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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 11 

Coach krijgt ontslag per SMS'je 

Daniele Carassai, coach van semi-profclub Gotico in Italië, valt de 

twijfelachtige eer te beurt om als eerste per SMS ontslagen te worden. 

 

Toen het signaal van zijn mobieltje afging en hij nietsvermoedend op zijn 

schermpje keek, las hij alleen maar: "Je bent ontslagen". 

 

Het berichtje was afkomstig van voorzitter Andrea Pollastri. 

Carassai: "Ik was verbijsterd. Ik dacht eerst dat het een grap was. Dit vind 

ik echt geen fijne manier om te horen dat je je baan kwijt bent." 

 

De voorzitter dacht daar anders over: "Ik vond dit een hele vriendelijkere 

manier om hem het slechte nieuws te vertellen," vertelde hij aan de pers. 



  

 

Kopij inleveren voor 6 maart 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 
 

Overzicht 
Gaan we komend weekend weer los??? Als de weergoden enigszins 

meewerken gaan de senioren deels weer van start. Hopelijk heeft Koning 

Winter er nu wel genoeg van en vindt ook hij dat het balletje maar weer’s 

moet gaan rollen. Dit ondanks het feit dat het ons cluppie niet is gelukt om 

veldverwarming en een dak te realiseren de afgelopen weken. Misschien 

valt er vanaf 2014 nog iets te halen in de Gemeente Heerenveen…..Wat in 

Nieuwehorne kan, moet dan toch ook in Aldeboarn kunnen, of staat er 

straks een fantastische nieuwe ijshal in Heerenveen, en kunnen de kleinere 

dorpen ook weer fluiten naar wat “gemeenschapsgeld”…?? De tijd zal het 

leren. Hopelijk kan er de komende tijd een begin worden gemaakt met de 

bouw van een nieuwe kantine/kleedkamers, want de aanblik vanaf de 

Sudkant nodigt momenteel nog niet echt uit…Afijn, er moet eerst maar 

weer’s lekker worden gedarteld in de wei, dan komt het “clubgevoel” ook 

wel weer terug, en kan de club hopelijk een beroep doen op vele 

vrijwilligers om e.e.a. te realiseren. Komende zondag trapt Oldeboorn 1 

om 14.00 u. thuis af tegen een medestrijder in degradatienood, nl. 

Kraggenburg. Het verlies tegen Giethoorn enkele weken geleden zijn we nu 

wel weer vergeten, en een overwinning zal dan ook zeker worden behaald, 

waardoor de onderste regionen enigszins wordt verlaten. Op zondag 4 maart 

a.s. alweer een thuiswedstrijd, en wel tegen het zwaar tegenvallende 

Nieuweschoot. Deze ploeg ging in het begin van de competitie als een 

raket, maar na 5 wedstrijden ging het plotseling als een neergestorte 

onbemande Sojoez raket. In de daaropvolgende 7 wedstrijden werden alleen 

maar nederlagen geleden, en onze jongens zijn zeker van plan om de 

“nederlagenreeks” bij Nieuweschoot in ere te houden. Echter zoals onze 

Fries om Utens, Gert Jan Verbeek zegt: “ik kijk nooit naar de tegenstander, 

maar alleen naar m’n eigen ploeg”. Dus zal trainer Geert ook met z’n ploeg 

van eigen kracht uit gaan en de ploeg de overtuiging en het vertrouwen 

geven dat ze op zeker de volle winst gaan pakken. Oldeboorn 2 kan nog 

een week langer in de winterslaap blijven. Op zondag 4 maart hervatten zij 

de competitie met een uitwedstrijd in Sneek tegen SWZ/Sneek 4. Dit wordt 

een lastige wedstrijd, en een gelijkspel zou op voorhand een prima resultaat 

zijn. Uiteraard staan we open voor meer….Oldeboorn 3 hoopt komende 

zondag om 10.30 u. dan uiteindelijk LSC 1890 6 thuis te mogen ontvangen. 

