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De Zwart Witten 
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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 52 nummer 8 

Scheids trekt rood...slipje 
 

Carlos José Figueira Ferro heeft zich onsterfelijk gemaakt. De Braziliaanse 

scheidsrechter trok in de slotfase van een feestelijk duel in de buurt van Manaus 

vlak voor tijd een rood slipje in plaats van een rode kaart uit zijn borstzak. 

 

De actie was des te hilarischer gezien het thema van het duel tussen een selectie 

van spelers uit Anamã en de plaatselijke ambtenaren. De wedstrijd was 

aangekondigd als duel ter ere van de emancipatie. 

 

De 39-jarige Ferro stamelde na afloop dat hij geen idee had waar het stukje 

vrouwelijke lingerie vandaan was gekomen en dat er van opzet absoluut geen 

sprake was geweest. 

 

De speler die de grove overtreding maakte, moest desalniettemin zeven minuten 

voor tijd inrukken. Ferro maakte door alle commotie direct een einde aan de 

wedstrijd, die daarom voortijdig in 0-0 eindigde. Misschien kan hij de volgende 

keer de rest ook meebrengen? 



  

Kopij inleveren voor 23 januari 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

 

 

 

 

Belangrijke datums 
Zondag 8 januari     Douwe Venema toernooi 

Dinsdag 10 januari    Training A-selectie 

Vrijdag 13 januari    Training B-selectie 

Zondag 22 januari    Nieuwjaarsborrel 

Zaterdag 20 april 2013     90 jarig jubileum  

 

 

 

 

De redactie  
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Overzicht 
Het eerste half jaar zit er al weer op en dus word het tijd voor een terugblik. 

Omdat onze vriend Piet wegens ziekte helaas nog niet fit genoeg is om een 

overzicht te schrijven neem ik de pen maar bij de hand. Laten we eens 

beginnen bij de start van dit seizoen. Wat een troosteloze aanblik, onze 

oude boxen zonder dak, een kantine die van ellende bijna in elkaar dondert 

(ietwat overdreven). Gelukkig had Auke een klussendag georganiseerd 

zodat het tenminste nog een beetje oogde. We zijn nu een half jaar en 

verder en is  er nog steeds niets veranderd, maar het bestuur is druk bezig 

en hopelijk hebben we aan het begin van de tweede seizoenshelft in ieder 

geval warme boxen. Nu maar even over naar de teams en we beginnen met 

de verassing van dit seizoen namelijk het Derde. Men staat keurig op de 

tweede plaats en heeft nog zicht op het kampioenschap. Onder leiding van 

Wiebe en Marten behaalde men 28 punten uit 11 wedstrijden. Men wist al 

60 keer te scoren waarvan ene van Kalsbeek maar liefst 29 keer. Hij wil 

graag het clubrecord verbeteren dat nu nog op naam staat van August Faber 

(47 x) en hij is een eind op weg. Dan nu over naar het Tweede. Dit team 

degradeerde de laatste jaren nog al eens maar dat gebeurt dit jaar niet. Na 

een wat stroeve start begonnen de jongens van Meinie en Jelle Jacob 

wedstrijden te winnen maar in de laatste wedstrijd ging het helaas mis. 

Tegen de zware jongens uit Lippenhuizen werd nipt verloren terwijl het 

tweede veel beter was. Het scoren is hier het grote probleem (20 x). Men 

behaalde uit 10 wedstrijden 12 punten en staan daardoor op de zevende 

plaats. Het Vierde staat keurig op de eerste plaats. De laatste wedstrijd 

meende men zelfs herbstmeister te zijn geworden maar een blik op de stand 

leert ons dat SWZ/Sneek bovenaan staat met evenveel punten maar een 

beter doelsaldo. Het elftal van Sybrand behaalde tot nu toe 24 punten uit 9 

wedstrijden. Dan over naar het vlaggeschip het Eerste. De mannen van 

Geert en Wieger (ook volgend jaar weer trainer en leider) leken na een 

slecht begin weer op de  goede weg. Overwinningen tegen Robur en 

Dronrijp en een gelijkspel tegen Franeker, het leek zo mooi te zijn. Nog 

even een wedstrijd in en tegen Irnsum en men kon lekker de winterstop 

aanvangen. Helaas werden onze jongens naar een kansloze nederlaag 

gespeeld. Met maar liefst 5-1 ging Irnsum er met de 3 punten vandoor. 

Volgens ouderen uit Irnsum had men nog nooit zo`n gemakkelijk middagje 

tegen Oldeboorn gehad. Het eerste staat nu op de 10
e
 plaats met 13 punten 

uit 12 wedstrijden en is dus in degradatiegevaar. En dat is volgens mij 

helemaal niet nodig. Na de winter er met zijn allen maar vol tegenaan en je 

ontloopt dan ook een keer de degradatie wedstrijden (de penningmeester zal 

het hier wel niet mee eens zijn). Piet, hopelijk blijft het maar bij 1 keer want 

een overzicht schrijven blijkt nog niet eens zo eenvoudig. Harm 



  

Uit onze geschiedenis (23) 

18 maart 1986 
Piet van der Feer woont al sinds 1919 in Oldeboorn. Zijn vader kocht het 

dorpscafé aan de Boorn in 1920. Het is nog steeds het dorpscafé, lange tijd 

ook het clubhuis van de voetbalvereniging. P.P. zat 45 jaar in het bestuur 

van de vv Oldeboorn. Vroeger verkleden de voetballers zich hier. De heer 

van der Feer werkte 43 jaar bij De Spar. Hij deed daarnaast het café, de 

laatste jaren samen met zijn vrouw. Het is een prettig ouderwets café, met 

een antraciet kachel, een biljart en een grote stapel kaarten, want daar 

houden ze ook van in Oldeboorn. Aan stamtafel en ouderwetse toonbank 

gaan allerhande verhalen rond. In 1919 kostte een borreltje 12 en een half 

cent. Vader van der Feer vond dat een naar bedrag. Hij rekende niet graag 

met halfjes. Hij maakte dan ook prompt een nieuwe prijs: vijftien cent. 

