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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 16 

Laag doelgemiddelde? Check de doelen! 

De Belgische voetbalclub KV Oostende heeft zich maandenlang suf 

gepiekerd waarom het elftal op eigen terrein zo moeizaam tot scoren 

kwam. In 15 wedstrijden kwam Oostende niet verder dan 21 doelpunten. 

Vorige week kwam de reden aan het licht: de doelen in het Albertstadion 

waren 10 centimeter te laag. 

 

Een aantal vrijwilligers kwam meteen in actie, zaagde de doelen 

doormidden en paste de hoogte aan. Het leek te helpen, want afgelopen 

weekeinde werd in de wedstrijd KV Oostende - Ingelmunster liefst 7 keer 

gescoord. 

 

Alleen was het zuur voor de thuisclub dat dat vooral de bezoekers waren: 

uitslag 2-5. 



  

 

Kopij inleveren voor  29 mei 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 
 

Belangrijke datums 
Zaterdag 20 april 2013     90 jarig jubileum  

 

Nieuwe kantine 

 

Voordelig naar Aqua Zoo 
Van Aqua Zoo Friesland ontvingen wij bericht,  dat zij leden van onze 

vereniging de mogelijkheid bieden om Aqua Zoo te ontdekken.  Onze leden  

kunnen entreekaarten voor slechts € 7,50 per stuk bestellen, waar ze 

normaal € 17 per stuk kosten.  De kaarten zijn door zowel kinderen als 

volwassenen te gebruiken en hebben een onbeperkte geldigheidsduur.  De 

actie is heel eenvoudig.  Jullie geven per email door hoeveel kaarten jullie 

willen bestellen (je mag dus ook voor familie, vrienden, buren enz. 

bestellen). Deze actie loopt tot en met 8 juni 2012. Je kunt de kaarten 

bestellen via email  h.wal3@chello.nl.   Voor informatie over Aqua Zoo 

Friesland zie www.frieslandzoo.nl. 

 
 

mailto:h.wal3@chello.nl


  

Overzicht 
Oldeboorn 1 blijft het spannend houden. Op de zondag voor 

Koninginnedag (met weer ’s een onvervalste “Koninginnenach” bij de 

Familie Watzema) wist men in een prachtige wedstrijd uiteindelijk Read 

Swart er met 2-3 onder te krijgen (gelukkig was de voorzitter hierbij 

aanwezig, ondanks dat enkele trouwe supporters al bang waren dat hij deze 

keer wel bij een voetbalwedstrijd in Franeker zou verkeren….). Helaas trok 

men afgelopen zondag in Dronrijp weer aan het kortste eind. Met een 2-0 

nederlaag keerden onze jongen huiswaarts, en aangezien de naaste 

concurrenten ook de nodige punten sprokkelden, zal men de laatste 

wedstrijd vol aan de bak moeten. Laat dit nu dan ook nog eens een 

onvervalste derby tegen Irnsum zijn. Komende zondag 13 mei zal 

Oldeboorn er alles aan doen om het seizoen toch nog goed af te sluiten. 

Men is helaas afhankelijk van de andere ploegen, en om kwart voor vier is 

het ook heel goed mogelijk dat er nog 2 beslissingswedstrijden tegen een 

ploeg uit de 5
e
 Klasse resteren. De stand onderin zal verderop in dit 

clubblad wel staan vermeldt. Dan worden komende zondag o.a. de volgende 

wedstrijden nog gespeeld: Oldeboorn 1 – Irnsum 1, Giethoorn 1 – 

Kraggenburg 1 en FFS 1 – Dronrijp 1. Spanning verzekert lijkt me!!! 

