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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 17 

Toen Willem van Hanegem nog voetbalde bij Velox, werd hij gescout door het 

Rotterdamse Sparta. Tot zes keer toe ging men naar hem kijken. Maar terwijl 

Willy van der Kuijlen, Willy Dullens, Jan Mulder en vele anderen gunstige 

rapporten kregen, werd 'De Kromme' afgewezen. "Te langzaam en puur links", 

was het strenge oordeel. 
 

Bij het Nederlands elftal baarde Wim Suurbier, de voormalige Ajax-speler, 

binnen en buiten de lijnen opzien. Toen Oranje na het glorieuze WK'78 op 

Soestdijk werd ontvangen, riep hij tegen de kleine Willem-Alexander: "Zeg maar 

tegen opoe dat we blijven eten." 

En tot Prins Bernard sprak hij hoofdschuddend: "Hoogheid, hoogheid, ik ben met 

hier met Ajax een paar jaar geleden geweest, maar er is nog altijd niets aan het 

plafond gedaan, het bladdert nog steeds."  

Oud-international Berry van Aerle, destijds bij PSV, had ook te maken met 

trainer/coach Bobby Robson. "Wat heb je van hem geleerd, Berry?" was de vraag 

van een supporter. Antwoord van Berry: "Engels." 



  

 

Kopij inleveren voor  10 juni 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 8 juni     carbidplofferij 

Zaterdag 20 april 2013     90 jarig jubileum  

 

Van de bestuurstafel 
Op 26 april jl. heeft het bestuur weer vergaderd, zoals iedere laatste 

donderdag (in principe) van de maand, en tijdens de vergadering is, naast de 

lopende zaken, een aantal punten besproken die voor de leden belangrijk 

zijn om te weten. Van de afgelopen bijzondere ledenvergadering maakt 

Halbe een verslag. Alle aanwezigen worden hierbij nogmaals hartelijk 

bedankt voor hun bijdrage aan de vergadering, en zeker ook voor de 

toezeggingen die zijn gedaan als vrijwillige hulp bij de bouw van de nieuwe 

kantine en de verbouw van het onderste gedeelte, want zonder vrijwilligers 

kan het gewoonweg niet!!! De voorbereidingen voor de nieuw- en 

verbouw zijn al in volle gang, achter de schermen wordt hier al hard aan 

gewerkt, en dat moet ook, want op 20 april 2013 moet de nieuwe kantine 

klaar zijn. In de bijzondere ledenvergadering is aan de leden het voorstel 

gedaan om, gezien alle kosten waar de vereniging het komende jaar voor 

komt te staan, het geplande jubileumfeest niet door te laten gaan, maar in 

plaats daarvan de opening van het nieuwe clubgebouw te vieren. Vrijwel 

alle aanwezigen waren het hiermee eens, en dus heeft het bestuur alzo 

besloten. Helaas moet het bestuur een zeer dringende oproep doen aan 

allen voor wat betreft invulling van bestuurstaken: Zowel Halbe van der 

Wal als Harke Hartmans zijn per eerstvolgende algemene ledenvergadering 

aftredend en NIET herkiesbaar. Het betreft hier de taken rondom het 

secretariaat, het wedstrijdsecretariaat en de sporttechnische zaken. 

Ook Thea van Maren heeft aangegeven te stoppen met het ondersteunen 

van het bestuur per einde van het lopende seizoen. Zij notuleerde de 

bestuursvergaderingen, hield zich bezig met de administratieve zaken m.b.t. 

sponsorzaken en stelde de barlijsten voor de thuiswedstrijden op zondag op. 

Dit laatste was onderdeel van de activiteitencommissie, die hiermee ook 

een vacature heeft. Het is zaak dat we vóór de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering (meestal in oktober) opvolgers hebben gevonden, want 

zonder een voltallig bestuur én vrijwilligers kan een vereniging niet 

draaien! Voor wat betreft de sporttechnische zaken kan worden gemeld dat 



  

het komende seizoen de invulling van de teams voor de oudere jeugd 

problematisch wordt.Er wordt naarstig gezocht naar een oplossing. 

Voor de senioren wordt geprobeerd om het komende seizoen 3 11-tallen en 

een 7-tal samen te stellen. Er zijn nog steeds te weinig vlaggenisten.  Beste 

leden, hierbij nogmaals het verzoek om je aan te melden voor één van de 

bovengenoemde vacante functies (of onderdelen daarvan).Invulling is een 

voorwaarde om je hobby te kunnen blijven uitoefenen. Je kunt je 

aanmelden bij één van de bestuursleden. 