Zoon P.P. ging met zijn tijd mee. Alle consumpties zijn nu 75 cent. Hij 

vindt Oldeboorn gezellig. Hij houdt van zijn vak, ook al omdat een 

kastelein veel vrienden en kennissen maakt. Bier is zijn meest gevraagde 

product. Daarna komen jonge jenever, berenburg en vieux. Vanouds heeft 

hij een slijtervergunning.   

Eindstand 1985-1986 2
e
 klasse B 

01 Tijnje 19-34 43-12 

02 ODV 20-29 47-21 

03 Amelandia 17-27 41-15 

04 Gersloot 20-24 48-47 

05 Oldeboorn 20-23 38-27 

06 ODIS 20-18 49-33 

07 Zandhuizen 19-16 34-48 

08 Oosterstreek 20-15 24-40 

09 Thor  19-13 16-38 

10 de Westhoek20-8   16-49 

11 Blue Boys 20-7   18-44 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Balpen 
 

Een doorsnee Thuisspelende Zondag 
Op mijn fiets stappende slinger ik mijn sporttas nog even goed over mijn 

schouder heen, waarna ik de ( soms barre ) tocht richting het sportveld 

bega. Éénmaal aangekomen voeg ik mij tussen mijn teamgenoten en 

houden we even een praatje over het weekend, dat praatje slaat al snel over 

in een tegenstander analyse om ons mentaal voor te bereiden op de 

wedstrijd, opeenvolgend met een snelle subtiele veldcontrole door een gros 

van ons spelers. “Ugh” toch nog maar even de kantine in om een flesje AA 

en een wedstrijdboekje van Jan Nijdam te kopen. Trainer: Jongens 

omkleden! Het laatste peukje word richting een waterplas gegooid waarna 

wij de box in verdwijnen. Als we allemaal uitgeouwehoerd en omgekleed 

zijn houdt de trainer zijn wekelijkse speech met wederom de bedoeling men 

op te scherpen om zijn taak te voldoen. Ondertussen regelt leider Wieger 

dat alle zaakjes eromheen goed geregeld zijn. Zo allemaal klaar? Warming-

up. Als we de bal en het veld beproefd hebben trekken we in linie weer 

richting ons onderkomen. Hier begaan wij onszelf de laatste minuten voor 

de wedstrijd in een doodstille rust met wat krekel geluiden en een voorbij 

waaiende hooibaal. Dit wordt onderbroken door een heel hard geschreeuw 

van “KOMMOP JONGENS WE GAAN ERVOOR”.  

Zo we zijn helemaal voorbereid. 

fúúúúttttttt. En we zijn los. 

Ons soms ‘titaan-strijdende’ en soms  ‘niet-lukkende’ team strijd alle keren 

met bloed, zweet en tranen. 

Fúúút Fúúút Fúúúúúúúút!  

het eindsignaal galmt over de vlaktes van Boarn, deze soms klinkend als 

muziek in de oren. Zo en dan nu douchen, opruimen, Lichten uit, afsluiten 

en dan pils. Kantine binnenlopend hoor ik de eerste enthousiasteling roepen 

“LAPPE”, hierna komt er een kudde liefhebbers bijéén en gooit het 

ruilmiddel op een hoopje. Dan gaat de radio aan ( Arrow classic rock ) 

krijgen we zo nu en dan wat hapjes, word er veel geouwehoerd en komt de 

gitaar er soms ook bij kijken. Dit vult deze middag rijkelijk  Als de 

kantine dan uiteindelijk afsluit gaat er vaak nog een horde het dorp in om 

daar deze tocht der plezier door te voeren. Mijn dank aan het bestuur , de 

vrijwilligers en de kroegbazen. Door hun kunnen wij deze leuke zondagen 

waar maken. Amen to that! 

Stefan Oosterbaan vertelt bij de volgende balpen zijn verhaal over de 

voetbalclub. Groet’n Arnold Hobma 



  

 

Interfjoetje 
Naam: Haiko van Dijk  

Geboren: Ja 

Speeld in: Uitgespeeld                                       

Gespeeld in: Roodgeel, Blauwwit 34, Leeuwarden ZM kampioen 1970, 

basisteam Vlb Leeuwarden Luchtmachtkampioen 1978  Oldeboorn 

Roken/alcohol: nooit aan beginnen 

Kan sex voor de wedstrijd: Moet er niet aan denken  

Beste boek: S. Carmiggelt                             

Beste film: Moet nog gemaakt worden 

Beste acteur en/of actrice: Carice van houten 

Lievelingskost: Stamppot 

Hobby,s: Schilderen 

Mooiste man en/of vrouw: Ali van Dijk Schregardus 

Favoriete club: Heb ik niet 

Favoriete speler: In mijn tijd  Binne Oosterbaan  Willem 

v Kalsbeek  Dirk Valk (de laatste twee ,)linksbuiten en 

keeper altijd moeilijk  

Beste trainer: Gert Jan Verbeek 

Slechtste trainer: Ruud Gullit 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Wie de meeste punten heeft 

Favoriete televisieprogramma: Voetbal International 

Favoriete televisie presentator: Johan Derksen 

Kwal van de televisie: Jeroen van Koningsbrugge 

Favoriete muziek: Bijna alles 

Favoriete andere sport: Schaatsen  

Onderschatte voetballer: Geen idee 

Overschatte voetballer: Bas Dost 

Hoogtepunt: Het rijden van de Elfstedentocht  in 1985 (uitgereden) 

Dieptepunt: Vertrek Klaas Jan Huntelaar bij Heerenveen 

Beste krant/tijdschrift: LC    

Een hekel aan:  Zeuren 

Bewondering voor: Mensen in de zorg 

Kwal van de voetballerij: Die van PSV kan zij naam niet eens op schrijven 

Voetbal is: Passie 

 

Waarom speelde Ajax onder Louis van Gaal de sterren van de 

hemel?van Gaal zei altijd: "Als jullie verliezen, rijdt Patrick de bus 

terug." 



