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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 7 

Roemenen doodsbang om te vliegen...met vrouw 
 

Of voetballers bijgelovig zijn? Wat te denken van de nationale selectie van 

Roemenië. Komende woensdag oefenen de Roemenen tegen Oekraïne. 

Fotografe Gabriela Arsenie bracht een goed resultaat bijna in gevaar. 

Daarvan was ze zichzelf niet bewust. De in Roemenië veelgeprezen 

fotografe (ze maakte in 1999 de beste Roemeense sportfoto) wilde met 

hetzelfde vliegtuig als de nationale selectie naar Oekraïne voor de 

aanstaande vriendschappelijke ontmoeting. De spelers weigerden haar 

echter mee laten te vliegen. Ze kwam het vliegtuig niet in. "Nog nooit heeft 

een vrouw met het voetbalteam meegevlogen," verklaarde een teamofficial 

waarom Arsenie niet mee mocht. De fotografe zou voor dagblad Gazeta 

Sportitur meereizen naar Donetsk, waar het duel staat gepland. De 

verslaggever van Gazeta Sportitur, een man, mocht wel meevliegen. 

Gabriela heeft nu maar de auto gepakt. Het Roemeense voetbal is 

doordrenkt met bijgeloof. Behalve de allergie voor vrouwen, mag een 

teambus ook nooit achteruit rijden, en moet een voetballer altijd als eerste 

zijn rechtervoet neerzetten bij het betreden van het veld. 



 

Kopij inleveren voor 20 december 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Belangrijke datums 
Zaterdag 24 december    Snertklaverjassen 

Zondag 8 januari    Douwe Venema toernooi 

Dinsdag 10 januari    Training A-selectie 

Vrijdag 13 januari    Training B-selectie 

Zaterdag 20 april 2013    90 jarig jubileum  

 
Sint weet, dat jij houdt van voetballen, 

En dat jij alle ballen erin kan knallen. 

Vast en zeker sta jij straks opgesteld, 

Op het groene gras van het voetbalveld, 

En ga jij elke wedstrijd winnen. 

Een cadeau was niet moeilijk te verzinnen, 

Een voetbal vindt jij in het pakje hier, 

Alvast heel veel plezier. 
 

Overzicht 
Helaas, geen overzicht van Piet dit keer. Piet is namelijk opgenomen in het 

ziekenhuis vanwege buikklachten. Wij wensen hem hierbij veel beterschap 

toe en hopen dat hij het laatste krantje van dit jaar weer present is. Gelukkig 

hebben we een groot archief en daarin vond ik een overzicht uit 1970, 

geschreven door de toenmalig voorzitter Jan Kraan in de voorloper van de 

Mid-Frieslander het klaverblad. Dit overzicht heeft wel enkele 

overeenkomsten met dit jaar dus lees het maar eens. 

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand oktober 733 keer bezocht. 

Maar liefst 406 personen waren hier verantwoordelijk voor. 

De bezoekers kwamen uit behalve natuurlijk Nederland, uit 

Groot Brittannië (1x), België (1x),  V.S. (2x)

Duitsland (1x), Portugal (2x), Hongarije  (1x) en de 

Nederlandse Antillen (1x).   

 



  

 

Uit onze geschiedenis (22) 

16 augustus 1932 
De seriewedstrijden waaraan zouden deelnemen Woudboys (Veenwouden), 

