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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 12 

Iedereen rood! 

Bangu-Olaria, een wedstrijd in een Braziliaanse competitie, heeft een verrassend 

einde gekregen. De stand was na 80 minuten nog 0-0, toen scheidsrechter José 

Ezequil een penalty toekende aan Bangu. 

 

Dit was tegen het zere been van Olaria-coach Sérgio Cosme. Cosme protesteerde 

tegen het besluit door pontificaal voor de bal te gaan staan. De spelers en de 

wissels steunden hun coach en vormden een ongeoorloofd muurtje, zodat de 

strafschop niet genomen kon worden. 

 

De scheidsrechter keek het voor twintig minuten aan, maar de protesten namen 

niet af. Voor hem was er dan ook maar één maatregel over: alle spelers, 

wisselspelers en de coach van Olaria kregen de rode kaart te zien. Doordat alle 

spelers waren weggestuurd, was de wedstrijd ook gelijk ten einde. De strafschop 

is niet meer genomen. 



  

 

Kopij inleveren voor 20 maart 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Uit onze geschiedenis (27) 

16 september 1939 
Noodcompetitie 1939-1940 

De Friesche Voetbalbond heeft ook een noodcompetitie ingesteld 

welke er als volgt uitziet. 

Groep J Heerenveen 3,  Oldeboorn,  Akkrum, Mildam, SDO, Reade 

Duvels.  

Eindstand 1939-1940 Groep J  

01 SDO  9-15 36-19 

02 Mildam  9-11 21-14 

03 Oldeboorn  8-7   22-19 

04 Reade Duvels 9-7   18-15 

05 Akkrum   9-7   21-32 

06 Heerenveen 3 10-5 21-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Overzicht 
Oh Oh Cherso…..Oh Oh Den Haag, mooie stad achter de duinen…Oh oh 

Aldeboarn, prachtich plakje oan e Boarn, wat is d’r mei ús seleksje oan e 

hân…Teleurstelling alom, en begrijpelijk. Na de winterstop mocht onze 

selectie het opnemen tegen resp. Giethoorn (nr. 10 op de ranglijst, 3-2 

verlies), Kraggenburg (nr. 11 op de ranglijst, 0-1 verlies) en afgelopen 

zondag Nieuweschoot (nr. 9 op de ranglijst, en een 3-3 gelijkspel). Als, 

als….er 3 keer was gewonnen hadden we nu 8 punten meer gehad en heel 

gewoon op een 6
e
 stekkie gestaan, vrij van degradatiezorgen, maar 

nu……virtueel rode lantaarndrager, echter Robur moet eerst de in te halen 

wedstrijden (3 in totaal) maar eens in winst weten om te zetten, en het 

verschil in punten tussen de nummer 7 (FFS) en nummer 12 (Oldeboorn) 

bedraagt ook slechts 4 punten. Dus Oldeboorn……er is nog zeker niks 

verloren. In de laatste 2 thuiswedstrijden werden geheel onnodig punten 

gemorst. In de slotminuten werden de broodnodige punten schlemielig 

weggegeven. De naaste concurrenten vergeten overigens ook de nodige 

punten te pakken, dus is er voorlopig zeker nog geen reden tot paniek. Het 

voltallige bestuur, ons nieuwe erelid, alle trouwe supporters en alle kritische 

analitici (ben ik misschien zelf ook wel ’s teveel….) hebben er nog steeds 

alle vertrouwen in! Komende zondag gaat het gezelschap naar 

Tjalleberd/Luinjeberd/Terband, u zegt het maar….Aengwirden zal daar 

bestreden moeten worden, en dat wordt nog lastig genoeg. De laatste 2 

wedstrijden werden in een ruime zege omgezet, 5-1 en 5-2. Onze jongens 

zijn gewaarschuwd !! Een week later gaan de jongens van Geert en Wieger 

dan wel degelijk een stunt uithalen. Koploper Renado (dat afgelopen 

zondag ook al 2 punten verspeelde tegen Irnsum), zal puntloos huiswaarts 

worden gestuurd. Met de juiste instelling, zelfvertrouwen (confidence and 

focus, aldus Steve McLaren), en het besef dat iedere wedstrijd minimaal 90 

minuten duurt, gaat het thuispubliek een heerlijk “middagje VVO” 