  

 

 

 

Seizoensoverzicht   

C-junioren 
Samenvatting van het eerste halfjaar Oldeboorn C1 

Dit seizoen zijn er drie spelers vanuit de C1 doorgeschoven naar de 

senioren. Deze spelers trainen bij de selectie, wat mooi is voor hun verdere 

ontwikkeling. Vanuit de D pupillen zijn weer drie spelers doorgeschoven 

naar de C junioren. Deze spelers moesten vooral in het begin  wennen aan 

het grote veld. Ook fysiek hebben deze spelers het nog weleens moeilijk. 

De trainingsopkomst is goed. Over de ontwikkeling van mijn spelers ben ik 

tevreden. Hierbij wil ik de oudere spelers complimenteren over hoe ze met 

de jongere spelers omgaan. De najaar competitie zijn we met wisselende 

resultaten in de middenmoot geëindigd. Er zit voetbal in de ploeg, er wordt 

geprobeerd verzorgd te voetballen en leuk te combineren.Vooral  de laatste 

wedstrijd tegen QVC C1 was hier een mooi voorbeeld van. Als je met 10 

spelers nog meer kansen weet te creëren dan je tegenstander met 11 spelers 

dan bied dit perspectief. Hier ben ik dan ook zeer tevreden over en zie de 

tweede seizoen helft ook positief tegemoet. We gaan proberen dit voort te 

zetten na de winterstop. Door zoveel mogelijk te  trainen, kunnen we ons 

beter ontwikkelen en als team sterker worden. Sportvrienden van 

Oldeboorn C1 ik reken op jullie!! Bouwe Roodbergen 

 

1 DWP C1 9 22 68 11 

2 Bakhuizen C1 9 21 38 13 

3 Aengwird.C1G 10 21 50 21 

4 QVC C1 10 20 39 21 

5 Oudega/HJSC  10 19 38 21 

6 Oldeboorn C1 9 16 37 18 

7 VWC C1G 9 11 26 40 

8 Langweer C1G 8 10 25 38 

9 GAVC C2 10 6 14 33 

10 FVC C2 10 4 19 53 

11 Oosterlit. C2 10 0 6 91 

 

 

Het schijnt dat Johan Cruijff volgend seizoen trainer wordt bij 

PSV. Hij wil namelijk even helemaal niets meer met voetballen te 

maken hebben. 



  

 

D-pupillen 
Jong Oldeboorn D1 verrast met 4e plaats in najaarscompetitie 

Voor de d’s van Oldeboorn was het dit seizoen de overstap naar het grote 

veld, met alle bijkomende regels. Na wat geschuif met spelers kwamen de 

volgende spelers in het elftal. Ids, Rinse, Djurre, Anouk, Rik en Leon. 

Daarnaast werden 6 e’s toegevoegd om het elftal te completeren. Dit ging 

om Tjitze, Hessel, Jisk, Jurrit, Sietse en Sil. De trainingen staan onder 

leiding van Jan Berensen. Voorafgaand aan het seizoen had ik geen idee 

wat ik kon verwachten. Ik verwachte dat mijn ploegje te jong was en fysiek 

te kort zou komen tegen de meeste tegenstanders. Voordat de competitie 

begon werd  er geoefend tegen Akkrum D3. Tegen dit team begon er al wat 

moois. Deze wedstrijd werden er gelijk vele kansen gecreëerd, maar nog 

niet benut. Wel werd de wedstrijd met 2-1 winnend afgesloten. De 

competitie begon met een thuiswedstrijd tegen het sterker geachte DWP 

D1, daarin speelde Daan Brandinga, verleden jaar nog speler van ons 

ploegje. Voor Rinse en Ids een hele speciale wedstrijd die ze niet wilden 

verliezen. In deze wedstrijd liet mijn ploegje gelijk zien dat ze voor elkaar 

wilden strijden. Dit resulteerde in een prachtige 5-4 overwinning. Ook de 2
e
 

wedstrijd leverde 3 punten op. In Scherpenzeel werd VWC D2 met 1-7 

kansloos gelaten. Een bliksemstart waar we trots op konden zijn. De 3
e
 

wedstrijd was thuis tegen Oudehase D2. Helaas was ik zelf dit weekend 

verhinderd om erbij te zijn. Sybrand en Roelof namen het over en zagen een 

spektakelstuk. Helaas verlieten de Boarnsters met 6-7 het veld, waarbij een 

punt dik verdiend was geweest. Een onpartijdige grens was hier debet aan, 

hij wilde in de laatste minuut niet toegeven dat bal meer dan een halve 

meter achter de lijn was, toen hun keeper de bal ving. Een week later kwam 

BEW D1 uit Vledder op bezoek. Dit zou voor de winterstop de minste 

wedstrijd zijn die de jongens speelden. Zowel aanvallend als verdedigend 

waren we deze wedstrijd niet scherp, eindstand 2-6. Daarna gingen we op 

bezoek bij de Flevo Girls D9 uit Emmeloord. Zoals de naam al zegt was dit 

een meisjes team. In de 1
e
 helft waren de jongens veel te lief voor hen, en 

na een preek in de rust, werd er na rust alsnog afstand genomen met een 0-4 

overwinning. Die lijn werd daarna doorgetrokken in de thuiswedstrijd tegen 

Stanfries D2 uit Appelscha. Zij moesten met een 9-1 nederlaag de lange reis 

naar huis maken. Een week later gingen we op bezoek bij Sport Vereent 

D1. Zij stonden gedeeld 1
e
 met Oldeholtpade D2. Ondanks een snelle 0-1 

voorsprong bleek deze ploeg te sterk voor ons. Met uitstekend keeperswerk 

hield Ids ons lang in de wedstrijd. In de slotfase liepen ze nog uit naar een 

verdiende 5-1 overwinning. 



