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Jaargang 52 nummer 18 

Fans eten te veel taart: bus gestrand 

In Wales zijn 50 voetbalfans gestrand op de weg terug van een 

voetbalwedstrijd, omdat ze te zwaar waren voor hun bus. Toen er een 

heuvel op gereden moest worden, kondigde de chauffeur aan dat de bus het 

niet meer trok en dat ze moesten stoppen. Hij ging een sterkere bus 

regelen. 

De fans reageerden verbaasd. "Volgens mij waren we helemaal niet te 

zwaar," verklaarde één van hen. "Hoewel we wel moeten toegeven dat we 

de taartjes die ze bij de wedstrijd verkochten, heel lekker vonden. Maar een 

bus moet toch wel 50 man kunnen vervoeren, ook al hadden we dan alle 

taartjes opgegeten." 

De wedstrijd die ze hadden bekeken, was Coventry-Cardiff. Hoe lang de 

50 rondbuikige fans op Caerphilly mountain hebben staan wachten op de 

vervangende bus, is niet bekend. 



  

 

Belangrijke datums 
Zaterdag 20 april 2013     opening nieuwe kantine  

 

Van de bestuurstafel 
Uitslag Carbidplofferij 

1
e
 prijs  nummer 336   Gerben Bouma 

2
e
 prijs  nummer 472  Lars Vink 

3
e
 prijs  nummer 487  Harm Oosterbaan 

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand mei 578  keer bezocht. Maar 

liefst 354 personen waren hier verantwoordelijk voor. De 

bezoekers kwamen uit behalve natuurlijk Nederland, 

België(2x),  Polen (1x), Duitsland (1x), Verenigde Staten 

(1x), Nederlandse Antillen (1x), Denemarken (1x), Nieuw 

Zeeland (1x) en Australië (7x).   
 

Vv Oldeboorn bedankt 
Bedankt voor de vele jaren van voetbal. 

Ik heb er veel van geleerd en heb erg genoten. Nu wil ik kijken hoe het is 

om op een ander niveau te voetballen, dus ga ik naar vv heerenveen. Ik 

hoop hier ook veel te leren en misschien kan ik dat gebruiken als ik ooit 

terugkom bij vv Oldeboorn. Ik wens jullie verder veel succes. 

groeten van Max Antonissen 

 

Spreuk van de week 
Toon nimmer eigen initiatief. 

Zijn er klachten, vertel het rond, maar….. 

Nimmer aan degeen die ze veroorzaakt. 
 

 

 

 
 



  

Nijs fan de fer- en nijbou fan’e 

klaaikeamers en kantine VVO. 
Wij kinne en binne los! Foarige wike tongersdei ha ik skille mei de 

gemeente en sprutsen mei de hear Van der Zouwen ús de boufergunning te 

ferleinen om’t dy sjoen de termyn ôfjûn wurde moast.Hij liet mij witte dat 

der noch in stikmennich stempeltsjes op drukt en wat hântekeningen set 

wurde moasten en dat de fergunning der dan oan komt. It kin wêze dat 

wylst ik dit stikje skriuw hij al bij Halbe yn’e brievebus leit. Wij ha in 

skerpe offerte fan DVK (De Vries Kozijnen) fan de Gerdyk foar de kesinen 

krigen. Siete tige tank! De opdracht ta leverjen giet de doar út. De 

technyske gegevens binne trochstjoerd nei ús tekenaar sadat dy no de 

wurktekeningen meitsje kin. Sadra wij dy ha kin it útrekkenjen fan de 

oantallen materialen dien 

wurde, it spul bestelle en dan kin it 

echte timmerjen begjinne. Ek Pieter 

P. hat net stilsitten. Der is in 

knappe priis foar de 

stielkonstruksje op pepier kaam. Dus 

Pieter kin los. Wa’t ôfrûne freed bij 

it karbidknallen west hat koe sjen dat 

der al omraak sloopt is. Der binne 

al meardere “leafhawwers” oan’t 

slopen en opromjen west neidat 

Jeen de Leeuw de nedige 

sagesneden dien hie. Johannes vdW 

wie ek oan’t slopen mar is der 

sneon útreind. It earste opbouwen is 

ek al yn gong set. De 

meterkastdoar (In nij kesyn en doar binne derfoar yn’t plak kaam) dy’t de 

fersekeraar der yn sette litten hat is ferhúze nei it kalkhok. De stroom yn 

datselde kalkhokje is al oanlein. Ek de wetterlieding derhinne sit al yn’e 

grûn. In grut part fan de binnendoar-kesinen is yn de grûnferve set. Hans 

Brandsma is dwaande om it elektrysk sa’t dat aanst yn de nije kantine komt 

op peier te setten. Om’t it sneon fan dat wiete waar wie is de solder fan de 

âlde kantine mar opromme. Harm hat der moaie ûntdekkingen dien, mar dat 

moat hij sels mar fertelle. Enne……. it trainingsfjild is moandei ynsjidde. It 

haadfjild folget noch. De Grontmij leit neffens de útfierder in bytsje efter op 

har skema, mar wij net!!! Wa’t al oan’t wrotten west is, derfoar tige tank. 

