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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 10 

Babe op tribune: drie penalty's gemist 

 

Het Engelse Norton Hill Rangers heeft wel een heel bijzonders smoes voor 

de bekernederlaag tegen Wookie FC. Norton Hill verloor de 

strafschoppenserie door een vrouw die constant haar shirt omhoog trok. 

 

Drie van de vijf spelers van Norton Hill misten om die reden hun 

strafschop. Eén bal belandde zelfs op de parkeerplaats achter het veld, 

meldt de Gloucester Citizen. 

 

"Ik kon mijn ogen niet geloven," laat Lee Baverstock van Norton Hill in de 

Daily Star weten. "De jongens konden zich niet echt meer concentreren 

http://www.thisisgloucestershire.co.uk/


  

 

Kopij inleveren voor 20 februari 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 
Met financiële  steun van café Moeke de Bruin hebben 

wij nu aanstekers te koop in de kantine. Ook zijn ze te 

koop in café Moeke de Bruin. De opbrengst is geheel voor 

de voetbalclub. Sinds kort hebben we een spaarbal waar 

leden zo nu en dan wat kleingeld in gooien. Van de 

opbrengst willen we onder meer een nieuwe televisie 

kopen. Ook lijkt het ons leuk om een statafel met 

barkrukken te vinden. Dit alles natuurlijk voor in de 

nieuwe kantine.  

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand januari 519 keer bezocht. Maar liefst 320 

personen waren hier verantwoordelijk voor. De bezoekers 

kwamen uit behalve natuurlijk Nederland, België (1x),  

Spanje (x), Duitsland (1x), Senegal (1x), Canada (1x). 

Zwitserland (1x), Frankrijk (1x) en Australië (1x).   

 

 

Belangrijke datums 
Zaterdag 20 april 2013     90 jarig jubileum  

 

 



  

OVERZICHT 
 

Hierbij het overzicht…….van de verreden Elfstedentochten en de 

winnaars. In januari 1891 maakte Pim Mulier een schaatstocht langs de 

elf Friese steden. Hij stond aan de basis van de organisatie van de 

eerste officiële tocht en de eerste wedstrijd in 1909 en ontwierp het 

kruisje dat deelnemers krijgen die de tocht volbrengen. Sinds 1909 

zijn er maar 15 officiële Elfstedentochten (op schaatsen) gehouden.  

 

De laatste was op 4 januari 1997. De winnaars van de tochten waren: 

jaar datum winnaar woonplaats tijd 

(u:min) 

afstand 

(km) 

1909 2 jan. Minne Hoekstra Warga 13:50 189 

1912 7 feb. Coen de Koning Arnhem 11:40 189 

1917 27 jan. Coen de Koning Etten-Leur 09:53 189 

1929 12 feb. Karst Leemburg Leeuwarden 11:09 191 

1933 16 dec Abe de Vries 

Sipke Castelein 

Dronrijp 

Wartena 

09:53 195 

1940 30 jan. Piet Keijzer 

Auke Adema 

Cor Jongert 

Durk v/d Duim 

Sjouke Westra 

De Lier 

Franeker 

Alkmaar 

Warga 

Warmenhuizen 

11:30 198,5 

1941 6 feb. Auke Adema Franeker 09:19 198,5 

1942 22 jan. Sietze de Groot Weidum 08:44 198 

1947 8 feb. Jan v/d Hoorn Ter Aar 10:51 191 

1954 3 feb. Jeen v/d/ Berg Heerenveen 07:35 198,5 

1956 14 feb. geen winnaar 

aangewezen (*) 

  190,5 

1963 18 jan. Reinier Paping Ommen 10:59 196,5 

1985 21 feb. Evert van 

Benthem 

St. 

Jansklooster 

06:47 196,8 

1986 26 feb. Evert van 

Benthem 

St. 

Jansklooster 

06:55 199,3 

1997 4 jan Henk Angenent Woubrugge 06:49 199,6 

 

De winnaar van 2012 wordt???? Ik ga voor Jorrit Bergsma !!!! 
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Dan volgt hier ook nog het overzicht van de “Ledenrijderij” van de v.v. 

Oldeboorn gehouden op vrijdag 4 februari j.l. Aantal deelnemers: 16 (minus 

1, en later nog 1…). De wedstrijdleiding was in handen van: Jan Nijdam 

(tevens schaatsenslijper…moet ook wel met zo’n achternaam). 

