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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 52 nummer 14 

Coach slaat speler met dooie duif om de oren 

John Lambie, vertrekkend coach bij het Schotse Partick Thistle FC, heeft 

toegegeven ooit een dooie duif gebruikt te hebben om een speler z'n oren te 

wassen. 

Lambie: "Het was maar een geintje. Ik ben duivenhouder, en er waren een 

paar vogels doodgegaan door ziekte. Ik had ze in een doos gestopt en 

meegenomen naar de club, zodat ik ze na de training ergens kon gaan 

begraven. 

Op de training had één speler, Declan Roche heette hij, een grote mond 

tegen me. Ik heb toen een duif uit de doos gepakt en hem ermee op zijn 

kaak gemept. Hij was erg verbaasd, maar 't heeft niet veel geholpen. Kort 

daarna heb ik 'm weggestuurd." 

...Arme houtduif...geëindigd als slaghout... 



  

 

Kopij inleveren voor 17 april 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 
 

Belangrijke datums 
Vrijdag 20 april     Ledenvergadering 

Zaterdag 20 april 2013     90 jarig jubileum  

 

UITNODIGING 
voor het bijwonen van een 

BUITENGEWONE LEDENVERGADERING 
OP VRIJDAG 20 APRIL , 20.30 uur 

in de kantine. 

Centraal in deze ledenvergadering: nieuwbouwplannen kantine. 

1. Voorgeschiedenis. Brand en afhandeling verzekering. 

2. Presentatie en toelichting ontwerp. 

3. Financiële situatie.  

4. Inzet vrijwilligers. Om de bouw van de kantine te kunnen 

realiseren zal veel zelfwerkzaamheid van de leden nodig zijn. 

Het bestuur verwacht dat heel veel  leden hun steentje zullen 

bijdragen aan dit project. Dit kan in de vorm van meewerken 

aan de bouw, maar ook bij het voeren van acties om geld 

binnen te halen voor de bouw. 

5. Mondelinge stemming over de nieuwbouwplannen. Over het 

voorstel wordt beslist met meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 

Leden van VV Oldeboorn:  samen kunnen we laten zien waarin een 

kleine voetbalclub groot kan zijn!  Tot ziens op vrijdag 20 april. 

Het bestuur. 

 
"Hij maakte vooral de actie om de actie. Dan stond hij na dertig seconden 

kappen en draaien nog steeds op dezelfde plaats." 

Manchester United assistent-trainer René Meulensteen zag het niet direct 

in de jonge Cristiano Ronaldo zitten 



  

Overzicht 
Herstellende van een (19th) Nervous Breakdown wil ik allereerst “My Best 

Man” Katje even bedanken voor het schrijven van het overzicht in de 

vorige editie. De afgelopen weken heb ik helaas geen wedstrijden lijfelijk 

kunnen bezoeken, dus moeten we het deze keer doen met de keiharde 

cijfers die staan vermeldt op www.voetbal.nl . Uit deze 

“scorebordjournalistiek” blijkt dat ons cluppie de afgelopen 2 weken 12 

wedstrijden heeft gespeeld (alle teams) en dat daaruit “slechts” 17 punten 

werden behaald. De uitslagen lopen uiteen van enorme winst, tot een 

behoorlijke nederlaag en een tweetal gelijke spelen. Uit 10 wedstrijden 

kwam dus uiteindelijk een winnaar/verliezer tevoorschijn. Hieruit blijkt dan 

misschien wel dat het in Oldeboorn vaak alles of niets is…..Laten we maar 

’s beginnen bij onze jeugdteams. Alle ploegen waren de laatste zaterdag 

van maart vrij. Op zaterdag 24 maart speelde Oldeboorn F1 de onvervalste 

derby tegen Akkrum F2. Dat uiteindelijk onze westerburen met een 1-2 

zege huiswaarts togen mag de pret helemaal niet drukken (dit is trainer 

Geert al lang weer vergeten…), en daar komt bij dat onze jongste kroost 

komende zaterdag om 9.00 u. in de thuiswedstrijd tegen 

EBC/Delfstrahuizen de eerste overwinning na de winterstop gaat behalen. 

Een week later wacht dan de lastige uitwedstrijd in De Knipe tegen Read 

Swart F2. Zij zijn de nummer 2 op de ranglijst. Een gelijkspel zou een hele 

knappe prestatie zijn. Oldeboorn E1 behoort helaas tot de teams die een 

behoorlijke oorwassing kregen op 24 maart j.l. Heerenveen E7 kende geen 

mededogen met onze strijders. Het werd maar liefst 11-1. Ook maar gauw 

vergeten, en op naar komende zaterdag waar in de uitwedstrijd tegen 

Heerenveense Boys E5 wel mogelijkheden liggen op een positief resultaat. 

Deze ploeg heeft ook nog maar 3 punten, en dat willen we natuurlijk na 

zaterdag graag zo houden. Op 14 april gaan onze E’s wederom voor een 

“driepunter”. Dan krijgt GAVC E3 in Aldeboarn “billenkoek”. Dus gaan 

we er vanuit dat onze E-tjes over 2 weken gewoon weer even middenmoter 

zijn !! Oldeboorn D1 heeft tot op heden iets met het getal “7”. De eerste 

wedstrijd werd met 7-3 gewonnen, de tweede met 7-1 verloren, en de derde 

weer met 8-1 gewonnen (de laatste is per saldo ook 7……). De 8-1 

overwinning werd thuis behaald tegen EBC/Delfstrahuizen D2. Ze staan 

weer keurig op een 3
e
 plaats, en kunnen zaterdag laten zien dat ze ook tegen 

de koploper Oudehaske D2 hun mannetje (en natuurlijk vrouwtje!!!) staan. 