 

CARBIDPLOFFERIJ  

VV OLDEBOORN 2012.     
Ook dit jaar vindt er weer een carbidplofferij plaats op het voetbalveld van 

VV Oldeboorn. En wel op vrijdag 8 juni as. Vorig jaar was het een 

gezellige en succesvolle loterij, met allerlei spelletjes voor de jeugd. Ook 

dit jaar hoeft de jeugd zich niet te vervelen, want vanaf 18.00 uur ben je 

welkom om leuke spelletjes te doen! Er komt een grote leeuw waar je een 

bal doorheen kan schieten en ook aan het kratje van latje spel kun je 

meedoen. Natuurlijk ontbreekt de grabbelton en het spijkerslaan niet en kun 

je raden hoeveel snoep er in een pot zit, met als prijs de hele pot snoep! 

En natuurlijk mogen de volwassenen ook wel een spijkertje slaan en een 

balletje schieten. Va ongeveer 19.30 uur zal het weer knallen op het 

voetbalveld, dan word weer bekend wie de prijzen in de wacht sleept. Voor 

alle spelletjes vragen wij een kleine bijdrage, dit voor VV Oldeboorn, en in 

het bijzonder de nieuwe kantine! 

Kortom een gezellige avond, met een hapje en een drankje natuurlijk! 

De verkoop van de loten zal op woensdag 30 mei zijn, vanaf 19.00 uur, 

zorg dat u thuis bent. 

WAT: CARBID PLOFFERIJ VV OLDEBOORN 

WAAR: VOETBALVELD VV OLDEBOORN 

WANNEER: VRIJDAG 8 JUNI 

HOE LAAT: VA 18.00 UUR VOOR DE JEUGD, PLOFFERIJ VA 19.30. 

Tot ziens op vrijdag 8 juni. 

AC VV Oldeboorn 

 

 
Wat doe je als een ADO Den Haag-supporter een granaat naar je 

gooit?  

De pin eruit trekken en terug gooien. 
 



  

 

Overzicht 
Dat noemen we dus gewoon “door het oog van de naald”……Op zondag 13 

mei was Irnsum zo vriendelijk om de bal in eigen doel te deponeren, en 

Oldeboorn 1 zodoende aan de broodnodige winst te helpen (1-0). Volgens 

insiders was de overwinning overigens niet “gestolen”. Irnsum heeft wel 

degelijk z’n sportieve plicht vervuld. Toen na afloop ook nog bleek dat de 

resultaten op de andere velden Oldeboorn dit jaar gunstig gezind waren, 

kon het feest losbarsten. FFS en Kraggenburg werden op de laatste speeldag 

veroordeeld tot het spelen van degradatiewedstrijden. Voor onze jongens 

geen play-off wedstrijden dit seizoen, maar een lekker koud biertje aan de 

bar !!! Jongens, allemaal proficiat, en volgend seizoen opnieuw 4
e
 Klasser!! 

Oldeboorn 2 heeft het seizoen er ook opzitten. De laatste wedstrijd ging 

met 5-3 verloren bij Joure, zodat ze uiteindelijk op de 4
e
 plaats zijn 

geëindigd met 31 punten uit 20 wedstrijden. Een prima seizoen lijkt me. 

Daar zag het in het begin zeker niet naar uit. Complimenten. Ook 

Oldeboorn 3 is klaar met een prima verlopen seizoen. De laatste wedstrijd 

in en tegen FVC eindigde toch wel enigszins teleurstellend in een 3-3 

gelijkspel. De week ervoor werd Oosterlittens nog met 2-1 verslagen. 39 

punten uit 22 wedstrijden en een voorlopige 3
e
 plaats (er moeten nog wat 

clubs wedstrijden inhalen…..) is hun deel, en dat is een uitstekende 

prestatie van de “Wiebe Boys”. De oudjes van Oldeboorn 4 leverden 

echter de beste prestatie bij onze senioren. Zoals reeds eerder gemeld, 

hebben ze een 2
e
 plaats bereikt. Op 13 mei werd FFS nog even verslagen 

met 1-4 en kon het boek voor dit seizoen ook voor the Oldies dicht. 