Entree/inleggeld: Halbe van der Wal. Onderhoud baan: Cees Troost en 

Haaije van der Heide. Technisch “oog”: Harke Hartmans. Koek en Zopie: 

Thea van Maren, Anet Braam en Jan (S)Nijboer. Ter beschikking stellen 

snelle schaatspakken: Walter van Maren. Tijdwaarneming: Gebroeders 

Anker…sorry.. Bangma. IJsmeesters: Volledige Jeugdcommissie. 

Media/Razende reporter: Siete Veenstra. EHBO: Jildou Wink en Uilke 

Nijholt. Coaching: Geert Goerres en Wieger Huisman. Fricandellenbakker: 

August Faber. Starter: Harm Oosterbaan (tevens afsluiter van het 

evenement, moest toch iemand het licht uit doen…). In een spannende 

afvalrace streden uiteindelijk 14 superspinters om uit te gaan maken wie er 

eindelijk weer eens met het overgetelijke v.v. Oldeboorn kruisje naar huis 

(of naar de kroeg) mocht gaan. Er werd (volstrekt eerlijk) geloot, met als 

gevolg de volgende “paring”: 

Anno Huisman – Wietze Huisman Wzn. 

Ate Bergsma – Aaltsen Bergsma (toch betere langebaanschaatsers???) 

Jan Hendrik van der Wal – Johannes van der Wal 

Arjen Watzema – Johannes Watzema 

Jeroen Beeksma – Bas Beeksma (beide op ijshockeyschaatsen !!!) 

Dennis Faber – Robin Faber (op echte Fryske “Fricandellendoorlopers”…) 

Stefan Oosterbaan – Arnold Oosterbaan 

Piet van der Vlugt – Jan van der Vlugt (helaas meldde laatstgenoemde zich 

op het laatste moment af, aangezien hij de afstand van 100 meter niet 

genoeg vond om voldoende afstand te kunnen houden van z’n opponent, 

waarna Piet teleurgesteld is afgedropen naar “Moeke”) 

De uitslag was uiteindelijk:  

4) Wietze Huisman Wzn. (de winterpoedel) 

3) Johannes van der Wal (de bronzen fricandel) 

2) Bas Beeksma (de zilveren fricandel) 

1) Robin Faber (de gouden fricandel en het onovertroffen kruisje !!!) 

Na afloop werden de winnaars getrakteerd op een onvergetelijke zoen van 

de “Ronde Miss” Willemke Meester. Een onvergetelijk evenement dat 

zeker navolging verdient, maar dan wel in de zomer……. Dan nog even een 

huishoudelijke mededeling; Er wordt komende week op het sportcomplex 

gestart met de aanleg van veldverwarming en tevens zullen de velden 

worden voorzien van een “dak”, waardoor er hopelijk binnenkort het gehele 

seizoen doorgespeeld kan worden. Zolang dit project nog niet is afgerond 

zullen de volgende wedstrijden (hoogstwaarschijnlijk) geen doorgang 

vinden: 



  

Zondag 12 februari: 

Oldeboorn 1 – FFS 1 14.00 u. 

SWZ 4 – Oldeboorn 2 10.30 u. 

CAB 3 – Oldeboorn 3 12.00 u. 

CAB 4 – Oldeboorn 4 10.00 u. (lekker carpoolen….??) 

 

Zondag 19 februari: 

Read Swart 1 – Oldeboorn 1 14.00 u. 

Oldeboorn 2 – SWZ 5 12.00 u. 

Oldeboorn 3 – FFS 3 10.30 u. 

Oldeboorn 4 – GAVC 5 10.00 u. 

 

Dient nog even te worden vermeldt dat Oldeboorn 1 op 30 januari j.l. een 

“punterloze” wedstrijd speelde in Giethoorn. Er werd helaas met 3-2 

verloren. Men was gelukkig net voor de “ijstijd” weer op de thuisbasis. Dan 

nog even dit voor ons “koorknaapje” in de familie; “Zingen de katten in 

koor, de winter gaat teloor” (mijn idee…). Tot in de zomertijd. Brrrrr…. 