  

Tegen HJC D3 werd de goede lijn weer vervolgd, via prachtig combinatie 

voetbal werden zij helemaal zoek gespeeld, en werden de dubbele cijfers 

gehaald, 10-0. Daarna werd een bezoek gebracht aan Oudehorne om het op 

te nemen tegen Udiros D2. Een gelijkwaardige tegenstander, en de mooiste 

wedstrijd die we voor de winterstop hebben gespeeld. Tot 2x toe kwamen 

we op achterstand, maar de 1-0 en 2-1 werden omgebuigd in een prachtige 

2-4 overwinning. In de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop, kwamen 

de meisjes van Steenwijkerwold D3 op bezoek. Deze waren duidelijk een 

maatje te klein getuige de 11-1 overwinning. De laatste wedstrijd voor de 

winterstop had uit tegen Oldeholtpade D2 moeten zijn. Een belangrijke 

wedstrijd voor hen in de strijd om het kampioenschap. Deze wedstrijd moet 

nog steeds gespeeld worden, en dat zie ik niet meer gebeuren. En zo sluiten 

wij de competitie af op een uitstekende 4
e
 plaats met 21 punten uit 10 

wedstrijden. Alleen Sport Vereent, Oldeholtpade en DWP eindigden boven 

ons. Hieronder wil ik de hoofdrolspelers nog even uitlichten. 

Ids Tijsma, een uitstekende keeper die heel sterk is in de 1 tegen 1 

situaties. Ook zijn reflexen op de lijn mogen er zijn. Daarnaast weet hij met 

spelhervattingen iedereen juist neer te zetten. En het spel te versnellen met 

een snelle uitgooi of uittrap naar een medespeler.  

Jurrit Dijkstra en Sietse Hofstra, zij zijn een klasse duo op de 

rechterkant. Ondanks hun jonge leeftijd waren ze een plaag voor elke 

tegenstander. Maakte 1 van beide een foutje dan herstelde de ander het wel. 

Hoe groot de tegenstander ook was, zij gooiden zich er beide vol voor als 

dit nodig was. Daarnaast voorzagen zij de aanvallers van goede ballen. 

Komend seizoen gaan zij profiteren van het feit dat ze al een jaar ervaring 

hebben op het grote veld. 

Djurre van der Woude, aanvoerder van mijn ploegje en een echte laatste 

man, kreeg in het begin van mij de taak om alle gaatjes te dichten, en daar 

waar nodig die bal gewoon een trap naar voren te geven. Naarmate het 

seizoen vorderde bracht hij steeds meer voetbal in de ploeg, door telkens te 

zien waar de ruimte lag. Ook in de coaching van zijn teamgenoten was hij 

luid en duidelijk aanwezig. 

Leon Siemonsma, als voorstopper onmisbaar in dit elftal. Heeft een 

uitstekend gevoel waar hij moet lopen om een aanval te ontregelen. 

Daarnaast schakelde hij elke tegenstander moeiteloos uit, en ondersteunde 

het middenveld als de wedstrijd dat toeliet. Hij is vooral een speler die 

onopvallend, maar heel belangrijk aanwezig is in het veld. 

Jisk Oosterbaan, een linksback die de rechtsbuiten van de tegenpartij vaak 

tot wanhoop dreef. Positioneel staat hij prima opgesteld, en ook hij is niet 

bang om er op te klappen. Met de juiste coaching van de kant, en 

ondersteuning van zijn beide grote neven hield ook hij zich goed staande op 

het grote veld. 



  

Rinse Tijsma, kilometervreter op het middenveld. Hij blijft maar gaan, 

zowel verdedigend als aanvallend, overal aanwezig. Als de tank leeg was, 

kwam hij zelf naar de kant om op te laden, om dan al snel weer te vragen, 

wanneer hij weer in het veld kon. Prikt regelmatig een doelpuntje mee, en 

voorziet ook de anderen van vele goede ballen. 

Tjitze Brandsma, is de grote aanjager in dit ploegje, weet ook met zijn 

drive de overige spelers mee te slepen. Hij is een plaag voor elke 

tegenstander, maar zo nu en dan ook voor zijn teamgenoten. We zijn er nu 

mee bezig om van hem de ideale teamspeler te maken. Als hij straks door 

heeft, dat hij door samenspel nog veel meer rendement er uit kan halen, dan 

gaan we een mooie 2
e
 seizoenshelft in. Ik heb hier alle vertrouwen in, dit 

was vooral in de laatste wedstrijden al zichtbaar. 

Anouk Stulp, is met haar lange benen niet af te stoppen door de tegenpartij. 

Eenmaal op snelheid was ze keer op keer dreigend. Dit resulteerde in vele 

goals en assists. Ze is totaal niet bang, en schuwt de duels met de jongens 

totaal niet, daarmee verrast ze vooral haar directe tegenspelers. 

Rik van Santen, is een echt voetbaldier, en altijd bloedfanatiek. Hij heeft 

een voordeel dat hij op vele posities uit de voeten kan. Hij heeft laatste 

man, voorstopper, mid-mid en spits gespeeld. En met zijn inzicht en 

balvastheid overal te gebruiken. Moest helaas de laatste wedstrijden door 

blessure missen, maar zal na de winterstop zeker weer van de partij zijn.  

Hessel Heerma en Sil van der Woude, zijn 2 snelle buitenspelers met een 

ontzettende drive. Daarnaast beschikken ze over een goede techniek om een 

tegenstander uit te spelen. Ook zij deden ondanks de jonge leeftijd prima 

mee op het grote veld. Wisten beide regelmatig het net te vinden, of een 

teamgenoot die het dan afmaakte. Zij zullen fysiek alleen maar sterker 

worden, en gaan over een jaar zien dat ze al een stap voorlopen op de 

meeste van hen leeftijdgenoten op het grote veld.  

