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Kopij inleveren voor 6 februari 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 
 

Belangrijke datums 
Zondag 22 januari    Nieuwjaarsborrel 

Zaterdag 20 april 2013     90 jarig jubileum  

 

Van het bestuur. 
De eerste seizoenshelft zit er op. De winterstop is begonnen, hoewel 

het meer op een herfststop lijkt. Het wedstrijdprogramma kon 

redelijk goed worden afgewerkt, weinig afgelastingen vanwege de 

weersomstandigheden. Dit was vorig jaar wel anders.  

De afgelopen tijd heeft het bestuur zich vooral beziggehouden met de 

brand in de kleedboxen, of beter gezegd met de gevolgen daarvan. De 

plannen om boven op de bestaande boxen een nieuwe kantine te 

bouwen zijn op de ledenvergadering positief ontvangen. Het 

financiële plaatje is op dit moment nog niet geheel bekend. Wel is nu 

al zeker dat er veel met/door eigen mensen gedaan zal moeten 

worden om dit project te kunnen realiseren. Het was mooi dat er op 

de ledenvergadering al spontaan hulp werd aangeboden. Als we als 

club de schouders er onder zetten, hetzij door middel van acties om 

geld in te zamelen, hetzij door concreet mee te bouwen, dan gaat het 

ons zeker lukken! Hou dit blad in de gaten en werk mee als er een 

beroep op jou wordt gedaan! Het bestuur wenst jullie allen een 

voorspoedig, gezond en sportief 2012 toe! 

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand oktober 624 keer bezocht. Maar liefst 331 

personen waren hier verantwoordelijk voor. De bezoekers 

kwamen uit behalve natuurlijk Nederland, België (1x),  V.S. 

(2x), Duitsland (1x), Oekraïne (4x), Roemenië (1x) en de 

Griekenland (1x), Zweden (1x) en Marokko (1x).   
 



  

Overzicht 
Half januari, en Harm roept alweer om een overzicht. Onze (zwaar) 

betaalde voetballers komen net terug uit warme oorden, en dan blijkt dat 

ook de competitie voor onze welwillende amateurs in het weekend van 29 

januari deels alweer losbarst. Laat ik dan toch een ieder die de v.v. 

Oldeboorn een warm hart toedraagt allereerst alsnog het beste wensen voor 

komend jaar/seizoen (hebben we dat maar weer gehad..). Oldeboorn 1 

heeft zondag 29 januari a.s. gelijk al een rustiek uitstapje. In Giethoorn 

liggen alvast wat “puntertjes” voor hen klaar om daarmee voldoende 

“puntjes” te halen om zodoende de volle winst mee te kunnen nemen. Beide 

ploegen staan exact gelijk in punten op de ranglijst. Bij winst van de 

jongens van Geert en Wieger kunnen ze toch weer richting subtop kijken. 