Inmiddels is uiteraard wel bekend wie de kampioen is geworden, nl. MKV 

’29 (er gaan geruchten dat dit kampioenschap zal worden gevierd met een 

karaoke-show m.m.v. Wilfred Genee en Johan Derksen…). Robur uit 

Harlingen zal het volgend jaar in de 5
e
 Klasse moeten gaan proberen. Dit 

ondanks het feit dat hun (ere)lid Folkert Bijlsma (Follie voor intimi) is 

onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau (kan ik toch nog trots 

zijn dat ik ooit met een tegenstander met een Koninklijke onderscheiding in 

het strafbankje op het FVB Bondsbureau heb mogen vertoeven). Follie, het 

is je gegund!!!  Oldeboorn 2 wist helaas maar 1 puntje te behalen uit beide 

derby’s tegen Akkrum 3. Thuis wist men de brilstand (0-0) nog op het 

scorebord te houden, echter de uitwedstrijd een week later werd nipt met 1-

0 verloren. Gezien het aantal kansen, was ook hier een gelijkspel misschien 

wel verdiend geweest, maar ondanks de uitbundige aanmoedigingen van 

“special guests” uit Sneek werd de Akkrumer doelman niet gepasseerd. 

Afgelopen vrijdag kon men toch weer wat vertrouwen tanken in de enige en 

echte “kraker” tegen een combinatie van Oldeboorn 3 en Oldeboorn 4. In 

deze oefenwedstrijd trok men met 4-2 aan het langste eind. Komende 

zondag mag men nog een weekendje uitrusten. Een week later gaat het dan 

naar Joure. Dat zal dan de laatste wedstrijd van het seizoen zijn, en zoals 

het zich nu laat aanzien eindigen ze dan op de 4
e
 plaats. Oldeboorn 3 

behaalde een regelmatige (of was het nu reglementaire?) overwinning van 

2-0 op Lemmer. Afgelopen zondag zou er vooruit worden gespeeld tegen 



  

Oosterlittens, maar helaas heeft de internettende postduif de site 

www.voetbal.nl tot op heden nog niet bereikt. Ik kan nl. de uitslag nog niet 

vinden. (2-1 winst). Komende zondag dan de laatste wedstrijd? Om 10.30 u. 

de uitwedstrijd tegen FVC 5. Het seizoen afsluiten met dubbele cijfers zou 

mooi zijn. Mochten jullie 15 keer scoren, dan heeft FVC precies 100 

doelpunten tegen. It’s up to you !!! Het maximaal haalbare op de ranglijst is 

een 3
e
 stekkie. Dat zou een prima resultaat zijn. Oldeboorn 4 kan, ondanks 

de 3-0 overwinning op Oldeholtpade, geen kampioen meer worden. Met 

nog 1 wedstrijd voor de boeg zullen ze 2
e
 worden, en dat betekent, net als 

Feyenoord, voorronde CL, en dus een prima prestatie van deze 

“jonge”groep. Zondag a.s. volstaat waarschijnlijk zelfs een nederlaag uit bij 

FFS 4….Oldeboorn C1 is het een beetje kwijt. In de thuiswedstrijd tegen 

V en V ’68 werd er dan wel 3 keer gescoord, maar de gasten wisten het net 

maar liefst 5 keer te vinden. Er zit momenteel even niet meer in dan een 

plaatsje in de middenmoot. Ze hebben nog 3 wedstrijden te gaan. Om te 

beginnen zaterdag a.s. uit bij De Sweach, en daar verwacht ik toch wel een 

kleine overwinning. Volgende week komt RWF op bezoek, en dat wordt 

een klinkende overwinning. De laatste wedstrijd zal zijn in en tegen 

Waskemeer, en elk positief resultaat wat daar wordt behaald geldt als een 

overwinning. Oldeboorn D1 heeft ook in de uitwedstrijd in Nieuwehorne 

tegen Udiros de winst weten te pakken. De tien doelpunten werden als volgt 

verdeeld, 4-6. De uitslag van de wedstrijd van afgelopen zaterdag thuis 

tegen DWP is door de Boarnster postduif ook nog niet bij mij bezorgd (er 

wordt overigens door TNT nog een postbezorger gevraagd voor 

Aldeboarn….). De resterende wedstrijden zullen gaan tegen resp. 