Bij mijn weten vond deze wedstrijd al 2 keer eerder geen doorgang,  



  

 

aangezien men in Sneek kennelijk ietwat verwend is met een schitterend 

sportcomplex cq. grasmat, of was er misschien een andere reden??? Onze 

jongens zullen de aansluiting met koploper Renado 4 zeker willen 

behouden en voor de volle winst gaan. Een week later speelt men om 12.00 

u. in Bolsward tegen CAB 3, en ook hier verwacht ik toch 3 punten. Ook 

Oldeboorn 4 mag komende zondag inhalen en wel in een uitwedstrijd 

tegen Oldeholtpade 4. Deze ploeg is nog zonder één enkel puntje, en dat zal 

ook na zondag a.s. het geval zijn. De oudjes gaan aan het doelsaldo werken 

om het medekoploper SWZ/Sneek 7 zo lang mogelijk lastig te maken? Een 

week later reist ook Oldeboorn 4 af naar Bolsward om daar om 10.00 uur 

tegen CAB 4 de “voorwedstrijd” te spelen van CAB 3 – Oldeboorn 3. Al 

onze senioren weer veel plezier en succes gewenst. Het volgende overzicht 

zal ook weer onze jeugdteams bevatten. Zij hervatten namelijk op zaterdag 

10 maart de competitie. Dan eindig ik maar weer ’s met een onnavolgbare 

wijsheid: “In voetbal is het simpel, je bent op tijd, of je bent te laat. Als je te 

laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt”. Tot oer twa wiken. Piet 

 

Uit onze geschiedenis (26) 

16 april 1973 
Jubilerend Oldeboorn kreeg symbolisch tweede terrein. 

De receptie van de voetbalvereniging Oldeboorn, die zaterdag ter 

gelegenheid van het vijftigjarige bestaan in Hotel Goerres werd gehouden, 

was eigenlijk een aaneenschakeling van hoogtepunten. Degenen die noch 

mochten twijfelen aan het feit, of er in Oldeboorn en onder de oud-

Oldeboornsters geen goede sprekers zijn, zijn daar zaterdag wel van 

genezen, want van vier tot zes uur is er veel plezier geweest op een 

bijzonder prettige bijeenkomst. De receptie stond onder leiding van de 

voorzitter van de jubileumcommissie de heer S. Valk, die de gang er in wist 

te houden en in de eerste plaats een welverdiend compliment maakte aan de 

tuinclub die de zaal met bloemstukken in voetbalschoenen en decoraties 

met voetballen uitstekend had versierd. Bij het binnenkomen van het dorp 

was al dadelijk te merken, dat er wat te bijzonders stond te gebeuren, want 

het muziekkorps Concordia maakte een rondgang door het dorp en bracht 

een serenade, die later op de middag op het toneel nog eens werd herhaald. 

Het bestuur van de vereniging, waarin momenteel slechts 1 echte 

Oldeboornster zit, secretaris S. Knol, werd bedolven onder de cadeaus, 

waaronder een aardige voorraad voetballen en enveloppen met inhoud. In 

zijn openingsspeech maakte de heer Valk o.a. melding van een brief uit 

Australië (van Fokke de Roos) en een telegram van Simon Wieringa uit  



  

 

Nijkerk, maar velen waren zelf naar het oude dorp teruggekeerd om het 

feest mee te maken. De heer Valk bood namens de jubileumcommissie 

symbolisch een nieuw (tweede) terrein aan, dat weliswaar nog niet rond is, 

maar waar de commissie met medewerking van het gemeentebestuur hard 

voor werkt om het spoedig te kunnen verwezenlijken. “De finansiering  is 

noch net roun, mar de wurdt ful oan arbeide”. Burgemeester Jacobus Anker 

van Utingeradeel beloofde alle medewerking voor de plannen en gaf daarna 

een uiteenzetting over het boeiende dorpsleven van Oldeboorn, dat 

regelmatig in het nieuws is. Hij maakte o.a. melding van de L.C.-pagina,s 

van 12 februari 1972 over het dorp en op het moment dat hij hieruit Hielke 

Koldijk citeerde: Ïk wol hjir dea gean”, kwam deze net in levende lijve door 

de deur om de receptie bij te wonen. De heer Jappie Nieuwland sprak na de  

serenade namens Concordia en hij vroeg vooral er voor te willen te waken 

niet alles in Oldeboorn aan vreemden over te laten. “Der sit mar ien 

Boarnster mear yn it bestjur”. De heer Jan Kostelijk maakte namens de 

Friese Voetbal Bond melding van grote mannen uit het verleden van 

Oldeboorn o.a. Piet v/d Feer (gouden speld), Henny Nieuwland (vele malen 

FVB-elftallen) en anderen. Hij speldde de heren Hein Piersma (vroeger o.a. 