Zeker als ze een week later Kraggenburg (12
e
 met 11 punten) ook aan de 

zegekar kunnen binden. En om het rijtje dan ook maar helemaal af te 

maken; zondag 12 februari komt de nummer 11, FFS (12 punten), naar ons 

sportcomplex, en moeten we niet raar opkijken als er dan zomaar 9 punten 

aan het totaal zijn toegevoegd in de afgelopen 3 wedstrijden, en het 

puntentotaal voor onze jongens op 22 staat…..Dan kan een gelijkspel op 19 

februari in de uitwedstrijd in de Knipe tegen Read Swart er best wel mee 

door. Oldeboorn 2 start op zondag 12 februari in een uitwedstrijd tegen 

SZW/Sneek 4. Hier lijkt een gelijkspel ook een prima resultaat. Een week 

later komt SZW/Sneek 5 op bezoek, en dan kan het thuisvoordeel wel eens 

gunstig uitpakken voor de jongens van Jelle Jacob en Meinie. Oldeboorn 3 

heeft een complete winterstop lang kunnen genieten van de ranglijst waarop 

staat; OLDEBOORN 3 11-28 60-27. Ik heb zelfs gehoord dat enkele 

spelers al een foto van de ranglijst hebben gemaakt, en deze nu thuis boven 

hun bed hebben hangen. Op zondag 5 februari mogen ze gelijk laten zien 

dat ze terecht op de 2
e
 plaats staan. Dan komt nl. LSC 1890 6 (de nummer 

3) langs (tenzij ze daar ook nu weer anders over denken…..) en kunnen de 

mannen van Schilder Wiebe gelijk aan de bak. Ik reken wel op een 

klinkende overwinning! Een week later weer een lastige wedstrijd, nu uit 

tegen CAB 3 uit Bolsward. Een kleine overwinning is voldoende. Op 

zondag 19 februari schieten ze dan weer uit de slof in de thuiswedstrijd 

tegen FFS 3, en zijn ze denk ik Renado 4 gepasseerd op de ranglijst!! 

Oldeboorn 4 begint op zondag 5 februari in een uitwedstrijd tegen 

hekkensluiter Oldeholtpade 4 (zero points…). Ik verwacht toch wel een 

ruime overwinning van Syb’s Alvetal. Zondag 12 februari op naar de 

nummer voorlaatst, CAB 4. Niet onderschatten, gewoon 3 puntjes pakken 

en op naar de volgende wedstrijd, thuis tegen GAVC 5. De nummer 3 op de 

ranglijst, maar wel met maar liefst 9 punten minder dan Oldeboorn 4, en dat 

zijn er na deze wedstrijd zeker 12….Dus allemaal maar weer lekker 



  

dartelen in de wei, en denk erom; “voetballen is simpel, maar het 

moeilijkste wat er is, is simpel voetballen”. Het beste maar weer…. 

Piet Tijsma 

Uit onze geschiedenis (24) 
13 maart 1973 

Oldeboorn, daar ga je, naar de eerste klas; omdat er in de tweede geen 

plaats meer was.” Nog horen we het gezang van de eerste elftalspelers en 

supporters, terwijl ze in versierde autobussen met het muziekkorps 

“Concordia” voorop bij hotel de Roos in het Doelhof arriveerden. Er 

werden goede woorden gesproken, honderden mensen zongen de 

overwinnaars toe en wij namen ons weer stellig voor net zulke goede 

voetballers te worden als Henny Nieuwland, Marten Groen, Hielke Koldijk 

en Bouke Bosma. Het is er nooit van gekomen, maar bijna veertig jaar later 

is ons respect voor de spelers van het toenmalige eerste elftal nog altijd 

bijzonder groot. De voetbalvereniging Oldeboorn herdenkt zaterdag 14 april 

a.s. haar vijftigjarige bestaan en het clubblad  “de Zwart Witten” schenkt 

natuurlijk uitvoerig aandacht aan het komende feest, waarbij het verleden 

niet wordt vergeten. Zoiets maakt een geweldig brok jeugdsentiment 

wakker, omdat een mens nu eenmaal graag geneigd is met een brok in de 

keel over zijn jeugdjaren te spreken, het verleden daarbij meestal ten 

onrechte idealiserend. Rond 1936 kwam Nederland de gevolgen van de 

crisis langzaam te boven. Toch was er nog veel werkloosheid en armoede, 

terwijl zij, die werk hadden, lange dagen voor een hongersloontje moesten 

maken. Ook buiten de Nederlandse landsgrenzen waren er problemen te 

over. Je kon dat lezen in de krant, hetgeen we mede op aanraden van 

meester Sjirk de Groot, ijverig deden. Deze eminente hoofdonderwijzer van 

de openbare lagere school in Oldeboorn was zijn tijd ver vooruit. In de 

hoogste klas behandelde hij de binnenlandse en buitenlandse politiek, 

waarbij hij met vooruitziende blik waarschuwde voor Hitler en Mussolini. 

Terug naar de v.v. Oldeboorn”, die het leven van meester de Groot ook 

vaak beroerde. Meesters prachtig onderhouden tuin grensde namelijk aan 

het voetbalveld en tijdens trainingen en wedstrijden kwamen er 

herhaaldelijk ballen op zijn bloeiende bloemen en planten terecht. Hij moet 

over een enorme zelfbeheersing hebben beschikt, want slechts heel zelden 

nam hij een in zijn tuin geschoten bal (tijdelijk) in beslag, waaruit wij nu 

concluderen, dat ook hij de voetbalclub een warm hart toedroeg. 