Oldeboorn C1 lijkt ook bezig met een mooi slot van de competitie. Op 9 

mei werd De Sweach met 0-4 verslagen. Afgelopen zaterdag werd RWF 

met maar liefst 11-0 verslagen. Komende zaterdag spelen ze hun laatste 

wedstrijd in en tegen Waskemeer. Alles nog een keer uit de kast voor een 

positief resultaat !! Oldeboorn D1 blijft zowel in positieve als negatieve zin 

verrassen. Op 12 mei gaan ze tegen laagvlieger EBC/Delfstrahuizen 

ongezouten de bietenbrug op met maar liefst 9-3……en een week later 

spelen ze keurig gelijk tegen hoogvlieger Oudehaske, 1-1. Hopelijk 

zaterdag a.s. nog een overwinning wegslepen in Langweer, en het seizoen is 

geslaagd als nummer 3 in de competitie. Oldeboorn E1 zit komende zomer 

niet zonder licht, want de rode lantaarn hebben ze stevig in hun bezit, en die 

geven ze ook niet meer af!!! Tegen Akkrum en Heerenveense Boys 

kwamen ze net iets te kort. En toch verwacht ik dat ze komende zaterdag in 

Grou voor een verrassing zullen gaan zorgen. De eerste 3 punten in de 

allerlaatste competitiewedstrijd. Het zou wat zijn !! Veel succes. 



  

Oldeboorn F1 zorgde op 12 mei j.l. voor een werkelijk daverende 

sensatie!!! Notabene in het hol van de leeuw (Akkrum) werd de plaatselijke 

v.v. even de oortjes gewassen met 0-3!!! Zo’n overwinning smaakt toch 

naar meer??? Komende zaterdag in de laatste thuiswedstrijd de 

kampioensaspiraties van Read Swart de kop indrukken? Lijkt me een strak 

plan. Veel succes allemaal deze laatste wedstrijden, en let wel; “Als je niet 

kunt winnen, moet je zorgen dat je niet verliest”. Op nei it leste 

krantsje….Piet   

 

Uit onze geschiedenis (32) 
F.V.B.-elftal klopte Drachten  16 april 1951 

De 2-1 overwinning die het voorlopig FVB-elftal zaterdag op Drachten 

behaalde, heeft de keuzecommissie geleerd, dat achterhoede en middenlinie 

geen zwakke plekken tellen. Er is alle reden om aan te nemen, dat Visser 

(de Westhoek) in het doel, Jan Heida (Oldeboorn) en Fokkinga 

(Buitenpost) achter en Jongstra (ODV), v/d Werf(de Sweach) en v/d Ploeg 

(Oerterp) in de middenlinie gehandhaafd blijven. De voorhoede bevredigde 

nog niet. Linksbuiten Bijlsma (DTD) speelt snel en intelligent en beschikt 

over een hard schot. Hij was de uitblinker en beide doelpunten van de FVB-

ers waren aan hem te danken. Het eerste ontstond uit een met de rechtervoet 

genomen hoekschop, die in het doel draaide,  waar v/d Oord (Makkinga) 

voor de vorm nog even zijn hoofd onder de bal zette. Het tweede doelpunt 

was een gevolg van een flitsend schot, toen Bijlsma een voorzet van rechts 

meteen op de schoen nam. Midvoor Spijkerman (HDT) en de binnenspelers 

v/d Oord en Boerstra (Udiros) speelden in het veld niet bepaald zwak, maar 

hun schoten waren ingesteld op een doel, dat de normale afmetingen 

aanmerkelijk zou moeten overtreffen. Rechtsbuiten Jongstra (ODV) kreeg 

spoedig last van een oude knieblessure. Na de rust werd hij vervangen door 

Kobus Wagenaar (Oldeboorn), die zijn voorganger niet kon verbeteren.   

 

Twee F.V.B.-proefelftallen tegen elkaar in het krijt 28 maart 1951  
De volgende FVB-proefelftallen zullen zondag te Beetsterzwaag tegen 

elkaar uitkomen. 

Elftal A: 

Doel: T. Visser (de Westhoek) 

Achter: Jan Heida (Oldeboorn) en J. Aldershof (Stanfries) 

Midden: Jan Nieuwland (Oldeboorn), K v/d Werf (de Sweach) en J. 