Piet 

 

Wedstrijdprogramma 
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 

Zondag 4 maart 

Oldeboorn 1  - Nieuweschoot 1 14.00 

Zondag 11 maart 

Aengwirden 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Blauwhuis 2  - Oldeboorn 2  14.00 

Renado 3  - Oldeboorn 3  12.00 

Oldeboorn 4  is vrij 

 



  

Jeugdsponsoractie Poiesz 

supermarkten 
HUP! HUP! HUP! STEUN ONZE CLUB! 

Voor de 2
e
 maal mag de voetbalvereniging vv Oldeboorn deelnemen aan de 

jeugdsponsoractie van de Poiesz supermarkt in Akkrum. Zoals de naam van 

de actie al aangeeft gaat het om de JEUGD van onze voetbalvereniging.  

Van 6 februari t/m 31 maart 2012, bij aankoop van 10 euro aan 

boodschappen, ontvangt iedere klant een munt die men mag schenken aan 

één van de deelnemende verenigingen. Natuurlijk hopen wij dat u het 

muntje in de koker van vv Oldeboorn deponeert. Hoe meer muntjes we 

binnenkrijgen, hoe groter de opbrengst voor de vereniging. De opbrengst 

komt geheel ten goede aan de jeugdafdeling van vv Oldeboorn. 

 

Gebaksbattle 
Nieuw dit jaar is de gebaksbattle. Bij de gebaksbattle wordt vv Oldeboorn 

uitgedaagd om zoveel mogelijk gebaksbestellingen binnen te halen. De 

vereniging die de meeste bestellingen binnen haalt, krijgt een bonus aan 

sponsormunten. 

• bestellen kan alleen via waardebonnen (te verkrijgen in de kantine van vv 

Oldeboorn en via de jeugdleden)  

• bestellen kan vervolgens via http://gebak.poiesz-

supermarkten.nl/home.html  

• waardebon bevat actiecode.  

• graag kiezen voor vv Oldeboorn (u steunt dan onze jeugdafdeling)  

• de aanbiedingen zijn:  

week 6 en 7 roze tompoezen (4 stuks) van 2,49 voor 1,24  

week 8 en 9 slagroomschnitte van 4,99 voor 2,49  

week 10 en 11 appeltaart van 2,99 voor 1,49  

week 12 en 13 oranjekoek (5 stuks) van 3,49 voor 1,74  

 

In het kader van deze sponsoractie organiseert vv Oldeboorn op zaterdag 17 

maart 2012 een promotieactiviteit in de Poiesz aan de Kleef 2 te Akkrum.  

 

LAAT ONZE JEUGD NIET IN DE KOU STAAN EN 

DEPONEER UW MUNTJES IN DE vv OLDEBOORN KOKER, 

ALVAST DANK NAMENS DE JEUGD.  

 

VERGEET OOK NIET UW GEBAK TE BESTELLEN VIA 

DEZE ACTIE.  

http://gebak.poiesz-supermarkten.nl/home.html
http://gebak.poiesz-supermarkten.nl/home.html


  

Uit onze geschiedenis (25) 

31 augustus 1925 
Korfbal 

Op het sportterrein te Wirdum speelden gisteren een zestal korfbalclubs te 

weten Baard, Wirdum, Roordahuizum, Oldeboorn, Warga en Wartena om 

een wisselprijs en medailles. De wisselprijs, zijnde een prachtige zilveren 

korfbal, is door een Wirdumer sportliefhebber beschikbaar gesteld. Volgens 

voorschrift moet zij driemaal achtereenvolgens door dezelfde club 

gewonnen worden of vijfmaal in het geheel, voordat ze definitief het 

eigendom wordt van de winnende club. Als scheidsrechter fungeerde de 

heer S. Koster van Leeuwarden. De wedstrijd, die 11 uur begon, werd 

geopend door de clubs Wartena – Baard.Uitslag 1-1. Wartena wint door het 

lot. Wirdum – Warga 0-0 Warga wint door het lot. Roordahuizum – 

Oldeboorn 0-0. Oldeboorn wint door het lot. De overblivende clubs Warga, 

Wartena en Oldeboorn speelden daarna een halve competitie. Uitslag: 

Warga – Wartena 1-1, Oldeboorn – Warga 1-0, Wartena – Oldeboorn 1-7. 