“Oldeboorn” heeft dan ook altijd een grote plaats in de dorpsgemeenschap 

ingenomen en wij durven zonder overdrijven vast te stellen, dat onze 

jeugdjaren veel minder zonnig zouden zijn geweest zonder de club. Daar 



  

waren eerst de streekderby,s, die al wekenlang hun schaduwen vooruit 

wierpen. Op school, in werkplaats en fabriek werd dan alleen gepraat over  

de komende wedstrijden tegen Blue Boys (Nij Beets),Tijnje, Irnsum en 

(natuurlijk) Akkrum. Het had overigens wel even geduurd voor het zover 

was. Het eerste elftal kon na de oprichting van de vereniging in 1923 maar 

niet uit de verf komen, totdat we Anton Dalhuysen als trainer konden 

krijgen tegen vergoeding van de benzinekosten,” schrijft Piet van der Feer, 

die de vereniging vijfenveertig jaar als bestuurslid-secretaris diende, in het 

clubblad. Zijn succes was groot en Dalhuysen zei vaak plagend, dat zijn 

boertjes niet te verslaan waren.” Wijlen Anton Dalhuysen was inderdaad 

een geweldig oefenmeester. Wij, aspirantjes waren als de dood voor hem en 

liepen ons het vuur uit de sloffen om het deze strenge trainer naar de zin te 

maken. Bij de senioren is het niet anders en resultaten bleven niet uit. Het 

eerste elftal promoveerde direct naar de eerste klas en ook het tweede elftal 

en de aspiranten werden op slag kampioen. Het bestuur had twee paar 

voetbalschoenen uitgeloofd voor de jongens, die de trainingsavonden het 

trouwst zouden bezoeken. In die tijd, toen de meeste aspiranten op 

afdankertjes speelden, was een nieuw paar voetbalschoenen natuurlijk een 

vorstelijk bezit. De aspiranten ontbraken dan ook zelden of nooit op de 

training en Dalhuysen kreeg de kans een behoorlijk elftal op te bouwen, dat 

met vlag en wimpel kampioen werd. Waar het bestuur destijds de centen 

vandaan haalde is ons nog een raadsel, maar de jeugdige kampioenen 

kregen een prachtig geschenk: zij mochten de kampioenswedstrijd 

bijwonen, die het Groninger Be Quick thuis tegen Feyenoord moest spelen. 

De reis naar het verre Haren was destijds al een uitstapje van de eerste orde 

en de wedstrijd zelf een regelrechte sensatie Be Quicks lange Plenter, de 

gebroeders Blijham en de stevige Hoogenbirk – die bij het ingooien de bal 

op de penaltystip deponeerde – dwongen diep respect af en de aspirantjes 

van Oldeboorn werden stil bij het zien van Feyenoord doelman van Male, 

Puck van Heel, de kleine en razendsnelle Vrauwdeunt en Bas Paauwe. 

Genieten deden wij – en vele anderen – echter ook van de wedstrijden 

Oldeboorn – Akkrum en de andere streekderbies. Wij bewonderden onze 

doorzetter en goalgetter Henny Nieuwland, de achterspelers Hielke Koldijk 

en (de te vroeg overleden) Marten Groen, Rinse Mulder, Wietse Oosterhof, 

Dirk Rodenburg, Roel, Jan, Jappie en Mient Nieuwland, Fokke de Roos, 

Fokke Ploegsma en de keepers Hein Knol en Gabe Rodenburg niet minder 

dan het “gouden” Nederlands elftal uit die jaren met o.a. Bep Bakhuys,Leo 

Halle, Frank Wels en Kick Smit. Het eerste elftal van Oldeboorn telde 

destijds verscheidende zeer goede spelers. Henny en Roel Nieuwland en 

Marten Groen speelden vaak in het FVB-elftal. Henny zou later nog even 

voor het Sneker LSC en Marten Groen voor Het Haagse HBS uitkomen. 