Mar…..der moat noch in soad barre ….en it giet oan’t no ta geweldich…. 

dus ha ik der it folste fertrouwen yn dat wij mei syn allen dit keunstje 

flikke. Haaije. 



  

 

Overzicht 
Het laatste overzicht van dit seizoen. Het EK Voetbal is reeds in alle 

hevigheid losgebarsten. De eerste nederlaag is helaas ook al binnen, en alle 

zeilen zullen moeten worden bijgezet om de volgende ronde te halen. 

Hopelijk gaat dit “volksvermaak” toch nog iets langer duren dan slechts 1 

weekje……Daarvoor heb ik alle “oranje onzin” niet van zolder gehaald om 

de boel wat op te pimpen….Het seizoen zit er voor de VV eindelijk ook op. 

Vrijdag j.l. werd als afsluiter de carbidplofferij nog georganiseerd, en 

daarna kon de deur op slot. Hierbij dan ook nog even een kort overzicht van 

de laatste strubbelingen van het afgelopen seizoen. Om te beginnen 

Oldeboorn F1. Deze ploeg verbaasde aan het slot van de competitie vriend 

en vijand door de laatste 3 wedstrijden toch nog even de volle winst te 

pakken. Read Swart en EBC werden o.a. nog even verslagen, en zo 

eindigden ze de voorjaarscompetitie toch nog met 10 punten uit 10 

wedstrijden op een verdienstelijke 4
e
 plaats. Het venijn zat ‘m duidelijk in 

de staart. Prima gedaan. Oldeboorn E1 heeft helaas de smaak van een 

overwinning in de voorjaarscompetitie niet mogen proeven. We houden het 

er gewoon op dat jullie waren ingedeeld in de poule des doods, en het 

helaas niet hebben gered. Na de zomer gewoon een nieuwe competitie en 

nieuwe kansen. No problem. Oldeboorn D1 is keurig bij de eerste 3 

geëindigd. In de laatste wedstrijd wisten ze ook nog even de 3 punten over 

de streep te trekken in Langweer (4-5).  16 punten uit 10 wedstrijden is een 

prima prestatie. Dit stemt ook hoopvol voor volgend seizoen. Oldeboorn 

C1 heeft helaas de laatste wedstrijd tegen Waskemeer niet meer gespeeld 

(afgelast). Met 12 punten uit 7 wedstrijden zijn ze verdienstelijk 

middenmoter geworden. Een iets mindere klassering dan voor de 

winterstop, maar over het gehele seizoen gekeken is het resultaat toch prima 

geweest. De senioren waren al iets langer met zomerreces. Hun resultaten 

stonden dan ook al vermeld in het vorige clubblad. Helaas geen 

kampioenen te noteren. Ons vlaggenschip heeft zich d.m.v. een Houdini act 

weten te redden in de 4
e
 Klasse, en mag komend seizoen waarschijnlijk 

weer op bezoek bij onze buren in Akkrum. Heeft Geert z’n onvervalste 

derby ook nog!!  Kortom een seizoen met wisselende resultaten waarin 

hopelijk het plezier wel de overhand heeft gehad. Hopelijk kan iedereen nu 

nog genieten van een mooie lange sportzomer, en zien we elkaar weer in 

het nieuwe seizoen. En dan nog even een hart onder de riem van onze 

jongens van Bert; “Voetbal is een momentopname. De perfecte ploeg van 

vandaag kan een paar dagen later een kwetsbare ploeg zijn”..…. Piet 



  

Eindstanden 

 
1 V en V'68 C1 8 7 0 1 21 45 15 

2 Waskemeer C1 7 5 0 2 15 40 14 

3 Oldeboorn C1 7 4 0 3 12 31 10 

4 De Sweach C1G 8 2 0 6 6 17 40 

5 RWF C2G 8 1 0 7 3 10 64 

 

1 DWP D1G 10 8 2 0 26 84 19 

2 Oudehaske D2 10 6 1 3 19 58 36 

3 Oldeboorn D1 10 5 1 4 16 47 43 

4 EBC/Delfstrahuizen D2 10 4 0 6 12 36 67 

5 Langweer D1G 9 3 2 4 11 33 36 

6 Udiros D2 9 0 0 9 0 20 77 

         

1 Tijnje E1 10 9 1 0 28 72 15 

2 Heerenveen E7G 10 8 1 1 25 73 20 

3 Heerenveense Boys E5 10 5 0 5 15 39 48 

4 Akkrum E3 10 4 0 6 12 33 47 

5 GAVC E3 10 3 0 7 9 22 49 

6 Oldeboorn E1 10 0 0 10 0 16 76 

 

1 Joure SC F6 9 8 1 0 25 26 9 

2 Read Swart F2 10 7 0 3 21 28 22 

3 Heerenveen F7G 9 5 1 3 16 33 17 

4 Oldeboorn F1G 10 3 1 6 10 16 22 

5 Akkrum F2 10 3 0 7 9 12 32 

6 EBC/Delfstrahuizen F2G 10 1 1 8 4 13 26 

 
1 MKV'29 1 24 19 1 4 58 84 34 

2 Renado 1 24 15 5 4 50 73 39 

3 Dronrijp 1 24 14 5 5 47 60 39 

4 Franeker SC 1 24 11 6 7 39 70 52 

5 Aengwirden 1 24 12 3 9 39 65 68         



  