Minkers (Hoornsterzwaag) 

Voor: W. Dokter (Oosterstreek), H. v/d Oord (Makkinga), A.J. Boerstra 

(Udiros), Krikke (DOG) en Hoekstra (DOG) 



  

Elftal B: 

Doel: T. Nevers (NSV) 

Achter: J. Fokkinga (Buitenpost) en H.Bosma (Oosterstreek) 

Midden: J. Russchen (Zandhuizen), J. Jongstra (ODV) en J.H. v/d Ploeg 

(Oerterp) 

Voor: R.v/d Veen (Zandhuizen), L. Jongstra (ODV), K. Spijkman (HDT), 

Kobus Wagenaar (Oldeboorn) en F.K. Jonker (Blaauw Rood) 

Reserves: G. Hoekstra (de Walden), L. Brouwer (Mildam) en Sj. Schippers 

(Sport Vereent) 

Eindstand 1950-1951 1
e
 klasse B 

01 Haulerwijk  14-20 41-20 

02 de Sweach  14-19 53-29 

03 Udiros  14-19 31-22 

04 ONB  14-15 42-34 

05 Mildam  14-12 24-31 

06 Stanfries  14-10 29-30 

07 Oldeboorn  14-9   23-58 

08 Sport Vereent 14-8   21-40 

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn ontsnapt met houdini-act aan nacompetitie! 

Zondag 12 mei stond voor Oldeboorn de laatste competitie wedstrijd op het 

programma. Op het eigen sportcomplex werd om 14.00 uur afgetrapt tegen 

het altijd lastige Irnsum. De boodschap voor de mannen van Geert Goerres 

was duidelijk, om nog enige kans op directe handhaving te houden moest er 

gewonnen worden. De beginfase van de wedstrijd was  rommelig, met een 

licht veldoverwicht voor Irnsum. Het was dan ook Irnsum die de eerste echt 

grote kans creëerde. Na doorkomen op links koos de spits van Irnsum voor 

eigen succes, waar hij de bal waarschijnlijk beter af had kunnen geven. Na 

dit hachelijke moment kwam Oldeboorn wat beter in de wedstrijd, maar 

echte grote kansen bleven uit. Klaas Hartmans maakte het de verdediging 

van Irnsum een aantal keren knap lastig, maar miste scherpte en kracht in 

de afwerking. Na de rust veranderde er niet veel aan het spelbeeld. Beide 

ploegen werkten hard, maar echt grote kansen werden niet genoteerd. 

Halverwege de tweede helft was daar echter een geniaal moment van 

Arnold Hobma. Met een fantastische afgemeten voorzet probeerde hij 

collega spits Robert van Roeden te bereiken. Een verdediger van Irnsum 

zag het gevaar van deze goede voorzet in, en probeerde verdedigd zijn 

mannetje te staan. Dit deed hij met iets teveel enthousiasme waardoor de 

bal in de eigen kruising vloog. Na deze goal, die uiteraard toegekend wordt 



  

aan Hobma, was het zaak voor Oldeboorn om de wedstrijd geroutineerd uit 

te voetballen. De moegestreden Hobma werd vervangen door Rene van 

Kalsbeek. Oldeboorn creëerde in de slotfase van de wedstrijd nog een 

goede kans, maar deze werd niet verzilverd. Robert van Roeden toverde 

zichzelf langs een aantal verdedigers maar was vervolgens te onzelfzuchtig. 

Waar een vlammend schot op zijn plaats was geweest, gunde hij de bal aan 

collega aanvaller van Kalsbeek. Zijn inzet vloog helaas niet tegen de 

touwen. Vanuit de razend snelle tegenstoot werd Irnsum gevaarlijk, maar 

gelukkig bood keeper Dennis Faber uitkomst. Met een fantastische reflex 

stelde hij hoogstpersoonlijk een langer verblijf in de vierde klasse veilig. 

Door deze overwinning, en puntverlies van concurrenten Kragenburg en 

FFS, hebben we ons uiteindelijk zonder nacompetitie weten te handhaven. 

Een positieve afsluiter van een geslaagd seizoen.  Want ondanks de niet 

altijd goede resultaten is de sfeer binnen de ploeg altijd goed gebleven, en 

dat is ook wat waard! Jan Hendrik van der Wal 

 

 
 

                Udiros D2- Oldeboorn D1 
We hebben Zaterdag 21 April gevoetbald. 

Er werd eerst 1-0 gescoord, dus stonden we achter. 

Daarna werd het 1-1, de goal is gemaakt door Rik. 

Direct daarna werd het alweer 1-2, die goal is gemaakt door Sil. 

En daarna werd het alweer 1-3, die goal is gemaakt door Gerben. 

Jammer genoeg maakten ze daarna weer een goal, dus 2-3. 

Maar gelukkig maakten wij daar weer een goal achteraan, dat is de 2-4, die 

is weer gemaakt door Rik. 

We maakten daarna weer een goal, dus 2-5, die is gemaakt door sil. 

Daarna maakte Gerben ook nog een goal, dus 2-6. 