Alleen het feit, dat Oldeboorn niet een goed voetbalveld had, was er de 



  

oorzaak van, dat promotie naar de KNVB uitbleef. Na de oorlog raakte de 

vereniging het moerassige veld door wegenaanleg zelfs helemaal kwijt. 

Toen bleek opnieuw, dat de voetbalclub een grote plaats innam in de 

dorpsgemeenschap. De gebroeders Tabe en Hielke Koldijk stelden een stuk 

weiland ter beschikking, dat met behulp van vrijwilligers zo goed mogelijk 

bespeelbaar werd gemaakt. Op 14 april a.s. zullen er tijdens de 

jubileumviering ongetwijfeld goede woorden worden gesproken. Ook de 

v.v. Oldeboorn heeft moeilijke tijden gekend, er zullen misverstanden en 

ruzies zijn geweest. Altijd waren er echter weer mensen, die de handen uit 

de mouwen staken om hun club te helpen. De kleinere clubs hebben het 

tegenwoordig niet gemakkelijk. Het betaalde voetbal – Heerenveen en 

Cambuur – is een geduchte concurrent en het publiek wordt door de 

televisieverslagen met topwedstrijden als Ajax – Bayern M. verwend. Dat 

geldt niet alleen voor Oldeboorn, tientallen andere verenigingen hebben met 

dezelfde moeilijkheden te kampen. En toch zijn er steeds weer mannen en 

vrouwen, die bereid zijn de schouders er onder te zetten. Dit verhaal is 

daarom ook bedoeld voor al die clubmensen en vrijwilligers, die dagenlang 

sjouwen en zwoegen om anderen te laten voetballen, korfballen, kaatsen of 

handballen. Meestal blijven deze mensen achter de schermen en toch 

moeten zij eens voor het voetlicht worden gehaald. Zoals ook de 

Oldeboorn-supporters Sietse Rodenburg sr. en Anne Nijdam, die de 

wedstrijden van hun club nu al tientallen jaren lang trouw hebben bezocht. 

Wat ons betreft mag de Friese Voetbal Bond ook voor dergelijke mensen 

een onderscheiding instellen. Uiltje Geert de Jong. 

 

Eindstand 1937-1938 1
e
 klasse B 

01 Oldeboorn       14-20 44-26 

02 CAB 2       14-19 36-23 

03 SNVV       14-18 40-27 

04 Akkrum       14-17 36-24 

05 de Kooi 3       14-11 33-51 

06 Warga       14-10 33-32 

07 Black Boys 2   14-10 26-37 

08 Sneek 3       14-7   28-56 

1937-1938 Kampioenschap FVB 

01 Aristides       4-8 15-6 

02 Oldeboorn       4-3 10-10 

03 Heerenveen 3   4-1 6-15 

Eindstand 1972-1973 4e klasse C 

01 Houtigehage    20-33 44-12 

02 Oosterwolde    20-30 51-23 

03 Tijnje       20-26 34-31 

04 Oerterp       20-25 26-16 

05 TFS       20-19 25-24 

06 Gorredijk       20-19 25-29 

07 de Sweach       20-16 35-37 

08 Oldeboorn       20-15 23-37 

09 Bakhuizen       20-15 19-37 

10 HDT       20-12 14-28 

11 Blue Boys        20-8   20-42 



  

 

Geen verslag ontvangen 
We hebben de eerste seizoenshelft gehad en blikken even terug. Er werden 

in totaal 81 wedstrijden gespeeld (competitie). Over deze wedstrijden werd 

55x een verslag geschreven. Hieronder staat per elftal wie de beste 

schrijvers en wie de slechtste zijn.  

D-pupillen 10 wedstrijden   9 verslagen 

C-junioren 9 wedstrijden  8 verslagen 

F-pupillen 10 wedstrijden  8 verslagen 

Vierde   9 wedstrijden  7 verslagen 

Eerste  12 wedstrijden  9 verslagen 

E-pupillen 10 wedstrijden  6 verslagen 

Derde  11 wedstrijden  5 verslagen 

Tweede  10 wedstrijden  3 verslagen 

De jeugd doet het prima daar kunnen de senioren nog wat van leren. 