Bergum, Oldeboorn en Warga zijn deerlijk in `t water gevallen. Nadat 

bestuur en spelers reeds den geheele zondagmorgen in actie waren geweest 

en na alles keurig in orde gemaakt te hebben, was de hoop op de goede 

gezindheid van de natuurelementen gevestigd. Ondanks de hevige regen 

werd op beter weer gewacht, doch toen Bergum en Oldeboorn ¾ uur na den 

vast gestelden tijd zich opstelden, was het wel bar slecht. Toch werd 

besloten te spelen en in een op tamelijk goed peil staande wedstrijd 

zegevierden de 2
e
 klassers (Bergum) met 4-0. Vooral na rust speelde 

Bergum een vlotte partij en wist tegen de storm in nog 2 goede doelpunten 

te maken, een aantal, dat voor half-time ook was bereikt. Tijdens de 

wedstrijd was het geen oogenblik droog geweest en de spelers waren dan 

ook door en door nat. Oldeboorn gaf te kennen onder deze omstandigheden 

niet weder te spelen en waar de Woudboys nog niet gearriveerd waren, zat 

het bestuur van Warga voor een moeilijke zaak. Eenstemmig was men 

tenslotte van oordeel, dat uitstel in dezen het beste was. Intusschen was 

Veenwouden ook aangekomen, doch het weer was nog van dien aard, dat in 

het eenmaal genomen besluit geen wijziging meer mogelijk was. Het 

bestuur van Warga hoopt te zijner tijd wanneer de wedstrijden opnieuw 

worden vastgesteld op de medewerking van het F.V.B. bestuur en de thans 

teleurgestelde clubs. Intusschen een slecht begin voor het a.s. seizoen, laten 

wij hopen, dat vervolg en einde beter mogen zijn. Inmiddels klaarde het 

weer echter eenigzins op en men zag zoowaar nu en dan de zon even 

schijnen. Daar Veenwouden de terugreis maar weer had aanvaard en 

zoodoende van een afwerken van het serieprogram geen sprake kon zijn, 

werd besloten een friendly-game te doen plaats hebben tusschen Warga en 

Bergum, welke wedstrijd door een talrijk publiek werd bijgewoond. 

Bergum speelde eerst met den wind mee en wist het voor de rust tot één 

goal te brengen, met welke stand gedraaid werd. Na rust onderneemt ook 

Warga menige aanval en heeft succes als Venema een blunder begaat 1-1. 

De wedstrijd blijft aantrekkelijk en bij een snelle Bergum aanval scoort 

Hanewald onhoudbaar voor de overigens uitstekende Warga-keeper het 

winnende doelpunt. Scheidsrechter van Wijngaarden leidde correct. 

 
 

 

 



  

 

 

Eindstand 1931-1932 3e klasse B 

01 Warga 14-23 66-23 

02 Woudboys 14-20 53-39 

03 Oldeboorn 14-20 42-37 

04 Bergumerh.. 14-13 33-50 

05 GAVC 2 14-10 33-38 

06 Akkrum 2 14-9   37-43 

07 TVC 2 14-9   15-31 

08 Bergum 2 14-8   27-45 

 



  

 

     Balpen 
 

De (Voet)bal & De Pen 
Een deel van mij is een tijd afwezig geweest; de bal is wel gebleven maar 

de pen was hem gesjeesd. 

Nu zijn we weer samen op de plek waar wij ons het meest thuis voelen; het 

veld en de 2 doelen. 

Wij vinden deze club erg bijzonder; altijd gezellig en weinig gedonder. 

Dat het ook anders kan is wel gebleken; ons neef uit Amsterdam heeft 

momenteel niks positiefs te bespreken. 

Wanneer wij vertellen over de avonturen bij de ‘zwart-witten’; begint hij 

van plezier te switten. 

Hij schrijft enkel over bestuurlijke ruzie; dan pennen wij toch liever over 

een aanstaande boxen-kantine fusie. 

Sinds ons vertrek is bovendien alles verder geavanceerd; de eendjes zijn 

weg, en daarvoor in de plaats werden deksels gelanceerd; 

De activiteitencommissie is hierachter het grote brein; al kost het ze bloed, 

zweet, wijn en pijn. 

Wat verder opvalt is het aantal opgeleide libero’s met rugnummer drie; een 

heel elftal, met wissels derbie. 

Van verdedigend voetbal is echter geen sprake; naar voren die bal, en 

doelpunten make! 

Geen van de andere teams die hiervoor onderdoet; misschien wel qua 

punten, maar de sfeer is minstens zo goed! 