1
e
 prijs Oldeboorn 2

e
 prijs Warga. De voorzitter van de vereeniging 

,,Sportterrein Wirdum”de heer J.H.C. Kater reikte met een kernachtig 

woord onder ademlooze stilte op het terrein den wisselprijs met de verguld 

zilveren medaille aan den voorman van de Oldeboornsche club uit. Met een 

opwekkend woord richtte hij zich daarna tot de vijf overblijvende clubs, 

hen aansporende dit spelkrachtig te beoefenen, en overhandigde den 2
e
 

prijs, een zilveren medaille, aan den voorman van Warga. De voorman van 

de club Oldeboorn aanvaardde den wisselprijs met een wederwoord. Het 

bezoek was bevredigend en het plaatselijke muziekkorps luisterde den 

wedstrijd op. 

 
Eindstand 1925-1926 2

e
 klasse A 

01 Appelscha  10-15 46-9 

02 Leonidas 2  10-11 28-16 

03 de Blesse   10-11 21-15 

04 Gorredijk 3  10-8   14-32 

05 O.V.C.  10-7   18-29 

06 VIOL  10-5   16-42 
 

 

 

 

 



  

Voetbalreglement 
Het eerste verenigings reglement is opgesteld in de periode dat Dirk 

Zwagerman voorzitter is en Hendrik de Jong secretaris. Dirk Zwagerman 

was gemeentesecretaris van Utingeradeel en later gehuwd met Jeltsje Anna 

Poppes. Hendrik de Jong is de broer van Murk de Jong en gaat bij 

Rijkswaterstaat werken aan de aanleg van het Julianakanaal in Limburg. 

Enkele briefkaarten uit Limburg zijn bewaard gebleven en hij schrijft daarin 

dat hij hoopt dat Akkrum met flinke cijfers verslagen wordt en hij beklaagt 

zich bij Piet over de onbetrouwbaarheid van de Limburgers. Met Friezen 

kun je afspraken mee maken en hij nam voor het werk dan ook 

verschillende Friezen mee naar Limburg, die werden ondergebracht in 

woonschuiten die met het werk mee voeren. Zelf woonde hij ook in zo`n 

schuit. 
 

Voetbal over de grens I 
Als fanatiek voetballiefhebber ben ik met SC Heerenveen al in vele landen 

geweest. Maar bij al die wedstrijden speelde mijn cluppie ook. Ergens eind 

maart in 2007 werd ik samen met een aantal andere Feanfans uitgenodigd 

om op 5 mei van dat jaar naar een wedstrijd van Schalke 04 te komen. Dit 

aanbod heb ik als liefhebber niet afgeslagen. Schalke 04 behoort toch tot de 

beste 4 teams van Duitsland. En zo reisde ik op 5 mei met 3 andere feanfans 

naar Gelsenkirchen om de wedstrijd Schalke 04- 1.FC Nürnberg bij te 

wonen. We konden bij Schalke fans logeren in een chalet. Eenmaal onze 

spullen in het chalet te hebben gelegd werden we meegenomen naar een 

sport accommodatie vlakbij. Wat we daar aantroffen was geweldig. Op een 

groot terras liepen grote groepen fans van zowel Schalke 04 als Nürnberg 

kriskras door elkaar. Ze maakten er samen 1 groot feest van. Wij liepen er 

in ons Heerenveen shirt tussendoor, en dat leverde de nodige interesse op 

van de supporters van beide clubs. In Nederland wordt je als uitsupporter 

behandeld als een stuk vee. Ik heb op deze dag geen agent gezien. Na de 

nodige drankjes en versnaperingen liepen we gezamenlijk naar de Veltins 

Arena. Een half uur voor de wedstrijd zaten we op onze plek. De Nordcurve 

waar 25000 fanatieke Schalke fans stonden puilde al uit. Een uitvak was 

niet te ontdekken omdat de fans verspreid zaten over de tribune. Van de 1
e
 

helft heb ik weinig gezien, ik was aan het genieten van de sfeer op de 

tribunes in het stadion. Wat daar gebeurde was interessanter dan wat er op 

het veld gebeurde. Het Schalke und der FC N galmde de hele wedstrijd 

door het stadion. Ook het Schalke van de nordcurve en 04 van de sudcurve 

gaf kippenvel. In de 65
e
 minuut wist Kuranyi de 1-0 en enigste goal van de 

wedstrijd te scoren. Ook de fans van Nurnberg gingen mee in de supersfeer 

van Schalke. Er was geen wanklank te horen. Na de wedstrijd gingen we 



  