Hopelijk kunnen we de tweede seizoenshelft nog meer verslagen tegemoet 

zien want het blijft toch leuk.   

 



  

 

Interfjoetje 
Naam: Hotse Willem Dekker 

Geboren: 16-08-1994 te Goengahuizen. 

Speelt in: Oldeboorn 1 en 2 

Gespeeld in: E1 D1 C1 B1 En nu dus Oldeboorn 1 en 2 

Roken/alcohol: BIER/Smirnoff 

Kan sex voor de wedstrijd: ???tja???zeg het zelf maar. 

Beste boek: ik lees niet zo veel 

Beste film: Van alles wat. 

Beste acteur en/of actrice: Johnny English 

Lievelingskost: patat 

Hobby,s: Voetbal 

Mooiste man en/of vrouw: Mijn latere vriendin 

Favoriete club: SC Heerenveen/ VV Oldeboorn 

Favoriete speler: Cristiano Ronaldo 

Beste trainer: Gert Jan Verbeek 

Slechtste trainer: Theo Bos 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: AZ 

Favoriete televisieprogramma: The voice of Holland 

Kwal van de televisie: Octopus die het wk voorspelde 

Favoriete muziek: Verschillend 

Favoriete andere sport: Tennis 

Onderschatte voetballer: Bas Dost 

Overschatte voetballer: Stanislav Manolev  

Hoogtepunt: Eerste doelpunt in het 1
ste

 tegen Blauwhuis 

Dieptepunt: Heb ik niet, hoop ook niet dat die komt 

Beste krant/tijdschrift: VI en VV Oldeboorn krantje 

Een hekel aan: Mensen met een te grote eigendunk. 

Bewondering voor: Mensen met een sterke persoonlijkheid 

Kwal van de voetballerij: Voetballers die zichzelf te hoog inschatten.  

Wie zou je weleens willen ontmoeten: De selectie van Heerenveen. 

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

Beste (oud) voetballer: Messi, Ronaldo 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Zoals het nu is 

vind ik het goed. 

Voetbal is: Leuk, Vooral in het 1
ste

 en 2
de

. Met hard werken halen we het 

wel 

Wat je verder altijd al kwijt wou: VV Oldeboorn nummer 1! 

 



  

Interfjoetje 
Naam: Jan de Vries 

Geboren: 3 moanne foar de twadde wrâldkriich. 

Speelt in: de biljertseal en yn de HarmonieKapel as trompettist. 

Gespeeld in: fuotballe yn Aldeboarn, ONS Snits en LSC 1890  

Yn Aldeboarn 1 oant 1964, mei Aldeboarn 2 kampioen yn 1955; 

Mei ONS  tsjin clubs as Spakenburg en IJsselmeervogels;  

Mei LSC 1890 yn de tredde klasse en op myn 37
ste

  der mei ophâlden. 

Roken/alcohol: ik rook net en nim yn it wykein in slokje en in pilske. In 

kopstjitske dus. 

Kan sex voor de wedstrijd: neffes my wol, want dêr haw ik nea lêst fan hân 

nei myn witten. 

Beste boek:  “Jan de spulweinjonge”  fan silger master Paulus Folkertsma 

 Ik lêze myn pakesizzers noch wolris út dat boekje wei. Altyd spannend.                  

Beste film: nostalgie: “De kinderen van de grote fjeld”  (ferhaal fan 7 bern 

en in geit yn Sweden) 

 Dit ferhaal is yn boekfoarn mar ek ferfilme en die film haw ik as 

skoaljonge sjoen. 

Beste acteur en/of actrice: Soe ik net witte.   

Lievelingskost: Yndische rystafel. 

Hobby,s:  sport sa as fuotbal, tennis, biljerten en musyk meitsjen mar ek 

bestjoerlike aktiviteiten.. 

Mooiste man en/of vrouw: Soe ik net witte. Set der by hoe âld hja wêze 

moat. 

Favoriete club:  LSC 1890 en noch altyd Aldeboarn. Altyd earst de 

útslaggen fan beide clubs op teletekst opsykje.  

Yn it proffuotbal stjit Feijenoord heech op myn liske. 