Dan hebben we nog Jan Berensen en Johannes Watzema die beiden met 

hun fanatisme het beste naar boven halen in dit ploegje. En mede daarvoor 

gaan zorgen dat er nog vele punten behaald gaan worden. En vooral dat de 

sfeer in het ploegje goed blijft zodat iedereen ook volgend jaar weer lekker 

doorgaat met voetballen. Via deze weg wil ik de ouders en andere clubleden 

bedanken die meegingen met de wedstrijden om de jongens aan te 

moedigen. Als grens langs het veld liepen, of als scheidsrechter in het veld 

de wedstrijd in goede banen leidde. Ik hoop dat we dit met zijn allen in 

2012 voort gaan zetten, om zo ook dat jaar succes te hebben. Voor een ieder 

die met enthousiasme dit verhaal heeft gelezen, en denkt aan dit succes wil 

ik ook bijdragen. Een medeleider zou zeer wenselijk zijn. Ook vrijwilligers 

die wel een keer een wedstrijd willen fluiten zijn zeer welkom. Voor de 

winterstop moest ik elke keer meer dan 20/25 personen vragen, voor ik 

eindelijk eens een scheids had. Hier werd ik moedeloos van. Aanmeldingen 



  

kunnen naar mij of het jeugdbestuur gestuurd worden. Rest mij alleen nog 

om iedereen een goede kerst en een fantastisch en gezond sportief 2012 te 

wensen. Johannes Watzema  

 

1 Sport Ver. D1 11 30 90 11 

2 Oldeholtp. D2 10 27 78 9 

3 DWP D1G 10 24 71 17 

4 Oldeboorn D1 10 21 59 27 

5 Oudehaske D2 10 21 54 34 

6 Udiros D2 11 16 30 43 

7 BEW D1 8 13 39 26 

8 HJC D3 9 10 15 47 

9 VWC D2G 10 9 16 48 

10 vv Stânfries D2 11 6 19 57 

11 Steenwijkerw. 3 11 3 6 92 

12 Flevo Boys 9 11 1 7 73 

 

E-pupillen. 
Vorig jaar waren we al trainerts van deze zeer getalenteerde ploeg en voor 

dit nieuwe seizoen werden we gevraagd om ook als leiderts onze inbreng te 

geven. Wij hoefden natuurlijk niet lang na te denken over deze job. Met een 

kleine verandering in de Seleção  ten opzichte van vorig seizoen begonnen 

we met goede moed aan het seizoen!  Die goede moed werd meteen 

beloond, de eerste wedstrijd werd met een nipte 15-0 zege gewonnen en er 

werd door de leiderts meteen aan het kampioenschap gedacht. Dit bleek 

helaas niet helemaal haalbaar te zijn…. We begonnen wedstrijden te 

verliezen. Maar ondanks deze verlies potten zat er toch zeer veel groei in de 

ploeg. Vaak moesten we het opnemen tegen tegenstanders van formaat 

volwassen kerel. Onze jongens deden daar zekert op tactisch en technisch 

niveau niet voor onder, maar fysiek moeten we het vaak afleggen.  

Door die goede en snelle stijgende lijn van de spelerts begonnen we beter 

en beter te voetballen en werd er gelukkig ook weer gewonnen! Vorige 

week (26-11-11) werd Tijnje thuis van de mat gespeeld en er werd weer een 

klinkende 5-0 overwinning geboekt. Deze lijn wouden we graag 

doortrekken naar de laatste wedstrijd van het seizoen, maar zoals Jules 

Deelder zou zegen: Het regende, het regende dat het bast, de wedstrijd 

tegen Grou werd afgelast. Dit is natuurlijk zeer spijtig want de flow waar de 

spelerts in zaten was fenomenaal! Iedereen is nu natuurlijk razend 

benieuwd wie deze zeer getalenteerde talenten zijn, daarom voor jullie een 

kort overzicht van onze Seleção : 

Te beginnen met Kuba “Dudek” Sowa: Dit onze zeer betrouwbare 

keepert. Hij vliegt vaker door de lucht, dan dat hij met beide benen op de 

grond staat. Dit is dan ook altijd zeer succesvol geweest. Kuba heeft er dan 

ook voor gezorgd dat zekere doelpunten er niet in gingen door zijn 

geweldige duikvluchten. 



  

Vervolgens Duco “Kanonschot” van der Bij: Onze tweede keepert die 

ook op het veld prima uit de voeten kan. Met een actie in de benen en een 

vlammend schot heeft hij menig doelpuntje gescoord. Ook heeft Duco dit 

seizoen zijn talenten laten zien bij collega leider Johannes in de D tjes en 

heeft daar maar liefst 3 keer gescoord Chapeau! 

Tim “Stofzuiger” Hofstede: Tim is een klein mannetje maar onderschat 

zijn kracht niet! Wat een inzet en dat niet zonder succes. Tim gaat ondanks 

zijn lengte de duels niet uit te weg en ruimt als een echte stofzuiger heel 

veel ballen voor de goal weg. 

Amber “The sliding woman” van der Ven: Amber heeft zoals haar 

bijnaam al zegt een specialiteit: Sliden. En menig tegenstander heeft dit 

geweten. Die dachten er langs te zijn maar dan ken je Amber nog niet, die 

gooit er dan gewoon een prima sliding uit en daarmee heeft zij meerdere 

keren de bal veroverd op peniebele momenten. 

Lars “FVB bal” Vink: Voor degene die het nog niet weten: Bij Oldeboorn 

worden lange ballen naar voren vaak omgedoopt tot FVB ballen. (voor 

verdere uitleg vraag Siete Veenstra) Lars beheerst dit onderdeel van het spel 

tot in de puntjes. Alle lange ballen van Lars komen altijd aan! Aan het eind 

van het seizoen zagen de leiderts dat Lars beter uit de voeten kan als hij met 

de punt naar voren gaat spelen. Deze omzetting is niet voor niks geweest op 

het middenveld kon Lars zijn inzet en strijd veel beter kwijt en dat 

resulteerde in veel beter voetbal! 

Ids “Time” de Roos: Ids is een heel degelijke goed spelende speler met af 

en toe zijn geniale momentjes. Dan is het Ids-time zoals hij zelf zegt en dan 

is hij iedere tegenstander de baas. Met een splijtende pass, of een vlammend 

schot zet hij dan menig tegenstander te kijk. Hierdoor heeft hij al 2 

doelpunten en meerdere assists gemaakt. 