Daarna maakten zij jammer genoeg nog twee goals.  

Dus de eindstand is 4-6. 

Anouk Stulp! 

 

D-pupillen 5 mei 2012 
Wij hebben gevoetbald tegen dwp (Rotsterhaule) het was een spannend pot, 

we speelden thuis. 



  

Zij waren bijna allemaal een kop groter dan ons,(sommigen zelfs twee) 

De eerste goal  werd gemaakt door dwp  (0-1) daarna weer door dwp (0-2) 

Toen kwamen wij met de eerste goal gerben  (1-2) daarna kwamen hun 

weer met een goal 

(1-3) toen was het pauze  toen scoorde  hessel  (2-3) toen scoorde hessel al 

weer (3-3) 

Daarna scoorde hun weer 2 keer (3-4) (3-5)  toen gerben weer (4-5) en toen 

hun weer (4-6) 

Tjitze scoorde als laatst nog een (5-6) en een van dwp moest er ook nog vijf 

minuten uit omdat hij 

Een dikke sliding deed op tjitze zijn voet. 

Groetjes Sietse Hofstra 

 

De D’s van vv.Oldeboorn hebben zaterdag 14 april gewonnen van 

Langezwaag met 8-1. 

Het was een hele leuke wedstrijd en wij hebben laten zien dat wij goed zijn! 

De helft van ons team heeft gescoord en de andere helft heeft de ballen van 

de tegenpartij tegen gehouden. 

Groeten van Leon  Siemonsma 

 
Wij hebben verloren met 4-1 van joure sc F6 en we moesten thuis spelen. 

Het was zaterdag 5 mei. En ik heb gescoord. Erik Heerma 

 

Zaterdag 12 mei Akkrum F2 - Oldeboorn F1 
We hadden de 1e helft 0 doelpunten gescoord. Akkrum had ook 0. Jentje 

had zijn voetbalschoenen vergeten en de shirtjes waren er ook niet. En toen 

we in de pauze drinken wilden toen was het thee. Erik dacht dat het cola 

was. Later kregen we wel ranja. 

In de 2e helft hadden we wel onze shirtjes en Jentje zijn voetbalschoenen. 

Het begon heel hard te regenen. 

De 2e helft hadden we 3 gescoord en hun nog steeds nul. Erik twee 

doelpunten en Jop 1. Gewonnen! 

Daniëlle van der Meulen 

 

EBC Delfstrahuzen d2-aldeboarn d1. 
Wij hadden zaterdag gevoetbald tegen 

EBC Delfstrahuzen, maar we hadden een 

behoorlijke pechdag. We reden eerst 

3 keer verkeerd, toen we daar waren kwamen we er achter dat we de shirts 

waren vergeten daarna schoten we 3 keer 

tegen de paal en ook nog 3 keer tegen de lat. 



  

En we hadden ook nog een hele strenge scheids want we moesten het 

mondje dicht 

houden want we kregen anders direkt een waarschuwing. We hadden met 9-

3 verloren. 

Tjitze had een goal uit een vrije trap, 

Rik had een mooie goal met de knie, 

en Anouk had uit de corner een goal. 

 Jurrit had ook een goal maar die was afgekeurd voor buitenspel. We 

moesten wel lang wachten want er was maar één veld. Eigenlijk moesten 

we 11.45 voetballen maar dat werd pas 12.00. Hessel Heerma 

 

Eindstand Piet v/d Feer bokaal 
R.van Kalsbeek 44 

A. Faber 22 

P. Poepjes 20 

J.W. Boschma 16 

K. Hartmans  15 

R. Poepjes 12 

D.H. Akkerman 10 

Aa.Bergsma 10 

J. Meijer 10 

S. Veenstra 9 

W. Huisman Wzn 7 

Joh. Tijsma 6 

S. Bangma 5 

A. Bergsma 5 

A. Huisman 4 

E. Ashur 4 

H. Dekker 4 

R. Spinder 4 

A.Watzema 4 

S.Klitsie 4 

R. van Steinvoorn 4 

R.van Roeden 3 

J. Haspels 3 

T. Tjoelker 3 

R. Faber 2 

Joh. Nijdam 2 

R. Crone 2 

B. de Vreeze 2 

P. Antonissen 2 

S. v/d Brink 2 

S. Oosterbaan 2 

A. Hobma 1 

B.P. Kleefstra 1 

J. Beeksma 1 

T. de Jong 1 

M. Antonissen  1 

W. v/d Brink 1 

H. Oosterbaan 1 

 