Favoriete speler:  No is dat Arjen Robben.  Yn myn jonge jierren wie dat 

de keeper fan Aldeboarn, Germ Voolstra.                       

Beste trainer: Myn earste trainer wie omke Jan Nieuwland en dêrnei Henny 

Nieuwland. De lêste wie myn trainer by de 

grutte jonges, it earste alvetal dus. Mei omke Jan haw ik noch yn it earste 

spyle.  

Slechtste trainer: Foar my wiene alle trainers goed. Ik ha noait in ûnderskie 

makke Jo moatte altyd sels jo bêst dwaan 

Welke club wordt dit jaar landskampioen:  AZ.  

Favoriete televisieprogramma: Baas boppe Baas fan Omrop Fryslan. Stelt 

hjoeddeiske themas oan de oarder. 

Favoriete televisie presentator: Simone Scheffer van de Omrop. 

Kwal van de televisie:  Hans Kraai jr 

 



  

 

Favoriete muziek: musyk fan James Last, captain Cook en Billy Vaughn 

Favoriete andere sport: folge it hurdfytsen en it hurdryden. Mar ek  

toptennis  sjoch ik graach. 

Onderschatte voetballer: Soe ik net witte. 

Overschatte voetballer: Ek hjir haw ik net it antwurd klear. 

Hoogtepunt: myn earste serie fan 10 caramboles by it bandstjitten. Foarich 

jier.  

Dieptepunt: skuorre achillespees yn de wedstryd ONS-Spakenburg yn de 

top fan it sneonsfuotbal.. In protte publyk en der lei ik utteld. 

En … de skiedsrjochter kende ek noch in goal ta. 

Beste krant/tijdschrift: Ljouwerter en it AD 

Een hekel aan:  Opskeppers. 

Bewondering voor: “Doch mar gewoan”-minsken. 

Kwal van de voetballerij: Jan Mulder Sr. Dizze man is nedich oan wat oars 

ta. 

Wie zou je weleens willen ontmoeten:  Doutsen 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Och, elkenien is wolkom. Wa my net 

sitten sjocht komt toch net. 

Beste (oud) voetballer: Der is net ien de bêste tinkt my. It is mar krekt 

hoefolle ferstân hawwe jo fan it spultsje om dat 

beoardielje te kinnen. Frans de Munck wie ek sa’n faforyte keeper fan my 

en miskien wie hy dus 

 wol de bêste. De swarte panter !!   

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Wat der feroarje 

moat is net oan my as âldspiler fan dizze moaie club.  

Jo moatte saken feroarje as jo dêrmei ferbettering realisearje kinne. 

Voetbal is: Religie. 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Dat Aldeboarn it spultsje noch hiel lang 

spylje mei en dat ik dat ek noch hiel lang folgje mei. 

Groetnis, Jan  de Vries Snits. 

 
Een paar weken geleden overleed Klaas Nieuwland.  Klaas was in de 

vroege jaren van de voetbalclub een belangrijke speler van het eerste elftal. 

Klaas was de laatste van negen voetballende familieleden die nog leefde. 

Alle negen speelden ze in het eerste elftal van onze club. Het kwam zelfs 

voor dat er zeven in de basis stonden. De negen mannen kwamen uit twee 

families. Laten we beginnen met de 5 broers. Roel speelde 11 seizoenen in 

het eerste elftal, was 16 jaar bestuurslid en is erelid.  Jappie speelde 15 

seizoenen in het eerste. Jan speelde 23 seizoenen in het eerste, was 24 jaar 

bestuurslid en is ook erelid. Mient speelde 7 seizoenen in het eerste en als  



  

 

laatste Klaas, hij speelde 12 seizoenen in het eerste.  Hij was voetballer 

maar stond ook wel eens op de goal. En dan nu hun vier neven. Een van de 

beste spelers die Oldeboorn ooit heeft gehad was Hennie. Hij speelde 22 

seizoenen in het eerste elftal, is erelid, was aanvoerder van het Friese elftal, 

was trainer van Oldeboorn en zat 1 jaar in het bestuur. Roel was keeper, zat 

4 jaar in het bestuur en speelde twee seizoenen voor Oldeboorn. Frits 

speelde 11 seizoenen in het eerste, en tenslotte Siemen. Hij speelde 3 

seizoenen voor Oldeboorn. Klaas en Frits schonken in 1963 de beker van 

verdienste die nog steeds elk jaar wordt uitgereikt. Deze twee mannen 

emigreerden naar Canada en laten zich daar Newland noemen. Wij hebben 

nog een wedstrijdformulier uit 1940. Er werd toen gespeeld op 3 november 

tegen Leeuwarden 3 uitslag 6-2. De volgende spelers staan op het formulier. 