EBC/Delfstrahuizen (winst), Oudehaske (thuis, en deze keer een daverende 

verrassing), en Langweer (ook winst). Dan tellen we er 9 punten bij, en 

waar staan ze dan??? Effe afwachten maar. Oldeboorn E1 heeft helaas nog 

geen punten behaald (maar daar praten we verder niet over). Tijnje was net 

iets te sterk, maar die staan dan ook bovenaan. Zaterdag thuis tegen 

Heerenveen (die zijn nog “dronken” van afgelopen zondag na de 

“toneelvoorstelling” SC Heerenveen – Feyenoord, aldus Tom van ’t Hek). 

Dus als jullie nu vooraf even een “salonremise” kunnen afspreken, dan is 

die hatelijke nul ook gelijk van het bord….Een week later alweer bezoek uit 

Heerenveen, nu echter de Boys, en dat zou zo maar ’s een verrassing 

kunnen opleveren. Ik voel het aan mijn water. De watertemperatuur begint 

helemaal te stijgen bij de laatste wedstrijd van het seizoen!! Op zaterdag 26 

mei sluiten jullie het seizoen af in Grou tegen GAVC met……….een 

overwinning !!!! Ik dacht het wel !!! Oldeboorn F1 kwam helaas ook net 

iets tekort tegen Heerenveen (4-0), maar ook deze cracks gaan de laatste 

wedstrijden nog een paar stunts uithalen. Zaterdag wordt Akkrum in eigen 

huis bedwongen. Een week later de volle winst in en tegen 

http://www.voetbal.nl/


  

EBC/Delfstrahuizen, en dan gaan jullie het seizoen op 26 mei a.s. op een 

passende wijze thuis afsluiten tegen Read Swart. Kantinepersoneel/leiders; 

zet het frituur maar aan !!!! Allemaal nog veel plezier en uiteraard succes 

deze laatste wedstrijden. Dan eindigen maar weer ‘s met een onvervalste 

voetbaluitspraak; “Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want 

er is maar één bal…..”. Doe er je voordeel mee in de laatste wedstrijden !!!! 

CU. Piet 

 
1 MKV'29 1 23 55 79 31 
2 Renado 1 23 50 70 34 
3 Dronrijp 1 23 44 57 38 
4 Aengwirden 1 24 39 65 68 

5 Franeker SC 1 23 36 66 50 
6 Read Swart 1 23 36 41 40 
7 Nieuwesch. 1 23 28 55 56 
8 Irnsum 1 23 27 58 56 
9 Giethoorn 1 23 26 42 76 

10 FFS 1 23 24 49 48 
11 Kraggenburg 1 23 23 44 66 
12 Oldeboorn 1 23 22 34 65 
13 Robur 1 23 13 46 78 

 
Een vliegtuig met 5 mensen aan boord stond op het punt neer te storten. Er 

waren slechts 4 parachutes beschikbaar. De eerste man zei: "Ik ben Johan 

Cruyff, een van de beste voetballers allertijden van Nederland Ik ben veel waard, 

dus ik verdien het om gered te worden."  De anderen stemden hier mee in en 

gaven hem een parachute, waarna hij het vliegtuig uitsprong. De tweede persoon 

zei: "Ik ben premier Balkenende, politicus van de CDA en ik kan mijn land 

helpen, dus ik denk dat ik gered moet worden." De anderen vonden het goed en 

gaven hem een parachute. Ook hij sprong uit het vliegtuig. De derde persoon zei: 

"Ik ben Robin van Persie, speler van Arsenal, ik heb veel fans en iedereen weet 

dat ik een aardige vent ben, maar iedereen denkt dat ik dom ben. Dat ben ik niet, 

dus ik neem een parachute." En weg was hij. Er waren nu nog twee mensen 

over: de paus en een 10-jarig meisje. De paus zei: "Kind, ik ben oud en ik heb 

een goed leven gehad. Jij bent nog jong en hebt je hele leven nog voor je. Neem 

jij de parachute, dan blijf ik wel achter en hoop op een wonder." "Dat is niet 

nodig", zei het meisje, "Er zijn nog 2 parachutes over.  

Van Persie heeft mijn schooltas gepakt"..........! 