weer terug naar de sportaccomodatie. Daar werd de avond gevuld met een 

bbq, drank en live muziek. Ook de clubliederen en ons Friese Volkslied 

galmden door Gelsenkirchen.  Rond middernacht vertrokken de laatste 

bussen Nürnberg supporters huiswaarts. Een reis van dik 7 uur, en dan 

vinden wij Kerkrade al ver :S. Wij besloten nog even het nachtleven van 

Gelsenkirchen te beproeven, Dit was prima verzorgd en rond 3 uur zochten 

we ons bed op. Om de volgende ochtend vroeg weer de reis naar huis te 

maken. En een super ervaring rijker. Thuis heb ik me nog eens verdiept in 

de vriendschapsband die er was tussen de fans van Schalke 04 en 1.FC 

Nürnberg. Deze was ontstaan in de jaren 80. Destijds bij een wedstrijd van 

Nürnberg bij Gladbach raakten fans van de harde kern van Nürnberg in een 

verkeerde trein. In die trein zaten supporters van de harde kern van Schalke 

04. In plaats van de confrontatie met elkaar te zoeken, raakten ze met elkaar 

in gesprek. Beide teams, hebben zoals de meeste clubs in Duitsland een 

ontzettende hekel aan het arrogante Bayern Munchen. In de jaren erna werd 

die vriendschapsband uitgebouwd tot wat het nu is. Tijdens die wedstrijden 

is er geen uitvak, geen politie, alleen maar een groot feest. Als Schalke 

scoort in de Bundeslige tegen wie dan ook, dan juichen de Nürnberg fans. 

En andersom is dat precies hetzelfde. De Schalke fans zeggen ook altijd, 

wij staan voor 1904% achter 1.FC Nürnberg. Een fantastisch voorbeeld van 

hoe voetbal eigenlijk hoort te zijn. Johannes watzema 

 

Interfjoetje 
Naam: Romke Jan van der Veen-  fan Jan en Bettie 

Geboren: Ja 

Speelt in: Lemster mannenkoor 1
e
 tenor 

Gespeeld in: VV Oldeboorn van de Pupillen 1972 tot aan,  ongeveer 2 

wedstrijden in ZM, 1982. Het 3
e
 van VVI ongeveer 1992 tot 1994. 

Vanwege mijn knieën gestopt. 

Roken/alcohol: Het eerste helemaal niet, het tweede, met mate en af en toe 

een uitschieter.    

Kan sex voor de wedstrijd: Sex kan altijd en overal, zelfs tijdens de 

wedstrijd als het moet. 

Beste boek: Da Vinci Code van Dan Brown, het enige boek dat ik heb 

uitgelezen. 

Beste film: Patch Adams (Lachen is het beste medicijn) 

Beste acteur en/of actrice: Robin Williams, Ellen  ten Damme 

Lievelingskost: Chinees, Rijst met kipkerrie en Hachee 

Hobby,s: Zingen, Fietsen en wandelen 

Mooiste man en/of vrouw: Mijn eigen vrouw Tietsje Hempel 



  

Favoriete club: SC Heerenveen 

Favoriete speler: Johan Neeskens   

Beste trainer: De buurman van mijn zus, Foppe de Haan 

Slechtste trainer: Siemen Teunissen , ik schopte 1 foute bal in de eerste 

helft,  toen haalde hij mij eruit, ik werd gewisseld voor Sipke Vink. 

Ik ben er nog steeds boos om. Honkie de Jong dacht dat ik wel een goede 

keeper zou zijn. Hij heeft dat 2 wedstrijden volgehouden. Ik stond 

steeds meer dan de helft van de wedstrijd  als een soort Jan Jongbloed bijna 

op de middellijn i.p.v. de doellijn. 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Barcelona 

Favoriete televisieprogramma: Keuringsdienst van Waarde, Studio Sport, 

Dwdd. 