beleven. Keep the Faith!! Oldeboorn 2 had afgelopen zondag ook nog wat 

last van “een koude start”. SWZ 4 uit Sneek bleek met 3-1 net wat te sterk 

voor de boys van Meinie en J.J. (Cale). Komende zondag voor de wedstrijd 

wat ether “op ‘e kop” (vroeger HET redmiddel voor het machinepark van 

Knol…) en dan gaat Blauwhuis er volledig aan…Een week later mag men 

dan thuis Nicator 3 nog dieper in de zorgen drukken. Zij staan momenteel 

laatste met een negatief puntenaantal van -1…. Als ik af en toe m’n kale 

warhoofd ’s op het veld laat zien, wordt me wel steeds meer duidelijk. Met 

name de verklaring van het plotselinge succes van Oldeboorn 3 is me 

vorige week even duidelijk uitgelegd door de “Spielmacher”. Vrijdagavond 

begint de voorbereiding op de wedstrijd al. Na de training wordt de 

komende tegenstander uit den treure geanalyseerd, en wordt er ter plekke  



  

 

een strijdplan bedacht !! Dit duurt dan tot in de (zeer) late uurtjes (zelfs op 

zaterdagavond), maar het effect is dan ook navenant. Zo werd LSC 6 met 

maar liefst 7-3 teruggestuurd naar “Waterstad FM”…..Helaas voor het 3
e
 is 

deze “Spielmacher” niet ieder weekend tot in de late uurtjes beschikbaar, 

tenzij er oppas kan worden gevonden, of de club moet subsidie ter 

beschikking stellen voor kinderopvang. Afgelopen weekend was er nl. niet 

vooraf geanalyseerd, en zie daar…..een nederlaag in en tegen CAB 3 uit 

Bolsward (de uitslag is me even ontschoten) is het keiharde gevolg. 

Komend weekend kunnen dan hopelijk alle remmen weer los vanaf vrijdag, 

en moet Renado 3 er zondag aan geloven. Een week later de onvervalste 

topper in Aldeboarn om 12.00 u. Oldeboorn 3 en Renado 4 spelen de 

voorwedstrijd voor Oldeboorn 1 en Renado 1, en zullen dan even hun 

visitekaartje afgeven en tevens aan de jongens van het 1
e
 laten zien hoe ook 

zij ’s middag aan de broodnodige 3 punten kunnen komen. Koploper 

Oldeboorn 4 heeft de winterstop wel goed doorstaan. Inmiddels kunnen we 

al weer 2 overwinningen bijschrijven, en als zelfs “Katje” al weer begint te 

scoren (niet eens uit een strafschop), dan kunnen nu alle remmen los, en kan 

Wander ook alvast wat ether op ‘e kop van z’n tractor gooien, want deze 

oldies moeten en zullen op de “strontkar” door het dorp in mei (of 

misschien al eerder…Rebaf kan de frikandellen alvast wel bestellen!!!). 

Oldeholtpade werd met 2-3 “onder de voet gelopen”, en afgelopen zondag 

kwam men met een 0-4 overwinning huiswaarts uit Bolsward (CAB 4). 

Komende zondag kunnen ze alvast Wander helpen met het “opstarten” van 

de tractor, want dan zijn ze nl. vrij (het zou natuurlijk ook kunnen dat ze 

andere elftallen helpen om hun eventuele personele problemen op te lossen, 

dan hoeft Uitzendbureau Valk ook niet ingeschakeld te worden, zodat Durk 

en Griet weer ’s heerlijk kunnen genieten van een strandwandeling langs de 

Noordzee). Op 18 maart komt Aengwirden langs, en dit moet toch niet al 

teveel problemen opleveren lijkt me. Dus alle oplettende lezers hebben nu 

kunnen constateren dat zondag 18 maart alle elftallen hun wedstrijden in 

“De Kuip” spelen, dus publiek is vanaf 10.00 u. welkom. De voorzitter gaat 

vanaf 10.00 u. een ieder persoonlijk de hand schudden…. Dan gaat ook 

onze florerende jeugdafdeling komende zaterdag weer van start. Oldeboorn 

C1 trapt om 9.15 u. (het kon niet vroeger….) af in Garijp om daar tegen V 

en V’68 C1 aan te treden. De week erop komt de Sweach C1 langs. 