Tygo “Ik houd het simpel” Mebius:  Waar spelers vaak voor een riskante 

moeilijke oplossing zoeken speelt Tygo altijd op safe! 100% betrouwbaar 

en maakt nauwelijks fouten. Tygo is ook een van de jongens die 

vooruitgang heeft geboekt dit seizoen, ga zo door! 

Jetse “Allrounder” Teunissen:  Jetse is een echt manusje van alles! Waar 

jij ook staat op het veld, in de spits, op het middenveld of achter in. Jij doet 

altijd je best om er het beste van te maken! Daarnaast heb je nog een talent: 

Penalty’s. Door jou goede schot knal je menig penal er na de wedstrijd op 

een fabelachtige wijze in! 

En tot slot Gerben “The Amazing” Bouma: Tja, Gerben die verbaast ons 

telkens weer wat kun jij voetballen zeg! Maar wat blijf je er ook bescheiden 

onder. Jij loopt er niet mee te koop dat goed kunt voetballen en dat is te 

prijzen. Je bent niet altijd egoïstisch en je speelt meer en meer ballen over 

daardoor wordt niet alleen jij, maar het hele team beter.  



  

 Voor de echte voetbal liefhebbers. Kom eens langs Thuis wedstrijden zijn 

altijd om 10:00 uur. En jullie zullen versteld staan van dit goed 

voetballende team.  

Groeten Tim “ik heb het voetbal uit gevonden samen met Louis” 

Tjoelker & Arjen “ik ben verliefd op me leiders boekje” van der Bij 

 

1 Heerenveen E5G 11 33 79 23 

2 Gorredijk E2 11 27 53 22 

3 Read Swart E1 9 24 55 17 

4 Akkrum E2 11 24 70 32 

5 Aengwirden E1G 11 18 47 35 

6 Langezwaag E1 10 13 28 26 

7 Heerenv.B. E4M 11 13 31 54 

8 Oldeboorn E1 10 9 50 70 

9 LSC 1890 E4 9 8 29 45 

10 Tijnje E1 9 7 23 35 

11 Jubbega E3 10 3 15 65 

12 GAVC E3 10 1 23 79 

 

F-pupillen 
Het aanstormende talent van de VV Oldeboorn: de F-pupillen.  

Met  een jonge maar uitgebalanceerde selectie zijn wij aan het seizoen 

begonnen. Vooral de eerste wedstrijden leverden wisselende resultaten op, 

maar een eindsprint naar de winterstop heeft ons op de 5
de

 plek gebracht 

(van de elf). Met 5 gewonnen wedstrijden en 5 verloren wedstrijden, een 

topper in de middenmoot. Dat we thuis de baas zijn, blijkt uit het feit dat 4 

van de 5 thuiswedstrijden werden gewonnen. Uit waren we nog wel eens 

geïmponeerd door het thuispubliek, maar ook daarin zijn we gegroeid. Met 

32 goals voor en 53 tegen was er elke wedstrijd wat te beleven. 

Wie zijn dan wel die talenten? 
We beginnen natuurlijk met onze dame in het vermidden, Daniëlle “Mug” 

van der Meulen. Eens het fluitsignaal is gegaan, vervalt het woord dame, 

en wordt er gewoon gebikkeld. Er zit een duidelijk stijgende lijn in, en ze 

heeft het net al eenmaal doen bollen, wat bij de medespelers mogelijk nog 

meer enthousiasme opleverde dan bij haar zelf. Wij zijn heel blij met haar 

en beretrots! 

Kiran “ De Man” Mebius is de man van de rust en het overzicht, en ook 

hij begint steeds meer lol te krijgen. Steeds vaker op het juiste moment de 

voet ervoor, en de overtuiging dat je er ook wat mee kunt groeit met de 

wedstrijd. Beweegt zich vooral in achterhoede en middenveld, en de dribbel 

wordt steeds beter. Zie hem maar eens van hem af te pakken. 

Lastig kiezen, als je graag keept en voetballen ook leuk is.  

Tiemen “Jasjin” Jelsma is er nog niet uit, en hij heeft er ook nog jaren de 

tijd voor om er achter te komen. Regelmatig in het doel te vinden, en anders 



  

evenals Kiran op middenveld of in de achterhoede. Ook hij is steeds 

nadrukkelijker aanwezig, en de groeipotentie is nadrukkelijk aanwezig. 

Job “the Hunter” Veenstra is onze sluwe spits, een Draufgänger, een Gert 

Müller, en de man met de schelste stem voor bij onze ‘Jel’. Ontrekt zich 

soms onzichtbaar aan het strijdgewoel op het middenveld, om vervolgens in 

de counter als een speer het doel te zoeken. Bovendien heeft hij een paar 

achterste mannen en vrouwen van de tegenpartij al slechte nachten bezorgt. 

Voor je het weet staat hij bijna op je tenen als je de bal hebt, en hij rust niet 

voor hij hem heeft.  

Levy “de Sar” van der Wal is ook al zo eentje die zowel graag mag ballen 

als mag vangen. Best lastig als je denkt als een keeper, maar je staat niet op 

doel. Gelukkig dat sommige reddingen zo snel gaan dat een scheidsrechter 

te lang moet twijfelen om zich te realiseren wie nu eigenlijk de bal uit het 

doel boxte. Ook aan hem gaan we nog veel lol beleven, en hij heeft er nu al 

veel lol in.  

Jentje “Messie” Brandsma is onze pingelaar met de ontwapenende blik, 

maar owee, vergis je niet. Kan hele rushes van achter naar voren maken, 

linkspoot met een chocoladepoot, en dan elke keer net met rechts uitkomen 

vlak voor de goal. ’t Heeft even geduurd,maar zijn harde werken heeft hem 

ook de goal gegeven die hij heeft verdient. Kijkt eerder verbaasd dan boos 

als iemand hem bij zijn rushes tegen het gras meent te moeten werken. 