Bij een club als die van jullie moet dit zo blijven; geen betaalde spelers van 

buiten, die gaan kijven. 

Ook met de kantine hebben jullie grote plannen; omkleden, theedrinken, 

douchen en bier drinken in één gebouw, echt iets voor mannen! 

Om dit te realiseren zullen jullie het met z’n allen moeten doen;  dus rond 

met die pot, en derin met die poen! 

Tijdens pen zijn vakantie is er zelfs een multi-culti cultuur ontstaan; een 

Belg bij de club, wanneer volgt de Afrikaan? 

Door de oudste leden wordt de echte clubcultuur gelukkig goed bewaakt; 

regel nr.1, af en toe moet er worden genachtbraakt! 

Ik, de pen, ben heel blij dat ik weer aan de bal ben verbonden; het heeft veel 

te lang geduurd dat wij losstonden. 

Om alles binnen deze club te beschrijven heb ik aan inkt veel te weinig; ik 

geef mijzelf door aan A. Hobma, want die doet het vast geinig! 

Groeten De (Voet)bal & De Pen (Jan Hendrik v/d Wal) 



  

Jan Berensen schrijft 
B-selectie 

Als trainer van de tweede selectie is het moeilijk in te schatten, van hoeveel 

mensen komen er op die vrijdagavond. De eerste helft van de kompetitie zit 

er bijna op ,en ik moet zeggen de trainingsopkomst is prima. Het 

gemiddelde is zestien spelers en dat is prima, zo is het voor mij prettig 

werken. Wij hebben een prima mix van oudere en jonge spelers ,dit klikt 

heel goed samen. Het fanatisme in de partij-spelen spat er altijd vanaf, de 

wil om te winnen is erg groot. Er wordt altijd op het scherpst van snede 

gespeeld, de vonken vliegen er vanaf. De oudjes met alle respect van mijn 

kant, willen niet van de jonge garde verliezen. Andersom is dat natuurlijk 

het zelfde. Wat betreft de jonge garde daar zit veel progressie in, je ziet ze 

groeien. De wil om te luisteren en te leren is er, dat geeft mij een goed 

gevoel. Ook de oudere spelers leveren hun bijdrage hier aan. Je ziet het 

niveau langzaam omhoog gaan, dit doet deugd. Belangrijk is wel blijf 

iedere vrijdagavond komen ,dit in het belang van jezelf en van je team. 

Zo als wij het eerste gedeelte afsluiten ,zo zullen wij het tweede gedeelte 

door moeten gaan. Dit moet uit eindelijk leiden tot aankomende 

kampioenschappen, dat kan niet missen. Ik heb er heel veel plezier in, maar 

samen zullen wij het moeten doen. De laatste training is op 16 december 

,daarna gaan we met de hele groep naar Moeke de Bruin. De eerste training 

in het nieuwe jaar is op 13 januari verder wens ik jullie fijn kerstdagen en 

een gelukkig en gezond en sportief 2012.  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

D-pupillen 
Graag wil ik langs deze weg een stukje schrijven in het in het clubblad, over 

mijn vriendenploeg de D-1. Met heel veel plezier ben ik bezig met jullie, 

een leeftijdsgroep waar je ze veel kunt leren. In de afgelopen maanden is er 

op tactische en technische gebied veel op jullie af gekomen. Op de eerste 

plaats spelen op een heel veld, plus het spelen op buitenspel. Ik moet 

zeggen dat hebben jullie prima opgepakt dat ging heel snel. Wij hebben 

samen heel veel op techniek getraind en wel kappen en draaien, over de bal 

heen kijken ,dribbelen en drijven, en niet te vergeten links en rechts  

trappen. Deze technische vaardigheden gaat iedereen prima af, ook het 

oefenen van 1-2 kombinatie is een genot om te zien. De wil om te leren is 

heel groot, iedereen brengt elkaar op een hoger niveau. De trainings 

opkomst is optimaal ik merk aan jullie dat we wel elke dag zouden willen 

trainen. Ga zo door, wel zijn jullie af en toe wat wild, en moet ik jullie tot 

orde roepen. Het valt niet altijd mee om de concentratie vast te houden, en 

wat we goed kunnen is door  elkaar heen schreeuwen. Dit heeft te maken 

met de leeftijd, maar de oren van jan moeten nog een paar jaartjes mee. 