 



  

Van het bestuur 
VERSLAG van de  BUITENGEWONE LEDENVERGADERING  

OP VRIJDAG 20 APRIL 
1. Voorzitter Jan Nijdam opent de vergadering en heet de volgens de 

presentielijst 55 aanwezigen welkom. Mededeling: de Poiesz aktie heeft 

onze club maar liefst € 1.166 opgeleverd! Een prachtig resultaat. 

Dan de aanleiding voor deze ledenvergadering. De brand in de kleedboxen 

op 13 juli 2011. Het eerste herstel (het bruikbaar maken van de 

kleedgelegenheid) heeft al een fors deel van de verzekeringsuitkering 

gekost. Het kleedgebouw bleek slechts voor 46% verzekerd. O.a  op basis 

van te kort schietende zorgplicht is uiteindelijk nog een bedrag van €  

23.000 uitgekeerd. Er loopt nog een zaak om nog een bedrag van € 23.000 

uitgekeerd te krijgen. De onzekerheid daarover is groot, zodat hier  in het 

financiële plaatje vooralsnog geen rekening mee wordt gehouden. 

2. Penningmeester Auke Bangma geeft een toelichting op financiële 

situatie. Inclusief de eerder genoemde € 23.000 is er € 88.000 

beschikbaar.  

3. Harke Hartmans geeft aan dat er al een plan was voor een nieuwe 

kantine (op dezelfde plek als de huidige). Door de brand is er een 

andere situatie ontstaan. Toen kwam het idee om de kantine op de 

kleedgelegenheid te plaatsen. Harke laat het ontwerp via de beamer 

zien en licht e.e.a toe. De kosten worden geraamd op € 150.000, dit in 

een situatie waar alles door derden uitgevoerd zou worden. Er is 

beschikbaar € 88.000 en het bestuur vindt het verantwoord om 

eventueel maximaal € 25.000 te lenen. Resteert een gat van € 38.000. 

Dit zal moeten worden opgebracht door zelfwerkzaamheid van de 

leden. Dit zijn minimaal 1400 uren. 

4. Haaije van der Heide zal als projectleider functioneren. Hij zelf vindt 

het woord projectleider wat zwaar, want, zegt hij, wij moeten er met 

ons allen de schouders onderzetten! Samen is het toverwoord. Haaije 

licht de planning toe. De planning is er op gericht dat de opening van de 

nieuwe kantine op 20 april 2013 kan plaatsvinden. De eerste stap is het 

maken van een werkschema aan de hand van de binnengekomen 

opgaves voor vrijwilligerswerk. Het is prachtig om te constateren dat 

een aantal mensen zich nu al aanbiedt en garant stelt voor het uitvoeren 

van bepaalde klussen. We noemen: Jan vd Woude en Wiebe Jager voor 

het schilderwerk, Pieter Poepjes voor de keuken en Lieuwe Wester voor 



  

timmerwerkzaamheden. En natuurlijk degenen die op het formulier al 

getekend hebben voor  een bepaald aantal uren! Er worden geen 

bezwaren naar voren gebracht. Het voorstel voor nieuwbouw 

kantine/verbouw kleedboxen inclusief bestuurskamer is daarmee met 

algemene stemmen aangenomen! 

5. Jelle Teunissen doet een voorstel voor fondsenwerving door middel van 

pandbrieven. Met Jelle is afgesproken dat hij dit voorstel op papier zet 

en richting bestuur zendt. 

Poiesz aktie 
€ 1.166 in de pocket! 

Zoals u allen zult weten hebben wij als VV Oldeboorn met onze 

jeugdafdeling mee mogen doen aan de Poiesz jeugsponsoractie bij het 

winkelfiliaal in Akkrum. Wij waren 1 van de 8 uitgekozen verenigingen. 

Het doel is zoveel mogelijk sponsormuntjes van de Poiesz verzamelen voor 

je vereniging, om een zo groot mogelijk deel van te verdelen sponsorgeld te 

verkrijgen. Een aantal jaren geleden zijn we ook ingeloot, en destijds 

hebben we ongeveer € 950 opgehaald met deze actie. Ons doel was nu: 

meer dan € 1.000 ophalen. In de actieperiode kreeg elke deelnemende 

vereniging een ‘actiezaterdag’ toegewezen. Voor ons was dit 17 maart jl. 

