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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 6 

RBC slachtoffer van Haagse Humor 

RBC-trainer Robert Maaskant vertelde het na afloop van de met 1-2 

gewonnen wedstrijd in het Zuiderpark tegen ADO Den Haag met een 

serieus gezicht. "We moesten ons zaterdagmiddag aan een 

dopingonderzoek onderwerpen. Alle spelers moesten een dopingtest 

ondergaan, zo werd verteld. Ze moesten bloed afstaan en er zouden 

urinemonsters worden genomen. We begrepen er niets van." Bij RBC was 

er vrijdag zelfs even sprake van lichte paniek. Een man die zich als arts 

voordeed, meldde telefonisch dat de spelers zich zaterdag om 13.00 uur op 

het stadion moesten melden voor een dopingtest. Vier spelers zouden 

bovendien urinemonsters van huis moeten meenemen. "Toen ik ervan 

hoorde, bleken De Graaf, Tininho, Aerts en Youssouf al door iemand van 

de club gebeld te zijn over die urinemonsters," aldus Maaskant. "Voor de 

zekerheid hebben we de KNVB gebeld. Bij de voetbalbond had niemand 

van de man gehoord." Later bleek dat het ging om een grap van een 

supporter van ADO Den Haag. "Die grap is dan wel geslaagd," moest 

Maaskant erkennen. "Mijn ploeg was de gehele wedstrijd in de war. We 

mogen van geluk spreken dat we nog hebben gewonnen." 



  

 

Kopij inleveren voor 6 december 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 16 december    Slottraining 4

e
 elftal 

Zondag 8 januari 2012   Douwe Venema toernooi 

Zaterdag 20 april 2013    90 jarig jubileum  

 

Balpen 
Na jaren van afwezigheid komt hij binnenkort (december) weer terug “de 

Balpen”. Jan Hendrik v/d Wal heeft zich aangemeld als eerste schrijver.  

 

 

" Het peukje incident " november l972 

De Sweach - Oldeboorn. 

Bij gebrek aan een grensrechter moest reservespeler ( dat heette toen 

nog zo ) Siemen Knol als grensrechter fungeren. Aangezien het guur 

en koud weer was dacht onze grensrechter, bij aanvang van de 

wedstrijd:" Ik steek een shagje op. Een soort gezichtsverwarmer. 

Waarop de scheidsrechter naar de betreffende grensrechter liep en 

zei:" Wilt u die sigaret onmiddellijk uitdoen "? Waarop de 

grensrechter zei:" Oké maar als ik vlag, fluit u ". 



  

Overzicht 
WAKKER WORDEN!!!! En dan bedoel ik niet in Aldeboarn, maar in de 

Capitol City of Holland, oftewel Amsterdam…Al rollend vallen ze daar bij 

een beursgenoteerd voetbalbedrijf, geheten AJAX, over elkaar heen. 

Dolksteken in de rug, vermeende racistische uitspraken, loslopende gekken, 

ego, macht, het beste voor hebben met AJAX, adviescommissie, ledenraad, 

RvC, Louis van Gaal of Johan Cruijff, Tringelingeling geen Tscheu La 

Ling, geen Marco, een soap die z’n weerga in voetballand niet kent. Dat 

terwijl de oplossing gewoon al jaren in Aldeboarn rond loopt!! Jaren 

geleden kreeg onze plaatselijke v.v. namelijk te maken met het fenomeen 

Bonne de Vries. Hij had als trainer een compleet technisch beleidsplan 

uitgewerkt en dat is bij diverse verenigingen succesvol ten uitvoer gebracht. 

En is dit nu niet hetgeen men daar in Amsterdam graag zou willen zien? Ze 

hebben de mond vol over (technisch) beleidsplan e.d. Moeten daar mensen 

vanuit Barcelona (Johan) of Portugal (Louis) voor worden aangesteld? 

Twee tegenpolen die ook nog ’s niet met elkaar door één deur kunnen!! Ik 

zou zeggen, gewoon Bonne de Vries aanstellen in de functie van Technisch 

Directeur (is ook iemand met een AJAX-hart!!)….dus gewoon DOEN!!!! 

Nu dan terug naar ons cluppie, waar het gelukkig relatief rustig is, maar de 

successen zeker niet minder zijn, integendeel zelfs. Ook een cluppie waar 

een afspraak nog een afspraak is. Oldeboorn 1, daar had ik in het vorige 

overzicht de afspraak mee dat ze de komende 2 wedstrijden 4 punten 

moesten halen, en wat geschiedde? Inderdaad, 4 punten. Franeker werd op 

een 2-2 gelijkspel gehouden, maar afgelopen zondag liet men het lantaarntje 

keurig in Harlingen door Robur met 2-4 in de mist te verslaan. Het vizier 

kan weer wat naar boven worden gericht. Komende zondag is er een 

inhaal/bekerprogramma, waardoor onze jongens vrij zijn. Een week later 

komt Dronrijp op bezoek, en dat wordt toch lastig. Deze ploeg bivakkeert 

op de 3
e
 plaats. Laten we maar hopen op een stuntje. In deze competitie is al 

gebleken dat iedereen van iedereen kan winnen, dus waarom dan op 4 

december niet…..Een week later wordt dan de laatste wedstrijd voor de 

winterstop gespeeld in en tegen Irnsum. Dat wordt een sleutelduel zo vlak 

voor de winterstop. Bij winst voor Oldeboorn, gaat men toch wat lekkerder 

deze winterstop in. Oldeboorn 2 wist ook afgelopen zondag de opgaande 

lijn vast te houden. Joure 3 werd met 3-1 de mist weer ingestuurd. Ook zij 

zijn komende zondag vrij. Een week later dan om 10.00 u. de onvervalste 

derby in Akkrum. Akkrum 3 is koploper, maar het lijkt me dat onze jongens 

daar op 4 dec. een einde aan gaan maken. Op 11 dec. sluiten ze de eerste 

seizoenshelft af in een thuiswedstrijd tegen Thor 2. Hier verwacht ik zeker 

een overwinning, waarna ze keurig in de middenmoot staan voor de 

winterstop, en dit na een moeizame seizoenstart. Prima gedaan. Oldeboorn  



  

 

3 blijft Renado 4 lekker in de nek hijgen. Met 2 stevige overwinningen van 

resp. 6-2 tegen FVC 5 en 3-6 tegen Oosterlittens afgelopen zondag staan de 

mannen van Schilder Wiebe op een prachtige 2
e
 plaats. Zij spelen komende 

zondag wel een inhaalwedstrijd, en wel om 10.30 thuis tegen de nummer 3 

LSC 6. Bij winst wordt het gat 4 punten, en zijn ze minimaal 1 week 

koploper. Een week later gaat de reis naar Lemmer om daar bij de nummer 

laatst ook 3 punten weg te halen. De laatste wedstrijd voor de winterstop is 

thuis tegen Black Boys 2. Levert ook een overwinning op, en dan misschien 

wel “Herbstmeister”….Zou toch een daverende verrassing zijn!! 