  

De eerste helft van de kompetitie zit er op en we hebben het geweldig 

gedaan, mijn complimenten hiervoor. Samen met Johannes is dat optimaal 

verlopen ook hij voelt deze groep prima aan. Johannes ik wil jou hiervoor 

bedanken, en moge de samenwerking tussen ons nog lang zijn. Tenslotte 

wil ik tegen jullie zeggen ga zo door we zijn goed bezig, maar er is nog een 

lange weg te gaan. Blijf goed luisteren en kijk hoe ik het voor doe dan komt 

het goed. De laatste training van dit jaar is op donderdag 15 december. 

De eerste training in het nieuwe jaar is op maandag 16 januari. Verder wens 

ik jullie en je ouders hele fijne kerstdagen en een gezond en zalig nieuwjaar 

Met vriendelijke groet, Jan Berensen 

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn verrast met zege op Dronrijp 

De laatste weken heeft Oldeboorn de stijgende lijn weer te pakken. Na een 

gelijkspel tegen Franeker en een overwinning op Robur werden ook tegen 

het hooggeplaatste Dronrijp drie belangrijke punten gepakt. In een 

enerverende wedstrijd met aan beide kanten de nodige kansen trokken de 

Boarnsters diep in de tweede helft uiteindelijk aan het langste eind. 

Daar zag het in de eerste helft absoluut niet naar uit. Er was maar één ploeg 

die voetbalde en dat was Dronrijp. Het kreeg zeker vier uitgelezen 

mogelijkheden om te scoren, maar de ploeg had de pech dat doelman 

Dennis Faber niet van plan was een tegentreffer te incasseren. Oldeboorn 

had veel moeite met het positiespel  van Dronrijp, dat liet zien dat het niet 

voor niets bovenin meedraait. Bij Oldeboorn moest Robin Faber zich al 

vroeg in de wedstrijd geblesseerd laten vervangen door Jan Hendrik van der 

Wal. Slechts sporadisch dook Oldeboorn eens op bij het doel van Dronrijp, 

maar kansen vielen er niet te noteren. Tegen het einde van de eerste helft 

kregen de Boarnsters echter iets meer grip op het spel en ging de 

Dronrijpster storm wat liggen. Het hoge tempo waarin Dronrijp speelde kon 

de ploeg in de tweede helft ook niet meer brengen. Vlak na rust was men uit 

een hoekschop echter nog wel dichtbij een treffer, maar Robert van Roeden 

stond op de doellijn en kopte de inzet knap onder de lat vandaan. Hierna 

begon Oldeboorn meer en meer het heft in handen te krijgen en kreeg via 

Arnold Hobma en Anno Huisman ook goede kansen om de score te openen. 

Het vizier stond echter niet op scherp en ook Robert van Roeden kreeg een 

goede kans niet achter de doelman van Dronrijp, die net als doelman Faber 

bij Oldeboorn ook een hoofdrol in de wedstrijd begon op te eisen. Dronrijp 

bleef overigens ook in de tweede helft over de zijkanten af en toe heel 

dreigend, maar Oldeboorn had het na rust behoorlijk staan en gaf geen 

uitgespeelde kansen meer weg. Waar Dronrijp voor de thee de kansen niet 

afmaakte, daar prikte Oldeboorn er vlak voor tijd nog wel één in. Robert 



  

van Roeden slalomde vanaf de rechterkant naar binnen en werd op de rand 

van het strafschopgebied onreglementair afgestopt.  Het was specialist 

Douwe Hein Akkerman die zich voor de vrije trap melde en de bal 

schitterend in de verre hoek krulde, 1-0. Na dit doelpunt was het nog even 

alle hens aan dek voor de Boarnsters, maar het slotoffensief van Dronrijp 

werd bekwaam in de kiem gesmoord. Daardoor bleven na een boeiende 

wedstrijd de punten in Oldeboorn. Waarmee de ploeg misschien iets teveel 

kreeg, maar daar maalde niemand om. Volgende week de laatste wedstrijd 

voor de winterstop in en tegen streekgenoot Irnsum. Wietse Huisman 

 

Oldeboorn 3 na rust langs Lemmer 3 
27 november 2011 was een gedenkwaardige dag in de voetbalgeschiedenis. 