Ridzert “Materazzi” Teunissen is de grootste mond van de kleinsten in 

het elftal. Van wie heeft ie dat? Mag ook graag keepen, niet bang voor het 

leren monster, en schuwt een tackle niet. Voetbalt nog wel eens alsof het 

een interval training is. Soms stormt het, dan is het windstil. Doseren moet 

nog komen. Luistert goed naar de leider. Zakt dan zo goed in dat hij zelfs de 

achterlijn passeert. 

Rest onze topscorer Erik “Hanson” Heerma, qua uiterlijk en 

onverzettelijkheid een evenknie van zijn Zweedse bijnaam. Duikt overal op 

het veld op, weet onze Job/Gert/Hunter goed te vinden met lange pases, 

maar mag ook graag zelf afronden. Redelijk stijf links, met longen van een 

paard. Fysiek de sterkste, en neemt zijn verantwoordelijkheid. Een muur 

van tegenstanders is eerder een uitdaging dan een probleem. We ain’t seen 

nothing yet, en dat wat we gezien hebben was al best veel en goed.  

U ziet het, Tim “JC” Tjoelker en Johannes “Louis” van der Wal hebben 

er heel wat van gemaakt tijdens de trainingen. Waar een dergelijke 

samenwerking toe kan leiden...... Een groep met potentie, die openstaat 

voor de diversiteit aan trainingsvormen, hecht en homogeen, coachbaar (dat 

is althans de illusie), en altijd op zoek naar invulling van de missende 

puzzelstukjes door nieuwe aanwas. Met een trouw en betrokken publiek van 

ouders, grootouders en genieters van het spel. We spelen op een tijdstip 



  

waarbij je nog wat aan de dag hebt. U ziet, diverse redenen waarom u de 

zaterdagochtend bij ons moet beginnen. We zien u graag in het nieuwe jaar. 

 

Zaterdag 3 december 2011 Oldeboorn F1-Nieuweschoot F2 
We hebben niet gespeeld, maar we moesten tegen Nieuweschoot. Maar die 

hadden niet genoeg spelers. Er was een auto van hun weer naar huis 

gereden. Het was heeeeeeel vies weer, maar wij wilden wel spelen! Dus wij 

hebben 3-0 gewonnen! We kregen chips en ranja in de kantine.  

Groetjes, Daniëlle v/d Meulen 

 

1 SC Joure F3 10 28 83 20 

2 SC Joure F4 10 27 69 21 

3 Read Swart F1 9 22 81 24 

4 Heerenv. B. F3 10 21 69 27 

5 Oldeboorn F1 10 15 32 53 

6 Nieuwesch. F2 10 10 37 66 

7 Tijnje F1 8 7 32 42 

8 Gorredijk F3 9 6 7 54 

9 GAVC F2 8 5 17 43 

10 Heerenv. F6G 8 4 26 65 

11 Jubbega F2G 8 1 13 51 

 

Odeboorn 4 (de personen achter het “voorlopige” succes) 

Zondag 11 december hadden we onze laatste wedstrijd van het jaar 

2011 op het schema staan. Dit tegen de jongens van RES 3. In een 

zeer matige wedstrijd van onze kant werd er toch nog met 3-1 

gewonnen. Goals werden gemaakt door Pieter, Robert en nogmaals 

Pieter. Enige “hoogtepunten” van deze wedstrijd (of zijn het 

dieptepunten?) zijn het verslapen van de leider (kon nog net 

aanhaken in de warming-up) en het missen van een penalty van de 

broer van diezelfde leider. Verder wou ik daarom maar geen woorden 

vuil maken aan deze wedstrijd.  

Het 4
e
 is voor de winterstop koploper met 24 punten uit 9 

wedstrijden, gevolgd door SWZ 7 met 24 uit 10 wedstrijden. Er zijn 

in totaal 35 doelpunten gemaakt (het merendeel gemaakt door August 

en Pieter) en 12 tegengoals geïncasseerd (grotendeels doorgelaten 

door Siemen Willem) .  

Welke jongens (mannen) hebben dit nu voor elkaar kunnen krijgen:  

 Siemen Willem onze goalie. Nog steeds een jongen met atletisch 

vermogen, kan nog steeds een bal uit de bovenhoek tikken al 

ware hij nog 20 jaren oud. Is inmiddels wel steeds rustiger 

geworden al kan hij nog steeds net als vroeger een 



  

buitenspelsituatie aan de andere kant van het veld haarfijn aan de 

scheidsrechter uiteggen. 

 Piet Vlugt onze noeste rechtsback. Piet is altijd fanatiek bezig om 

zijn tegenstander uit te schakelen al wordt het hem soms wel wat 

teveel met al die aanwijzingen/opdrachten die hij krijgt van zijn 

medespelers. 

 Lutzen I. de voorstopper. Kent een wat kwakkelend seizoen 

(blessures) maar heeft de spits meestal in “syn buse”. Jammer dat 

dit zijn laatste seizoen is, Lutzen heeft besloten om volgend jaar 

weer bij Beets te gaan voetballen. 

 Sybrand als laatste man en tevens leider. Wil ik verder geen 

woorden aan vuil maken. 

 Jan de schilder en tevens rechtsback en tevens aanvoerder. Had 

in het begin van het seizoen wat opstartproblemen maar kreeg 

daarna de spirit te pakken wat weer resulteerde in een 

rugblessure, dus Jan heeft inmiddels ook al wat wedstrijdjes 

gemist. 

 Walter “alleskunner” maar meestal op linksback. Een van onze 

meest enthousiaste spelers. Is overal inzetbaar (wat voor hem dan 

wel weer eens vervelend kan zijn) en altijd aanwezig. Altijd 

aanwezig als hij tenminste niet in China of Finland zit. Tevens 

onze shirtsponsor en ballensponsor. 

 Sil Klitsie de man op het rechtermiddenveld. Deze jongen heeft 

een geweldige conditie (kracht en snelheid) waar wij als 

medespelers van dromen. Maakte tegen SWZ 7 een heel 

belangrijk doelpunt en heeft in elke wedstrijd wel zijn 

toegevoegde waarde. 