6 Read Swart 1 24 10 6 8 36 44 45 

7 Nieuweschoot 1 24 8 4 12 28 57 60 

8 Irnsum 1 24 7 6 11 27 58 57 

9 Giethoorn 1 24 8 3 13 27 43 77 

10 Oldeboorn 1 24 7 4 13 25 35 65 

11 FFS 1 24 7 3 14 24 50 51 

12 Kraggenburg  1 24 6 6 12 24 45 67 

13 Robur 1 24 4 4 16 16 51 81 
 

 
1 Akkrum 3 20 17 2 1 53 99 23 0 

2 SWZ 5 20 15 3 2 48 10 33 0 

3 SWZ 4 20 12 3 5 39 62 37 0 

4 Oldeboorn 2 20 10 1 9 31 54 41 0 

5 Mildam 2 20 8 5 7 29 44 49 0 

6 Joure SC 3 20 9 2 9 29 61 67 0 

7 Blauwhuis 2 19 6 5 8 23 48 43 0 

8 Thor 2 20 6 2 12 20 48 66 0 

9 Frisia 6 20 6 2 12 20 43 92 0 

10 Bakhuizen 3 20 4 5 11 17 48 78 0 

11 Nicator 3 19 1 0 18 0 18 16 3 

 
1 Renado 4 22 19 2 1 59 81 17 0 

2 LSC 1890 6 20 17 0 3 51 100 42 0 

3 Oldeboorn 3 22 12 4 6 39 89 58 1 

4 Black Boys 2 19 11 3 5 35 85 47 1 

5 Akkrum 4 21 10 3 8 33 61 45 0 

6 Renado 3 22 7 4 11 25 51 87 0 

7 CAB 3 21 7 3 11 23 64 69 1 

8 Langweer 2 21 6 5 10 23 53 67 0 

9 Oosterlittens 3 22 6 3 13 21 49 87 0 

10 FFS 3 21 4 5 12 17 48 83 0 

11 FVC 5 21 4 4 13 15 54 91 1 

12 Lemmer 3 20 4 2 14 13 42 84 1 

 



  

1 SWZ 7 18 16 0 2 48 93 27 

2 Oldeboorn 4 18 14 0 4 42 63 34 

3 Joure SC 4 17 10 3 4 33 66 42 

4 GAVC 5 18 8 1 9 25 54 62 

5 FFS 4 18 7 3 8 24 43 46 

6 Aengwirden 4 18 6 4 8 22 37 36 

7 Irnsum 4 18 6 3 9 21 34 57 

8 Oldeholtpade 4 18 5 1 12 16 31 57 

9 RES 3 17 4 1 12 13 30 58 

10 CAB 4 18 3 4 11 13 34 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Jaaroverzicht van ut twadde! 
Het seizoen van het tweede is het beste te omschrijven als een 

Elfstedentocht. Jawel, een Elfstedentocht. Het was er een met hoge toppen 

en diepe dalen. Net als bij de Elfstedentocht lijkt de finish ver, ver weg. Zo 

was het ook bij het tweede. Laten we beginnen bij de start, in Leeuwarden 

op de Zwette. Thor 2 was de eerste tegenstander. Kenmerkend bij de start is 

het enthousiasme zonder dat je nog enig wedstrijdritme hebt. Het resultaat 

was dan ook een 2-1 nederlaag. De ijzers waren blijkbaar nog niet scherp 

genoeg. Net buiten Leeuwarden wordt het al wat beter, je raakt wat beter in 

de slag. Op dat moment tref je SWZ 4 uit Sneek. Ook deze wedstrijd werd 

verloren, met 2-3.  Het spel was goed, maar de overwinning werd helaas 

niet behaald. Eigenlijk is dat het zelfde met schaatsen. In het begin heb je 

het gevoel dat het heel aardig gaat, alleen zit je nog niet lekker in je ritme. 

We zijn al een mooi stukje onderweg en doen Sneek aan. En dan gebeurt 

hetgeen dat je niet wilt dat je overkomt: je schaatst in een wak. En dat 

midden in Sneek, jawel 13-0 aan de broek. Droge kleren aan en 

doorschaatsen, dat is het devies. Want je bent nog niet eens halverwege en 

de Bonkefeart is nog lang niet in zicht. We passeren IJlst, een klein dorpje 

net als Blauwhuis, heel toevallig onze volgende tegenstander. Kleine 

dorpjes moeten bij de Elfstedentocht zeker niet onderschat worden. Men 

denkt dat je er zo door heen bent, maar er zal maar een dorpsidioot aan het 

ijsvissen zijn waardoor je een heel stuk moet klunen. Zo hebben wij 

Blauwhuis onderschat. 1-2 verloren. Eenmaal buiten Ijlst komen we op het 

Slotermeer. Hier profiteren we van de fikse noorderwind die er waait! Zo 

vergaat het ons ook: 2-6 winst bij Nicator en de eerste 3 punten zijn binnen. 