Het was de bedoeling die dag groots uit te pakken, met behulp van de 

smekende ogen van onze F- en E-pupillen bij de kassa. En wij kunnen 

oprecht zeggen: met die ogen van onze jongelingen zit het wel goed.  De 

jongens hebben geen klant laten ‘ontsnappen’ zonder een poging om de 

broodnodige sponsormuntjes voor onze vereniging in de wacht te slepen. 

Buiten achter de Poiesz was er een doel met snelheidsmeter opgesteld, 

zodat de sportieve winkelaar (natuurlijk tegen inlevering van de muntjes) 

zijn eigen snoeiharde schot kon testen, en zich kon laten meten met andere 

winkelaars. Dat het hardste schot van de dag door een Boarnster werd 

afgeleverd (iemand met een link naar frikadellen), op de voet gevolgd door 

een andere Boarnster (met een directe link naar onze secretaris) lijkt 

natuurlijk doorgestoken kaart, maar onder deskundig toezicht van ad 

interim notarissen Jelsma, Kleefstra, Tjoelker, Van der Bij en Teunissen is 

een dergelijke malversatie natuurlijk uitgesloten. Beschuldigingen wijzen 

zij vanzelfsprekend af, en noemen zij abject en infaam. Verder hebben wij 

al onze leiders, en daarmee al onze spelers en ouders van junioren en 

pupillen gevraagd om gebak af te nemen, en ook dat heeft ons als 

vereniging geen windeieren gelegd. Vooral de spelers van het eerste elftal 

moeten de oranjekoek ongeveer tot aan de snor hebben staan. Onze 

vereniging heeft op dat onderdeel het beste gescoord in Akkrum, en 



  

daarmee een bonus van 5000 muntjes gekregen. Dat ons torenlogo niet tot 

leven is gewekt op de actiedag was een beetje een teleurstelling voor al die 

mensen die vanzelfsprekend op de foto wilden met de mascotte, maar ach, 

dan moet ons torentje maar acte de presence geven op het aanstaande 

jubileum van de vereniging. Tot slot mochten we op 13 april afreizen naar 

het WTC in Leeuwarden, om daar het slotgala bij te wonen. Onze 

‘muntensmekers’ en notarissen Kleefstra en Teunissen waren mee om de 

E’s en F’s in het gareel te houden. Dat bij de optredens van Glennis Grace 

en Kate de notarissen meer begeleiding nodig hadden dan de jongelingen 

mocht de pret niet drukken. Helaas zaten wij niet bij de top 10 van de in 

totaal 479 deelnemende verenigingen, maar we zijn huiswaarts gekeerd met 

een cheque van  € 1.166!  

Wij danken iedereen voor de inzet, het bijdragen in de muntjes, en we 

zullen zorgen dat het geld wel besteed zal worden voor de jeugd van de VV.  

De notaris. 

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand april 607 keer bezocht. Maar 

liefst 359 personen waren hier verantwoordelijk voor. De 

bezoekers kwamen uit behalve natuurlijk Nederland, Letland 

(2x),  Nigeria (1x), Duitsland (1x), Verenigde Staten (1x), 

Spanje (1x), Denemarken (1x) en Australië (2x).   
 



  

Uit onze geschiedenis (31) 
Één wedstrijd uit de oorlogsjaren is in de herinnering blijven hangen: 

Mildam 1 – Oldeboorn in het seizoen 1941/1942. Dat kwam, omdat er na 

afloop een relletje met supporters ontstond. Het gevolg was, dat er bij het 

veld een bord kwam te staan met de tekst: “Het publiek houdt zich buiten 

de beslissing van de scheidsrechter. Tijdens en na afloop van de wedstrijd 

mag niemand zich op het speelveld begeven. Het bord is bewaard gebleven 

en hangt nu voor het raam in het hok van de kaartverkoop bij Mildam. 