penningmeester, speler FVB elftalen redacteur de Zwart Witten) en Roel 

Nieuwland (oud-speler, lid jeugdbestuur en bestuur en ook redactielid van 

de Zwart Witten) de zilveren speld van de FVB op en bood de club een 

wandbord aan. Namens de KNVB offreerde hij de grote KNVB-wimpel. 

Voorzitter J.Kraan wilde kennelijk niet achterblijven en maakte melding 

van het feit, dat op de jaarvergadering was besloten Rinse Mulder 

(Heerenveen) en Jan Nieuwland tot erelid van de vereniging te benoemen. 

Verder voerden nog het woord de heren Jan Pietersma (v.v. Akkrum), Henk 

de Jong (sportraad Utingeradeel, damclub Oldeboorn en Oranje Nationaal), 

S. Valk (Rabo-bank), meester S. de Groot (Plaatselijk Belang), ds. H. 

Keuning (namens de drie kerken), P. Humalda (Nut), W.Balsma (g.v. 

Hercules), Poppe Groen (Amstelveen) en T. Veldman. Vooral de 

herinneringen van meester de Groot en Poppe Groen en de gelukwens van 

ds. Keuning waren kostelijk van inhoud en de vele aanwezigen genoten met 

volle teugen. Voorzitter Kraan bedankte aan het einde alle sprekers voor 

hun gelukwensen en de vele cadeaus. Het feest was s,morgens in Oldeboorn 

begonnen met een groot jeugd toernooi en werd s,avonds na een koud 

buffet voortgezet met een feestavond, die tot diep in de nacht duurde.  

1 maart 1973 
Korfbalclub Oldeboorn viert l0-jarig bestaan. 

De korfbalvereniging Oldeboorn bestaat op 23 maart a.s.  tien jaar. Geen 

belangrijke mijlpaal nog, maar voor de club reden om, in een tamelijk  



  

 

moeilijke periode, eens flink op de trom te slaan. In het dorp gaat men 

propaganda-folders verspreiden, in de hoop eens wat meer jeugd te kunnen 

aantrekken. En het jubileum wordt zaterdag 24 maart gevierd in zaal-

Goerres. Het gezelschap Tryater zal met een blijspel de avond verzorgen. 

Over die tien jaar korfbal – daarvoor werd ook al gekorfbald in Oldeboorn, 

door de gymnastiekvereniging Hercules - , zegt Marten Meester, één der 

oprichters en tien jaar wedstrijdsecretaris: ,,We hadden aanvankelijk best de 

gang er in, na een aanloop van een jaar doorliep Oldeboorn, zaterdagclub 

om ook over voetballende leden te kunnen beschikken, binnen de kortst 

mogelijke tijd de Afdeling Friesland. Drie jaar achtereen kampioen en 

tevens kampioen van Friesland: in de derde, de tweede en de eerste klas. 

Soms werden drie senioren- en twee adspirantenploegen in het veld 

gebracht. Een jaar of vijf speelde Oldeboorn daarna in de 3e klas KNKB. 

Toen kwam de klap, spelersverlies (vooral door vertrek) kon niet voldoende 

worden opgevangen, Oldeboorn ging terug naar de 2e klas Afdeling 

Friesland. Staat daarin momenteel tweede, achter Waterpoort. In de zaal 

speelt Oldeboorn eerste klas". Oldeboorn kan momenteel maar één twaalftal 

en een adspiranten elftal op de been brengen. Een vrij zwak fundament voor 

de toekomst ( men hoopt het jubileum aan te grijpen daarin wat verbetering 

te brengen Het tegenwoordige bestuur bestaat uit: J. Dijkstra (voorzitter), J. 