Favoriete televisie presentator: Willem Ruis  

Kwal van de televisie: Patty Brard   

Favoriete muziek:  Neil Diamond,  Randy Newman, Cornelis Vreeswijk, 

Piter Wilkens, Simon en Garfunkel en Mannenkoormuziek 

Favoriete andere sport: Wielrennen 

Onderschatte voetballer: Bert van Marwijk ( ik geloof dat hij 1 interland 

heeft gespeeld) 

Overschatte voetballer: Alfonso Alvez, heeft vooral zichzelf heel erg 

overschat 

Hoogtepunt:8 augustus 1993, de geboorte van mijn eerste kind. 

Dieptepunt:29 oktober 1987, de sterfdatum van mijn vader.  

Beste krant/tijdschrift: Leeuwarder Courant 

Een hekel aan: Vrachtwagens die vrachtwagens inhalen. 

Bewondering voor: Mensen die kunnen genieten van kleine en simpele 

dingen. 

Kwal van de voetballerij: Weet ik niet, ik vind niet zo snel iemand een 

“kwal”.    

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Yvon Jaspers  

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Iedereen is altijd welkom. 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Ik heb gehoord dat de 

gebroeders Nieuwland erg goed waren 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Geen idee, te 

weinig zicht op, voorlopig maar gewoon zo doorgaan denk ik. 

Voetbal is: Wat heen een weer rennen achter een bal aan op een weilandje. 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Heb altijd met veel plezier bij de club 

gevoetbald en heb er goeie herinneringen aan overgehouden.  

Ik wens VV Oldeboorn nog heel veel succes in de toekomst. Dat club nog 

vaak en veel  reünies  mag organiseren.  

 



  

 
  

Udiros D2-Oldeboorn D1 
Wij moesten uit tegen Udiros. 

Het was best een spannende wedstrijd. 

Wij kwamen 1-0 achter, maar Tjitze scoorde  

voor onze kant 1-1. Dit was de ruststand. 

Na rust maakte zij 2-1, maar kwamen wij sterk terug. 

Uiteindelijk werd het 2-4 door goals van Tjitze, 

Sil en Rik. Het was een hele leuke wedstrijd. 

Groetjes Anouk Stulp 

 
 

Competitie indeling 
1 Akkrum E4 

2 GAVC E3 

3 Heerenveen E7G 

4 Heerenv. Boys E5 

5 Oldeboorn E1 

6 Tijnje E1 

 
1 Akkrum F2 
2 EBC/Delfstrah. F2G 
3 Heerenveen F7G 
4 SC Joure F6 
5 Oldeboorn F1G 
6 Read Swart F2 

 
Wat is het verschil tussen een pak kaarten en De Graafschap? 

Een pak kaarten heeft maar vier boeren. 

 

Er is nu ook Sparta slagroom: dat is makkelijk te kloppen. 

Sparta bestek is ook nieuw, dat is makkelijk af te drogen. 



  

Help, mijn kind heeft een hobby 
Schreeuwende vaders langs het voetbalveld, krijsende moeders bij de 

hockey. Het is al vier jaar geleden dat SIRE een campagne startte tegen de 

asociale ouders aan de zijlijn. Wat was dat een mooie tijd. Het waren 

misschien geen modelouders, maar ze kwamen wel kijken bij de wedstrijd 

van hun kind. Die ouders kwamen in fysiek contact met de jeugdtrainers, ze 

scholden scheidsrechters uit, gaven het uitspelende team gratis medische 

consulten met vreemde ziektes als uitkomst en ze onderhielden het gras 

prachtig groen met hun wekelijkse overdaad aan speeksel. Het was 

misschien niet het fijnste 

publiek, maar niemand 

kon hen beschuldigen van 

te weinig betrokkenheid. 