Oldeboorn 3 moest namelijk een inhaalwedstrijd spelen in en tegen LSC 

1890 6, maar dit team kon, ondanks dat er 4 teams van LSC niet in actie 

kwamen, op wonderbaarlijke wijze geen team op de been brengen. Dit was 

al de 2e keer, maar de KNVB vond het nodig deze wedstrijd voor de 3e 

keer in te plannen op een n.t.b. datum. Enfin, over de wedstrijd van 4 

december tegen Lemmer 3 kunnen we kort zijn. Frans Goerres is 

geopereerd aan een slopende schouderblessure en Freerk Steenhuizen was 

vanwege werk niet aanwezig. Oldeboorn had een moeizame 1e helft waarin 

er iets te laconiek werd gevoetbald tegen de nummer laatst van de 

competitie. De koude en gure wind, alsook de winderige gesteldheid van 

enkele van onze  spelers, deden de wedstrijd geen goed. Nadat de 0-1 op het 

scorebord werd gebracht door René van Kalsbeek, leek keeper Jeroen 

Beeksma bedwelmd door een afgewaaid windje, en liet pardoes de bal langs 

zich heen glippen. Na rust kon de opgelopen schade gelukkig tijdig worden 

hersteld door de 2e goal van Rene van Kalsbeek en 2 goals van Jan Wybren 

Boschma. Volgende week staat het altijd stugge en lastige Black-Boys op 

het program. De eerste wedstrijd van dit seizoen werd met moeite 

gewonnen met 3-5 door de Boarnsters, wat aangeeft dat het zondag 

waarschijnlijk een gelijk opgaande strijd zal gaan opleveren. We zullen alle 

zeilen bij moeten zetten om de aansluiting met Renado 4 te behouden. 

(Winderigheid of flatulentie wordt veroorzaakt door ingeslikte lucht en koolzuur, en een 

mengsel van gassen dat door bacteriën engisten in de darmen van zoogdieren wordt gemaakt. 

Het gas wordt via de anus afgegeven aan de lucht. Dat maakt een karakteristiekgeluid. Het 

gas heeft meestal een geur gelijkend op een rottend ei. Winderigheid wordt in de volksmond 

besproken met de term: 'een wind (of scheet, of prot) laten'. Winden laten heet officieel 

'flatuleren'. De kunst van het winden laten wordt ook wel petomanie genoemd. 

Een petomaan is iemand die er genoegen in schept winden te laten. Petomaan komt van het 

Franse woord 'péter' wat 'winden laten' betekent) Siete Veenstra 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Darm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoogdieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anus_(anatomie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_(voeding)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petomaan


  

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 Douwe Hein 

Akkerman 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 

 

 

 

 

Snertklaverjassen 

Zaterdag 24 december 

Inleg 6 euro 

Aanvang 13.00 uur 

Opgave bij Moeke de Bruin 
 

 

 
 

Aldeboarn c1 – QVC c1 
Afgelopen zaterdag 26 november hebben wij een wedstrijd gespeeld tegen 

QVC. We begonnen goed Hessel scoorde in de 3
e
 minuut de openingstreffer 

maar er waren ook veel kansen voor QVC en in de 12
e
 minuut scoorde 

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


  

QVC de 1-1 gelijkmaker en voor beide ploegen waren er veel kansen. 

Hessel kreeg ruzie met een tegenstander en schopte de tegenstander. Toen 

moest Hessel het veld verlaten. Hierbij wil ik mijn ploeggenoten een 

compliment geven voor hun geweldige inzet van de rest van de wedstrijd. 