Deze fikse noorderwind kan ook heel verraderlijk zijn. Door de snelheid 

zien we de scheuren in het ijs niet goed. BAM daar liggen we dan “mei de 

bek op it iis”. 0-3 verlies tegen Mildam. We zijn inmiddels in Sloten. We 

hebben 40 kilometer geschaatst en al heel wat nederlagen geleden. Maar net 

als bij de Elfstedentocht moet je door. En dat doen we ook. Bakhuizen uit, 

altijd lastig, zo ook voor de mannen van het tweede. Er wordt nipt 

gewonnen met 1-2. Dan door naar Stavoren. Goed in het ritme, het dieseltje 

komt aardig op gang. Dit resulteert in een prima overwinning op Frisia: 5-0. 

We krijgen het ritme aardig te pakken, mede door het zicht op de toren van 

Hindeloopen die verschrikkelijk veel lijkt op de toren van Boarn. Dit geeft 

ons het extra zetje in de rug. Hierdoor winnen we ook de volgende 

wedstrijd thuis tegen Joure met 3-1. Dan gaat het dus hartstikkene lekker, 

zou Foppe de Haan wel zeggen. De wedstrijd na Joure is thuis tegen Thor. 

We spelen goed en denken te gaan winnen. Het is net als bij de tocht, je 

rijdt over prachtige vaarten en sloten, spiegelglad ijs. En dan opeens schaats 

je tegen een idiote journalist van de Zwart Witten op en sta je met lege 



  

handen. De wedstrijd tegen Thor wordt dan ook nipt verloren met 0-1. We 

zijn nu halverwege de competitie en dan neem je rust. Zo ook met de 

Elfstedentocht. In Workum staat een lekkere pan snert met roggebrood 

klaar en kun je even de beentjes op tafel leggen. Zo gaat dat ook bij het 

tweede. De winterstop staat bomvol met feestjes en dergelijke. En vreemd 

genoeg is het ook nog kerst in die tijd. Je eet je dagelijks vol en drinkt bier 

als water. We beginnen laat, ergens in maart, weer aan de competitie. Het 

moet weer even wennen, de conditie is slecht en zo wordt de eerste 

wedstrijd na de winterstop verloren. Het wordt 3-1, uit tegen SWZ4. Maar 

we moeten door, na Workum komt Bolsward. We komen langzaam weer op 

gang, de beentjes worden weer warm en we komen weer in onze slag. 

Blauwhuis wordt met 0-1 geklopt, op mentaliteit. Richting Harlingen 

krijgen we te maken met een fikse sneeuwbui en harde wind, heel vervelend 

natuurlijk. Wat ook vervelend is, is onze volgende tegenstander: Nicator. 

We zijn veel beter en winnen met 5-0, tegen een zeer onsportief spelend 

Nicator. Eenmaal in Harlingen gauw stempelen en weer verder. Zo ging het 

ook met Mildam, de volgende tegenstander van ons. Hier tekenden we voor 

de overwinning en keerden met 3 punten weer naar huis 1-3. Na Harlingen 

gaat het als een speer. We kunnen Leeuwarden en de Bonkefeart ruiken en 

zitten lekker in onze slag. Via Franeker en Dokkum worden overwinningen 

behaald die er toe doen: 10-1 tegen Bakhuizen en 1-7 tegen Frisia. Maar het 

mooiste punt van de tocht is het passeren van Bartlehiem. Zo memorabel als 

het bruggetje van Bartlehiem, is ook het doelpunt dat Bart de Vreese maakt 

in de wedstrijd tegen SWZ 5 thuis. Wie denkt aan de Elfstedentocht, denkt 

aan het bruggetje bij Bartlehiem. Wie denkt aan het seizoen van Aldeboarn 

2, denkt aan het doelpunt van Bart de Vreese. Bart de Vreese staand op het 

bruggetje van Bartlehiem zou dus helemaal het einde zijn! We zijn het 

bruggetje inmiddels voor de tweede keer gepasseerd. En Leeuwarden is nu 

heel dicht bij. Maar de vermoeidheid slaat ook toe zo aan het einde van de 

tocht. We hebben er al een dikke 150 kilometer op zitten en dat begint door 

te werken in de beentjes. Zo is het ook met het tweede. Met de finish in 

zicht gaat het minder en minder. Akkrum wordt thuis nog op 0-0 gehouden, 

maar uit wordt er helaas verloren: 1-0. De allerlaatste kilometer moeten nu 

gedaan worden. We zijn al in Leeuwarden, doodop geen kracht meer over 

maar we willen die finish halen. Dat is weer vergelijkbaar met de laatste 

wedstrijd van het tweede: Niet om aan te zien, dramatisch voetbal en puur 

op wilskracht hebben we nog 3 keer weten te scoren. Helaas maakte Joure 

er twee meer:  5-3. En dan is het moment daar: het seizoen is afgelopen, de 

tocht is uitgereden. Het kruisje is binnen. Net als bij de Elfstedentocht 

overheerst een goed gevoel. Na een zwaar begin hebben we toch een goed 

seizoen gedraaid. Achteraf kunnen we stellen dat het spelen van een 

competitie met het 2
e
 bijna het zelfde is als het schaatsen van een 



  

Elfstedentocht. Het enige verschil is dat het authentieke “Kom op jongess” 

op het voetbalveld alleen door Meinie geroepen wordt, en dat het met de 

Elfstedentocht door duizenden mensen tegelijk wordt gedaan. Als laatste 

willen we Jelle-Jacob en Meinie bedanken voor dit prachtige seizoen! En 

natuurlijk Jan Berensen, die ons met zijn “vijf tegen vijf” partijtjes op 

vrijdagavond elke week weer heeft klaargestoomd voor de wedstrijd! 