Klaas Nieuwland (keeper) 

Jappie Nieuwland 

Marten Groen 

Johannes Bakker 

Roel Nieuwland 

Jan Nieuwland 

Jolke Zwanenburg 

Bauke Bosma 

Hennie Nieuwland 

Mient Nieuwland 

Siemen Nieuwland 

Later kwamen enkele zonen voor de voetbalclub in actie. Hendrik van Roel, 

Hendrik van Jan (nu nog steeds clubscheidsrechter)en Jan van Hennie. 

Maar ook Henk de Vos en Jan de Vries speelden in het eerste. Zij zijn 

zonen van zusters van de Nieuwlandjes. Het zal duidelijk zijn dat dit in de 

historie van de club niet snel weer zal gebeuren. 

 

 

 

 

 



  

 
Voetbalverslag GAVC C2 – Oldeboorn C1 

Zaterdag 15 oktober moesten wij tegen GAVC in Grou spelen. Het viel best 

mee hoe koud het was en het waaide gelukkig ook niet. Toen we waren 

omgekleed moesten we eerst even warmlopen en daarna moesten we van 

Bouwe nog een paar 3 tegen 2 oefeningen doen. Nadat we klaar waren 

moesten we eest nog wachten tot het hoofdveld vrij was want daar waren ze 

nog aan het spelen. Na het wachten mochten wij dan eindelijk beginnen. De 

aftrap werd genomen en we kwamen al snel naar voren. En na een tijd viel 

daar al de eerste goal van Hessel voor Oldeboorn. 1-0 voor ons dus. GAVC 

kon nauwelijks kansen creëren door de sterke verdediging van Oldeboorn. 

En dan viel daar dan de 2
de

 goal. Ook weer gemaakt door Hessel. Toen 

duurde het niet zo lang meer tot de rust kwam en we konden in die korte 

tijd geen goal meer maken. In de rust werden er wat dingen besproken en 

even later mochten we weer opgewarmd en al het veld op. Ook hier raakten 

we weer gemakkelijk in balbezit en na een paar goeie acties en voorzetten 

maakte Hessel daar alweer de 3
de

 goal voor Oldeboorn. Maar deze keer 

duurde het wat langer voor we een goal scoorden. Het ging allemaal een 

beetje heen en weer. Maar dat maakte niets uit voor ons want daar kwam 

namelijk alweer de 4
de

 goal en ook deze werd gemaakt door Hessel. 4-0 

voor Oldeboorn. Verder kwamen we nu niet meer en als laatste kwam dan 

nog GAVC met een schot op doel die werd tegengehouden door Nick de 

keeper. Toen werd er afgefloten en Oldeboorn kon met de 3 punten naar 

huis gaan. Gemaakt door: Corné Schukken   

 

90 jarig Jubileum 
Help mee 

De jubileumcommissie wenst dat niemand wordt overgeslagen, zodat elk 

oud-lid in de toekomst een uitnodiging ontvangt om het 90-jarig jubileum te 

bezoeken. Dit is alleen mogelijk als iedereen meehelpt. Wanneer een oud-

lid net verhuisd is bel ons en wanneer u denkt “aan die zullen ze wel niet 

gedacht hebben” dan ook graag. Een aantal oud-leden, waarvan wij geen 

idee hebben waar zij thans wonen, vindt u in onderstaand lijstje. Graag van 

u de nodige medewerking indien u iets te weten komt. Liefst met volledig 

adres a.u.b..  



