kans van de wedstrijd was wederom raak. 

Oldeboorn viel met man en macht aan, maar in de tegenstoot werd de 

rechtsbuiten van Renado aangespeeld die met een slalom enkele Boarnsters 

te kijk zette en de bal uiteindelijk achter doelman Dennis Faber wist te 

krijgen, 2-0. Laatste man Pieter Poepjes moest zich vervolgens geblesseerd 

laten vervangen en Klaas Hartmans kwam voor hem binnen de lijnen. Tot 

de rust bleef de stand verder ongewijzigd. In de rust bleef Johannes 

Watzema in de kleedkamer achter en werd vervangen door Arnold Hobma. 

Oldeboorn moest op jacht naar een snelle aansluitingstreffer, maar kwam er 

in de gehele tweede helft totaal niet aan te pas. Bij de meeste spelers was er 

totaal geen geloof meer in een goed resultaat en dat was duidelijk te zien. 

Renado had het hierdoor niet al te moeilijk en wist steeds eenvoudig de 

vrije man te vinden. Het wachten was eigenlijk op de 3-0, en deze viel dan 

ook zij het vrij laat. Wederom bleken de Boarnsters kwetsbaar in de 

omschakeling en de razendsnelle linkerspits van Renado profiteerde 

daarvan, 3-0. In de slotminuten werd het op bijna identieke wijze  ook nog 

4-0. Vooral in de tweede helft was het verschil tussen beide ploegen 

aanzienlijk. Dat geeft aan dat Renado dit seizoen waarschijnlijk weer 

bovenin gaat meedraaien en Oldeboorn  op dit moment niet meer is  dan 

een degradatiekandidaat, die wekelijks keihard moet knokken om de punten 

te halen.  Juist op dat front lieten teveel spelers het tegen Renado lelijk 

afweten… Volgende week  spelen de Boarnsters voor de beker tegen 

Trynwâlden, waarna een week later het altijd lastige MKV`29 wacht. 

Wietse Huisman 

 

Nicator 3 – Oldeboorn 2 
Na vier nederlagen op rij, waarbij drie ervan maar net verloren werd, kreeg 

het 2e elftal van aldeboarn hoop toen ze hoorden dat er zondag een wat 

makkelijkere wedstrijd op schema stond. De tegenstander was Nicator 3 en 

ook dit team was puntloos en dus stond de druk hoog op de mannen van 

coach pijnlijder. Na een zware zaterdag nacht moest het mannschaft om 

09:45 vertrekken uit aldeboarn en dat viel niet bij iedereen in de smaak. 

Rond 10:30 stonden we op het veld, klaar om de eerste overwinning te  



  

 

pakken en met een trots gevoel naar aldeboarn te keren. Bij aftrap werd 

gelijk druk gezet door ons om een doelpunt snel te maken, dit leidde naar 

paar goeie kansen en mooie combinatie spel. Het was duidelijk voor het 

hele team dat hier de eerste punten gepakt moesten worden en dan was het 

raak. Rond de 20
e
 minut kwam Khilone aan vanaf de rechte kant en zag mij, 

Eyal (nr. 14 toevallig) vanaf de linker kant de spits positie in trekken, 

zonder te twijfelen gaf Khilone een perfect geplaatst voorzet  aan mij om 

het dan met links af te maken, 0-1. De tegenstander had ons spel een beetje 

door en besloot wat meer naar voren te spelen, dit resulteerde helaas in een 

tegen treffer rond de 30
e
 minuut en stonden wij weer op gelijke hoogte, 1-1. 

vol goede moed trapten wij weer af om dan weer een tegen treffer te 

incasseren na 5 minutjes. Deze 2-1 stand was niet verdiend omdat we veel 

meer kansen creëerden  en beter voetbal lieten zien maar dan.... zomaar uit 

het niets maakte onze spits Timboektoe (Tim) een fantastische actie en 

maakte het koelbloedig af, dit gebeurde gelukkig nog net voor rust en 

konden we met een gelijk spel de kleed kamer in. In de kleedkamer zat de 

sfeer er goed in en hadden we allemaal het gevoel dat we gingen winnen. 