Ze waren zelfs met 10 man nog beter dan QVC met 11 man, de 2
e
 helft. 

Helaas waren ze ongelukkig in de afronding. Hierbij besliste QVC met 

enkele uitvallen  de wedstrijd  tegen de verhouding in met 1-3. 

Hessel Stulp 

Oldeboorn -  Sport Vereent 
We moesten naar Oldeberkoop en mijn moeder moest ook rijden. We 

hebben met 5-1 verloren. Dat was wel jammer. Gelukkig heeft Anouk nog 

een doelpunt gemaakt. Hun stonden 2
e
 en wij stonden 6

e
. Het was wel een 

goede wedstrijd voor ons. De trainer kwam ook kijken en dat was ook leuk 

want hij coachte ook mee. Tjitze Brandsma. 

 
Op 19 november hebben wij gevoetbald tegen Read-Zwart. 

Read-Zwart staat op de 2e plaats. Het was best een goeie 

wedstrijd want in de eeste helft stond het 5-2 voor Read-Zwart. 

De tweede helft hadden hun 2 goals gemaakt en wij 1 

en de volgende wedstrijd moeten we tegen Tijnje E1.  

De eindstand was Aldeboarn E1-Read-Zwart 7-3 voor  

Read Zwart.   

groetjes:Gerben Bouma 

 

Aan de jeugdleiders 
Voor het laatste krantje van dit jaar zou ik graag een overzichtje van de 1

e
 

helft van dit seizoen van jullie willen hebben. Ook wil ik jullie bedanken 

voor het regelmatig verschijnen van de verslagjes. Van de E-pupillen heb ik 

het inmiddels al binnen. Gr. Harm 

 
Voetballertje (10) geschorst 

EINDHOVEN -  Het 10-jarige voetballertje Jordy Verstegen is de dupe 

geworden van een ruzie tussen zijn ouders en zijn voetbalclub. De ouders 

van de jongen weigeren vrijwillig bardiensten te draaien bij de Hapse Boys 

in Eindhoven, geheel tegen het zere been van de voetbalclub. Gevolg: Jordy 

wordt geschorst. De beslissing om het voetballertje twee wedstrijden niet 

mee te laten spelen schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Zo 

vinden veel bezoekers van Omroep Brabant de actie van de club veel te 

rigoureus. "Belachelijke club, je betaalt je al scheel om een kind te laten 



  

mogen voetballen. En sinds wanneer bestaat verplichte vrijwilligerswerk? 

Daar ga je inderdaad geen vrij voor pakken op je werk, je baas lacht je 

vierkant uit", zop klinkt het. Anderen nemen het juist de ouders kwalijk dat 

ze geen tijd hebben om te helpen bij de voetbalclub van hun zoontje. "Als je 

kinderen hebt, moet je er ook tijd voor hebben en maken." En: "Veel clubs 

zijn gewoon een makkelijke stalling geworden voor sommige kinderen. 

Onder het mom van; 'Ik betaal contributie dus moet de vereniging maar 

alles regelen en de verantwoording nemen'. Hier is het niet anders."  

Dat de 10-jarige Jordy het slachtoffer is geworden van de hele kwestie, daar 

is iedereen het over eens. "Wat ik helemaal belachelijk vind is dat die 'club' 

een kind van tien jaar daarvan de dupe laat zijn. Echt bij de konijnen af."  

 

Wedstrijdprogramma 
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) 

 

Zondag 29 januari 

Giethoorn 1  - Oldeboorn 1  14.00 

 

Zondag 5 februari 
Oldeboorn 1  - Kraggenburg 1 14.00 

Oldeboorn 3  - LSC 6   10.30  



  

Interfjoetje 
Naam: Tim Tjoelker 

Geboren: 10 augustus 1993 

Speelt in: 2e 

Gespeeld in: Alle teams behalve A’s (die hebben we niet) 

Roken/alcohol: Alcohol   

Kan sex voor de wedstrijd: Ja 

Beste boek: Geen idee. Lees nooit een boek. 