Hopelijk gaan ze ook in deze voorjaarscompetitie weer hoge ogen gooien.. 

Oldeboorn D1 heeft er al een oefenwedstrijd opzitten heb ik begrepen. De 

uitslag e.d. is mij niet bekend. Komende zaterdag mogen ze weer om ’t 

echie…Thuis om 11.00 u. gaan ze het opnemen tegen Udiros D2. Een week 

later op naar Sint Jut om tegen DWP D1 te spelen. Een goed vervolg geven 

aan de 1
e
 seizoenshelft lijkt me een nobel streven, en met een trainer als Jan  



  

 

Berensen en een leider als “Pruikje” Johannes Watzema moet dat helemaal 

goed komen. Oldeboorn E1 mag komende zaterdag ook al vroeg uit de 

veren, want men dient om 9.00 u. in Tijnje aan de aftrap te staan tegen 

Tijnje E1. Hopelijk komen jullie ook met een goed resultaat huiswaarts. Op 

17 maart de onvervalste derby in Aldeboarn tegen Akkrum E3. Die mag 

natuurlijk nooit verloren gaan, al was het alleen maar om trainer Geert 

“even te pesten”….De jeugd moet zaterdag kennelijk voor donker thuis 

zijn, want ook Oldeboorn F1 trapt al om 9.00 u. af op ons sportcomplex, 

en wel tegen Heerenveen F7. Ik verwacht dat deze ploeg na een stevige 

analyse en strijdplan vooraf  met een nederlaag huiswaarts keert. De 

zaterdag erop gaan onze benjamins naar Joure om daar om 10.15 u. tegen sc 

Joure F6 te spelen en hopelijk te winnen, maar het belangrijkste is en 

blijft……het plezier moet altijd voorop blijven staan!!! Het geeft ook niet 

hoe vaak zij scoren, als wij maar 1 keer meer scoren. Tot kiekes.  Piet 

Onderhoudszaken 
Onlangs is er een ledenvergadering geweest. Op deze vergadering is Jan 

Nijboer gekozen .tot bestuurslid onderhoudszaken.  Auke Bangma is nu de 

penningmeester. Zijn er problemen aangaande onderhoud kunt u Jan altijd 

even bellen. 06-24651801 

Belangrijke datums 
Zaterdag 20 april 2013     90 jarig jubileum  

 

 

Jelle Veltman 

Erelid sinds 1950 

 

 

 

 



  

Kantinedienst   
Algemene informatie: 

 

Je dient één uur voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. Ben je 

verhinderd, zorg dan zelf voor een vervanger. Dus blijf niet zomaar 

weg! 

 

Indien er wedstrijden af - of ingelast worden krijgen jullie telefonisch 

bericht. 

De kas kun je afhalen en na verloop retourneren bij: Thea van 

Maren, Jac. Knolstrjitte 3 Aldeboarn Tel. 0566-842154 (Thea is 

NIET verantwoordelijk voor afzeggingen etc!) 

Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Thea gaan om de kas op te 

halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het schema deze 

verantwoordelijkheid op zich neemt. Wij attenderen je erop, dat het 

kantinepersoneel tijdens hun dienst hun eigen consumpties niet hoeft te 

betalen. 

 
Let op! De kas is vanaf heden af te halen bij Thea van Maren! 