Oudehaske heeft alledrie wedstrijden tot op heden gewonnen, en daar moet 

nu maar eens een einde aan komen. Zoals Ron Jans afgelopen zaterdag na 

de wedstrijd FC Groningen – SC Heerenveen al zei; “Een paar weken 

geleden waren we titelkandidaat, nu niet meer??? Laat …..(Oudehaske) 

maar komen”!!!!!! Jullie leider Johannes kan daar vast meer over vertellen 



  

!! Oudehaske….de punten zitten bij Oldeboorn in ’t taske!!! Op 14 april 

komt Langweer ook helemaal voor niets naar ons dorpje. Dan blijven ook 

de punten hier, echter alleen als de instelling en de inzet goed is, en een 

ieder met beide voetjes op de grond blijft….Dan nu “even” over 

Oldeboorn C1. De eerste wedstrijd werd nipt verloren met 0-1. Daarna een 

klinkende overwinning van 8-1!! En wat dachten we van 24 maart j.l.??? 

Bij Drachtster Boys zijn ze er nog niet over uitgesproken…Hoe is ’t toch 

mogelijk dat “die boeren ut Aldeboarn” met maar liefst 18-1 wisten te 

winnen !!! Waar gaat dit eindigen? Komende zaterdag naar het dorp van 

“Ma Kelly’s” (HET muziekcafé van Friesland, met tevens de oudste R&R 

fan), Frieschepalen dus, waar RWF bestreden gaat worden en wel met een 

positieve afloop voor onze jongens.  De zaterdag erop (14 april) wacht dan 

de onvervalste topper in Aldeboarn. Onze jongens kunnen dan echt laten 

zien of ze ook al echte kerels zijn en dat ze koploper Waskemeer een 

koppie kleiner kunnen maken. Alle jeugdteams weer veel plezier en 

uiteraard ook veel succes. Dan gaan we gelijk maar over naar onze 

seniorentak. Zoals “Katje” in het vorige overzicht al schreef; “Oldeboorn 4 

heeft een behoorlijke tik gehad in de race om het kampioenschap”. Dit na 

de nederlaag tegen Aengwirden. Dan denk je een week later; “poets deze 

ouwe mannen zeker nog niet uit”, want men behaalt op 25 maart een prima 

overwinning in en tegen Joure 4, 2-4. Helaas, helaas….afgelopen zondag 

toch wel een ietwat onverwachte thuisnederlaag tegen nota bene GAVC 5 

(9 punten minder…). Met 3-5 ging men ‘t bootje in. Echter veel tijd om 

hierover te treuren heeft men niet, want…….zondag a.s. om 10.00 u. in 

Aldeboarn de ONVERVALSTE TOPPER tussen de nummers 1 en 2, te 

weten SWZ 7 (Sneek) en Oldeboorn 4. Dus mannen even genieten van een 

GOEDE Vrijdag, en daarna rust op zaterdag (uitlooptraining waarschijnlijk) 

en zondag (1
e
 Paasdag) volle bak voor de overwinning, en daarna ’s avonds 

op naar Moeke de Bruin (Urban Jungle Band), en maandag 2
e
 paasdag 

lekker “uitbuiken”…..De zondag erop met z’n allen op ’t fietsie naar 

Jirnsum (of lopend….gebeurt tegenwoordig ook nog wel ‘s….). Daar moet 

toch eigenlijk ook een overwinning worden weggesleept..Oldeboorn 3 lijkt 

toch wel behoorlijk “van ‘t padje”. De laatste overwinning dateert alweer 

van begin maart. Wat het probleem is dat men geen overwinningen meer 

binnensleept is mij momenteel nog even niet bekend, maar als het zo is dat 

de v.v. Oldeboorn nog niet voor kinderoppas heeft kunnen zorgen, dan is dit 

wel schrijnend te noemen, en dit zal zeker de onderhandelingspositie over 

contractverlenging van enkele bepalende spelers bemoeilijken. Misschien 

dat de voorzitter alvast eens een paar weekendjes kan oefenen als 

kinderoppas??? Het 3
e
 heeft nl. weer een stevige analyse en strijdplan nodig 

voor de laatste wedstrijden, en zoals bekend beginnen die altijd op vrijdag 

!!! Overigens lijkt het kampioenschap te gaan tussen Renado en LSC. Dat is 



  

mijn korte analyse…Komende zondag toch weer een prachtig affiche; 