Beste film: The Green Mile  

Beste acteur en/of actrice: Morgan Freeman 

Lievelingskost: Worteltjes met aardappelen 

Hobby,s: Voetbal, uitgaan/met vrienden chilluh.  

Mooiste man en/of vrouw: Gigi Ravelli 

Favoriete club: SC Heerenveen 

Favoriete speler: Lionel Messi 

Beste trainer: Gert-Jan Verbeek/ Pep Guardiola  

Slechtste trainer: Andries Jonker  

Welke club wordt dit jaar landskampioen: PSV  

Favoriete televisieprogramma: Voetbal International  

Favoriete televisie presentator: Het is dan geen presentator maar Rene van 

der Gijp met die man kan je altijd lachen. (volgens mij dan) 

Kwal van de televisie: Ronald Waterreus 

Favoriete muziek: Dance / House, Top 40 

Favoriete andere sport: Wielrennen 

Onderschatte voetballer: Willie Overtoom 

Overschatte voetballer: Bas Dost    

Hoogtepunt: Kampioenschap B’s. Geweldig seizoen. 

Beste krant/tijdschrift: Voetbal International 

Een hekel aan: Ik heb nergens een hekel aan. Kan me wel aan iemand 

irriteren, maar dan heb ik er nog geen hekel aan.  

Bewondering voor: Mensen die veel vrijwilligers werk doen. 

Kwal van de voetballerij: Andries Jonker / Ola Toivonen  

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Lionel Messi 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Mensen die ik niet ken. 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Siete Veenstra 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Niets, dat maakt 

de club zo mooi. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn.  

Voetbal is: De mooiste sport ter wereld. Er kan altijd van alles gebeuren en 

dat maakt het mooi. 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Doe je best, meer kan je niet doen. 
 



  

Trainingsschema 1e selectie. 
Dinsdag 10 jan.  training            19.45 

Vrijdag 13 jan. training            20.00 

Zondag 15 jan. Oefenw.          Oldeboorn – Warga         14.00 

Dinsdag 17 jan. training             19.45 

Vrijdag 20 jan. training            20.00 

Zondag 22 jan. Oefenw. Oldeboorn – Boornb.         14.00 

Dinsdag 24 jan. training            19.45 

Vrijdag 27 jan. training            20.00 

Zondag 29 jan. Comp.  Giethoorn – Oldeboorn      14.00 

   Oefenw. Donkerbroek – Oldeboorn  

Dinsdag 31 jan. training            19.45 

Vrijdag 3 feb.  training            20.00 

Zondag 5 feb.  Comp.  Oldeboorn – Kraggenburg 14.00 

   Oefenw. Oldeboorn – Tijnje 

Dinsdag 7 feb.  training            19.45 

Vrijdag 10 feb. training            20.00 

Zondag 12 feb. Comp.  Read Swart – Oldeboorn    14.00 

   Oefenw. Oldeboorn – Friesland 

Zondag 19 feb. Oefenw. Oldeboorn - Stiens 

 

Piet v/d Feer bokaal 
R.van Kalsbeek 25 

J.W. Boschma 12 

A. Faber 12 

P. Poepjes 11 

K. Hartmans  10 

S. Veenstra 8 

D.H. Akkerman 7 

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 



  

Uit onze geschiedenis  

14 april 1970 
Aangezien het al weer vrij lang geleden is, dat de v.v. met nieuws in ,,Het 

Klaverblad" stond, dachten wij dat we nu maar weer eens van ons moesten 

laten horen. De mensen mochten eens denken, dat we er niet meer zijn. 