Oldeboorn 4 gaat ook nog steeds voor het kampioenschap, gezien de 

overwinning van 3-1 op FFS 4. Afgelopen zondag waren “the Oldies” vrij. 

Ook komende zondag kunnen de kicksen in het vet blijven, om ze daar een 

week later toch maar weer uit te halen, want dan gaat Oldeholtpade koppie 

onder tegen het 4
e
. Ook de afsluitende wedstrijd op 11 december thuis tegen 

RES 3 zal in winst worden omgezet, en dan is het de vraag wat 

(mede)koploper SWZ 7 de komende wedstrijden gaat doen. Als het echter 

zo doorgaat met onze senioren, kan het best zijn dat Wander toch maar 

weer een tractor van stal moet gaan halen… Oldeboorn C1 blijft ook prima 

meedoen in de bovenste regionen. Ondanks dat ze “slechts” op de 6
e
 positie 

staan, is het verschil met de koploper ook maar 3 punten, en dat met een 

wedstrijd minder te hebben gespeeld. Afgelopen zaterdag werd er weer een 

prima resultaat behaald in de uitwedstrijd tegen Bakhuizen. Tegen de 

nummer 2 werd met 2-4 gewonnen. Komende zaterdag ontvangen ze thuis 

om 11.00 u. QVC, ook een medestrijder bovenin. Bij een overwinning van 

Oldeboorn gaan ze QVC op de ranglijst voorbij. Het lijkt er dan tevens op 

dat dit de laatste wedstrijd voor de winterstop is. Volgende week is men nl. 

vrij. Ook Oldeboorn D1 rukt op. Udiros werd 2 weken geleden met 2-4 

verslagen, en afgelopen zaterdag werden weer de dubbele cijfers op het 

scorebord genoteerd. Steenwijkerwold werd met maar liefst 11-1 

teruggewezen. Een 4
e
 plek op de ranglijst is inmiddels hun deel. Zaterdag 

gaat de reis naar de koploper Oldeholtpade D2. Ik ga toch maar weer ’s van 

een stuntje uit. Een week later sluiten ze om 11.00 u. de 1
e
 seizoenshelft af 

in de thuiswedstrijd tegen DWP. Dat het niet overal hosanna kan zijn weten 

we allemaal wel. Oldeboorn E1 wist helaas de laatste 2 wedstrijden niet in 

winst om te zetten. Ook nu aan doelpunten geen gebrek. Uitslagen van 5-14 

en 8-3 liegen er niet om. Het positieve is wel dat ze in 9 wedstrijden al 45 

keer hebben gescoord, en mijn warhoofd zegt dan dat gemiddeld 5 

doelpunten per wedstrijd is, dus daar liggen de problemen 

niet….Zaterdagmorgen om 10.00 u. sturen ze Tijnje met 0 punten 

huiswaarts. En ik verwacht eigenlijk een week later dat ze de competitie 

voor de winter met een klinkende overwinning in Grou gaan afsluiten. Dan  



  

 

gaan we langzamerhand weer een eind breien aan deze successtory van 

onze v.v. Oldeboorn, echter niet voordat we hebben gelezen over de 

geweldige resultaten van onze “pykjes”, oftewel Oldeboorn F1. Hoe ze het 

doen, doen ze het, maar Jubbega en GAVC verslaan, ga d’r maar aan 

staan!! 4-3 en 5-1 was de buit voor onze jongste kroost, en weer 6 vette 

punten in de tas!!! Een prima 5
e
 plek op de ranglijst is hun deel. Zaterdag 

naar De Knipe en een week later afsluiten thuis tegen Nieuweschoot om 

9.00 u. (hopelijk werkt dan de veldverlichting…). Een ieder weer veel 

voetbalplezier gewenst, en let wel; “hoe vaak de tegenstander scoort is niet 

interessant, zolang wij er maar 1 meer maken”. Oan’t sjen. Piet Tijsma 

 

Uit onze geschiedenis (21) 
26 april 1999  

Oldeboorn rekt bestaan nog eventjes. 
Het draadje waaraan de plaatselijke trotse van Aldeboarn hing was ragdun, 

maar weigerde gisteren vooralsnog te knappen. Een 0-0 gelijkspel tegen 

Irnsum, gevoegd bij een nederlaag die Dokkum tegen Geel Wit te slikken 

kreeg, betekende dat de in het toepasselijk zwart gestoken Aldeboarnsters 

hun bestaan in de vierde klasse A nog heel even rekten. Dat nou juist 

gemeentegenoot Irnsum het laatste zetje had moeten geven had de aftocht 

naar de vijfde klasse ook wel extra wrang gemaakt, ook al kon 'buur' zich in 

deze derby"geen cadeautjes veroorloven, omdat de ploeg van trainer Fokke 

Schouwstra zelf nog lang niet veilig is. De kansen van Oldeboorn zijn 

echter nog louter van theoretische aard en trainer Bonne de Vries, die de 

ploeg na vijf seizoen verlaat, nam de onafwendbare degradatie relatief 

gelaten. ,,Wy ha in seizoen fan grutte problemen achter de rêch en dan doel 

ik benammen op de ellinde mei de akkommodaasje dy't wy hân ha." ,,Ik 

tink dat dêr de ferklearring foar dízze degradaasje leit. Wy ha foar de winter 

amper spylje kind en it trainingsfjild stie meastentiids under wetter. Dan 

krigest in sitewaasje dat wy run de Peaske yn acht dagen fjouwer 

wedstriden spylje moasten. Dat brekt dy dan úteinlik op. Yn feite ha wy 

alles al foar it winterskoft ferspile." ,,Dochs tink ik dat Oldeboorn ek foar 

de fjirde klasse foldwaande kwaliteiten hat. Wy hearre alle wiken dat ús 

tsjinstanners net snappe dat wy sa leech steane. Fuotbaljend kinne wy mei 

de measte ploegen yn dizze klasse ek wol meikomme. Mar it skoren is it 

grutte manco, dat hast hjoed wol wer sjoen. Wylst wy se der ferline jier sa 

maklik ynskopten." Van vermeend voetballend vermogen van de thuisclub 

bleek voor rust trouwens helemaal niets - net zo min als bij lrnsum,  

trouwens. De hoogtepunten van dat eerste bedrijf hadden op de achterkant  



  

 

van een postzegel kunnen worden genoteerd, want met de term 'doelloos 

heen-en weer trappen' is het niveau nog redelijk positief weergegeven. 