Veel ouders vinden het een 

prettig idee dat hun kinderen 

aan sport doen. Vooral het 

feit dat hun kind op 

woensdagavond 

anderhalf uur weg is, en op 

zaterdag soms nog veel 

langer, is een groot 

voordeel van kinderen die een hobby hebben. Na thuiskomst hoeven de 

ouders alleen nog maar even te horen hoe het is gegaan en vervolgens 

kunnen ze de kinderen vroeg naar bed sturen, of de rest van de dag moe op 

de bank laten hangen met hun gameconsole. Lekker rustig, en een stuk 

goedkoper dan de oppas die minstens vijf euro per uur vraagt. Helaas is dat 

sceptische beeld van de luie ouder geen fantasie. Wie goed kijkt bij een 

sport-, muziek-, toneel- of andere vereniging, ziet dat er wel ouders naar 

hun kind komen kijken, maar dat dit altijd dezelfde ouders zijn. Deze 

ouders moedigen hun kind aan, brengen het hele team in de auto naar een 

andere stad voor een wedstrijd, wassen de shirtjes, schilderen het clubhuis, 

maaien het gras, bouwen de decorstukken en maken dan ook nog eens tijd 

om het wedstrijdverslag voor het clubblad te schrijven. Zij maken tijd 

inderdaad, want op de een of andere manier zijn het ook deze zelfde ouders 

die naast hun fulltime baan ook nog eens een bestuurlijke functie van de 

sportvereniging van hun andere kind erbij doen. De houding van de luie 

ouders staat daarmee compleet in contrast en kan niet onsportiever. Het 

kind leert in een team dat hij er voor anderen moet zijn, maar er is niemand 

voor dit kind als hij een goal maakt en trots achterom kijkt, naar een zijlijn 

waar niemand staat. Het kind hoort nooit van zijn ouders dat hij de beste is, 

kan zijn supercoole slidings niet delen en wordt alleen maar als een lastpak 



  

gezien als hij langer dan vijf minuten zijn enthousiasme probeert te uiten 

aan de vermoeide koppen van zijn ouders, die hadden gehoopt dat hun kind 

nog tien minuten langer weg zou blijven. Moe of niet, een ouder die van 

zijn kind houdt, gaat mee naar de sportvereniging. Wat maakt het uit dat je 

het als man verschrikkelijk vindt om naar een balletvoorstelling te gaan, als 

je ziet hoe gelukkig je kind is als hij helemaal achteraan op het podium een 

dansje mag doen? Als je als ouder de verplichting aangaat om de 

contributie voor de sportvereniging te betalen, ga dan ook de verplichting 

aan naar je kind. Kijk. Luister. En wie weet maakt de vermoeidheid wel 

plaats voor trots en geluk, twee emoties waar ontzettend veel energie in zit. 

SIRE maakte vier jaar geleden een campagne tegen asociale ouders, maar 

het probleem van de onzichtbare ouders is minstens zo groot. Het kind zit 

niet alleen in een team, de ouder hoort er ook bij. De sportvereniging is 

geen goedkope oppas waar je contributie aan betaalt, het draait volledig op 

vrijwilligers. En ieder kind heeft zijn ouder nodig. Vooral als het goed gaat 

met het team. Wie moet er anders een foto maken van het hele team met die 

grote beker? 

 

 



  

 



  

Geen verslag ontvangen 
D-pupillen 10 wedstrijden   10 verslagen 

C-junioren 9 wedstrijden  8 verslagen 

F-pupillen 10 wedstrijden  8 verslagen 

Vierde   9 wedstrijden  7 verslagen 

Eerste  13 wedstrijden  9 verslagen 

E-pupillen 10 wedstrijden  6 verslagen 

Derde  11 wedstrijden  5 verslagen 

Tweede  10 wedstrijden  3 verslagen 

 
Oldeboorn 2  - SWZ 4  

SWZ 5   - Oldeboorn 2  

GAVC 5  - Oldeboorn 4  

Nieuweschoot 1 - Oldeboorn 1  

Oldeboorn 2  - Blauwhuis 2  

Oldeboorn 3  - Renado 3  

Aengwirden 4  - Oldeboorn 4  

Oldeboorn 2  - Mildam 2  

Oldeboorn 1  - MKV`29 1  

Akkrum 4  - Oldeboorn 3  

Oldeboorn 2  - Frisia 6  

Oldeboorn 3  - Langweer 2  

Oldeboorn 3  - FVC 5  

Oldeboorn 2  - Joure 3  

Oosterlittens 3  - Oldeboorn 3  

Irnsum 1  - Oldeboorn 1  

Oldeboorn 2  - Thor 2  

Oldeboorn 3  - Black Boys 2 

Giethoorn 1  - Oldeboorn 1 

  

 

 

 

"Messi heeft hetzelfde spel als een kind, volledig vrij. Ook op de 

training leek het er soms op alsof hij vlak daarvoor tegen zijn 

moeder had gezegd: Ik ga even voetballen, maar ik ben terug voor 

het avondeten!" 

Shakhtar Donetsk-verdediger Chygrynskiy over zijn jaar bij 

Barcelona 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

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 