OLDEBOORN 3 – AKKRUM 4 10.30 u. De voorzitter is met alle 

spelerskinderen vanaf 10.00 u. van harte welkom. De ranja staat klaar (voor 

warme melk moet ie wel een half uurtje eerder komen, anders komt Katje 

met de aanvangstijd van het 4
e
 in de knoei!!). Nog even een korte tip voor 

de voorzitter; “om de juiste temperatuur van de melk te controleren, even 

met de elleboog in het kannetje….”. Misschien moet ik hierbij ook nog een 

oproep doen voor het eventueel beschikbaar stellen van een 

flessenwarmer…Om toch nog weer even terug te keren naar het voetbal; op 

zondag 15 april reist het gezelschap van Wiebe naar Langweer, alwaar 

Riemer v.d. Velde de koffie (met een scheutje whisky) om 11.00 u. klaar 

heeft staan, en er om 12.00 kan worden afgetrapt. Na 15 april zes punten 

meer dan nu? Ik reken er op. Oldeboorn 2 gaat inmiddels als de brandweer 

!!! Overwinning wordt overwinning gestapeld. Meine en Jelle Jacob hebben 

de wind vol in de zeilen. Ook bij deze ploeg blijkt; het is alles of niets, want 

naast zeven nederlagen staan acht overwinningen en geen enkele remise !!! 

Het doelsaldo is bijna in evenwicht 34-33. De laatste 2 wedstrijden werden 

met 1-3 en 1-4 gewonnen tegen resp. Mildam en SWZ (Sneek). De laatste 5 

wedstrijden van de competitie lekker `uitvoetballen`, en met een goed 

gevoel de `zomerstop` ingaan is het advies. Te beginnen komende zondag 

thuis tegen Bakhuizen 3 (12.00 u.). Een week later naar Frisia 6. Beide 

wedstrijden kunnen ook zomaar weer 6 punten totaal opleveren. Dus niet 

overstag gaan, maar gewoon de wind lekker in de zeilen houden. Komt 

helemaal goed. Dan moet ik toch helaas afsluiten met ons 

“zorgenkindje”…..Oldeboorn 1 komt nu wel iedere week meer in 

aanraking met het degradatiespook. Na de winterstop werden slechts 2 

schamele puntjes behaald, waarvan de laatste afgelopen zondag in de 

thuiswedstrijd tegen FFS (2-2). Een week eerder viel een beschamende 

nederlaag van 7-0 te noteren in Leeuwarden tegen MKV ’29. Om niet 

rechtstreeks te degraderen kan de thuiswedstrijd tegen Robur op 22 april 

a.s. wel eens van doorslaggevende betekenis zijn. De stand op de ranglijst 

voor Oldeboorn momenteel betekent nacompetitie spelen tegen een 

periodekampioen van de 5
e
 Klasse.  Komende zondag kan de voltallige 

selectie toekijken in Jirnsum of Robur dichterbij komt, of dat Irnsum onze 

jongens de helpende hand toereikt. Oldeboorn is nl. komende zondag vrij. 

Een week later volgt de lastige uitwedstrijd in en tegen Franeker. Een kat in 

nood maakt rare sprongen, dus waarom geen 3 punten? Ondertussen zal 

Robur dan ook wel wat wedstrijden hebben ingehaald, en weet men dan ook 

exact waar men staat, zodat een ieder zich kan opmaken voor HET duel van 

22 april a.s. in DE KUIP. Een ieder maar weer succes gewenst, en komend 

weekend maar lekker “aan de leg”……Nog even een tip voor onze huidige 

generatie “modebewuste” voetballers; Komende week in de aanbieding bij 



  

Henk Eggink’s Schoenen: Paar Roze Voetbalschoenen (waarschijnlijk merk 

Quick), bij Nancy’s Kapsalon: Een techno-chique Hanekam voor een 

trendy look en tot slot bij Tattoo Bob: Een tatoeage met het logo van de v.v. 

Oldeboorn (desnoods over de gehele rug)…..My God, Where Have All The 

Good Times Gone……???? See Ya. 

Piet (zwarte schoenen, kale kop en geen tatoe). 

 

Uit onze geschiedenis (29) 
FC: Knudde 30 – Wispolia 3 

Goeiemorgen lezers, nou ja dat goeie kunt u er wel afhalen' 1 april 2
e
 

paasdag, nee Twiet Twiet het was geen grap, we moesten wel voetballen. Ja 

u raadt het al Twiet Twiet was te laat. U zult wel denken ze hebben dan 

toch wel genoeg spelers, ja dat hadden we ook wel, maar Twiet Twiet had 

de shirts ook nog thuis liggen, oei dat geeft problemen, dus snel iemand 

naar Twiet Twiet om de shirts op te halen en met succes, de shirts waren 

nog op tijd  aanwezig, en Twiet Twiet kwam wel wat later, (eerst koffie 

drinken). Dan nu nog het volgende probleem. U weet wel dat de klok dit 

weekend een uur vooruit moest worden gezet en dat geeft bij sommigen 

nogal wat problemen, er is dan altijd wel iemand die te laat komt. Deze keer 

was het Baffert (E.Q.). Snapt u het Nijholt, of moeten wij u een lijstje 

geven???. . Dit waren niet de enige problemen. Onze vaste scheids, de heer 

v.d. Laan was niet beschikbaar. weer paniek in de tent, wie moet nu fluiten. 