En dat terwijl bij Oldeboorn, waar de spoeling zoals bij de meeste 

dorpsclubs akelig dun is alle registers opengetrokken waren. De lang niet 

fitte Siete Veenstra en Sybrand Oosterbaan speelden 'gewoon' en uit 

Amsterdam werd zelfs de karaktervoetballer Pieter Ate Kalsbeek 

opgetrommeld, die het volledig ongetraind zowaar een uur volhield. Aardig 

zou zijn geweest als Bonne de Vries  in dit geval - hij miste een man of vijf 

door blessures - een greep in een lager elftal had kunnen doen, maar die 

luxe kent de overigens bloeiende vereniging niet. ,,De lagere elftallen 

worden hier bevolkt door jongens die kunnen staan en als het meezit de bal 

kunnen raken" ,luidde de zwartgallige humor van het 'omsittend laach'. Een  

en ander houdt wel in dat er op de smalle selectie van het eerste een zware 

wissel werd getrokken en dat was goed zichtbaar. Het lichaam kon vaak 

niet meer wat de geest nog wel wilde. ,,Ast alle kearen wer oant it gatsje 

fuotbalje moatst is de rek der in kear út", vergoelijkte De Vries. ,,Ik bin 

lykwols grutsk op de jonges, want se ha it nea opjûn en dat barde foarhinne 

noch wolris. Want Boarnsters binne wat maklik." De zwarthemden 

herpakten zich na rust nog eenmaal, waarbij de geluksfactor zowaar een iets 

kleinere rol speelde dan in de eerste helft. Het leidde tot enkele hachelijke 

taferelen voor de veste van Irnsum-goalie Johan de Jong, maar ook niet 

meer dan dat. De beste kans was zelfs voor de gasten, maar een schroeier 

van William Niemarkt ketste af op de paal. In de slotfase kreeg Irnsumer 

Janco Posthumus zijn tweede gele kaart. Spelers in deze wedstrijd: 

Siemen Willem Smink, Wietse Huisman Szn, Johan Tijsma, Pieter Ate 

Kalsbeek, Ronald van Warmerdam, Wietse Huiman Wzn, Sybrand 

Oosterbaan, Pieter Poepjes, Siete Veenstra, Cees Reitsma, August Faber en 

wisselspeler Lusen Idsinga. 

 

Eindstand 1998-1999 4e klasse A 

01 Geel Wit 22-49 53-31 

02 MKV,29 22-49 60-30 

03 St.Annap. 22-44 61-31 

04 de Walden 22-35 53-40 

05 Warga 22-35 59-48 

06 Trynwalden 22-33 34-32 

07 Akkrum 22-30 45-39 

08 Stiens 22-26 52-53 

09 LSC 1890 22-25 42-60  

10 Irnsum 22-16 28-62 

11 Dokkum 22-16 39-67 

12 Oldeboorn 22-10 33-66  

 

 

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

Hij heeft een bumpersticker met "Feyenoord Kampioen".  



  

 

Opmerkelijk: 22 maart 1999 
Naam: Durk Valk 

Leeftijd: 44 

Reden: Speelt na twintig jaar weer in het eerste elftal van VV Oldeboorn. 

’Onze eerste doelman Simon Willem de Vries zat vandaag zijn eerste duel 

uit van de drie wedstrijden schorsing. En nou raakte vandaag tijdens de 

wedstrijd onze tweede keeper Jeroen Groetelaars geblesseerd. Ik werd 

daarna meteen opgezocht en ze vroegen om me om te kleden Ik viel al na 

zo’n tien a vijftien minuten in. Achteraf hoorde ik dat Groetelaars afgelopen 

vrijdagavond  tijdens de training al een lichte blessure had opgelopen.  

Maar ja dat heb je met die jonge jongens. Die beginnen een paar dagen later 

gewoon aan de wedstrijd. Ik kon me dus niet echt voorbereiden.  Sterker 

nog ik had "s ochtends eerst al gespeeld in het veteranenelftal. Ik ben bang 

dat ik de komende weken waarschijnlijk weer moet spelen in het eerste 

elftal. Simon Willem de Vries heeft namelijk nog twee wedstrijden  

schorsing en de tweede doelman staat met de spierblessure wel een paar 

weken aan de kant. Ik heb van mijn zestiende tot en met mijn 

drieëndertigste jaar in eerste elftallen gespeeld bij TFS, Oldeboorn, 

Nieuweschoot en het Apeldoornse WSV. Dus ik breng wel behoorlijk wat 

jaren ervaring in het veld. Tegenwoordig train ik op dinsdagavond de 

keepers van Oldeboorn. Ik moet zeggen dat het wel aardig ging vandaag. 

Maar ja, ik heb nauwelijks getraind. Ze kwamen vijf keer op me af en dan 

kan je toch merken dat je ritme mist. We verloren met 5-3. We hebben dit 

seizoen nog niet gewonnen. We hebben slechts twee keer gelijk gespeeld. 

Het gaat met het veteranenteam trouwens wel wat beter. We wonnen 

vandaag met 3-1. Maar ik denk dat ik volgende week maar oversla als ik 

ook voor het eerste elftal moet spelen. Dan moeten we uit tegen LSC. Want 

ik heb namelijk nu al spierpijn.  

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn speelt gelijk tegen Franeker 

Na een week rust te hebben gehad moest het vlaggenschip van Oldeboorn 

aantreden tegen Franeker. Oldeboorn kon beschikken over een vrijwel, op 

de lang geblesseerde spelers na, fitte selectie. Om van de laatste plaats af te 

komen moest er vandaag gewonnen worden. De eerste helft was Franeker 

de betere ploeg al werden er niet veel kansen gecreëerd. Zij maakten het 

Oldeboorn vooral lastig met de vele lopende middenvelders. De eerste kans 

van de wedstrijd was daarentegen voor Oldeboorn. Anno Huisman kreeg de 

bal goed aangespeeld door Robert van Roeden en tikte de bal prima richting  



  

 

doel maar door een katachtige reactie van de keeper werd deze tot corner 

gedegradeerd. Vlak na deze kans scoorde Franeker op identieke wijze wel 

de 0-1. Oldeboorn had het op dit moment moeilijk maar bleef wel vechten 

voor een goed resultaat. Door een fout in de verdediging van Franeker kon 

Klaas Hartmans, door goed opletten, alleen op de keeper van Franeker af en 

wist deze kans af te ronden. De 1-1 stand bleef staan tot de pauze. In de 

pauze werd er door trainer Geert Goerres aangegeven dat er absoluut meer 

inzat dan we de eerste helft lieten zien. Er moest meer gestreden worden.  