Jeninga (secretaris), mevr. F. Knol-Kleefstra (penm.), M. Meester  

(wedstrijdsecretaris) en mevr. E. Tigchelaar-Goerres. 

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 Bakkeveen      20-15 19-37 

10 HDT      20-12 14-28 

11 Blue Boys       20-8   20-42 

K.N.V.B. Beker 30 oktober 1972 
Oldeboorn 1 – Stadskanaal 1 

De gasten waren duidelijk betere ploeg, maar Oldeboorn trad zijn veel 

hoger geplaatste tegenstander tegemoet met veel inzet en enthousiasme. 

Vooral dankzij het goede keepen van Hindrik Nieuwland en het uitstekende 

verdedigende werk van Jan Jeeninga bleef de stand 0-0. In de tweede 

verlenging liet Stadskanaal een steek vallen in de achterhoede en Hendrik 

Nieuwland (een neef van de keeper) profiteerde daar uitstekend van en 

schonk Oldeboorn daarmee de verrassende 1-0 zege. (Navraag bij Sjieuwe 

Huisman blijkt dat niet Hendrik scoorde maar Jan Kalsbeek.) 

 



  

 

K.N.V.B. Beker 11 december 1972 
Velocitas 1 – Oldeboorn 1 

Velocitas stoeide naar hartelust met de vierde klasser Oldeboorn. 

Gemakkelijk spelend was Velocitas voortdurend in de aanval en bij rust 

stond het al 6-0. Jan van Lier(2x), Post, Vos, Karst en Klompstra waren de 

schutters. Na de pauze werd het door Vos 7-0 en door Post 8-0, waarna 

Oldeboorn de gelegenheid kreeg toch een doelpunt te maken.  

Spelers uit die tijd: 

Hindrik Nieuwland, Sietse Rodenburg, Jan Jeeninga, Wieger Huisman, 

Sjieuwe Huisman, Piet Rodenburg, Simon Knol, Jan Kalsbeek, Hendrik 

Nieuwland, Honky de Jong, Jan de Jong, Liekele Poepjes en Wander 

Veenstra. Trainer: Berend Alt, Leider: Wieger de Vries 

Grensrechter: Jappie Mijnheer 
Interfjoetjes 

Naam: Hilbert Dijkstra ►Tjalling Dijkstra 

Geboren:20.03.1967 ►1965 

Speelt in: momenteel Augustus/Oklahoma ►……. 

Gespeeld in: vv Oldeboorn gaat nooit verloorn, propje in je oren, van 

achter en van voren enz. ……►F-jes 

Roken/alcohol: ja, allebeide ►biertje/beerenburg/whiskey 

Kan sex voor de wedstrijd: ja, maar tijdens is ook niet slecht ►Ik 

probeerde dat altijd te voorkomen toen ik nog in de F-jes speelde 

Beste boek: een onbekend boek: kleine onbelangrijke misverstanden van 

Tabucchi ►meeste van Tom Clancy, maar lees nu veel te weinig 

Beste film: Soldaat van Oranje ►Forrest Gump 

Beste acteur en/of actrice: is moeilijk te zeggen, maar ik ben het niet 

►respect voor mijn broertje 

Lievelingskost: pasta met blauwe kaas, oesterzwammen en biefstukreepjes 

(waarbij een tomatensla het erg goed doet…)►Pizza en boerenkool 

Hobby,s: mijn hobby is mijn werk geworden ►varen, zeil/surfen en een 

aantal bestuursfuncties en ja, toch ook mijn werk 

Mooiste man en/of vrouw: ik heb een mooie, lieve vrouw en twee 

geweldige dochters van 3 en 7,5 jaar ►Doutsen mocht willen dat ze op 

mijn vrouw leek 

Favoriete club: Heerenveen ►Sc Heerenveen 

Favoriete speler: Dennis Bergkamp ►Assaidi 

Beste trainer: Foppe de Haan ►Foppe 

Slechtste trainer: geen idee ►ikzelf 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: AZ  ►Ajax 



  

 

Favoriete televisieprogramma: volgens mijn dochter DWDD ►Top Gear 

Favoriete televisie presentator: Matthijs van Nieuwkerk dan dus maar 

►geen 

Kwal van de televisie: Ivo Niehe ►EO types 

Favoriete muziek: Bleugrass en klassieke muziek ►ik heb alles van Rush 

Favoriete andere sport: schaatsen ►autosport 

Onderschatte voetballer: geen idee ►Breuer 

Overschatte voetballer: David Beckam ►Dost 

Hoogtepunt: we werden kampioen in Akkrum. B's dacht ik: Sipke, Berend, 

Johannes, Frouco, Jelle, Henk en al die anderen. was een goed team! 