 

Datu

m 

Tijd Ouders van: Spelen

d team 

Tijd Ouders van: 

10-

03 

8.00 tot 

10.00 

Erik Heerma  

Siebe Dijkstra 

D’s 10.00 

tot sluit 

Anouk Stulp 

Leon Siemonsma 

17-

03 

9.00 tot 

11.00 

Jacub Sowa 

Amber v/d Ven 

C’s 11.00 

tot sluit 

Wiemer Dekker 

Max Antonissen 

24-

03 

8.00 tot 

10.00 

Jentsje 

Brandsma  

Kyran Mebius 

D’s en 

C’s 

10.00 

tot sluit 

Sil v/d Woude 

Wolter Brak 

31-

03 

Evt 

beker 

inhaal 

  Evt 

beker 

inhaal 

 

07-

04 

8.00 tot 

sluit 

Jop Veenstra 

Levi v/d Wal 

   

14-

04 

9.00 tot 

11.00 

Duco v/d Bij 

Ids de Roos 

D’s en 

C’s 

11.00 

tot sluit 

Rik van Santen 

Johannes 

Lolkama 

21- 9.00 tot Tim Hofstede C’s 11.00 Nick Bangma 



  

04 11.00 Lars Vink tot sluit Corné Schukken 

28-

04 

Evt 

beker 

inhaal 

  Evt 

beker 

inhaal 

 

05-

05 

8.00 tot 

10.00 

Jentsje 

Brandsma 

Kiran Mebius 

D’s 10.00 

tot sluit 

Jisk Oosterbaan 

Gerben Bouma 

12-

05 

9.00 tot 

sluit 

Jetse 

Teunissen 

Amberv/d Ven 

 

   

19-

05 

9.00 tot 

11.00 

Jacub Sowa 

Duco v/d Bij 

D’s en 

C’s 

11.00 

tot sluit 

Rinse/Ids Tijsma 

Jelle reitsma 

26-

05 

8.00 tot 

sluit 

Jop Veenstra 

Erik Heerma 

   

 

* Uur voor de wedstrijd kas en sleutels ophalen bij Thea van Maren 

* Koffie zetten 

* Fris (Ranja) in de rust 

* Zorg dat koelkasten bijgevuld zijn/blijven 

* Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven 

* Kas en sleutels terugbrengen naar Thea van Maren. 

 

 

Namens de Activiteitencommissie willen wij jullie alvast bedanken voor jullie inzet en medewerking 

 voor de voetbalclub te Aldeboarn. 

 

TIGE TANK!! 

 

Graag willen wij jullie email adressen en telefoonnummers deze kunnen jullie sturen naar: 

s.oosterbaan@upcmail.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Interfjoetje 
Naam: Walter van Maren 

Geboren: 03-04-1966 Vianen 

Speelt in: Het Vierde  

Gespeeld in:  Het Zesde, het vijfde ( prachtige progressie) 

Roken/alcohol: Wodkaatje met ijs sla ik niet over.  

Kan sex voor de wedstrijd: Ja hoor, als ik slecht speel verzin ik wel een 

ander smoesje. 

Beste boek: Het Labyrint 

Beste film:  The Hangover 

Beste acteur en/of actrice: Harrison Ford/ Michelle Pfeifer 

Lievelingskost: Tonijn 

Hobby,s: Voetbal, Hardlopen  

Mooiste man en/of vrouw: Mijn vader/ Thea 

Favoriete club: FC Utrecht 

Favoriete speler: van Persie vind ik een geweldige voetballer. Vroeger bij 

FC Utrecht keek ik graag naar Robbie de Wit. 

Beste trainer: Josep Guardiola 

Slechtste trainer: Alex Pastoor (lult veel te ingewikkeld) 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Ik denk PSV, maar ik hoop AZ 

Favoriete televisieprogramma: The in betweeners 

Favoriete televisie presentator:Jeremy Clarkson (Top Gear) 

Kwal van de televisie: Mart Smeets 

Favoriete muziek: Ik luister het liefst naar Reggae. 

Favoriete andere sport: Basketbal 

Onderschatte voetballer: Sven Kums  sc Heerenveen 

Overschatte voetballer: Miralem  Sulejmani 

Hoogtepunt: Geboorte van onze dochters Mette en Yfke 

Dieptepunt: Het verlies van Hidde. 

Beste krant/tijdschrift: Leeuwarder Courant/Revue. 

Een hekel aan: Mensen zonder mening. 

Bewondering voor: Mensen die hun dromen proberen waar te maken.  

Kwal van de voetballerij: van Gaal. 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Michelle Pfeifer. 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Mart Smeets. 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Als hij niet de beste was, dan 

zeker de grootste: Durk Valk! 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v.Oldeboorn: Dat je 

veranderingen met elkaar bewerkstelligd. 