Na een inspirerende speach van coach pijnlijder en een paar grapjes trokken 

wij weer het veld op. Tijdens de 2e helft lieten wij ons niet meer wijs 

maken en wisten we dat wij op basis van beter spel en goed samen werking 

dat wij hier snel moesten scoren om zo onze eerste over winning te 

realiseren. Na ongeveer 10 minuutjes te spelen kwam er dan eindelijk een 

goal en nog wel via onze coach op veld Siep. Na alweer een mislukte doel 

poging van khilonde, die het net maar niet kon vinden die dag, kaatste de 

bal terug van de keeper naar siep die het zo kon binnen tikken. Na de 2-3 

kreeg onze tegen stander het heel moeilijk en kwam nauwelijks aan 

aanvallen toe. Omdat onze spitsen wat moeilijkheden hadden met scoren 

besloot ik ook mee naar voren gaan, dit resulteerde in een doelpunt. Na een 

doelpoging van Timboektoe, die de bal al eigenlijk over de lijn tikte, kwam 

de bal terug in mijn voeten via de keeper waardoor ik er voor zorgde dat de 

tweede keer er wel in zat, 2-4.  Zoals Neeskens (Johannes v.d Wal) al in de 

pauze zei: het regende kansen, en zo was het dus ook in de 2e helft, 

uiteindelijk werd de 2-5 gescoord na een heerlijk steekpass van mij op 

Timboktoe die de bal zo op Ringo Star‟ z‟n voetje kon neer leggen. Toen 

iedereen er al bij neer legde bij 2-5  zorgde ik voor de 2-6 na een goeie pass 

van Asse.B (aaltsen) in de 16 meter gebied, passeerde ik mijn man om dan 

met een sliding de bal via de lat erin te zien gaan.  De eerste punten waren 

binnen en kon de mannschaft van coach pijnleider weer terug keren naar 

Aldeboarn met een opgeheven hoofd. Eyal Ashur 

 



  

 

Oldeboorn 3 – CAB 3 
Na een uitstekende seizoensopening met de 5-4 winst bij Black Boys, ging 

het in de tweede wedstrijd tegen CAB 3 ook weer verrassend goed met de 

mannen van het illustere duo Houseman and Hunter. Tegen het onbekende 

CAB uit Bolsward werd in een onderhoudende wedstrijd uiteindelijk met 6-

1 gewonnen. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat dit gebeurde 

tegen een ploeg die ongeveer de helft van de wedstrijd met een man minder 

speelde. De uitslag was ook niet geheel in overeenstemming met de 

krachtsverhoudingen, maar het 3
e
 heeft dit seizoen en behoorlijk scorend 

vermogen. Vorige week was René van Kalsbeek de grote man met 3 

doelpunten, nu was Siete met drie doelpunten (waarvan één beauty over een 

afstand van 40 meter) de man van de wedstrijd. Ook de terugkeer, na een 

blessure, van Jan Wiebren, wil ik niet onopgemerkt laten. Hij luisterde zijn 

rentree op met twee doelpunten. Gezien de eerste twee wedstrijden belooft 

het een leuk seizoen te kunnen worden. Er wordt af en toe heel aardig 

gevoetbald en met name de dreiging vanaf het middenveld en voorin zullen 

in mijn ogen nog wel de nodige punten op gaan leveren. Het puntenaantal 

na twee (gewonnen) wedstrijden staat ongeveer gelijk aan het aantal punten 

welke wij meestentijds pas in maart bij elkaar hebben gesprokkeld. Wij 

gaan dus ook vol goede moed het komende seizoen in, waarbij wij met een 

hoop plezier hopelijk nog de nodige punten zullen pakken.  Johan Tijsma 

 