Honky en Piet waren coach…ja, ja ►m`n kinderen 

Dieptepunt: met ongeveer hetzelfde team verloren we in de pupillen vaak 

met 13-0... ►teveel werken 

Beste krant/tijdschrift: Volkskrant ►internet 

Een hekel aan: achterbaks doen ►behouden en bekrompen mensen 

Bewondering voor: ►mensen die iets in beweging kunnen krijgen 

Kwal van de voetballerij:  ……►Hans Kraaij jr.  

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Doutsen Kroes ►de leden van mijn 

favoriete bandje 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: eigenlijk is iedereen welkom... 

►nodig nooit iemand uit, iedereen is altijd welkom 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: lang geleden hoor, weet ik zo 

niet... ►Roelof Tijsma was altijd een geduchte speler bij de F-jes (verder 

reiken mijn ervaringen niet) 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: ben al te lang 

weg ►geen mening 

Voetbal is: het mooiste onbelangrijke tijdverdrijf met veel belang ►een 

vage jeugdherinnering  (schakelde over op judo en volleybal) en ik geniet 

nu van mijn zoons die spelen bij GAVC 

Wat je verder altijd al kwijt wou: ik heb levendige herinneringen aan het 

trainen, het oude kleedgebouw, het oude veld," kwartsjeboer", het oude 

zwarte speelhemd(heb ik nog steeds) het nieuwe veld(met reclameborden!) 

de vriendschap en het voor elkaar op komen in het veld (we pakken hem zo 

wel terug) het was een geweldige tijd…dank! ►zie het niet te zwart/wit 

 

"Ik ben weer trainer geworden, omdat ik van mijn vrouw niet in de 

tuin mag werken. Ik weet het verschil niet tussen een roos en een 

bloemkool." 

Ex-FC Twente-trainer Hans Meyer 



  

 
PSV heeft een nieuwe sponsor: Douwe Egberts. Dan krijgen ze 

gratis punten. 

 

Competitie indeling 
1 Drachtster Boys C6 

2 Oldeboorn C1 

3 RWF C2G 

4 De Sweach C1G 

5 Waskemeer C1 

6  V en V C1 
 

1 DWP D1G 

2 EBC/Delfstrahuizen D2 

3 Langweer D1G 

4 Oldeboorn D1 

5 Oudehaske D2 

6 Udiros D2 
 

 
 



  

Belangrijke datums 
Zaterdag 20 april 2013     90 jarig jubileum  

 

Jubileumcommissie 
Wij hebben de eerste vergadering inmiddels gehad. Er is een voorlopig 

programma gemaakt wat wij later bekend maken.  De jubileumcommissie 

bestaat uit, van het bestuur Jan Nijdam en Jan Nijboer en verder uit Tinus 

van der Meulen, Hendrik Nieuwland (Sneek), Meint Hofstra, Harm 

Oosterbaan en Tom Proot. Het jubileum word gevierd op zaterdag 20 april 

2013. Houd deze datum dus alvast vrij!!!!!! 

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 0566-631605 

Siete Veenstra tel: 840875 

Of mail naar: zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Ralf Akeman, Berend Alt, 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, 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 en Jeroen Zantema 

 



  

 

 

 

Hendrik Johannes de Jong 
Een van de oprichters van onze 

voetbalclub. Hij werd in 1928 

benoemd tot erelid. Deze foto kreeg 

ik van een kleindochter van hem. 