Tot volgend seizoen! Arjen van der Bij en Johannes van der Wal 

 

Samenvatting van het tweede  

halfjaar Oldeboorn C1 
Na de winterstop moest Oldeboorn C1 het stellen zonder Jasper de Jong. 

Jasper is in de winterstop terug gegaan naar Gorredijk. Voor de 

voorjaarscompetitie hebben we nog geoefend tegen Gorredijk c2, het team 

van Jasper de Jong. Deze wedstrijd is door Oldeboorn met 5-2 gewonnen.  

In de winterstop is door Oldeboorn C1 bij de KNVB aangevraagd of ze ook 

in een andere competitie ingedeeld konden worden. Gelukkig heeft de 

KNVB ons nu ingedeeld dichter bij huis. We spelen nu tegen; De Sweach 

C1, RWF c2, Drachtster Boys C6, VenV’68 c1 en Waskemeer c1. Dus even 

geen wereld reizen naar de Zuid Westhoek van Friesland. Onbekende 

tegenstanders, een nieuwe uitdaging. Na enkele wedstrijden te hebben 

gespeeld waren er drie ploegen aan elkaar gewaagd te zijn; VenV’68 c1, 

Waskemeer c1, Oldeboorn c1. RWF c2, De Sweach c1 en Drachtster Boys 

c6 waren de wat mindere ploegen. Tegen de wat mindere ploegen heeft 

Oldeboorn c1 ook geen steken laten vallen. RWF c2 werd met 0-5 en 11-0 

verslagen, De Sweach c1 met 8-1 en 0-4, Drachtsters Boys c6 met 18-1. 

(terug wedstrijd niet gespeeld om dat Drachtster Boys uit competitie is 

gegaan) Tegen VenV ’68 c1 werd met 1-0 en met 3-5 verloren. Hierbij kan 

nog vermelden worden dat de laatste wedstrijd (3-5) door omstandigheden 

niet is uitgespeeld. Tegen Waskemeer c1 werd thuis met 3-0 verloren, de 

heen wedstrijd is niet meer gespeeld. In deze wedstrijden was Oldeboorn 

vaak wel gelijkwaardig maar miste het de scherpte om dit in doelpunten uit 

te drukken. Voor de stand van de ranglijst deed de wedstrijd er niet meer 

toe. Er is nog wel geprobeerd om de wedstrijd te spleen, helaas is dit door 

veld bezetting en te weinig spelers deze wedstrijd niet meer gespeeld. 

Oldeboorn c1 is geëindigd op de 3
e
 plaats in de voorjaarcompetitie achter 

kampioen Ven V’68 c1 en Waskemeer c1. De trainingsopkomst is goed. 

Over de ontwikkeling van mijn spelers ben ik redelijk tevreden.  

Hierbij wil ik de oudere spelers complimenteren over hoe ze met de jongere 

spelers omgaan.  

Niet te vergeten wil ik de D pupillen die meegespeeld hebben bedanken 

voor hun geweldige inzet. 



  

 

Als trainer kijk ik met gemengde gevoelens terug op de tweede seizoen 

helft. Het is niet zo verlopen zoals ik had gehoopt na de eerste seizoen helft. 

Mede door wat mindere bijkomstigheden ben ik gaan twijfelen over mijn 

toekomst als jeugdtrainer bij Oldeboorn. Na lang twijfelen heb ik 

halverwege april besloten om Oldeboorn te gaan verlaten als jeugdtrainer. 

Mijn motivatie liep terug en dat vind ik geen goeie uitgangspositie om 

volgend jaar door te gaan als jeugdtrainer bij Oldeboorn. Het leek mij beter 

om een nieuw gezicht voor de groep te plaatsen. Eind april begin mei heb ik 

gesolliciteerd als jeugdtrainer bij vv Mildam. Na enkele gesprekken te 

hebben gevoerd heeft vv Mildam laten weten mij als toekomstige 

jeugdtrainer te zien voor de D1 pupillen en C1 junioren. Rest mij nog de 

volgende personen te bedanken voor hun steun en inzet; Scheidsrechters; 

Jacob Stulp, Patrick Antonissen, Anno Huisman, Siete Veenstra. Leiders; 

Willy van den Brink en Egbert Reitsma. En natuurlijke alle ouders !! 