Oldeboorn 3 terug op aarde 

Het mooie van competitievoetbal is dat alle teams ongeslagen aan de 

competitie beginnen. Het is echter voor weinig teams weggelegd om dit ook 

te blijven. Godenzonen, is een term die nog wel eens gebezigd wordt voor 

hen die hier meerdere wedstrijden toe in staat zijn. Oldeboorn 3 waande 

zich 4 wedstrijden tussen de sterren, maar keerde afgelopen zondag terug 

op aarde: Renado 4 was in St. Nic met 6-0 heer en meester. De kraker 

tussen de tot nu toe ongeslagen teams uit de reserve 6
e
 klasse 10 eindigde 

voor Oldeboorn 3 in een deceptie. Voor de wedstrijd was er zelfs sprake 

van heuse wedstrijdspanning: de resultaten uit de eerste 4 wedstrijden leek 

een zware druk op de manschappen te leggen. Coaches „Maaskantje‟ Wiebe 

J. en „Korbach‟ Marten H. hadden zich zelfs op de transfer markt geroerd 

en „talent‟ Gabe B. vastgelegd. In de eerste helft werd hem echter nog rust 

gegund, evenals „korter op de man‟ Albert N. en superstopper „ik sit yn‟t 

hea‟ Theo H.  In de eerste helft werd al snel duidelijk dat het niet een 

„walk over‟ zou worden, zoals de zondag ervoor, toen Renado 3 thuis met 

13-3 werd afgedroogd. Hier stond een tegenstander die gewend was te  

 



  

 

 

winnen, en voldoende kwaliteit in huis had om het ook Oldeboorn 3 lastig  

te maken. De thuisploeg had het overwicht, en Oldeboorn had moeite om 

het spel te maken. Er werden, onder druk, persoonlijke fouten gemaakt en 

er was veel balverlies. Desondanks wisten onze jongens de schade in de 

eerste 45 minuten te beperken tot 2-0, ondanks het al vroeg uitvallen van 

„ausputzer‟ Auke B. die, evenals voorgaande match, geplaagd werd door 

een dikke knie (alhoewel menigeen de andere knie even dik vond).  Deze 

ruststand zorgde bij Oldeboorn voor een ijzige stilte in de kleedkamers. Een 

enkele verdediger werd erop gewezen dat hij wellicht korter had moeten 

dekken, maar desondanks was „ik kin ek wol mei rjochts‟ Siete V. van 

mening dat het naar omstandigheden niet slecht ging. Het te statische 

middenveld, en het feit dat middenveld en voorhoede elkaar slecht wisten te 

vinden, had in combinatie met een verdediging die de tegenstander te 

gemakkelijk liet wegdraaien, er toch voor gezorgd dat er de 2
e
 helft een 

serieuze uitdaging wachtte. Door „de pingelaar‟ Tjitte de J. en „kutpass‟ 

Frans G. naar de bank te verbannen trachtte de leiding een kentering in de 

wedstrijd te forceren. Maar ondanks de tomeloze in zet van o.a. „the puck‟ 

Bas B. en „de lepel‟ Johan T. was de boarnster verdediging niet in staat om 

het St. Nic-ster offensief te stoppen. Ballenvanger „sille jim ek noch 

fuotbalje‟ Jeroen B. wist er nog enkele ballen sierlijk uit te werken, maar de 

teller bleef oplopen. Ook het feit dat „goalgetter‟ René van K. deze match 

droog bleef staan illustreerde het onvermogen van Oldeboorn. Daarnaast 

wisten „Watze‟ Arjen W. en „Toe no!‟ Jelco M., in tegenstelling tot  

voorgaande wedstrijden, ook geen spectaculaire combinaties tot stand te 

brengen. De schrik sloeg onze equippe nog eens extra om het hart toen 

„Casa de Ladrillo‟ Freerk S. een snoeihard schot op doel met zijn 

adamsappel trachtte te controleren. Na een blessurebehandeling, waarin de 

geblesseerde „ik bin wer begong, mar nei ien wedstriid al wer blesseard‟ 

Jorn K. zijn rentree binnen de lijnen maakte als verzorger, werd de strijd 

hervat.  Vier tegendoelpunten in de tweede helft brachten de eindstand op 

6-0. De simpele conclusie was: Ja, zo kan het ook . Gelukkig werd het 

verlies van het derde gecompenseerd door de overwinningen van zowel het 

1
e
 (1-0) als het 2

e
 (2-6). Het 4

e
 had de woensdag ervoor Aengwirden reeds 

het nakijken gegeven (0-1), Gefeliciteerd mannen! Volgende week wacht 

het derde de lastige klus tegen het 6
e
 van LSC 1890 thuis. Kunnen de 

gewaande godenzonen zichzelf herpakken, of is het vertrouwen teveel 

geknakt? Kom zondag a.s. om 10:30 uur naar het sportcomplex Oldeboorn 

en aanschouw het zelf! Frans Goerres. 