De heren Knevel - Brander – v.d. West hadden hun diensten al aangeboden, 

maar bij zo'n topwedstrijd willen we ook een topscheidsrechter en gelukkig 

woont er op de Weaze een. Onze verzekeringsagent, topvlagger, the one 

and only  H v.d. Heide (onze dank is groot) zeer groot. Voordat we met de 

wedstrijd beginnen moeten we onze collega's van het Zm. nog gelukwensen 

met het kampioenschap (overigens was de koffie na de wedstrijd heerlijk) 

en het zondags team dat Mildam met 6-3 versloeg. Kat in 't Bakkie of niet 

jongens). Leuk dat we dit even mochten vermelden, maar we gaan nu weer 

over naar de knuddepartij tegen Wispolia, maar eerst dit. Beschuit had 

nogal wat problemen met z'n rechterschoenzool, deze begaf  het lichtjes, het 

is omdat er nog een veter omheen zat anders had hij op sokken moeten 

voetballen (held op sokken), maar gelukkig was Twiet Twiet nog op tijd 

aanwezig en kon er nog gewisseld worden. Veel tijd was er niet meer, dus 

twee verschillende voetbalschoenen aangetrokken, daar moest mee 

gespeeld worden. Overigens wil Beschuit de heren F. Kleefstra en 

S.Huisman bedanken voor hun financiële bijdrage betreffende water-gas-

elektriek. Het tenue van Beschuit bestond uit broekje van Marcel V., 

sokken van Marinus D., een voetbalschoen van Henk V. en een shirt, van de 



  

sponsor. Bij het inschieten, ja hoor daar is ie weer, van Batman klaagde 

deze dat onze sponsor keepershandschoenen voor hem moest kopen, ik 

denk dat onze ambtenaar bang is dat zijn handen smerig worden, maar 

eerlijk is eerlijk, hij wou wel weer het doel verdedigen en daar is een hoop 

lef voor nodig en er zijn niet veel mensen in het team die dat hebben. Dan 

gaan we nu over naar de warmingup, die bestaat ….  euh …. euh ja dat 

veten we zelf ook niet zo goed meer, maar het is wel leuk een beetje 

rammen op het doel. Dat was het.  Onze doelman heeft het rustiger gehad in 

warming up dan met het voetballen. 10 over half 1l , fluit, onze scheids wij 

beginnen, weer paniek in de tent, wie is er aanvoerder vandaag, waar is 

onze grens? Die blijkt nog aan de koffie te zitten, ja als we zo doorgaan 

kappen we er meteen mee, liet onze hevig gefrusteerde scheids weten. Nou, 

nou, Pletsch erover, klaar. Dus laten we na dit geouwehoer maar eens net de 

wedstrijd beginnen. Du toss hadden we weer eens verloren, dus we hadden 

de aftrap, dit was zeer goed. We bleven goed in balbezit en speelden erg 

lekker, tikje hier tikje daar en de tegenpartij kreeg het angstzweet al op het 

voorhoofd (en terecht), want we waren de eerste 30 min. ook beter. Af en 

toe kwamen we gevaarlijk op de doelman af, maar het mocht niet baten. 

Ook de vrije trap van the Duck ging net mis en Beschuit scoorde evenmin. 

Maar Pienter Bertje van de Munniksteeg dacht, als zij niet willen scoren, 

dan doe ik het wel en ja hoor 0-1 (nog niets aan de hand).Na een solo van 

Kazan, die vijf man passeerde, alleen hij vergat de bal, (volgende keer 

beter). De volgende goal was ook van pientere Bertje. Na dat het in eerste 

instantie een prima redding leek, glipte de bal door de vingers van, ja u kent 

hem wel, BATMAN, helaas dit was dus een makkie voor pientere Bertje. 

Onze doelman verweet dit akkefietje dat het niet mogelijk was i.v.m. de 

weersomstandigheden om met blote handen te keepen, deze smoes hebben 

we meer gehoord. Rust. Godzijdank. Wissels, Baffert voor de onzichtbare 

Chickenmaster (Zwarte Kip, lekker langzaam) en Twiet Twiet voor 

Eykelkamp, die last had van diarree. Iedereen met goede moed het veld op, 

met de veronderstelling dat we dit varkentje wel even zouden wassen. Na 2 

min. Spelen dacht Bud Spencer dat het weer tijd was om zijn one man show 

op te voeren die bestaat uit handjes in de rug en langzaam in mekaar te 

zakken (klasse jongen, hij wordt steeds beter). 5 min. later dacht de scheids, 

hee ik doe ook mee, nu zal ik eens een act opvoeren. Twiet Twiet, die 

eindelijk eens een bal goed aannam, kreeg een keiharde trap op zijn 

…...vinger. Ja, penalty, keurig scheids, terecht, paniek, paniek, wie moet de 

penalty nemen. Iedereen wees naar onze spits Rambo, maar deze wou niet, 

omdat de bal net een paasei was. Beschuit vond het zijn plicht om de 

verantwoording op zich te nemen, aanloop, knal, en ja, nee, net naast . Onze 

ex-specialist, Twiet Twiet, lag op de knieën met het hoofd voorover en 

dankte onze lieve heer dat hij niet meer de enige is die een penalty mist. De 



  

meeste spelers wisten niet wat Twiet Twiet mankeerde, maar deze lag in 

een deuk van het lachen. Okee weer naar de stip, daar we weer 

begonnen de bal terug te trappen naar de verdediging. Het duurde niet lang 

meer of Twiet Twiet (nog steeds niet bijgekomen) speelde ook een bal, hij 

zag een vogeltje (hij kan beter een vrouw zoeken) en ja hoor het was weer 

raak, 0-3, dus weer moedeloos naar de stip, weer aftrappen. Plotseling 

bleken we een man minder in het veld te hebben. dit was Calimero die langs 

de slootkant was gaan lopen om eenden eieren te zoeken, deze schijnen 

nogal wat meer op te brengen dan kippen eieren. Het duurde niet lang of 

nummer 4 lag achter doelman Badman. Deze keer met hulp van the Duck. 