Ook langs deze weg wil ik het bestuur, jeugdbestuur, trainers en leiders van 

Oldeboorn bedanken voor de prettige samenwerking. Ondanks mijn vertrek 

laat ik Oldeboorn met een warm gevoel achter me. Ik wens de 

voetbalvereniging Oldeboorn dan ook veel succes de komende jaren. En 

wie weet tot een volgende keer ? Vriendelijke Groet, Bouwe Roodbergen 

 

Overzicht Topscoorders Boarnsterhim 
2000-2001    Mark Goeres vv Akkrum 13 doelpunten 

2001-2002    Michel de Vries vv Warga 18 doelpunten 

2002-2003    Cor Dijkstra vv Irnsum 16 doelpunten 

2003-2004    Alwin Wierstra vv GAVC 22 doelpunten 

2004-2005    Reinder Veenstra vv Warga 18 doelpunten 

2005-2006    Aldwin Wierstra vv GAVC 27 doelpunten 

2006-2007    Alwin Wierstra vv GAVC 25 doelpunten 

2007-2008    Eric Mulder/Tsjerk Akkerman vv Oldeboorn 12 doelpunten 

2008-2009    Niek Roorda vv Akkrum 15 doelpunten 

2009-2010    Niek Roorda vv Akkrum 18 doelpunten 

2010-2011    Klaas Hartmans vv Oldeboorn 14 doelpunten 

2011-2012    Julius Huistra Irnsum 22 doelpunten    

 
Het is simpel: voetbal is elf tegen elf en dan staat er niemand vrij.  

 

Zolang er succes wordt geboekt, is ieder systeem goed. 

 



  

 

Uit onze geschiedenis (34) 
Vaandel 

De net een jaar oude vereniging laat er geen gras over groeien en er wordt 

een aktie op touw gezet voor een vaandel. Op 5 augustus 1924 krijgt de 

voetbal vereniging O.V.C. II vergunning van de gemeente Utingeradeel 

voor een lijstkollecte voor de aankoop van een vaandel. Er staan 124 

intekenaren op de lijst, die gezamenlijk f 48,55 hebben gegeven.  

 

Sportdag 
De nog kleine vereniging is zeer actief in deze eerste jaren en samen met 

gymnastiekvereniging Hercules werden er sportdagen georganiseerd op 

zaterdag 12 en zondag 13 september 1925. In het uitgebreide financiële 

verslag van penningmeester M.S. Wieringa, wordt hercules nog aangeduid 

als G.V. Hercules & Korfbalclub. Het moet een voor die tijd een groots 

evenement zijn geweest, want de totale afrekening geeft een bedrag van 

f164,04. De gemaakte uitgaven zijn gelukkig wat lager en zo kunnen beide 

verenigingen elk f17,93 ontvangen. 

 

Eerste competitiewedstrijd: 

5 oktober 1924 S.M.O. – Oldeboorn 1-1 

  

Opstelling: 

Doel: Wiebe de With 

Achter: Marcus Wieringa en Hendrik de Jong 

Midden: Geert Veltman, Piet v/d Feer en Jelle Veltman 

Voor: Dirk Zwagerman, Jacobus de Vries, Ruurd v/d Sluis, Jan ter Haar en 

Lucas v/d Heide 

 

Eindstand 1924-1925 onbekend 

Clubs in de 2
e
 klasse 

1 Joure 2 (kampioen) 

2 J.V.V. 

3 O.V.C. 

Verder nog in deze competitie: S.M.O en L.V.V. 2 

 

 

In het vorige clubblad stond Kobus Wagenaar vermeld in het Fries 

elftal. Sjieuwe gaf echter aan dat dit Chris Wagenaar moest zijn.  

Bij deze is deze fout van mijn kant weer hersteld. 



  

 

 
 

De Sweach C1G-Aldeboorn C1 
Woensdagavond moesten wij tegen de Sweach voetballen. We gingen om 6 

uur met de auto richting beetsterzwaag. We hadden een paar mensen bij ons 

die niet mee konden doen en voor die hadden we 4 goede D’s als 

vervangers meegenomen. Om half 7 waren we er en kregen we van Bouwe 

de opstelling, de opstelling was als volgt: 

keeper: Nick 

Rechts achter: Karst   Centraal achter: Max   voorstopper: Floris                

Linksachter: Wolter 

Rechts mid: Rinze             midmid: Johannes                 linksmid: Tjitze 

Rechtsvoor: Anouk                  spits: Sietse                     linksvoor: Wiemer 

Wissel: Ids  

 

Daarna begonnen we met de warming-up, Om 7 uur kwam de 

scheidsrechter het veld op en konden we beginnen. Wij namen de aftrap en 

zochten meteen de aanval, helaas konden we niet voor zodanig gevaar 

zorgen dat het een doelpunt opleverde. Sietse schoot 2 keer mis en ook 1 

schot van Tjitze ging er niet in. De Sweach had een paar hele kleine kansjes 

maar die waren allemaal een makkelijke prooi voor onze keeper. In de 2
e
 

helft werd Tjitze eruit gehaald en kwam Ids erin. in de 2
e
 helft werd het spel 

wat beter bij ons en creëerden we meer kansen. Dat resulteerde in een goal 

van Sietse: blunder keeper. Het stond 1-0. Daarna kregen we weer een kans 

en ook die ging erin: deze keer was het Max die scoorde: tikt de bal langs 

de uitlopende keeper: 2-0. De Sweach had in de 2
e
 helft niet zoveel te 

vertellen en dat bracht ons ook nog in staat de 3-0 en de 4-0 te maken. De 

3-0 weet ik niet meer en de 4-0 was een prachtige actie van sietse die de 

verdedigers het nakijken liet en hem rustig langs de keeper schoof. Er had 

ook nog een penalty moeten komen voor ons maar die kwam er helaas niet. 