Voetbal is: Een heel leuk spelletje, waar je uren over kan zagen. 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Wat ik kwijt wil, zeg ik meestal meteen. 



  

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeholtpade 4 – Aldeboarn 4(ruststand 1-2 eindstand 2-3) 

Onze eerste wedstrijd van de 2
e
 seizoenshelft 2011-2012 tegen de rode 

lantaarndrager Oldeholtpade 4. Omdat er verschillende spelers van ons 4
e  

team wegens uiteenlopende redenen er niet waren begonnen we met de 

volgende opstelling. 

Op goal: Siemen Willem Smink. 

Achterhoede;linksback Ronald van Warmerdam,laatste man Wietze 

Huisman,voorstopper Lutsen Idsinga,rechtsback Piet van de Vlugt. 

Middenveld:links Patrick Antonissen,centraal Robert van 

Steinvoorn,Siebrand Oosterbaan,Arjen van der Bij. 

Voorhoede:rechter spits Pieter Poepjes,linker spits Aaltsen Bergsma. 

Wissels waren Harm Oosterbaan en Jan van der Woude 

Wietze en Lutsen werden voor de wedstrijd nog fijntjes door enkele 

teamgenoten gewezen op het feit dat men in de jaren 90 met Aldeboarn 1 

tegen Oldeholtpade 1 in een en dezelfde wedstrijd het net wisten te 

vinden,en daarvoor alleen Siemen Willem maar hoefden te passeren. 

Hierbij stonden Wietze en ik weer op scherp,Siemen Willem denk ik ook! 

Net zoals vorig seizoen tegen deze tegenstander hadden wij moeite om tot 

scoren te komen. Oldeholtpade wist na balverlies op ons  middenveld 

middels een snelle counter op voorsprong te komen waardoor de druk voor 

ons toenam om snel te scoren. De vele doelpogingen van met name Pieter 

Poepjes belanden of in de handen van de keeper van oldeholtpade of op de 

lat,paal,andere paal of beide palen!!!!!! Desondanks wisten we de 

achterstand in de 1
e
 helft nog om te buigen naar een 1-2 voorsprong. 

De 2
e
 helft kwamen we op een 1-3 voorsprong waarbij je er van uit mocht 

gaan dat het voor ons team gemakkelijk zou zijn om de wedstrijd uit te 

spelen. Dit was niet het geval,er ontstond te gemakkelijk balverlies en de 

onrust in het team nam toe. Oldeholtpade wist nog terug te komen tot 2-3 

waarbij de laatste 10 minuten dus ook nog billenknijpen werd. Onze 

doelpunten werden gescoord door eenmaal Pieter en tweemaal Aaltsen, Met 

de opmerking dat de prestatie van Aaltsen niet minder was dan broer Jorrit 

dus de vlaggen en buurtversiering kan weer van stal worden gehaald.  

Volgende week naar CAB waar de enige en grootste concurrent voor de 

titel (WZS7) net dit weekend met 1-8 had gewonnen. 

Op basis van ons spel schat ik dat we daar een magere overwinning boeken 

en dus nog steeds kans maken op het kampioenschap. Namens het vierde 

Lutsen Idsinga 

 



  

 
 

MFT zaalvoetbal toernooi 2012 C junioren 
Op 14 en 21 februari 2012 werd het MFT zaalvoetbaltoernooi gehouden 

voor C junioren. De deelnemende teams waren verdeeld over twee poules. 

Oldeboorn deed met twee teams mee.  

Poule 1  Poule 2 

Irnsum C2  Warga C1 

Warga C2  Oldeboorn C2 

Oldeboorn C1  Irnsum C1 

WWS C1  WWS C2 

Oldeboorn C1 bestond uit de volgende spelers; Nick Bangma (K), Max 

Antonissen, Jasper de Jong, Jelle Reitsma, Sietse v.d. Brink, Corné 

Schukken, Gerrit Hofstra. 