De tweede helft was Oldeboorn duidelijk de betere ploeg. Door veel eerder 

druk te zetten op Franeker werden er veel kansen gecreëerd. Vooral spits 

Klaas Hartmans was erg gevaarlijk. Er werden vele overtredingen op hem 

gemaakt om hem af te stoppen. Waar in de ogen van Oldeboorn door de 

scheidsrechter scherper opgetreden had moeten worden. Ook een duidelijke 

overtreding in het strafschopgebied werd over het hoofd gezien. Oldeboorn 

gaf niet op en door een goede steekbal van Klaas werd Anno Huisman 

alleen voor de keeper gezet. Hij faalde niet en scoorde beheerst de terechte 

2-1. Ook in het laatste deel van de wedstrijd bleef Oldeboorn een overwicht 

houden. Tot in de laatste minuut de bal met een gelukje bij een speler van 

Franeker in de voeten belande. Deze speler dacht niet na en schoot de bal 

vanaf de 16 met een krul achter doelman Dennis Faber. Waar vooraf voor 

een punt getekend was overheerste bij Oldeboorn nu de teleurstelling.  

Volgende week speelt Oldeboorn uit tegen een directe concurrent Robur. 

Deze wedstrijd zal gewonnen moeten worden om van de hatelijke laatste 

plaats af te komen. Johannes Nijdam   

 

Robur – Oldeboorn 
Op 20 november sportpark het Vierkantsdijkje te Harlingen om te 

voetballen tegen Robur. De laatste ontmoetingen tussen Oldeboorn en 

Robur waren doelpuntrijke wedstrijden. De deuls eindigen respectievelijk in 

3-3 en 4-4. Oldeboorn moest vandaag winnen om niet verder achterop te 

raken op de brede middenmoot. Oldeboorn begon goed aan de eerste helft. 

Oldeboorn combineerde goed en dit leverde al snel wat kleine kansjes op. 

Na ongeveer een kwartier spelen kreeg Oldeboorn een vrijtrap vlakbij de 16 

meter van de tegenstander. Alle lange mannen gingen mee naar voren. Het 

was dan ook Wietse Huisman die 0-1 kon scoren uit de vrije trap. Dit was 

echter met de voet en niet met hoofd. Na 25 minuten moest rechtsback 

Robin Faber zich laten vervangen wegens een hamstring blessure. Hij werd 

vervagen door Ronnie Poepjes die linksvoor kwam te staan, hierdoor schoof 

Arnold Hobma naar de rechtsback positie. Oldeboorn was in de eerste 30 

minuten de bovenliggende partij, maar daarna zakte het in. Oldeboorn  



  

 

vergat te voetballen en verloor te vaak te snel de bal. Robur creëerde wat 

kleine kansjes, maar kon er in aanvallend opzicht niet zoveel tegenover 

zetten. De ruststand was dan 0-1. Na de rust kreeg Oldeboorn gelijk een 

doelpunt om de oren. De bal werd van de zijkant ingebracht en de spits van 

Robur wist al vallend de bal nog goed te raken en deze verdween dan ook 

achter keeper Dennis Faber. 1-1. Oldeboorn wist hier gelijk wat tegenover 

te zetten. Een kopbal werd in eerste instantie nog goed gekeerd door de 

keeper van Robur, maar de bal werd gelijk terug gekopt en nog een keer 

met het hoofd verlengd door Anno Huisman.1-2. Even later besloot de 

uitstekende spelende Robert van Roeden op zijn alom bekende manier de 

16 in te wandelen. Na 2 man gepasseerd te hebben zag hij kans Klaas 

Hartmans in te spelen die vervolgens schitterend uit de draai de bal hoog 

binnen schoot. 1-3. Hierna begon Oldeboorn zichzelf in te graven op de 

eigen helft. Dit leidde tot veel voorzetten en corners voor Robur. Een van 

voorzetten werd dan ook binnen gekopt door Robur. 2-3. Robur zag nu kans 

op een gelijkspel en gaf steeds meer de druk. Oldeboorn kon er nog maar 

moeilijk uit komen. De moe gestreden Douwe Hein Akkerman en Robert 

van Roeden werden vervangen door Jesse Haspels en Jan Hendrik van der 

wal. In de laatste 10 minuten kon Oldeboorn er nog een paar keer gevaarlijk 

uit komen. Zo raakte Ronnie Poepjes met een hard schot nog de paal, maar 

de bevrijdende treffer kwam op naam van Klaas Hartmans(die altijd goed 

speeld en scoort  tegen Robur). Hij schoof de bal beheerst in de hoek na een 

snelle counter. Niet veel later vloot de scheids rechter af. Door deze 

overwinning heeft Oldeboorn weer een stap gezet op de weg naar boven en 

stijgt het een plaats. Volgende week is Oldeboorn vrij, maar word er 

waarschijnlijk geoefend op vrijdag. Robin Faber 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Oldeboorn 4 – Irnsum 4 (6 november) 

Het kampioenschap van de reserve 6
e
 klasse 11 was bij aanvang van deze 

wedstrijd al zo goed als binnen, dus we konden een half uur voor aanvang 

best nog een extra bakkie doen. Even de koppen tellen en de wei in om het 

klusje tegen Irnsum te klaren. Hé, de knapste kop van ons allen ontbrak… 

Pieter kwam even later aanstrompelen en moest bekennen dat hij het 

onderspit had moeten delven in een onderonsje met een andere ezel. Op 

koppigheid, looks en IQ had hij het moeten afleggen. Ook Jan bleek verstek 

te laten gaan, hij scheen last van z’n ribben te hebben (van z’n schildersezel 

gevallen?). Ten slotte moesten we het ook nog doen zonder Walter, die wou 

waarschijnlijk met eigen ogen zien of onsterfelijken in China inderdaad op 

ezels reden. Maar goed, we hebben deze steunpilaren wel kunnen 

vervangen door niet de minsten. Allereerst Jelle Jacob, de wannabe golden 

oldie, hij heeft alles gegeven totdat hij knakte, z’n lies begaf het. Daarnaast 

kwam Sietse van den Brink ons versterken. Je kan wel zien van wie hij het 

voetbaltalent gekregen heeft… (want zijn oudje heeft het in ieder geval niet 

meer ;-) ). Ook Rene Spinder, wou best een keertje vroeg opstaan voor een  

overwinning. Tenslotte werd de basisopstelling aangevuld met Harm. 