Eindstand 1941-1942 1
e
 klasse C 

01 Lemmer   13-24 93-34 

02 Oldeboorn   14-21 55-27 

03 Friso   14-16 52-40 

04 SNVV   14-16 45-38 

05 Mildam   14-9   32-45 

06 de Kooi 2   13-7   27-51 

07 Olyphia 2   12-6   35-36 

08 Langweer   14-1   21-89 

 

Afdeling Friesland – Afdeling Zwolle 

Bovengenoemde wedstrijd wordt Zondag a.s. te Akkrum gespeeld. Het 

Friesche elftal is als volgt samengesteld: 

Doel: Hein Knol (Oldeboorn); achter: R.Silvius (W.Z.S.)en Koole 

(Lemmer); midden: Zwart (L.S.C.), I. Silvius (W.Z.S.) en Martens 

(Lemmer); voor: de Vries (Lemmer), Hennie Nieuwland (Oldeboorn), 

Kuipers (Lemmer), de Boer (Friso) en J. Poiesz (W.Z.S.), reserves: 

Huitinga (Black Boys, Haagsma (Lemmer) en Wietze Oosterhof 

(Oldeboorn)  



  

 
 

 

 



  

Interfjoetje 
Naam: Rienk van der Velde 
Geboren: 23 oktober 1979, Leeuwarden 

Speelt in: Speel op dit moment niet meer 

Gespeeld in: Jeugd en het 2
e
  

Roken/alcohol: Roken niet meer / Alcohol steeds meer 

Kan sex voor de wedstrijd: Het ging meestal goed, dus: Ja. 

Beste boek: Het verhaal van Aeneas, Vergilius 

Beste film: Donnie Darko  

Beste acteur en/of actrice: Christian Bale 

Lievelingskost: Boerenkool stamppot 

Hobby,s: Muziek luisteren, tv-series kijken en sporten 

Mooiste man en/of vrouw: Penelope Cruz 

Favoriete club: Feyenoord 

Favoriete speler: Iker Casillas 

Beste trainer: José Mourinho 

Slechtste trainer: Albert Ferrer 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: PSV 

Favoriete televisieprogramma: Dexter 

Favoriete televisie presentator: Tijl Beckand  

Kwal van de televisie: Andries Knevel 

Favoriete muziek: Elbow 

Favoriete andere sport: Schaatsen (om te kijken) 

Onderschatte voetballer: Ulrich van Gobbel 

Overschatte voetballer: Klaas-Jan Huntelaar 

Hoogtepunt: Geboorte dochter Maud (op 26 oktober 2009) 

Dieptepunt: Nog niet bereikt 

Beste krant/tijdschrift: OOR 

Een hekel aan: Zeurpieten 

Bewondering voor: Mensen die niet zeuren 

Kwal van de voetballerij: Johan Derksen 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Penelope Cruz! 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Johan Derksen en Andries Knevel 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Siete Veenstra 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Daar moet ik 

nog even over nadenken 

Voetbal is: Liefde 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Hoe noem je een frikadel met pindasaus? 

Een Jos Brinkie. 

 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn gelukkigste in degradatieduel 

Op zondag 22 april was het voor Oldeboorn erop of eronder. De achterstand 

op naaste concurrenten is opgelopen naar 4 punten. Vandaag kwam 

hekkensluiter Robur uit Harlingen op bezoek. Deze ploeg stond 6 punten 

achter op ons, en voor hen de enigste ploeg die ze nog konden achterhalen. 

Bij Oldeboorn verving Johannes Nijdam de geblesseerde Tom Proot. 

Verder waren het dezelfde namen die een puntje veroverden in Franeker. 