Oldeboorn C2 bestond uit de volgende spelers; Nick Bangma (K), Floris 

Crone, Karst Brak, 

Wolter Brak, Hessel Stulp, Johannes Lolkama, Wiemer Dekker, 

Oldeboorn C1 mocht om 13:45 starten tegen WWS C1 uit Wirdum. De 

eerste wedstrijd was wennen voor beide teams zodat de wedstrijd eindigde 

in 0-0. Direct na deze wedstrijd moest men aantreden tegen Irnsum C2. 

Deze wedstrijd verliep veel beter er werd dan ook gewonnen met 2-0. Na 

enkele wedstrijden rust moest men aantreden tegen Warga C2. In een gelijk 

opgaande strijd was het Oldeboorn wat aan het langste eind trok en met 1-0 

won. Er werd redelijk goed gevoetbald en je moet ook weleens wat geluk 

mee hebben. Na een wedstrijd rust mocht men opnieuw aantreden tegen 

WWS C1. Deze wedstrijd werd gewonnen met 2-0. Een plaats in de 

winnaars ronde was bereikt. De eerste twee van elke poule gingen naar de 

winnaars ronde en de laatste twee van de poule naar de verliezers ronde. 

Direct na de wedstrijd tegen WWS C1 moest men tegen Irnsum C2. In een 

gelijk opgaande wedstrijd met kansen over en weer werd er 1-1 gespeeld. 

Het eerste tegen doelpunt van onze keeper Nick Bangma. Na twee 

wedstrijden rust de laatste wedstrijd tegen Warga C2. In een spannende 

wedstrijd won Oldeboorn C1 deze wedstrijd met 1-0. 

Hierbij werd Oldeboorn C1 eerste in de poule. De eindstand in de poule 

was als volgt; 

 

 



  

Oldeboorn C1  6 - 14  7 - 1 

Warga C2  6 - 8  5 - 3 

Irnsum C2  6 - 6  4 - 6 

WWS C1  6 - 6  0 - 6 

Oldeboorn C2 mocht om 15:00 starten tegen Warga C1. In een gelijk 

opgaande wedstrijd opende Warga de score maar een minuut voor tijd 

kwam Oldeboorn langszij en eindigde de wedstrijd in 1-1. Na twee 

wedstrijden rust mocht men aantreden tegen WWS C2. Na een spannende 

strijd eindigde deze wedstrijd ook in 1-1. Na weer een wedstrijd rust moest 

men tegen Irnsum C1. Helaas zat het deze wedstrijd niet mee, Hessel raakte 

geblesseerd en het liep niet. De wedstrijd werd dan ook terecht met 2-0 

verloren. Er werd tijdens de wedstrijd nog vlug een vervanger gezocht voor 

de geblesseerde Hessel. Deze werd gevonden in de persoon van Corné 

Schukken. Oldeboorn moest direct na deze wedstrijd opnieuw tegen Warga 

C1. Net als in de eerste wedstrijd waren de teams aan elkaar gewaagd. Nu 

was het Oldeboorn wat met 1-0 zegevierde. Met nog twee wedstrijden te 

gaan was er nog van alles mogelijk. De eerst volgende wedstrijd was tegen 

WWS C2. Deze wedstrijd met vele kansen aan beide zijde helaas met 1-0 

verloren. Na een wedstrijd rust de laatste wedstrijd tegen Irnsum C1. 

In een spannende strijd werd nipt verloren met 1-0 en was de verliezers 

ronde een feit voor Oldeboorn C2. De eindstand in poule 2 was als volgt; 

Irnsum C1  6 - 10  3 - 0 

WWS C2  6 - 10  6 - 4 

Oldeboorn C2  6 - 5  3 - 6 

Warga C1  6 - 4  4 - 6 

Op 21 februari 2012 moest Oldeboorn C1 in de winnaars ronde spelen en 

Oldeboorn C2 in de verliezers ronde. 