Omdat hij nooit betrapt kan worden op een fout tijdens de training had hij 

toch echt een basisplaats opgeëist. Chapeau! Enfin, vol zelfvertrouwen 

begonnen we aan de wedstrijd. Zoals we inmiddels gewend waren golfde de 

ene na de andere aanval richting het oranje doel. Ondanks het kleine 

verschil op de ranglijst, was het duidelijk wie de meeste aanspraak op de 

overwinning zou maken. Met rust hadden we een voorsprong van 2-0, waar 

het dubbele ook niet had misstaan. Maar tot hier dan het jubelverslag. Na de 

hoogmoed moesten we in de 2
de

 helft wel aan een vrije val beginnen. En die 

kwam er dan ook, eerst nog wat 

100% kansen onbenut gelaten, een 

100% doelpunt afgekeurd, wat meer 

gemopper, even verslappen, en de 2-

1 was een feit. Geen paniek, geen 

paniek, een ezel stoot zich tenslotte 

geen 2 keer aan de zelfde steen!? En 

warempel, bij de boarnster ezels ook 

niet. Geen 2 keer maar 3 keer! 

Einduitslag 2-3. We staan weer met alle poten op de grond. Volgende week 

mogen we tegen FFS laten zien dat we het winnen nog niet verleerd zijn. Ze 

staan 1 plekkie onder Irnsum, dus de bealch erop.  

Groet, Patrick IA-ntonissen 
 

 



  

Aldeboarn 4 - FFS 4 
Zondag 13 november, half 10 ijzig koud op het veld en in de kleedbox. 

Nadat de Herbstmeister vorige week tegen Irnsum de eerste averij van dit 

seizoen had opgelopen was het zaak om tegen FFS de punten wel thuis te 

houden en niet weer cadeau te doen aan de tegenpartij. Dat de heren uit 

Vegelinsoord voor ons altijd een lastige tegenstander zijn weten we nog van 

vorig jaar toen we na een voorsprong van ik meen 2-0 uiteindelijk blij 

waren met een 3-3 eindstand. De voorbereiding op de wedstrijd verliep niet 

echt voortvarend Jan v/d Woude melde zich voor de wedstrijd af met 

rugklachten en de sleutel van onze kleedbox was zoek, waardoor we in een 

voor ons vreemde omgeving onze verkleedpartij moesten doen. Dat we 

hierdoor enigszins van slag waren kon worden opgemaakt uit het feit dat 

Sybrand ten eerste de tos verloor en August en Sieb (Bangma) de kleine 

kansjes die ze kregen niet wisten om te zetten in doelpunten. Wat dan 

meestal gebeurt, gebeurde nu ook FFS wist voor de thee wel te 

scoren, eigenlijk ook terecht qua spel in de eerste helft want het was FFS 

die het beste van het spel had waardoor we dus met een 0-1 stand naar de  

warme thee gingen. In de rust werd Luitzen vervangen door Wietse (Szn 

Huisman).  We speelden nu wat feller en met de zon en de wind in de rug 

ook wat meer naar voren en dat ging gelukkig al een stuk beter dan in de 

eerste helft. Dit leverde nog niet direct grote kansen op, totdat Sieb -

alleskunner- Bangma een vrije trap mocht nemen. Die bal werd zo 

verwoestend hard geraakt zodat de verdediger en de keeper die probeerden 

de bal af te stoppen volledig omver gekegeld werden door de zuigkracht die 

het projectiel veroorzaakte en via de lat verdween de bal in de goal. 

FFS probeerde de wedstrijd wel weer naar zich toe te trekken maar dat lukte 

niet, wij speelden meer naar voren met zo nu en dan een zeer actieve 

Sybrand die vaak de rekening kreeg gepresenteerd van zijn soms zeer 

offensieve acties, want dan moest ie ook weer terug en dat voelt wel als 3 

maal zo ver, waardoor hij soms in ademnood met gebaren taal duidelijk 

moest maken dat iemand zijn positie even moest overnemen. Na weer extra 

druk van onze kant kreeg Sieb de bal in een scrimmage voor zijn voet en 

knalde hem mooi in de hoek dus 2-1 voor. Dit is een gevaarlijke stand, en 

daarom waren we allemaal ook zeer opgelucht dat Patrick na een mooie 

aanval de stand op 3-1 wist te zetten. FFS heeft in de tweede helft geen 

enkele kans gecreëerd en daarom was de 3-1 uitslag ook een zeer terechte. 

Sieb Bangma en Wietse Szn Huisman bedankt voor het compleet maken 

van onze selectie op deze zondag. 4 december reist ons gezelschap af naar 

Oldeholtpade waar wederom een spektakel wordt verwacht (van wie weten 

we nog niet) Siemen Smink 



  

 
 

VWC C1-VV Oldeboorn C1 

Wij hebben afgelopen zaterdag (enkele weken geleden)  tegen Vwc 

gespeeld. We moesten om 9.00 uur al voetballen. We begonnen goed 

aan de wedstrijd, heel aanvallend. In de 20e minuut scoorde Hessel 

de openingstreffer en al gauw werd er aan onze kant ook gescoord. 

Vlak voor de rust scoorde hessel de 2-1 en toen hadden we pauze. 

Toen begonnen we aan de 2e helft,  al gauw vlak in de 2e helft 

scoorde Hessel weer een goal dat was de 3-1. Maar toen ging Vwc 

veel beter spelen dan wij, we hadden nog wel wat kansen, 

maar die werden niet afgemaakt dus was er een hele snelle counter  

goal voor hun de 3-2 en nog speelden  hun veel beter dan ons. 