Wedstrijdprogramma 
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  

 



  

 

Interfjoetje 
Naam: Piet Rodenburg 

Geboren: 27-07-1966 

Gespeeld in: tot B-junioren  1982 

Roken/alcohol: Ja 

Kan sex voor de wedstrijd: Maar natuurlijk 

Beste boek: Zen en de Kunst van het Motoronderhoud ( Pirsig) 

Beste film: Out of Africa 

Beste acteur en/of actrice: Bruce Willis/Carice van Houten 

Lievelingskost: Chili con Carne 

Hobby,s: Divers. Veel pc-gerelateerd maar ook nog steeds interesse in de 

oudheid (metaaldetector heb ik nog  ;-)  )Daarnaast ook wandelen en reizen. 

Mooiste man en/of vrouw: Angelina Jolie 

Favoriete club: Ajax 

Favoriete speler: Piet Keizer forever 

Beste trainer: Rinus Michels 

Slechtste trainer: Pim Verbeek 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Ajax 

Favoriete televisieprogramma: Paul & Witteman, Wereld draait door 

Favoriete televisie presentator: Witteman 

Kwal van de televisie: Harry Mens 

Favoriete muziek: Pop en Rock  

Favoriete andere sport: Volleybal 

Onderschatte voetballer: Ikzelf? Geen idee momenteel. 

Overschatte voetballer: Wesley Sneijder 

Hoogtepunt: Geboorte dochter 

Dieptepunt: Wissel in wedstrijd tegen Tijnje, na wereldgoal en 6 man 

passeren. Trainer van Tijnje kwam bij me om te vragen hoe dat kwam….  

Beste krant/tijdschrift: Volkskrant 

Een hekel aan: Vroeg opstaan 

Bewondering voor: Mensen die altijd op tijd zijn….  ;-) 

Kwal van de voetballerij: Wesley Sneijder 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Bill Clinton 

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

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Yme Rodenburg…… 

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

niet meer zo betrokken. 

Voetbal is: Prachtig 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Dat komt nog wel een keer…. 



  

 

 Uit onze geschiedenis (33) 
SPORTSPOTJES    

Lemmer Bentex 21 oktober 1999 
De voetballers van Oldeboorn 3 speelden uit tegen Lemmer 3. Lemmer 

wordt gesponsord door textielsuper Bentex en heet om die reden Lemmer 

Bentex. Volgens Baffie (Ellert Quarré), die verslag uitbrengt van het duel in 

het clubblad de Zwart Witten zijn de Lemsters de kwaadsten niet. ,,Er werd 

beweerd dat dit een enorme schopploeg was, maar dit viel mee. Maar de 

`bek wie wol goed. En daarom noemde reporter Baffie de tegenstander van 

Oldeboorn 3 dan ook maar Lemmer Bektekst. 

 

Nadorst 25 november 1999 
Het is heel normaal dat op zondagmorgen voetballers in het veld staan, die 

relatief kort voor het beginsignaal nog in en aan de bar zaten. Dat zelfs 

scheidsrechters tegenwoordig die gewoonte overnemen mag verontrustend 

heten. Bij Oldeboorn 3 – WZS 7 keken ze toch even raar op, zo meldt `de 

Zwart Witten’ het clubblad van de Boarnsters. Na 15 minuten wachten 

kwam de scheidsrechter op het veld, ik heb me verslapen’ het was 

inmiddels 12.45. Persoonlijk vind ik het een hele prestatie om op dat tijdstip 

nog in je nest te liggen. Wat later bleek, de scheidsrechter nam bij iedere 

overtreding direct als eerste een flinke slok uit de waterzak en hij dronk de 

fles zo goed als leeg. Dit tot groot ongenoegen van de thuisploeg. 

 

Eindstand 1999-2000 5e klasse A 

01 Renado  22-45 60-26 

02 Robur  22-45 56-30 

03 Blauwhuis  22-43 50-31 

04 Oldeboorn  22-37 56-38 

05 Aengwirden  22-30 43-44 

06 Dronrijp  22-29 38-41 

07 DTD  22-28 33-38 

08 St.Jacob  22-27 31-36 

09 Mildam  22-27 31-39 

10 Thor   22-27 43-59 

11 Terschelling  22-22 33-50 

12 Dokkum  22-7   25-67 

  

Promotie/degradatiewedstrijden: 

14-05-2000 Niekerk – Oldeboorn 1-3 

21-05-2000 Oldeboorn – Niekerk 1-1 
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