Het werd een echt degradatieduel waarbij de emoties vooral na rust hoog 

opliepen bij de gasten. Al in de eerste minuut was Oldeboorn dichtbij de 

openingstreffer. Uit een gevaarlijke corner van Douwe Hein was Johannes 

Nijdam dicht bij de 1-0, zijn bal werd echter door diverse spelers van Robur 

op de lijn tegen gehouden. Nadat de druk van de Boansters afnam kwam 

Robur beter in de wedstrijd. In die fase vonden ze elkaar wat makkelijker 

dan de spelers van Oldeboorn. Na een kwartier nam Robur ook een op dat 

moment verdiende voorsprong. Uit een voorzet van de aanvoerder van 

Robur mocht de mee opgekomen rechtsback vrij inkoppen. En liet daarmee 

Dennis Faber kansloos. Gelukkig wisten de Boarnsters snel de gelijkmaker 

te noteren. Uit wederom een gevaarlijke corner van Douwe Hein werd de 

doelman van Robur gehinderd door zowel Anno Huisman, dan 2 eigen 

verdedigers. In het 5 meter gebied was het een koud kunstje voor Wietse 

Huisman om de 1-1 binnen te tikken. De scheids keurde deze treffer goed 

ondanks de vele protesten. Vanaf dat moment werd elke beslissing in het 

nadeel van Robur aangevochten bij de scheidsrechter. Het spel zakte van 

beide kanten ver beneden het niveau van de 4
e
 klas. Toch was het 

Oldeboorn die met een voorsprong de rust in ging. Uit een diepe pass van 

Douwe Hein, was het Robert van Roeden die alleen op de keeper af ging, 

en deze bekwaam omspeelde. Daarbij hield hij het overzicht, en legde 

keurig terug op Klaas Hartmans, die simpel binnen kon schieten. Vlak voor 

rust kopte Johannes Watzema nog een bal onbedoeld door op de spits van 

Robur. Gelukkig schoof hij de bal oog in oog met Faber op de paal. In de 2
e
 

helft ging Robur op zoek naar de gelijkmaker. Ze kregen een aantal kop en 

schiet kansen. Met dank aan Faber en de lat bleef de voorsprong staan. En 

het is de wet van voetbal, als de ene ploeg niet scoort, doet de andere het. 

En zo was het Douwe Hein die uit een mooie pass van Klaas met een droge 

schuiver de keeper van Robur kansloos liet. Vlak daarna ontspoorde de 

wedstrijd lichtelijk. Een keiharde overtreding van de rechtsback op Klaas 

werd terecht met geel bestraft. Ook deze beslissing werd weer niet 

geaccepteerd, en na aanhoudend commentaar van de Robur spelers trok de 

scheids nog 3x geel waarvan de 2
e
 kaart voor de rechtsback van Robur en 

dus rood. Nu zou je denken wedstrijd gespeeld, maar toch was het Robur 



  

dat gevaarlijker bleef. Ondertussen had Rene van Kalsbeek de plaats 

overgenomen van Arnold Oosterbaan, en mocht Ronnie Poepjes nog 

invallen voor Robert van Roeden. Rene maakte een gedreven indruk en was 

een plaag voor de verdedigers van Robur. Alleen werd hij bij elke 

dieptepass afgevlagd door de grens van Robur. Ondanks dat dit een aantal 

maal zeer onterecht was nam de scheids het steeds over. Uit een vrije trap 

van Douwe Hein gooide Anno Huisman met een knappe kopbal bij de 2
e
 

paal de wedstrijd in het slot. 4-1 en nog 10 minuten. In de slotminuten 

mocht de spits van Robur nog de 4-2 scoren uit een lange pass van achteruit 

over de verdediging van Oldeboorn heen. Dit was gelijk het laatste 

wapenfeit van deze wedstrijd. Een ontzettend belangrijke zege voor 

Oldeboorn. Met de 3 punten is rechtstreekse degradatie zo goed als 

afgewend. En door dat alle concurrenten verloren is het gat met de 

nummers 11 Kraggenburg en 10 Giethoorn geslonken tot 1 punt, en met 

nummer 9 FFS geslonken tot 2 punten. Nog alle kansen om de nacompetitie 

te ontlopen. Alleen dan zal er wel veel beter gevoetbald moeten worden dan 

vanmiddag. Om te beginnen volgende week in De Knipe tegen Read Swart. 