Maar omdat wij de kansen niet afmaakten,  viel er vlak voor 

eindsignaal de 3-3 en moesten we helaas een beetje teleurgesteld van 

het veld af. Hessel Stulp   

 
Aldeboarn D1- Stanfries D2 15-10-2011 

Wij hebben zaterdag gevoetbald en toen moesten we tegen Stanfries uit 

Appelscha. We moesten thuis spelen. Aldeboarn was sterker en dus hebben 

we met 9-1 gewonnen. Stanfries kwam in de achtste minuut op voorsprong, 

en toen waren wij aan de beurt. Anouk had er 3 gescoord,  Rik 3, Hessel 1,  

Sil 1 en Tjitze 1. En verder vond ik het een hele leuke wedstrijd, en we 

speelden ook goed over. De vorige keer had Aldeboarn daar 15-0 van 

gewonnen. Ids staat altijd op de goal en ik vind hem een goeie keeper en we 

hebben ook wel best goeie verdedigers. Ik stond eerst heel lang in de spits, 

en toen moest ik wisselen waarna ik rechts mid kwam te staan. 

Voetbal verslag hessel heerma. 
 

Zaterdag 19-11-2011 
Ik deed niet mee ik heb mijn enkel gekneusd en Jurrit was er ook niet bij 

dus toen moest er  een van de E’s bij. Dat was Duco die zat lekker in zijn 

vel. We moesten tegen Steenwijkerwold D3. We begonnen goed we 

stonden snel met 1-0 voor Anouk had gescoord toen werd het 2-0 door 

Duco toen 3-0 we waren de eerste helft beter maar hun hadden ook kansen.  



  

 

Maar benutten ze niet toen was het rust na de rust scoorde Anouk de 4-0 

binnen toen ging het snel 5-0 Anouk 5-1 dat was balen dat hun ook scoorde 

maar  snel daarna maakte wij de 6-1 weer Anouk. Toen Hessel een goal 7-1 

hij had heel veel kansen maar telkens net niet. Toen Tjitze 8-1 toen Duco 

nog twee keer 11-1 de eindstand. Hun waren wel alleen maar meisjes  

Groetjes Rik van Santen 

 
OLDEBOARN E1              LANGEZWAAG E1 

DOOR JETSE TEUNISSEN 

WE HEBBEN VERLOREN MET    2-8. DE GOALS  WAREN VAN 

GERBEN. EN 

IK STOND IN DE SPITS. VOOR DE RUST WAS HET HEEL  

SPANNEND. HET WERT  2-3 . MAAR HELAAS 

IN DE TWEEDE HELFT HADDEN WE NIET GESCOORT. 

WE KONDEN ECHT WINNEN ! 

f-jes    Grou – Aldeboarn 
En job en jentje en erik 

heben een goal gemaakt 

Job heeft 2 goals gemaakt 

erik heeft ook 2 goals gemaakt 

en jentje heeft 1goal gemaakt 

grou was best sterk 

we heben 5-1 gewonnen 

groetjes kyran mebius 

 

Oldeboorn F1 – Jubbega 
Erik heeft 3 keer gescoord en Job 1 keer. Wij hebben gewonnen met 4-3. 

Het was erg spannend Ridzert Teunissen 

 
De ledenvergaderingen van de v.v. Oldeboorn hebben roemruchtige tijden 

achter de rug. men is ook nogal eens verhuisd van locatie en iedere locatie 

had zijn sfeer, soms grillig, soms ontspannend. Bij van der Feer, waar 

tijdens de vergadering leden stiekem chips zaten te eten, of tante Leen sloot 

de vergadering i.p.v. de voorzitter. Bij Ons Huis, waar Rienks patatauto die 

langs kwam of in Hotel Goerres, waar de opkomst vaak groot was, omdat 

de meesten dan een excuus hadden om een kaartje te leggen, zij waren 

immers toch al in de kroeg. 

 

 



  

Geen verslag ontvangen 
Oldeboorn 2  - SWZ 4  

Aengwirden E1  - Oldeboorn E1  

SWZ 5   - Oldeboorn 2  

GAVC 5  - Oldeboorn 4  

Nieuweschoot 1 - Oldeboorn 1  

Oldeboorn 2  - Blauwhuis 2  

Oldeboorn 3  - Renado 3  

Oldeboorn F1  - Joure F4  

Aengwirden 4  - Oldeboorn 4  

GAVC C2  - Oldeboorn C1 

Oldeboorn E1  - Gorredijk E2  

Oldeboorn 2  - Mildam 2  

Sport Vereent D1 - Oldeboorn D1 

Oldeboorn 1  - MKV`29 1  

Akkrum 4  - Oldeboorn 3  

Oldeboorn 2  - Frisia 6  

Oldeboorn 3  - Langweer 2  

Udiros D2  - Oldeboorn D1 

Oldeboorn E1  - Heerenveen E5 

Oldeboorn 3  - FVC 5 

  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 3 december 

Oldeboorn C1  is vrij 

Oldeboorn D1  - DWP D1  11.00 

GAVC E3  - Oldeboorn E1 10.00 

Oldeboorn F1  - Nieuweschoot F2 09.00 

Zondag 4 december 

Oldeboorn 1  - Dronrijp 1  14.00 

Akkrum 3  - Oldeboorn 2  10.00 

Lemmer 3  - Oldeboorn 3  11.00 

Oldeholtpade 4 - Oldeboorn 4  10.30 

Zondag 11 december 

Irnsum 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2  - Thor 2  12.00 

Oldeboorn 3  - Black Boys 2 10.30 

Oldeboorn 4  - RES 3  10.00 

Zondag 18 december (inhaal/beker) 



  

Interfjoetje 
Naam:Jacobus Wagenaar 

Geboren:26-03-1939 

Speelt in:  niet meer 

Gespeeld in:Oldeboorn   en Heerenveense boys 

Roken/alcohol: sinds 1963 niet meer  alcohol met mate 

Kan sex voor de wedstrijd: moet kunnen 

Beste boek: wrede parodies 

Beste film:zou het niet weten 

Beste acteur en/of actrice:idem 

Hobby,s:  biljarten 

Mooiste man en/of vrouw:Aukje 

Favoriete club: Heerenveen 

Favoriete speler:  Messi 

Beste trainer: Foppe 

Slechtste trainer: Mourinho 

Welke club wordt dit jaar landskampioen:Ajax 

Favoriete televisieprogramma:  sport programma’s 

Favoriete televisie presentator: Mart  Smeets 

Kwal van de televisie: Wilders 

Favoriete muziek:  Duitse 

Favoriete andere sport: wielrennen 

Onderschatte voetballer: geen mening  

Overschatte voetballer: idem 

Hoogtepunt: geboorte kinderen 

Dieptepunt: overlijden 3 broers en Heit en Mem 

Beste krant/tijdschrift: Friesland post 

Een hekel aan:  opschepperij 

Bewondering voor:   vele vrijwilligers 

Kwal van de voetballerij: Ibrahimovic 

Over het jubileum:lle sneinen om 18.30 teletext fan omrop fryslan oan  

efkes sjen hoe at Boarn foutballe hat.Nei 47 jier noch altyd belangstelling 

foar v.v oldeboorn. Bij libben en wol wêzen grif fan doel om te kommen. 