Winnaars poule   Verliezers poule 
Oldeboorn C1    Irnsum C2 

Irnsum C1    WWS C1 

WWS C2    Oldeboorn C2 

Warga C2    Warga C1 

Door de afwezigheid van Sietse v.d. Brink en de spelregels die voor het 

toernooi gelden moesten er wijzigingen plaats vinden in de teams. Men 

mocht in de voorrondes nog wel één speler met beide teams mee laten 

spelen maar in de finale rondes niet meer. Zo werd Tjitze Brandsma (D1) 

de vervanger voor Sietse v.d. Brink. En werd Ids Tijsma (D1) de keeper van 

Oldeboorn C2. Om 13:10 werd begonnen met de verliezers poule. De 

openingswedstrijd was WWS C1 tegen Oldeboorn C2. In een spannende 

wedstrijd werd helaas met 1-0 verloren. Na twee wedstrijden rust, mocht 

men aantreden tegen Warga C1. Deze wedstrijd werd met goed voetbal met 

3-1 gewonnen.  De daarop volgende wedstrijd was tegen Irnsum C2. Helaas 



  

werd deze kansloos verloren met 3-1. Na de wedstrijd tegen Irnsum C2 

moest men direct voor de tweede keer tegen WWS C1. Tijd om het verlies 

te verwerken was er niet, direct weer verder. De jongens herstelden zich 

knap door verdienstelijk 1-1 te spelen. Na 4 wedstrijden, 4 punten het kan 

nog alle kanten uit. Na weer twee wedstrijden rust opnieuw tegen Warga 

C1. De eerste wedstrijd tegen Warga werd gewonnen met 3-1 maar we 

kwamen nu niet verder dan 1-1. Voordat de laatste wedstrijd begon stond 

Oldeboorn C2 onderaan. Dus de laatste wedstrijd proberen te winnen tegen 

Irnsum C2. Irnsum was nog ongeslagen en wou dit ook blijven. De betere 

kansen waren dan ook voor Irnsum, maar door goed keeperswerk van Ids 

Tijsma en de onzorgvuldigheid van de spelers van Irnsum bleef het tot een 

minuut voortijd 0-0.  Na een onderschepping van een Irnsum aanval 

scoorde Oldeboorn de 1-0. Nu de laatste tientallen seconden even alle hens 

aan dek en de wedstrijd was binnen. Door deze overwinning steeg 

Oldeboorn naar een verdienstelijke tweede plaats in de verliezers poule. 

De eindstand in de verliezers poule was als volgt; 

Irnsum C2  6 - 13  6 - 2 

Oldeboorn C2  6 - 8  7 - 8 
WWS C1  6 - 7  4 - 5 

Warga C1  6 - 5  4 - 7 

Om 15:00 moest Oldeboorn C1 voor zijn eerste wedstrijd in de winnaars 

poule aantreden tegen WWS C2. In een spannende wedstrijd met kansen 

over en weer trok WWS aan het langste eind en won met 2-1. Direct hierna 

moest Oldeboorn C1 tegen Warga C2 een ploeg die we in de voorronden 

ook tegen waren gekomen. In de voorronden hadden we twee keer 

gewonnen. Om te voorkomen dat we na twee speelronden nog geen punten 

moest er dus gewonnen worden. In deze wedstrijd was Oldeboorn wederom 

de bovenliggende partij en won met 2-0. Na twee wedstrijden rust, de 

volgende wedstrijd tegen Irnsum C2. In een spannende strijd won Irnsum in 

de laatste minuut met 1-0. De balans na drie wedstrijd opgemaakt te hebben 

konden we concluderen dat het vorige week makelijker ging dan deze 

week. Na een kleine tien minuten rust weer op na de volgende wedstrijd. 

Tegenstander was voor de tweede keer WWS. Bij een 1-1 stand werd een 

speler van Oldeboorn uit het veld gestuurd. In een lucht duel om de bal zou 

de speler van Oldeboorn de keeper van WWS om geduwd hebben. In die 

twee minuten wist WWS tegen de overige spelers van Oldeboorn nog een 

keer te scoren eindstand 2-1. Direct na deze wedstrijd moest men voor de 

tweede keer tegen Warga C2. Tegen Warga had Oldeboorn het geluk niet 

aan zijn zijde, paal en lat stond treffers in de weg. En zoals zo vaak wanneer 

men zelf niet scoort doet de tegenstander het wel. Eindstand Oldeboorn – 

Warga 0-1. De laatste wedstrijd was tegen Irnsum C2. Dit was een 

wedstrijd met kansen over en weer, maar geen van de spelers wist het net te 



  

vinden zodat de wedstrijd in 0-0 eindigde. De eindstand in de winnaars 

poule was als volgt; 