 



  

 
Oudega/HJSC C1 – Oldeboorn C1 

we moesten op 1 oktober tegen Oudega/HJSC voetballen. 

Om 8:45 moesten we bij de kantine zijn en dan op weg naar hommerts 

we kwamen aan maar we konden nog niet in de boxen dus we moesten  

nog een halfuur wachten. Eindelijk we mochten er in rustig omkleden  

en ondertussen vertelde Bouwe wat de opstelling was. na het omkleden  

gingen we ons intrainen . we konden maar 10 minuten opwarmen  

we begonnen met Jasper en Cornè op wissel. In het begin hadden wij  

steeds balbezit. maar zij kwamen er helaas een paar keer door de 

verdedeging. Maar met 1 mooi doelpunt door hun gemaakt  wel een goeie  

redding van mij, maar helaas zat de reabount er in. Tot de rust bleef het 1-0. 

In de tweede helft kwam Jasper en Cornè er in voor Hessel en Johannes. 

De eerste 10min. was het rustig aan beide kanten, maar na een kwartier  

maakte Cornè een mooie Goal door een èèn tweetje. In het laatste kwartier 

kreeg HJSC nog een corner maar door geklungel  van mij en de andere  

verdedigers ging helaas die bal het doel in.  

We hebben helaas verloren met 1-2 . groetjes Nick Bangma C1 

 

Oldeboorn C1- Aengwirden C1. 
Zaterdag 12coktober moest de c1 van oldeboorn het opnemen tegen 

aengwirdem. Om half 11 moesten we bij de boxen zijn en we moesten ons  

goed aankleden omdat het zou gaan regenen. De wedstrijd was begonnen en 

aengwirden begon beter aan de wedstrijd en na 10 minuten maakten ze de 

openingstreffer en wij moesten ons dus herpakken om de gelijkmaker te 

maken. Het tegenovergestelde gebeurde, wij gingen erg ongecontroleerd 

spelen en wonnen geen 1 duel. Aengwirden scoorde nog een keer en toen 

was het rust. Ruststand 0-2. In de rust kwam max er voor wiemer in en 

begon het bij ons wat te lopen na 2 minuten scoorde max onze eerste treffer 

van de dag. Snel daarna scoorde hessel de gelijkmaker. Toen werden zij 

ook weer wat sterker en hadden we weer wat moeite om voor de goal te 

komen maar na een kwartier spelen maakte johannes de 3-2! Aengwirden 

ging toen erg vooruit voetballen waardoor er veel ruimte kwam in de 

voorhoede. Hessel kon 1 keer mooi doorlopen en hij maakte het koel af 4-2. 

Aengwirden brak en kon geen bal meer bij zich houden. Hessel scoorde 

voor de derde keer van de ochtend en beslisde de wedstrijd op 5-2. 

 Floris Crone. 



  

Oldeboorn E1 – LSC 1890 E4 

We hebben 8-3 gewonnen. Tygo, Gerben en Kuba hebben gescoord.  

Het waren grote jongens waar we tegen moesten. Waar we af en toe 

een schouderduw of een tackel van kregen. Ids de Roos 

 

Oldeboorn F1 - Tijnje F1 
Mijn 2

e
 wedstrijd bij de F-jes speelden we thuis tegen Tijnje. En toen 

hebben Jentje en Levi in de 1
e
 helft gescoord. In de 2

e
 helft heeft Erik 2 

doelpunten gemaakt. Tijnje maakte er maar 3, dus wij hadden gewonnen!! 

Groetjes Daniëlle van der Meulen 

 

Joure F3 – Oldeboorn F1 

Wij hebben zaterdag tegen Joure SC F3 gespeeld . 

En we hebben verloren met 11 – 1 en Job heeft gescoord . 

Want ik stond in het midden en Job kwam uit wissel 

en toen schopte ik naar voren en toen had Job gescoord . 

En Levi stond de eerste helft op keep en Jentje de tweede helft. 

Want Levi en Jentje zijn de beste keepers van ons team. 