 

Opstelling Oldeboorn 1 – Stiens 1uitslag 1-0 (10 mei 1964) 

Laatste officiële wedstrijd van Jacobus Wagenaar voor Oldeboorn. 

Doel: Hottie de Roos 

Achter: Jacobus Wagenaar en Jan Jeeninga 

Midden: Jan Adamse, Hein Akkerman en Wigle Schriemer 

Voor: Dictus Benedictus Henk de Vos. Durk Wagenaar, Ate Jeeninga en 

Reinder Bantema.  



  

Piet v/d Feer bokaal 
R.van Kalsbeek 23 

A. Faber 12 

P. Poepjes 11 

K. Hartmans  10 

J.W. Boschma 10 

S. Veenstra 8 

D.H. Akkerman 6 

E. Ashur 4 

J. Meijer 4 

Joh. Tijsma 4 

A. Huisman 3 

W. Huisman Wzn 3 

S. Bangma 3 

A.Bergsma 3 

S.Klitsie 3 

H. Dekker 2 

R. Faber 2 

Joh. Nijdam 2 

R. Poepjes 2 

R.van Roeden 2 

R. Crone 2 

R. Spinder 2 

A.Watzema 2 

A. Hobma 1 

J. Haspels 1 

T. Tjoelker 1 

J. Beeksma 1 

T. de Jong 1 

M. Antonissen  1 

P. Antonissen 1 

W. v/d Brink 1 

S. Oosterbaan 1 

R. van Steinvoorn 1 

 

Mijn spelletje gaat naar de verdommenis 
Voetbal was mijn eerste grote liefde. Een passie die ontlook in het begin 

van de jaren zeventig. Onder leiding van Rinus Michels veroverde mijn 

favoriete club Ajax de wereld. Na drie Europacups met de Amsterdammers 

deed hij met Oranje in Duitsland zijn zegetocht nog eens dunnetjes over. 

Gedirigeerd door Johan Cruijff rukten zijn troepen op tot München. Daar 

vond Rinus op 7 juli 1974 zijn Waterloo. De generaal was verslagen, maar 

het totaalvoetbal had gewonnen. Ik huilde tranen met tuiten. Mijn buurman 

vloekte toen Gert Muller de 2-1 binnen schoot. 'Zijn we onderhand wakker, 

stelletje slappelingen. Uitgaan okay, maar voetballen ho maar.' Pas jaren 

later begreep ik wat hij met die opmerking bedoelde.  Het was diezelfde 

Rinus Michels die in zijn Ajax-tijd propageerde dat voetbal oorlog is. 

Spijkerharde verdedigers gingen vijfendertig jaar geleden voor de man en… 

zijdelings ook voor de bal. Want in tijden van oorlog en liefde is alles 

toegestaan. Voetbal was in de beginjaren in Engeland een elite- sport, gelijk 

cricket en polo vandaag de dag. Nu is het verworden tot volkssport nummer 

1. Ik zeg met klem 'verworden', want mijn lievelingsspelletje bevindt zich al 

jaren op een hellend vlak. De liefde voor de sport is gebleven. Alleen staat 

die liefde door randverschijnselen steeds meer onder druk. Commercie, 

spelverruwing en verbaal geweld zijn daarvoor de grootste boosdoeners. De 

hoogste tijd om de noodklok te luiden. Niet om de commercie tegen te 

gaan, want het 'grote geld' regeert als een Zonnekoning de voetbalsport. 



  

Koning Voetbal is al jaren geleden van zijn troon gestoten. De 

spelverruwing is een kwestie van waarden en normen.  

Hetzelfde verhaal geldt voor het verbaal geweld op en rond de velden. 

(Her)opvoeden is het toverwoord. En dan niet de pupillen die voor het eerst 

tegen een bal trappen. Nee. De ouders en (veel) trainers van deze 

leeftijdscategorie moeten terug naar de schoolbanken. Waarom? Dat zal ik 

proberen uit te leggen. Bezoek op een willekeurige zaterdagochtend maar 

eens een pupillenwedstrijd in een even willekeurige plaats. En let vooral op 

de ouders die langs de kant staan. Het schaamrood zal je al snel op de kaken 

staan. Veel ouders vinden dat ze zich op hun vrije zaterdag met het spel 

moeten bemoeien. Luidruchtig geven sommige ouders commentaar. Op het 

spel van zoon- of dochterlief dat voor verbetering vatbaar is. En vooral op 

de 'de man in het zwart' die er volgens hun bescheiden mening niks van 

kan. Blijkbaar vinden zij - net als Rinus Michels - dat in tijden van oorlog 

en liefde alles toegestaan is. De liefde voor voetbal is nooit helemaal 

verdwenen. Drie jaar geleden begon het bloed weer sneller door mijn 

aderen te stromen. Vergelijkbaar met een potje gekristalliseerde honing dat 

onder de hete kraan wordt gehouden. Als voetbaltrainer en coach begon ik 

aan een tweede voetballeven. Al snel ergerde ik me groen en geel aan het 

'verbale geweld' van ouders. Jochies van acht jaar oud kregen van alles naar 

hun hoofd geslingerd. 'Zet meer druk naar voren. Uitzakken. Kom in de bal. 

Speel nou eens over.' En: 'Zijn we onderhand wakker?'   Het is slechts een 

kleine bloemlezing van kreten. Het lijkt onschuldig. Maar dat is het niet. 

Vaak gaat deze kretologie gepaard met krachttermen waar de 'Bond tegen 

het vloeken' zich tegen verzet. Ook de scheidsrechter moet het ontgelden. Ik 

zal niet in herhaling treden. Ik volsta met de opmerking die een ouder 

maakte tegen een 14-jarige scheidsrechter in opleiding. Toen hij iets over 

het hoofd zag, liep een ouder het veld in en schreeuwde: 'Hé flapdrol, kijk 

eens uit je doppen!' Tot voor kort voelde ik me net Don Quichotte. 