Hendrik werd op 3 januari 1905 

geboren in Oldeboorn. Hij was een 

zoon van Marten Thomas de Jong en 

Maaaike Meyer. Hendrik was 

gehuwd met Christina Top.  Zij 

kregen vier kinderen. Hendrik 

overleed 13 november 1986 te Tiel. 

 

 

Wedstrijdprogramma 

Zondag 26 februari 

Oldeboorn 1  - Kraggenburg 1 14.00 

Oldeboorn 3  - LSC 6  10.30 

Oldeholtpade 4 - Oldeboorn 4  10.30 

Zondag 4 maart 

Oldeboorn 1  - Nieuweschoot 1 14.00 

SWZ 4   - Oldeboorn 2  10.30 

CAB 3   - Oldeboorn 3  12.00 

CAB 4   - Oldeboorn 4  10.00 

Zaterdag 10 maart 

V en V C1  - Oldeboorn C1 09.15 

Oldeboorn D1  - Udiros D2  11.00 

Tijnje E1  - Oldeboorn E1 09.00 

Oldeboorn F1  - Heerenveen F7 09.00 

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 



  

 

     Balpen 
 

De eer is aan mij, ik heb de balpen van Arnold Hobma doorgekregen. 

Voetbal wat is het toch een leuke en gezellige sport. 

Het begon voor mij allemaal in de jeugd, als kleine jongetjes van 5 jaar in 

de instuif voetballen alleen trainen en nog geen wedstrijden. Eenmaal de 

instuif gehad te hebben moest het echte werk dan beginnen wedstrijden, 

zaterdag ochtend om 9 uur met zijn allen op het veld om de wedstrijd te 

winnen, de stand maakte soms niet eens veel uit dat de penalty na de 

wedstrijd er maar in ging ! Voetbal zat er op die leeftijd nog niet altijd even 

goed in en werd er dus ook vaak kluitjes voetbal gespeeld. Hoe ouder je 

werd hoe leuker het begon te worden, maar wat wou je nou keepen of 

voetballen ? na veel te wisselen de ene wedstrijd voetballen dan weer 

keepen heb ik uiteindelijk toch voor keepen gekozen. Eenmaal wat ouder te 

zijn begon het voetbal er meer in te zitten een aantal keren kampioen 

geweest, in de tijd dat Johannes van Kalsbeek ons leider was hoorde je 

verscheidende keren vanaf de kant “ ’T IS DIEN MEM NET ! “ een 

uitspraak die ik niet snel meerr zal vergeten. Het mooiste seizoen bij de 

jeugd blijft toch met de B’s,  Na veel punten en goals kwamen we bij de 

kampioenswedstrijd aan waar we natuurlijk wonnen en kampioen werden. 

Die avond hebben we het met zijn allen er ook even goed van genomen ! 

eenmaal ouder te zijn kwam ik in de senioren, niet meer zaterdags maar 

zondags voetballen.  Zondag ochtend na vaak een avondje feesten gaat de 

wekker weer en denkje : “ dit is veelste vroeg “  met een stuk hoofdpijn ga 

je van bed af op het fietsje naar voetbal. Eenmaal er te zijn is het allemaal 

weer prachtig vaak ben je met je teamgenoten op stap geweest en praat je 

even over de leuke avond.  Eenmaal het veld op geconcentreerd met de 

wedstrijd bezig zijn en anderhalfuur fanatiek voetballen, willen winnen en 

je best doen. Na de wedstrijd ben je weer topfit en geniet of baal je van de 

wedstrijd, na de tijd met je teamgenoten even een biertje en je zondag is 

weer goed. Toen je klein was wou je altijd profvoetballer worden, nu ik er 

nu naar kijk lijkt mij dat lang zo leuk niet. Altijd met voetbal bezig zijn en 

niet eens op een zaterdag avond lekker het feest in te gaan, laat mij maar 

lekker bij VV.Oldeboorn voetballen. 

Wie moet nu de balpen hebben , Jan - Hendrik en Arnold hadden hem voor 

mij, omdat wij alle 3 bij Smink werken/gewerkt hebben leek mij het een 

goed idee om de balpen door te geven aan Siemen . Dus hierbij veel plezier 

er mee Siemen !!Stefan Oosterbaan 
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