Weer aftrappen vol goede moed, dankzij het publiek, die riep dat we nog 

wel konden winnen, probeerden we toch het vijandelijke doel te bestoken, 

helaas zonder succes. Toen besloot onze Calimero, moe geworden van het 

eizoeken de tegenstander maar te helpen en ja hoor 0-5. Hier bleef het niet 

bij, Batman en Tinus Plotseling besloten om een ingstudeerd stukje voor te 

doen. Helaas likte dit niet, want Batman had  het teken nog niet gegeven. T. 

Plotseling dacht van wel en ja hoor, eigen doel, 0-6. Twiet Twiet ging voor 

de 2e keer door zijn knieën van het 1achen en de rest volgde. De aftrap ging 

ondertussen gesmeerd, omdat dit zo langzamerhand een gewoonte was 

geworden. Dan nu het gesprek tussen de eenzame spits en de opkomende 

verdediger: Spits: ,,Ik sta hier een beetje wortel te schieten" 

Verdediger: "Dat geeft niks, ik kom straks wel even schoffelen" 

Goed we maken dit verslag even af met nog een doelpunt van ja u weet wel, 

nee niet Batman, maar Pientere Bertje, 0-7. Iedereen goed de smoor in. Wat 

kan een vernedering hard zijn' 0-7 werd ook de eindstand. Scheidsrechter 

v.d. Heide willen we bedanken voor zijn medewerking, en Hinke en Wendy 

voor hun diensten in de kantine, die Ynze en Annie vervingen in de kantine, 

die naar het achteruitrijden voor auto's met caravans waren. 

Hoogachtend Wij, Quick avec Flupke, oftewel Wij. 

Spelers: Twiet  Twiet (Henk Vink), Beschuit (Sape v/d Meulen), The Duck 

(Roelof Jelsma), Pum Pum (????), Hospik (Jan de Jong), Rambo (Siebe 

Hylke van Zinderen), Bud Spencer (Tjibbe Meester), Chickenmaster (Jan 

Meester), Braks (Hans v/d Krieke), Bollie (Willem van Kalsbeek), Hans 

Kazan (Thomas Voolstra), Tinus Plotseling (Tinus Rodenburg), Batman 

(Jan Bethlehem), Eykelkamp (Jeroen Witteveen), Calimero (Gerke van 

Kalsbeek), Buckler (????), Baffert (Ellert Quarré), Walrus (Augustinus 

Spoelstra). Leider: Webster (Marcel Veerman).  

 

Nacompetitie: 

24-05-1992 St.Annaparochie – Oldeboorn 3-3 

27-05-1992 Oldeboorn – St.Annaparochie 3-5 



  

Eindstand 1991-1992 1e klasse F.V.B. 
01 Bakhuizen   20-34 58-12 

02 St.Annap 20-28 55-21 

03 Oldeboorn 20-28 51-33 

04 S.C.S. 20-23 55-38 

05 Oosterlit. 20-20 33-31 

06 O.D.V. 20-20 22-27 

07 Amelandia 20-18 46-38 

08 Oosterstr. 20-16 25-40 

09 Blue Boys 20-15 28-51 

10 Sport Ver. 20-14 33-45 

11 ODIS 20-4    15-85 

 

Interfjoetjes 
Naam: Rinsejan de Vegt ►Petra de Vegt-Kiestra 

Geboren:07-05-1970 ►29-03-1970 

Speelt in: Roeivereniging Trewes ►Paardrijclub Pikmarruters  

Gespeeld in: Bij de A,B, D en E van Aldeboarn ►Dameselftal 

Roken/alcohol: BIER ►Sterke drank (wijn,cocktail) 

Kan sex voor de wedstrijd: Altijd ►Ja 

Beste boek: Millennium van Stieg Larson ►Gedreven door wanhoop van 

John Trenhale 

Beste film: Austrialian ►Austrialian 

Beste acteur en/of actrice: Piet Römer ►Hugo Jackman 

Lievelingskost: Bruine bonen met spek ►Wraps 

Hobby,s:Prutse ►Paarden, Tuin 

Mooiste man en/of vrouw: Chantal Jansen ►Tom Cruise Of Hugo 

Jackman 

Favoriete club: SC Heerenveen ►SC Heerenveen 

Favoriete speler: Goudenleeuw ►Narsingh 

Beste trainer: Foppe de Haan ►Gertjan Verbeek 

Slechtste trainer: Ex-trainer van Cambuur Gert .. ►Co Adriaanse 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: PSV ►PSV 