WWS C2  6 - 13  8 - 4 

Irnsum C1  6 - 9  3 - 2 

Oldeboorn C1  6 - 4  4 - 6 
Warga C2  6 - 4  4 - 7 

Ik wil de D pupillen Ids Tijsma en Tjitze Brandsma bedanken voor hun 

bereidwilligheid en geweldige inzet !! Bouwe Roodbergen 

 

Geen verslag ontvangen 
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  

Oldeboorn 1  - Kraggenburg 1 

Oldeboorn 3  - LSC 6   
 

 

 
"Tegen sex voor de wedstrijd heb ik helemaal geen bezwaar. Dat 

standpunt heeft te maken met mijn persoonlijke ervaringen, dat het 

helemaal niet vermoeiend is. Sterker, het geeft je een roes. Het duurt toch 

geen zes uur? En het ligt er natuurlijk ook aan, wat je doet." 

Louis van Gaal 

 



  

 

 

Piet v/d Feer bokaal 
R.van Kalsbeek 34 

A. Faber 14 

P. Poepjes 14 

J.W. Boschma 13 

K. Hartmans  12 

D.H. Akkerman 8 

J. Meijer 8 

S. Veenstra 8 

W. Huisman Wzn 5 

A.Bergsma 5 

E. Ashur 4 

S. Bangma 4 

Joh. Tijsma 4 

S.Klitsie 4 

A. Huisman 3 

R. Poepjes 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 

H. Oosterbaan 1 

S. Oosterbaan 1 

 
 

Einstein staat op een feestje, komt er iemand naar hem toe. 

Einstein vraagt: "Wat is uw IQ?" "250," zegt de man. Dus begint 

Einstein te praten over quantische natuurkunde, black holes, 

singulariteiten ruimte-tijd, etc. Na een tijdje komt er een vrouw 

naar hem toe en Einstein vraagt haar ook: "Wat is uw IQ?" "150," 

antwoordt de vrouw. Dus begint Einstein te praten over 

internationaal recht, ethische conflicten met genetische 

manipulatie, etc. Iets later komt er weer een man naar hem toe. 

Einstein vraagt: "Wat is uw IQ?" "100," antwoordt de man. Dus 

begint Einstein te praten over de regering, de lonen, de benzine-

prijzen... Nog iets later komt er weer een man naar hem toe. 

Einstein vraagt: "Wat is uw IQ?" "10," antwoordt de man. 

Waarop Einstein hem vraagt: "En? Hoe gaat het met Feyenoord?" 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 

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 

Zaterdag 17 maart 

Oldeboorn C1  - de Sweach C1  11.00 

DWP D1  - Oldeboorn D1  10.20 

Oldeboorn E1  - Akkrum E3  10.00 

Joure F6  - Oldeboorn F1  10.15 

Zondag 18 maart 

Oldeboorn 1  - Renado 1  14.00 

Oldeboorn 2  - Nicator 3  10.30 

Oldeboorn 3  - Renado 4  12.00 

Oldeboorn 4  - Aengwirden 4  10.00 

Zaterdag 24 maart 

Oldeboorn C1  - Drachtster B. C6 11.00 

Oldeboorn D1  - EBC/Delfstr. D2 11.00 

Heerenveen E7  - Oldeboorn E1  10.15 

Oldeboorn F1  - Akkrum F2  09.00 

Zondag 25 maart 

MKV`29 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Mildam 2  - Oldeboorn 2  12.00 

LSC 6   - Oldeboorn 3  10.30 

Joure 4   - Oldeboorn 4  10.30 

Zaterdag 31  maart inhaal 

Zondag 1 april 

Oldeboorn 1  - FFS 1   14.00 

Oldeboorn 2  - SWZ 5  12.00 

Oldeboorn 3  - FFS 3   10.30 

Oldeboorn 4  - GAVC 5  10.00 

  



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

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 