Gelukkig hoef ik niet meer alleen tegen windmolens te vechten. De 

Stichting Ideële Reclame (Sire) vecht met me mee. Onder de naam 'Geef 

kinderen hun spel terug' is zij een campagne begonnen tegen de 

bemoeizucht van ouders. Uit een onderzoek van TNS NIPO blijkt dat negen 

op de tien ouders zich in meer of mindere mate ergeren aan het gedrag van 

andere ouders langs de zijlijn. Het gaat hierbij om het opjutten van 

kinderen, vloeken en schelden, het wijzen van de scheidsrechter op een 

verkeerde beslissing en het adviseren van de teamleiding.  'Van kinderen 

wordt, zeker in sportief opzicht, vaak het uiterste gevraagd, terwijl die 

kinderen gewoon een leuke wedstrijd (een spel) willen spelen', zegt Adri de 

Vries, directeur van SIRE. 'Uiteraard kunnen prestaties een rol spelen, maar 

het lijkt er vaak op alsof de ouders zélf de wedstrijd spelen, in plaats van 

hun kinderen.' De campagne 'Geef kinderen hun spel terug' kan op mijn 



  

onvolwaardige steun rekenen. Op papier, maar ook in de praktijk, op 

zaterdagochtend langs de lijn. Gelukkig hebben de ouders van mijn jongens 

de boodschap begrepen. Daar hoefde ik weinig woorden aan vuil te maken. 

Zij begrijpen dat spelvreugde op de eerste plaats komt. En dat een 

pupillenwedstrijd geen klassieker op 'super sunday' is. Helaas zijn er ook in 

de buurt van Veldhoven en elders veel meer ouders dan de twintig waar ik 

mee te maken heb. Ruiken zij nu al het grote geld, omdat hun zoon al na 

twee maanden het dekentje uit de wieg trapte? Gaat hun zoon eindelijk 

waarmaken, waar ze vroeger zelf niet toe in staat waren? Ik weet het niet. 

Eigenlijk zou ik maar één ding tegen deze ouders willen zeggen: 'Zijn we 

onderhand wakker?' 

 

Douwe Venema toernooi 
Zondag 8 januari 2012 vindt de 24e editie van het Douwe Venema toernooi 

plaats in de Utingeradeelhal te Akkrum. Er wordt gespeeld vanaf 10.00 uur 

tot ca. 16.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt EUR 15,= per team en dient op 8 januari 2012 

aan Johannes Nijdam te worden overhandigd. Het team dient te bestaan uit 

minimaal vijf personen. 

Inschrijven kan t/m vrijdag 20 december 2010 bij: 
Johannes Nijdam: johannesnijdam@hotmail.com 

Jelle-Jacob de Vries: jellejacobdevries@gmail.com 

Douwe Hein Akkerman: heineke ndop@hotmail.com 

 

 

Uit onze geschiedenis 

7 mei 1977 
Jistrum 3 – Oldeboorn zm 3-10!!! 

Het was al weer moeilijk om een ploeg in het veld te krijgen daar de 

zm. spelers op het ogenblik niet zo dik gezaaid zijn. Maar gelukkig 

kon hun leider toch nog een paar spelers krijgen van de zondags-

spelers en wel de heren Douwe Brandinga en Hans Poepjes. Zo werd 

de reis naar Jistrum aanvaard. Hoe we in Jistrum gekomen zijn weet 

ik niet meer, want het waren daar allemaal kronkelweggetjes het 

leken we1 allemaal bossingeltjes. Gekomen zijn we er wel al moest 

de krantenman ons wel even de weg wijzen. Maar nu de wedstrijd. 

Een kwartier later dan gepland kon de wedstrijd beginnen, daar er 

nog geen elf spelers van Jistrum waren. Onze ploeg ging gelijk in de 

mailto:johannesnijdam@hotmail.com
mailto:jellejacobdevries@gmail.com
mailto:heinekendop@hotmail.com


  

aanval we waren deze middag zeer agressief. Na een kwartier werd 

dit beloond met een doelpunt. Even later werd een tegenaanval 

afgeslagen, en ronde de voorhoede dit af met een tweede goal. 

Dat was meer dan dat we de laatste tijd gewend waren. Maar ja als je 

een beetje eigenwijs wordt komen de klappen. Door een paar foutieve 

handelingen in de defensie sloeg Jistrum terug en werd het 1-2, en 

praktisch in dezelfde minuut werd het 2-2. Zo werd de rust -

aangegaan. Na de rust werd de tweede helft aangegaan alvorens, 

Douwe Brandinga wisselde  met zwager Henk Schouten. Wat er in de 

thee gezeten heeft weet ik niet het leek wel dat onze jongens vleugels 

hadden gekregen. De defensie van Jistrum was stomverbaasd, zodat 

onze spits weer kon scoren. Dit gebeurde zo`n acht keer de tweede 

helft. Jistrum deed er alles aan on wat terug te doen. Maar dat gelukte 

niet, de aanvallen werden door onze achterhoede steeds afgeslagen. 

Eén keer mochten ze doorbreken, daar onze achterhoede niet op z`n 

hoede was. Even voor het verstrijken van de wedstrijd werd de laatste 

man van Jistrum uit het ve1d gestuurd, wegens het herhaaldelijk 

bemoeien met de leiding of hoe men dat noemt, maar dat deerde ons 

verder niets. zo werd. de monsterstand. bereikt, 10 voor en 3 tegen. 

De goals werden gemaakt door Hans Poepjes 7 keer en Douwe 

Venema 3 keer. Naar ik gehoord. heb heeft Rinus Michels zich a1 

met het bestuur in verbinding gesteld. Niettemin Hans Poepjes en 

Douwe Brandinga bedankt. Dit was tevens de laatste wedstrijd van 

het seizoen. Schrijver dezes vindt van een goed besluit van dit 

seizoen en voor het volgend seizoen zo doorgaan. Een ieder nog een 

prettige vakantie toegewenst te hebben besluit ik hiermede. Jan v/d 

Veen 

Eindstand 1976-1977 4e klasse P F.V.B. 

01 Eastermar 2       18-33 61-11 

02 O.N.T. 5         15-26 64-12 

03 Drachtster B. 8   16-21 39-27 

04 V en V`68 3 17-19 42-39 

05 V en V`68 4 18-16 38-37 

06 Rottevalle 2 16-15 38-42 

07 Suameer 5  16-13 34-46 

08 Oldeboorn zm1 17-10 31-42 

09 Suameer 4  16-9   19-46 

10 Jistrum 3  15-2   18-82 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

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 