Favoriete televisieprogramma:Flikken (Belgische serie) ►Spoorloos 

Favoriete televisie presentator: Chantal Jansen ►Mathijs van Nieuwkerke 

Kwal van de televisie: Patty Brard ►Carlo Boszhard   

Favoriete muziek: Alles van Rock en Blues ►Alles behalve High Techno 

Favoriete andere sport: Roeien en Skiën ►Paardrijden, Fietsen en Skiën  

Overschatte voetballer: Bas Dost ►Bas Dost 

Hoogtepunt: Prive ►Leven 

Dieptepunt: Geen ►Stoppen met voetballen 

Beste krant/tijdschrift: LC ►Paardenkrant 

Een hekel aan: Oneerlijkheid ►Onrechtvaardigheid en oneerlijkheid  

Bewondering voor: Mensen die hun doel bereiken ►Mensen met veel 

zelfvertrouwen én lef 



  

Kwal van de voetballerij: Louis van Gaal ►Johan Cruyff en Louis van 

Gaal 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Geen ►Obama 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Geert Wilders ►Geert Wilders 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Binne Oosterbaan en Piet 

Tysma ►Douwe Hein Akkerman 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Kleedboxen en 

Kantine ►Kleedboxen 

Voetbal is: Mooie teamsport ►Geweldig gezellig teamsport  

Wat je verder altijd al kwijt wou: Mooie tijd geweest bij VV Oldeboorn 

►VV Oldeboorn is leuke en gezellig vereniging  

voor jong en oud !!  

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn – Renado 

De nummer één na laatst tegen de nummer één van de competitie. Van 

tevoren dacht iedereen dat Oldeboorn kansloos zou verliezen, aangezien de 

wedstrijd uit bij Renado ook echt kansloos met 4-0 werd verloren. 

Oldeboorn speelt  de laatste weken echter niet slecht en de beleving is goed. 

Alleen de punten laten nog op zich wachten. Renado begon goed aan de 

wedstrijd en had zoals verwacht ook meer de bal. Er was veel beweging bij 

Renado, waardoor Oldeboorn moeite had om het goeie positiespel van 

Renado te verstoren. Als het positiespel wel werd verstoord werd de bal 

vaak in paniek naar voren gespeeld. Waar Oldeboorn de laatste week meer 

voetbal laat zien was dat de 1
e
 helft ver te zoeken. Oldeboorn verdedigde 

verder goed en Renado wist dan ook maar één echte kans in de 1
e
 helft te 

creëren. Na de thee gingen beide ploegen voortvarend voor start. Oldeboorn 

met een bekeken schot van Tom Proot en Renado creëerde binnen 5 

minuten hun eerste kans. Iets waar ze daarvoor 45 minuten werk mee nodig 

hadden. Toch moest het doelpunt van Renado uit een vrije trap komen. De 

vaak dreigende Boundati schoot een vrije trap vanaf 18 meter beeldschoon 

binnen. De keeper van Oldeboorn was kansloos. Hierna waren er kansen 

over en weer, aangezien Oldeboorn meer aanvallend ging voetballen. Dit 

mocht echter niet baten voor de zwart-witten, want Renado maakte de 0-2. 

Na een afgeketste vrije trap (wederom een vrije trap), kon de speler van 

Renado de bal in de verre hoek schieten. Oldeboorn liet de moed er niet bij 

zitten en kwam terug na een beeldschone aanval die uiteindelijk door 

Wietze Huisman keurig in de lange hoek werd geschoten (al werd hij wel 

op zijn wenken bedient ..). Oldeboorn ging er weer ingeloven en probeerde 

de 2-2 te forceren door nog meer naar voren te spelen. Dit mocht echter niet 



  

baten en Oldeboorn bleef weer met lege handen staan. Als we alleen naar 

het veldspel kijken is het een verdiende overwinning voor Renado, maar als 

je zo weinig kansen creëert wordt het nog een grote kluif om kampioen te 

worden. Smetje op deze wedstrijd was de gele kaart voor Klaas Hartmans. 

Hij zal de wedstrijd volgende week uit bij MKV vanaf de kant toe moeten 

kijken. Verder wou ik de scheids even bedanken die wederom een puike 

wedstrijd floot. Nog een paar van die wedstrijden en hij fluit in de 

eredivisie! Wietse Huisman 

 

Oldeboorn schiet niets op met gelijkspel tegen FFS 
Na de dikke zeperd in Leeuwarden tegen MKV’29 moest Oldeboorn zich in 

de thuiswedstrijd tegen FFS zien te herstellen en eigenlijk was een 

overwinning in de strijd tegen degradatie broodnodig.  Dat het een lastig 

karwei zou worden was wel duidelijk, omdat FFS in Stobbegat eerder dit 

seizoen met maar liefst 6-1 iets te sterk was geweest. Bij Oldeboorn was 

Johannes Nijdam nog steeds geblesseerd, maar mocht Klaas Hartmans weer 

mee doen na een schorsing. In de eerste helft  bleek dat beide ploegen 

redelijk aan elkaar waren gewaagd. FFS speelde het meest verzorgde 

voetbal, maar Oldeboorn kreeg de betere kansen. Een spelbeeld dat 

gedurende de wedstrijd ook niet veranderde. De Boarnster achterhoede had 

zijn handen vol aan de snelle spitsen van FFS, maar gaf weinig kansen weg. 

Bovendien keepte ook Dennis Faber een puike wedstrijd en bleef het doel 

lange tijd schoon. Oldeboorn was in de eerste helft het meest gevaarlijk en 

kwam via Klaas Hartmans ook op een niet onverdiende voorsprong. 