De Sweach had nog 1 goede kans. Een mooi schot vanaf de middenlijn 

werd prachtig door onze keeper gepakt. Toen was de wedstrijd afgelopen en 

gingen we met een redelijk tevreden gevoel naar huis. Het spel was niet 

altijd even goed maar gelukkig hebben we gewonnen. Zaterdag hebben we 

vrij en die week daarna spelen we thuis tegen RWF C1G. Wiemer Dekker 



  

 

 

Oldeboorn C1 wint voor tweede maal Leenbakker toernooi 
 

Op donderdag 7 juni heeft Oldeboorn C1 deelgenomen aan het 21
e
 

Leenbakker toernooi te Drachten. Het toernooi wordt jaarlijks 

georganiseerd door vv ONB. Vorig jaar wist Oldeboorn C1 dit toernooi te 

winnen. Om 17:30 vertrokken we vanaf het sportveld richting Drachten. 

Volgens het schema moesten we om 18:30 de eerste wedstrijd spelen. 

Helaas bleek bij aankomst het speelschema veranderd te zijn omdat er 

enkele ploegen hadden afgezegd. ONB C3 en SV Marum C3 waren niet 

aanwezig. Jammer voor de organisatie. Zo bleven er drie ploegen over in 

poule. 

Leeuwarder Zwaluwen C3 

ONB C3 

Oldeboorn C1. 

Deze drie ploegen moesten in een onderlinge competitie uitmaken wie er 

kampioen zou worden. Om 18:30 moesten we aantreden tegen ONB C4. 

Deze ploeg had hiervoor ook al een wedstrijd gespeeld tegen Leeuwarder 

Zwaluwen C3. Gezien het spelniveau van die wedstrijd mocht het geen 

probleem worden voor Oldeboorn C1. 

Oldeboorn C1 startte in de volgende opstelling; 

Nick Bangma 

Karst Brak  Corne Schukken Wolter Brak 

Floris Crone 

Sietse v.d. Brink Max Antonissen Johannes Lolkama 

Gerrit Hofstra  Hessel Stulp  Wiemer Dekker 

Wissel; Jelle Reitsma 

 

We speelden 20 minuten zonder van speelhelft te wisselen. Direct na de 

aftrap was het Oldeboorn C1 wat het initiatief nam. Na drie minuten spelen 

was het raak, Sietse v.d. Brink schoot vanaf de zestien meterlijn de bal 

achter de doelman van ONB. Na al vele kansen om zeep te hebben 

geholpen werd het 0-2 uit een corner. De corner werd door vele spelers 

gemist, waarna Max Antonissen de bal uit een mêlee van spelers van 

dichtbij intikte. Na 10 minuten werd Johannes Lolkama vervangen door 

Jelle Reitsma. Jelle stond nog maar koud in het veld of hij had zijn afscheid 

kunnen vieren met een doelpunt. Helaas zijn afstand schot kwam net iets te 

kort. ONB had weinig in te brengen en mocht van geluk spreken dat 

Oldeboorn zich bijna moeiteloos aanpaste aan het niveau van de 

tegenstander. Halverwege de wedstrijd bracht Sietse v.d. Brink na een solo 



  

de stand op 0-3. Enkele minuten later scoorde Hessel Stulp beheerst uit een 

diepte pass van Max Antonissen de 0-4. Dit was tevens de eindstand. 

 

Na een kleine 5 minuten pauze moest Oldeboorn aantreden tegen 

Leeuwarder Zwaluwen C3. Opstelling; Oldeboorn C1 

Nick Bangma 

Jelle Reitsma  Corne Schukken Wolter Brak 

Floris Crone 

Karst Brak  Max Antonissen Johannes Lolkama 

Gerrit Hofstra  Hessel Stulp  Wiemer Dekker 

Wissel; Sietse v.d. Brink 

 

Om 19:00 uur begon de wedstrijd. Al snel bleek dat ook Oldeboorn hier de 

bovenliggende partij was. Na bijna 8 minuten spelen kwam Oldeboorn 

eindelijk op een 1-0 voorsprong. Het was Max Antonissen die zich knap 

vrij draaide en vanaf de zestien meterlijn de bal beheerst in het doel schoot. 