Joure was te sterk voor ons, want er waren ook grote jongens bij. 

En Joure kwam ook steeds dichtbij onze goal. Erik Heerma 
 

 

Geen verslag ontvangen 
Oldeboorn C1  - FVC C2 

Oldeboorn 2  - SWZ 4   

Oosterlittens C2 - Oldeboorn C1  

Oldeboorn D1  - Oudehaske D2  

Aengwirden E1  - Oldeboorn E1  

SWZ 5   - Oldeboorn 2   

GAVC 5  - Oldeboorn 4   

Oldeboorn D1  - BEW D1   

Nieuweschoot 1 - Oldeboorn 1   

Oldeboorn 2  - Blauwhuis 2   

Oldeboorn 3  - Renado 3   

Flevo Boys D9M - Oldeboorn D1  

Heerenv.B. E4M - Oldeboorn E1  

Oldeboorn F1  - Joure F4   

Aengwirden 4  - Oldeboorn 4   

 



  

 

Interfjoetje 
Naam: Ate van der Laan 

Geboren:  ja,op 6 oktober 1956 

Speelt in :ben scheidsrechter in de 1
e
 en2e klasse van de knvb west 1 

op zondag 

Gespeeld in: 1
e
 en 2

e
 elftal van v.v.Oldeboorn 

Roken/alcohol: zo nu en dan een heerlijk wijntje 

Kan sex voor de wedstrijd:  altijd 

Beste boek: ik ben geen lezer 

Beste film: fly away home 

Beste acteur en/of actrice: Bruce Willis 

Lievelingskost: zuurkoolstamppot 

Hobby,s: sporten 

Mooiste man en/of vrouw: mijn eigen vrouw (moet ik zeggen) 

Favoriete club:  Heerenveen en AZ 

Favoriete speler:   Assaidi 

Beste trainer:  Gert-Jan Verbeek 

Slechtste trainer:Ronald Koeman 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: AZ!!!!! 

Favoriete televisieprogramma :the Voice of Holland 

Favoriete televisie presentator:   Linda de Mol 

Kwal van de televisie:  Johan Derksen 

Favoriete muziek: Nederlandse pop 

Favoriete andere sport: wielrennen 

Onderschatte voetballer: Dost 

Overschatte voetballer:   Wesley Sneijder 

Hoogtepunt: Geboorte van mijn kleinzonen 

Dieptepunt:  acute opname 

Beste krant/tijdschrift:  Noord Hollands Dagblad 

Een hekel aan:afspraken die je niet na komt 

Bewondering voor: mensen die veel doen en niet op de voorgrond 

treden 

Kwal van de voetballerij:  Ton 

Wie zou je weleens willen ontmoeten:  Gert-Jan Verbeek 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:  ongezellige mensen 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Durk Valk 



  

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

Voetbal is: Oorlog op top niveau 

Wat je verder altijd al kwijt wou:  ik heb alles al gezegd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durk Valk in actie in de wedstrijd regen Haulerwijk eindstand 2-0 seizoen 

1976/1977.  

 

Wereldgoal beslist de wedstrijd van ut vierde. 

De mannen van het vierde moesten afgelopen zondag afreizen naar 

Oldeboorn waar moest worden aangetreden tegen het tweede van 

Oldeboorn. De gemiddelde leeftijd van deze tegenstander was de 

helft ten opzichte van de SWZ Boso Sneek-brigade.... Leider Koops 

had een zestiental spelers tot zijn beschikking, maar doordat Olaf de 

Boer aangaf slechts als stand-in te willen fungeren betekende dat in 

principe vijftien. Peter Jaasma (stapavond), Harry de Blaauw 

(vakantie), Jelle Bergsma (werken) en Marco Siemonsma 

(geblesseerd) ontbraken. De Zwart Witten namen vanaf het 

beginsignaal het heft in handen en zetten Oldeboorn met de rug tegen  



  

 

de muur. Na een kwartiertje spelen was het raak. Sander Bolt  stuurde 

Edwin Andringa de diepte in en hij bereikte met een keurige voorzet 

Erik Silvius die van dichtbij raak schoot. Niet veel later was het 

opnieuw raak voor SWZ Boso Sneek 4. Een bal vanaf de rechterflank 

werd door Edwin Andringa tegen de touwen gedrukt. Na een half uur 

moest de eerste wissel al plaatsvinden. Edwin Andringa eruit voor 

Jeroen Meijer die een ietwat nerveuze indruk maakt de laatste tijd. 