  

U kunt zich richten tot: 

Harm Oosterbaan tel: 631605 

Siete Veenstra tel: 840875 

Of mail naar: zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Ralf Akeman, Berend Alt, I. Baaima, J. Baaima, Thony Bakker, Huite 

Bruinsma, Mike Chapman, Feije Dijkstra, Fokke Dijkstra, Kees Everaarts, 

Albert Fokkema, Joris Fokker, Jeroen Fokker, Sippie de Groot, Gurbe 

Hofstee, Pieter Hulzinga, Wolter Jeeninga, Nawied en Munir Hashemi, 

Daniel Kamstra, Gerard Keizer, C. Ket, Bert Knol, Jan Kramer, Klaas 

Kramer, B. v/d Mispel, G. Mustafa, Erik Oord, Willem Schippers, Piet 

Smit, Cees v/d Spoel, H. Stemerdink, Gera Stockschen, Sipke Veenstra, 

Alldi Velagic, Hans Veltman, Jelle Andries Visser, Albert Voolstra, Ares 

de Vries, Gea de Vries, Theo de Vries en Jeroen Zantema 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Terwijl ik vanmorgen in mijn auto voor het stoplicht wachtte, kwam er 

een man met een oranje voetbalpetje naar mijn auto toegelopen. Hij 

klopte op mijn raampje en ik draaide hem open. "Heeft u het al op het 

nieuws gehoord, meneer? Het Duitse voetbalelftal is zojuist gegijzeld en 

ze vragen 10 miljoen euro losgeld. Als dit bedrag niet voor vanavond 

wordt betaald, worden alle spelers met benzine overgoten en in brand 

gestoken, en kunnen ze dus niet deelnemen aan het EK in Portugal!" 

"Allemachtig," zei ik, "het moet toch niet gekker worden." "Ik ga 

daarom alle auto's langs om te collecteren," zei de man. "Wilt u ook wat 

geven?" "Ok," zei ik, "hoeveel geven de meesten?" Waarop hij 

antwoordt: "Rond de 5 liter." 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zondag 29 januari 

Giethoorn 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Zondag 5 februari 

Oldeboorn 1  - Kraggenburg 1 14.00 

Oldeboorn 3  - LSC 6  10.30 

Oldeholtpade 4 - Oldeboorn 4  10.30 

Zondag 12 februari 

Oldeboorn 1  - FFS 1  14.00 

SWZ 4   - Oldeboorn 2  10.30 

CAB 3   - Oldeboorn 3  12.00 

CAB 4   - Oldeboorn 4  10.00 

Zondag 19 februari 

Read Swart 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2  - SWZ 5  12.00 

Oldeboorn 3  - FFS 3  10.30 

Oldeboorn 4  - GAVC 5  10.00 
 

Oude foto`s 
Op zoek naar foto`s kom je in contact met veel mensen. Op mijn zoektocht 

naar een foto van Hendrik Johannes de Jong kwam ik in contact met Joost 

Herweijer. Joost heeft een stamboom gemaakt van de familie van Hendrik. 

Hendrik was samen met Marcus Wieringa één van de oprichters van onze 

club. Hij werd in 1928 tot erelid benoemd. Na wat e-mailen kreeg ik een 

telefoontje van Joost. Hij had contact gehad met een dochter van Hendrik 

en ik moest haar maar even bellen. Helaas hadden zij bij het opruimen van 

de zolder ook de foto`s weggegooid. Ik maar weer mailen naar Joost en 

hem bedanken voor alle moeite. Ik kreeg van hem een mailtje terug met de 

vraag of ik haast had met de foto want hij had een ander gevraagd en die 

zou dan weer een tante van haar vragen om een foto van Hendrik. Of ik een 

foto krijg weet ik niet maar ik vind het prachtig dat iemand zo veel moeite 

wil doen om er voor te zorgen dat de voetbalclub een foto van een erelid 

krijgt. (inmiddels gekregen). Om van alle ereleden een foto te krijgen zoek 

ik eigenlijk nog informatie over de volgende clubmensen: Wiebe de With 

en Marcus Wieringa. Kent u nog familie en weet u waar zij wonen laat het 

mij dan even weten. 

Harm tel:631605 of mail: zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

tel:631605


  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



  

 

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 