Niets is echter minder waar. We zijn er nog en springlevend zelfs. Hoewel 

we ons over de resultaten voor wat betreft het eerste nou niet bepaald op de 

borst kunnen kloppen, zijn we toch niet ontevreden. De heren spelers zijn 

nu toch wel doordrongen van het feit, dat training de basis is van alle 

succes. De trainingen worden nu vrij behoorlijk bezocht en nu maar hopen, 

dat de resultaten niet te lang op zich laten wachten. Er wordt met animo 

gespeeld en daar is de leiding van onze nieuwe trainer. de heer Delgrosso, 

voor een groot deel debet aan. We hebben de heer Delgrosso kunnen 

aantrekken door  bemiddeling van onze ex-trainer, de heer Veenstra, die 

helaas om privé-redenen de training moest neerleggen. Vanaf deze plaats 

wensen het bestuur en de leden van de v.v. Oldeboorn Sjoerd Veenstra veel 

succes en geluk toe. En van harte bedankt voor het vele en goede werk, dat 

je voor onze v.v. hebt gedaan. De één gaat en de ander komt, zo is het nu 

eenmaal. Maar we dachten, dat we in onze nieuwe trainer een waardige 

opvolger hebben gevonden. Het eerste behaalde tot nu toe 12 punten uit l2 

wedstrijden. Dat is natuurlijk niet genoeg om in de top mee te draaien, maar 

zoals gezegd. we blijven optimistisch gestemd. Ons 2e heeft zich helaas zelf 

de das om gedaan door van één van de zwaksten te verliezen en zo de 

kansen te verspelen. Over ons 3e elftal kunnen we optimistischer zijn want 

als dit geen kampioen wordt. dan ..vreet" ik m'n hoed op. Het moet nog 

twee wedstrijden spelen en dan hopelijk de vlag in top ! Het 4e heeft ons 

lange tijd de illusie gegeven. dat ook zij als nummer één zou eindigen, maar 

heeft helaas tweemaal de kous op de kop gekregen van hun concurrent en 

die hoop vervloog dus in rook. Slecht overwintert heren ? Geeft niet.,toch 

een prima seizoen. Wal te zeggen van ons populairste elftal, ons vijfde ? 

Aangezien hun verliescijfers steeds kleiner worden mag je daar uit 

concluderen, dat het ook met hen steeds beter gaat. Kom op jongens, 

probeer er althans één overwinning uit te slepen. Onze jeugd doet het naar 

verhouding zeker niet slecht. maar vooral de A-junioren mogen wel wat 

meer trainen. Vooral onze welpen vind ik persoonlijk het mooiste om te 

zien. Onze jongste spelertjes hebben hun eerste succes in de Friesland-cup 

al achter de rug en moeten in de 2e ronde vermoedelijk tegen Drachtster 

Boys. En nu zou het zo mooi zijn als de ouders eens en masse kwamen 

kijken hoe hun jongste spruiten het doen. Men zal er beslist geen spijt van 

krijgen, want vervelen doet het nooit, En met deze opwekking wil ik dan 



  

eindigen.. Tot ziens op het veld en hopelijk de volgende keer weer op deze 

plaats. Namens de voetbalvereniging Oldeboorn, J. F. Kraan. 
 

Iedereen springt opzij en we horen getoeter: 

daar komt ....…. aan op de scooter! 

Dat ding gaat sneller dan Sint z'n paard. 

En je hebt 'em zelf bij elkaar gespaard. 

Ook nu moet je nog bijverdienen, 

want het is hartstikke duur, die benzine! 

Sint zou natuurlijk Sint niet wezen 

als hij jou niet de les zou lezen. 

"Alsjeblieft, doe mij een lol 

en zet altijd een helm op je bol. 

Kijk naar mij: ik ben geen schijterd, 

maar ik rijd nooit en te nimmer onbemijterd!" 

Dat zegt de wijze, oude Sint. 

Doe er je voordeel mee, beste vrind/lieve kind! 

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  

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  

Bakhuizen C1  - Oldeboorn C1 

Oldeboorn 2  - Joure 3  

Oosterlittens 3  - Oldeboorn 3  

Oldeboorn E1  - Tijnje E1  

Read Swart F1  - Oldeboorn F1 

Oldeboorn F1  - Nieuweschoot F2  



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