Hartmans haalde van afstand uit en zag zijn schot op fraaie wijze in de 

kruising verdwijnen, 1-0. FFS drong in het restant van de eerste helft wel 

aan, maar wist geen noemenswaardige kansen te creëren. 

In de tweede helft veranderde er zoals gezegd weinig. Wel werd de druk 

van FFS iets hoger en door wat ongelukkig ogend verdedigen viel de bal 

zomaar voor de voeten van de linksbuiten van FFS die het vervolgens 

beheerst afmaakte, 1-1. Kort daarop was Klaas Hartmans dichtbij een 

hernieuwde voorsprong voor de Boarnsters, maar zijn schot kwam tegen de 

lat. FFS bleef de beter voetballende ploeg en bleef aandringen, maar 

Oldeboorn kreeg minstens zoveel kansen.  De beste mogelijkheden kregen 

beide ploegen in de slotfase. De voor Anno Huisman ingevallen Arnold 

Oosterbaan kreeg een behoorlijke kans, maar schoot de bal voorlangs. Even 

later claimde heel FFS een penalty toen Wietse Huisman een slippertje met 

een (lichte) overtreding moest herstellen, maar scheidsrechter Frankena 

durfde de bal niet op de stip te leggen. In de slotminuten leek Oldeboorn 

nogmaals gevaarlijk door te breken, maar het domme balverlies van Robert 

van Roeden leidde een snelle tegenstoot van FFS in. Doelman Dennis Faber 



  

redde echter fantastisch en ranselde het schot via de paal uit zijn doel. Zo 

eindigde een boeiende wedstrijd in een gelijkspel, wat gezien het 

wedstrijdbeeld ook terecht was. De Boarnsters schieten er echter niets mee 

op. Volgende week heeft Oldeboorn vrij, waarna op 15 april de lastige 

uitwedstrijd tegen Franeker op het programma staat. Tot dan!!! Wietse 

 

 
 

Tijnje E1 – Aldeboarn E1 
Om kwart over 8 moesten we vertrekken, om 9 uur voetballen. Dit was 

onze eerste wedstrijd op het veld. De eerste helft ging het niet goed. Met de 

pauze stonden we met 6-0 achter. De tweede helft ging het wel beter, maar 

we hebben 3 goals door gelaten. Dus we hebben 9-0 verloren. Lars heeft 3 

kansen gehad om te scoren. Ids de Roos  

 

Voetbal over de grens (2) 
Na mijn belevenis in Gelsenkirchen bij Schalke 04 had ik mezelf voor 

genomen om zeker vaker andere wedstrijden in Europa te bezoeken. Zo 

ging ik op woensdag 22 november 2006 met 26 andere Feanfans naar Italië 

om Heerenveen te steunen in de uitwedstrijd bij Parma op donderdag 23 

november. We vlogen de woensdagochtend met dit bonte gezelschap van 

jong en oud vanaf Eindhoven naar Milaan. En liet nou net die avond in 

Giuseppe Meazza (San Siro) de Champions League wedstrijd Inter Milan-

Sporting Lissabon op het programma staan. Samen met 14 andere Feanfans 

hadden wij kaarten bemachtigd voor dit mooie duel. Na dat we in Milaan 

waren geland, huurden we 4 taxi busjes op het vliegveld. 2 busjes gingen 

rechtstreeks naar Parma, en ik dus met een omweg via Milaan. Rond een 

uur of 6 kwamen wij aan bij het immense stadion van Inter en AC Milan. 

San Siro is wel één van de mooiste stadions van Europa en met een 

capaciteit van 87.000 één van de grootste van Europa. Als Inter thuis speelt 

mag je geen San Siro zeggen, dat is de naam van AC Milan. Nu was het dus 

het Giuseppe Meazza. Rondom het stadion was het al een drukte van 

jewelste, overal kraampjes met fanartikelen, hapjes en drankjes. Wij vielen 

natuurlijk wel op in ons Friese tricot. Na een aantal alcoholische 

versnaperingen en een goede maaltijd en vele leuke gesprekken met zowel 

supporters van Inter als Sporting Lissabon gingen we het stadion in. We 



  

zaten op de 3
e
 ring ter hoogte van de middenlijn. Ondanks de hoogte was 

het mooi te overzien. Het stadion was met meer dan 80,000 supporters 

aardig vol. Vanaf de fanatieke tribune kwam een indrukwekkend kabaal. De 

wedstrijd ging op zijn Italiaans. Het verdedigende blok van Inter stond als 

een huis. En Sporting wist daar geen opening in te vinden. 10 minuten voor 

rust scoorde Hernan Crespo de 1-0 voor Inter. De ontlading in het stadion 

gaf kippenvel. In de 2
e
 helft vond het Inter het wel best zo, en kwam 

Sporting niet in de buurt van de gelijkmaker. Ook op de tribunes werd het 

spel gewaardeerd met een klaterend applaus. Wij houden van het 

aanvallende voetbal met veel goals, maar in Italië draait het nog steeds om 

het resultaat. Het hoeft niet mooi, als je maar wint. Dit bleek een dag later 

ook weer. SC Heerenveen speelde een uitstekende wedstrijd bij Parma, 

alleen na 90 minuten wel met lege handen 2-1. Na een dagje Milaan, een 

dagje Parma en een dagje Bergamo kwamen we op zaterdagmiddag weer 

aan in Eindhoven. Een fantastisch tripje rijker. Johannes Watzema 

 