Daarna brengen we nog een bezoek aan Dronrijp en spelen we nog de derby 

thuis tegen Irnsum. Johannes Watzema 

 

Op 22 april moest Oldeboorn 2 tegen Akkrum 3. 
Dit is natuurlijk een wedstrijd die we moesten winnen! Het was weer eens 

een wedstrijd waar je echt weer wat voor doen moest. De vorige 

wedstrijden tegen SWZ 5 en Bakhuizen 3 was toch voor een groot deel 

makkelijk gespeeld. Voor de wedstrijd hadden we weer een mooi stukje 

muziek voor de inspiratie. Met dank aan Hotse Dekker. Na de warming-up, 

het overspelen per groepje en een afronding oefening begon de eerste helft 

vrij goed. Oldeboorn ging vel op de bal in en de spitsen en middenvelders 

kregen ook mooie ballen van achter. Helaas werd er niet veel en goed 

overgespeeld. Dit was ook het geval in de 2
e
 helft. Bij Akkrum was dit 

precies het zelfde geval. In de rust kregen we van coach Jelle Jacob te horen 

dat we het veld kleiner moesten maken. In de 2
e
 helft begon het al vrij snel 

te hagelen en te onweren. Maar dit mocht de pret niet drukken en we 

speelden gewoon door. Ate Bergsma kreeg en mooi kans om te scoren maar 

hij tikte de bal net met zijn voet tegen de keeper. Ook Jorrit Zandberg had 

een mooie kans. Hij schoot de bal hard buiten de 16 maar de bal ging net 

over de lat heen. Akkrum was ook fel in het spel en lieten ook echt zien dat 

ze winnen wilden. Ze hadden een paar kansjes maar dit liep goed af voor 

Oldeboorn. Stand: 0-0  Henk de Jong 

 



  

 
 

De heerenveense boys – Aldeboarn f-jes 
Het was een spanende wedstrijd. 

de eerste helft stond tiemen op kiep  

voor de pauze was het 1-0. Voor de 

heerenveens boys 

En de tweede helft stond  levi op kiep 

De heerenveense boys waaren sterk 

Op het eind stond het 4-0. 

Groetjes kyran Mebius 

 

Vv oldeboorn E1- GAVC E3 
Zaterdag 14 april hebben we gevoetbalt en we hadden alle beide teams nog 

0 punten. Dus spannend. Maar het was gelijk spannend want Tygo die 

schoot naar Ids en toen scoorde Ids. Het stond dus 1-0 dus Aldeboarn was 

blij. Maar toen kreeg gavc ook een aanval. En Kuba, de goede keeper heeft 

veel goals tegen gehouden maar ja alle keepers laten wel eens een goal door 

dus 1-1. En na de pauze scoorde gavc nog twee keer dus we hebben 

verloren met 1-3. Jammer de volgende keer beter. Groeten Lars Vink 
 

Een aap als burgemeester 

De Britse stad Hartlepool heeft een knuffelaap als burgemeester. De 28-

jarige Stuart Drummond won donderdag de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het is voor het eerst in Engeland dat men daar het systeem van de gekozen 

burgemeester kent. 

Hij dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat hij de mascotte van de 

plaatselijke voetbalclub speelt. Zijn belangrijkste programmapunt is dan 

ook gratis bananenverstrekking op scholen. 

Als Drummond zich in zijn pak heeft gehesen, heet hij H'Angus de Aap. De 

knuffelaap heeft bij andere clubs een slechte reputatie. Tijdens een 

uitwedstrijd werd hij weggestuurd, omdat hij net deed of hij seks had met 

een stadionmedewerkster. Vorig jaar deed hij ongeveer hetzelfde, maar dan 

met een opblaaspop. 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 12 mei 

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 

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 

Zaterdag 26 mei 

Waskemeer C1  - Oldeboorn C1  10.00 

Langweer D1  - Oldeboorn D1  09.00 

GAVC E3  - Oldeboorn E1  11.00 

Oldeboorn F1  - Read Swart F2 09.00  

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

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 