 Robert de motor op het middenveld. Robbie is altijd bezig, of 

met voetballen of met praten (met de tegenstander of 

scheidsrechter). Deze verbinding speler tussen verdediging en 

aanval heeft al menig tegenstander dol gedraaid dat wij zelf 

medelijden kregen met de tegenstander. 



  

 Patrick de linker helft van het middenveld. Patrick kan een hele 

wedstrijd door buffelen en  dit gepaard met een goede techniek 

maakt P. een hele goede versterking op het middenveld. Heeft 

inmiddels ook gescoord (wat voorheen bijna nooit gebeurde) dus 

na de winterstop komt deze jongen helemaal los. 

 August onze (al jarenlang) linksbuiten. August (onze 

topscoorder) heeft inmiddels alweer heel wat goals gemaakt en 

zal dat ook na de winterstop wel weer doen want goals maken zit 

hem in het bloed. Tegenstanders worden wel eens dol van hem 

wat de nodige frustratie bij deze jongens oplevert. August is ook 

altijd aanwezig (op training en wedstrijd) wat misschien zijn 

fitheid verklaart. 

 Pieter P. onze spits. Al heel wat goaltjes gemaakt maar ook 

enkele wedstrijden gemist in verband met optredens in het 1
e
 en 

optreden op een “ezel” wat vervolgens tot een blessure leidde. 

Pieter is ook ballenjongen geworden (nieuwe ballen van Walter) 

omdat hij dit niet toevertrouwde aan de leider. Wordt ook nog 

eens vader na de winterstop dus gaan we nog veel plezier van 

Pierre beleven. 

 Willie de rechtsbuiten. Willie onze stille kracht aan de 

rechterkant heeft inmiddels al weer wat voorzetjes afgeleverd 

waaruit kon worden gescoord en heeft een wedstrijd gespeeld 

met zijn zoon Sietse die een gastwedstrijd met ons speelde. Wat 

wil je nog meer. Wordt meestal vervangen in de 2
e
 helft door 

 Harm onze reserve en tevens grens en tevens assistent leider. 

Harm wil zich gaan toeleggen op wedstrijden met een tijdsduur 

van ongeveer 15 minuten met uitschieters naar 25 minuten. Dit 

seizoen lukt hem dit aardig. In die speelminuten is Harm onze 

penaltyspecialist wat dit jaar 1 penalty opleverde (zie 

boven)….jammer.   

Dit zijn de vaste spelers waar wij het mee moeten doen en dit tot nu 

toe naar behoren. Verder hebben we nog gebruik kunnen maken van 



  

Max, Sietse, Siete, Auke, Jelco, Albert, Wietse, Siep en van degene 

die ik nog vergeten ben.  

Verder wil ik als laatste Hendrik Nieuwland (scheidsrechter) 

bedanken voor zijn inzet tijdens de wedstrijden van ons. 

Ik hoop volgend jaar wat meer toeschouwers te kunnen aanschouwen 

want er valt genoeg te beleven met het 4
e
 gevolgd door het 3

e
 en die 

weer gevolgd door het 2
e
.  

Prettige kerstdagen en goed 2012. 

Leider van het 4
e
. 

 

Piet v/d Feer bokaal 

 
R.van Kalsbeek 29 

P. Poepjes 13 

J.W. Boschma 12 

A. Faber 12 

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 

R. Poepjes 3 

S. Bangma 3 

A.Bergsma 3 

S.Klitsie 3 

H. Dekker 2 

R. Faber 2 

Joh. Nijdam 2 

R.van Roeden 2 

R. Crone 2 

R. Spinder 2 

A.Watzema 2 

R. van Steinvoorn 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 

 

 

 

 

 



  

Standen senioren 

 
1 Renado 1 12 29 42 19 

2 MKV'29 1 12 24 34 23 

3 Dronrijp 1 12 23 31 17 

4 SC Franeker 1 12 20 39 30 

5 Read Swart 1 12 20 16 17 

6 Irnsum 1 12 17 31 23 

7 Aengwirden 1 12 16 26 37 

8 Nieuweschoot  12 15 29 31 

9 Giethoorn 1 12 13 25 41 

10 Oldeboorn 1 12 13 19 39 

11 FFS 1 11 12 24 22 

12 Kraggenburg 1 12 11 26 35 

13 Robur 1 11 8 28 36 

 

1 Akkrum 3 8 21 50 9 

2 SWZ/Sneek  5 8 20 50 9 

3 Blauwhuis 2 8 20 36 8 

4 SWZ/ Sneek  4 11 20 30 22 

5 Mildam 2 10 17 28 19 

6 LAC Frisia  6 10 13 22 39 

7 Oldeboorn 2 10 12 20 28 

8 Thor 2 10 10 15 32 

9 SC Joure 3 11 8 28 47 

10 Bakhuizen 3 9 7 23 31 

11 Nicator 3 9 -1 6 64 

 

1 Renado 4 12 33 43 10 

2 Oldeboorn 3 11 28 60 27 

3 LSC 1890 6 8 21 37 16 

4 Black Boys 2 11 20 47 30 

5 CAB 3 12 19 47 26 

6 Oosterlit. 3 12 15 36 50 

7 Akkrum 4 10 14 28 28 

8 FFS 3 9 11 29 34 

9 Renado 3 11 11 25 48 

10 Langweer 2 12 10 20 45 

11 Lemmer vv 3 12 4 31 60 

12 FVC 5 12 4 28 57 

 

 

1 SWZ/Sneek 7 9 24 42 14 

2 Oldeboorn 4 9 24 35 12 

3 GAVC 5 9 15 31 32 

4 SC Joure 4 8 14 24 14 

5 Irnsum 4 8 14 17 19 

6 FFS 4 9 10 21 23 

7 Aengwirden 4 9 9 19 23 

8 RES 3 9 9 19 33 

9 CAB 4 8 7 17 23 

10 Oldeholtp. 4 8 0 5 37 

 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

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 