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  

SWZ 4  - Oldeboorn 2  

CAB 3  - Oldeboorn 3  

V en V C1 - Oldeboorn C1 

Oldeboorn F1 - Heerenveen F7 

Blauwhuis 2 - Oldeboorn 2  

Renado 3 - Oldeboorn 3  

DWP D1 - Oldeboorn D1 

Oldeboorn E1 - Akkrum E3  

Oldeboorn 2 - Nicator 3  

Oldeboorn 3 - Renado 4  

Oldeboorn 4 - Aengwirden 4 

Oldeboorn C1 - Drachtster B. C6 

Oldeboorn D1 - EBC/Delfstr. D2 

Heerenveen E7 - Oldeboorn E1 

Oldeboorn F1 - Akkrum F2  

MKV`29 1 - Oldeboorn 1  

Mildam 2 - Oldeboorn 2  

LSC 6  - Oldeboorn 3  

Joure 4  - Oldeboorn 4  

"Nu als metselaar besef ik pas wat voor luxe leven ik had als 

profvoetballer." 

Zijn nieuwe leven als bouwvakker valt ex-Helmond Sport speler Mark 

van Dijk zwaar 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 7 april 

RWF C2  - Oldeboorn C1  10.30 

Oudehaske D2  - Oldeboorn D1  09.00 

Heerenv. B. E5  - Oldeboorn E1  12.10 

Oldeboorn F1  - EBC/Delfstr. F2 09.00 

Zondag 8 april 

Oldeboorn 1  is vrij 

Oldeboorn 2  - Bakhuizen 3  12.00 

Oldeboorn 3  - Akkrum 4  10.30 

Oldeboorn 4  - SWZ 7  10.00 

Zaterdag 14 april 

Oldeboorn C1  - Waskemeer C1 11.00 

Oldeboorn D1  - Langweer D1  11.00 

Oldeboorn E1  - GAVC E3  10.00 

Read Swart F2  - Oldeboorn F1  09.00  

Zondag 15 april 

Franeker 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Frisia 6   - Oldeboorn 2  10.30 

Langweer 2  - Oldeboorn 3  12.00 

Irnsum 4  - Oldeboorn 4  10.00 

Zaterdag 21 april 

Oldeboorn C1  - V en V C1  11.00 

Udiros D2  - Oldeboorn D1  10.00 

Oldeboorn E1  - Tijnje E1  10.00 

Heerenveen F7  - Oldeboorn F1  10.00 

Zondag 22 april 

Oldeboorn 1  - Robur 1  14.00 

Oldeboorn 2  - Akkrum 3  12.00 

Oldeboorn 3  - Lemmer 3  10.30 

Oldeboorn 4  - Oldeholtpade 4 10.00 

Zondag 29 april  

Read Swart 1  - Oldeboorn 1  14.00 

Akkrum 3  - Oldeboorn 2  10.00 

Zaterdag 5  mei 

de Sweach C1   - Oldeboorn C1  11.30 

Oldeboorn D1  - DWP D1  11.00 

Akkrum E3  - Oldeboorn E1  11.30 

Oldeboorn F1  - Joure F6  09.00 

Zondag 6 mei 

Dronrijp 1  - Oldeboorn 1  14.00 



  

Zaterdag 12 mei 

Drachtster B. C6 - Oldeboorn C1  10.30 

EBC/Delfstr. D2 - Oldeboorn D1  11.45 

Oldeboorn E1  - Heerenveen E7 10.00 

Akkrum F2  - Oldeboorn F1  10.15 

Zondag 13 mei 

Oldeboorn 1  - Irnsum 1  14.00 

Oldeboorn 2  is vrij 

FVC 5   - Oldeboorn 3  10.30 

FFS 4   - Oldeboorn 4  12.00 

Zaterdag 19 mei 

Oldeboorn C1  - RWF C2  11.00 

Oldeboorn D1  - Oudehaske D2 11.00 

Oldeboorn E1  - Heerenv.B. E5 10.00 

EBC/Delfstr. F2 - Oldeboorn F1 09.00  

Zondag 20 mei 

Joure 3   - Oldeboorn 2  11.00 

Oldeboorn 3  - Oosterlittens 3 10.30 

 

Piet van der Feer Bokaal 
R.van Kalsbeek 30 

A. Faber 17 

P. Poepjes 16 

K. Hartmans  13 

J.W. Boschma 13 

J. Meijer 10 

D.H. Akkerman 9 

S. Veenstra 9 

W. Huisman Wzn 6 

Aa.Bergsma 6 

R. Poepjes 6 

S. Bangma 5 

Joh. Tijsma 5 

E. Ashur 4 

R. Spinder 4 

S.Klitsie 4 

A. Huisman 3 

H. Dekker 3 

R. van Steinvoorn 3 

R. Faber 2 

Joh. Nijdam 2 

R.van Roeden 2 

A. Bergsma 2 

R. Crone 2 

T. Tjoelker 2 

B. de Vreeze 2 

A.Watzema 2 

P. Antonissen 2 

S. Oosterbaan 2 

A. Hobma 1 

J. Haspels 1 

J. Beeksma 1 

T. de Jong 1 

M. Antonissen  1 

W. v/d Brink 1 

H. Oosterbaan 1 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

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 