Overigens was daar in de kantine niets van te merken. Vijf minuten 

later moest er alweer gewisseld worden. Linksachter Jelle Piet Bron 

had last van zijn rug en moest vervangen worden door Bauke Kooi. 

Het had wel wat van het liedje " tien kleine negertjes" . Vlak voor de 

rust bracht Oldeboorn de spanning terug in de wedstrijd door vanuit 

de counter doelman Yke de Vries te passeren. Na de thee kwam Nico 

Kramer in het veld voor Wim Graafsma die de zoveelste familie-

reunie had. Het spel golfde op en neer, maar er ontstonden niet al 

teveel kansen voor beide doelen. Met Martin Kruis in het veld voor 

de geblesseerde Richard Meertens ontstond er wat meer druk op de 

defensie van de thuiclub. Een kwartier voor tijd was er sprake van 

een weergaloos moment voor het vierde. Sander Bolt gooide de bal 

op spits Martin Kruis die uitdraaide en op een werkelijk fenomenale 

wijze de doelman van Oldeboorn verschalkte. U kent wellicht nog 

wel het doelpunt dat Johan Cruijff scoorde met het lint in het hand 

tegen FC den Haag, maar deze was volgens leider Douwe Koops nog 

mooier al moet gezegd worden dat dit na enkele biertjes achteraf in 

de kantine gepredikt werd. Kruis rekende met zijn voeten af met de 

critici in de pauze. Twee minuten voor tijd mocht Oldeboorn zo 

oversteken op het middenveld en werd de tweede treffer 

geproduceerd. SWZ Boso Sneek 4 wachtte op het eindsignaal van de 

arbiter, maar dat duurde nog wel twaalf minuten. De gelijkmaker 

moest er klaarblijkelijk komen, maar met gedegen verdedigingswerk 

werd de overwinning over de meet gesleept. 

 

"Hij heeft nu al beter gepresteerd dan Winston Bogarde in zijn hele 

loopbaan bij Barcelona." 

Een verslaggever van El Periodico die Ibrahim Afellay bij zijn 

presentatie in Camp Nou een paar balcontacten zag maken. 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 22 oktober  

            VWC C1            - Oldeboorn C1      09.00 

Zondag 23 Oktober 

Oldeboorn 1  - Trynwalden 1  14.00 

RES 3   - Oldeboorn 4  14.30 

Zaterdag 29 oktober 

Oldeboorn C1  - DWP C1  11.00 

Sport Vereent D1 - Oldeboorn D1  09.30 

Akkrum E2  - Oldeboorn E1  11.30 

Oldeboorn F1  - Heerenveen F6 09.00 

Zondag 30 oktober 

Oldeboorn 1  - MKV`29 1  14.00 

Bakhuizen 3  - Oldeboorn 2  12.00 

Akkrum 4  - Oldeboorn 3  10.00 

SWZ 7   - Oldeboorn 4  10.00 

Zaterdag 5 november 

                  Oldeboorn C1       is vrij 

Oldeboorn D1  - HJC D3  11.00 

Oldeboorn E1  - Langezwaag E1 10.00 

                  Oldeboorn F1       is vrij 

Zondag 6 november 

                  Oldeboorn 1         is vrij 

Oldeboorn 2  - Frisia 6  12.00 

Oldeboorn 3  - Langweer 2  10.30 

Oldeboorn 4  - Irnsum 4  10.00 

Zaterdag 12 november 

Oldeboorn C1  - Langweer C1  11.00 

Udiros D2  - Oldeboorn D 1 10.00 

Oldeboorn E1  - Heerenveen E5 10.00 

GAVC F2  - Oldeboorn F1  10.00 

Zondag 13 november 

Oldeboorn 1  - Franeker 1  14.00 

                 Oldeboorn 2                     is vrij 

Oldeboorn 3  - FVC 5  10.30 

Oldeboorn 4  - FFS 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 