Na tien minuten spelen kwam Sietse v.d. Brink in het veld voor Max 

Antonissen. De aanvallen van Leeuwarder Zwaluwen C3 werden door de 

verdedigers Jelle Reitsma, Corne Schukken, Wolter Brak en Floris Crone 

vroeg tijdig in de kiem gesmoord zodat keeper Nick Bangma weinig had te 

duchten. Na 15 minuten spelen kwam de bevrijdende tweede treffer van de 

voet van Hessel Stulp. Het was Sietse v.d. Brink die met een goeie diepte 

pass Hessel Stulp de vrije doorgang gaf richting doel. Hessel koos netjes 

een hoek uit en de wedstrijd was beslist. Eind uitslag Oldeboorn C1 – 

Leeuwarder Zwaluwen C3 2-0. Na een half uur pauze op herhaling tegen 

ONB C4. In de pauze proberen de spelers er op te attenderen dat ze via de 

vleugels moeten aanvallen om meer ruimte te krijgen voor de goal. Nu maar 

hopen dat ze er iets meedoen ?  Om 19:45 uur de wedstrijd en wel in de 

volgende opstelling Oldeboorn C1; 

Nick Bangma 

Jelle Reitsma  Corne Schukken Karst Brak 

Floris Crone 

Sietse v.d. Brink Max Antonissen Johannes Lolkama 

Gerrit Hofstra  Hessel Stulp  Wiemer Dekker 

Wissel; Wolter Brak 

 

Deze wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. Na 10 minuten spelen was het 

Johannes Lolkama die een aanval via Gerrit Hofstra en Hessel Stulp 

schitterend afrondde. Hier vooraf waren reeds vele kansen om zeep 

geholpen. Gerrit Hofstra werd na 10 minuten vervangen door Wolter Brak. 

Oldeboorn C1 speelde slordig en teveel door het centrum. ONB kreeg zelfs 

kansen en ging op zoek naar de gelijkmaker. Maar gelukkig heeft 



  

Oldeboorn altijd nog een betrouwbare sluitpost Nick Bangma. Na de 1-0 

duurde het vrij lang voor de 2-0 werd gescoord. Het was Sietse v.d. Brink 

die na een diepte pass van Max Antonissen de bal beheerst langs de keeper 

schoot. Een wedstrijd om gauw te vergeten. 

In de 5 minuten pauze voor de volgende wedstrijd tegen Leeuwarder 

Zwaluwen C3 de jongens er op geattendeerd dat het deze wedstrijd 

beduidend beter moest omdat Leeuwarder Zwaluwen de kansen die ONB 

kreeg wel zal benutten.  

Opstelling Oldeboorn; 

 Nick Bangma 

Jelle Reitsma  Floris Crone  Karst Brak 

Johannes Lolkama 

Sietse v.d. Brink Max Antonissen Johannes Lolkama 

Gerrit Hofstra  Corne Schukken Wiemer Dekker 

Wissel; Hessel Stulp 

 

Deze wedstrijd werd vrij eenvoudig gewonnen met 4-0. Oldeboorn speelde 

de beste wedstrijd van het toernooi. De posities werden  meer gehouden en 

er werd vroeg tijdig druk gezet op de tegenstander. In de achterhoede 

werden weinig of geen kansen weggegeven. Het was Max Antonissen die 

met een schot vanaf de zestien meterlijn de 1-0 aantekende. 

Enkele minuten erna was het spits Corne Schukken die zijn eigen rebound 

mocht binnen schieten nadat de keeper in eerste instantie zijn schot niet 

klemvast had 2-0. Na tien minuten werd de moe gestreden Wiemer Dekker 

vervangen door Hessel Stulp. Hessel stond nog maar net in het veld of hij 

ronde een mooie voorzet van Max Antonissen netjes af. Enkele minuten 

later zette hij met een diepte pass Corne Schukken vrij voor de keeper. In 

eerste instantie wist de keeper het schot van Corne nog te keren waarna 

Sietse v.d. Brink de rebound in schoot. Hierna floot de scheidsrechter de 

wedstrijd af en was het duidelijk dat Oldeboorn C1 de kampioen was met 

12 punten uit 4 wedstrijden en een doelsaldo van 12 voor en 0 tegen. 

 

Direct na de laatste wedstrijd wachtte trainer/coach Bouwe Roodbergen nog 

een aangename verrassing. Onder het toeziend oog van meerdere 

meegereisde ouders en ander publiek werd Bouwe Roodbergen door de 

spelersgroep bedankt voor de plezierige samenwerking de afgelopen twee 

jaar. Bouwe Roodbergen ontving een mooi bierpakket met daarbij een 

prachtig boek van trainer Foppe de Haan.  

Op zijn beurt bedankte Bouwe weer zijn spelersgroep voor hun inzet en de 

leuke samenwerking tevens wenste hij de spelers in hun verdere loopbaan 

veel succes. 



  

Ook liet Bouwe weten een goed en warmgevoel over te houden aan de 

periode bij Oldeboorn. 

 

 Na deze verrassing op weg naar de prijs uitreiking voor de kantine van vv 

ONB. Hier mocht aanvoerder Floris Crone een grote beker en vaantjes in 

ontvangst nemen.  Om plusminus 9:15 werd de thuisreis naar Oldeboorn 

aanvaard. Trainer / Coach  Bouwe Roodbergen 

 

Aldeboarn D1-AkkrumD1 
Sorry ik ben een beetje laat maar wij moestten 

8 maart tegen akkrum voetballen. Mijn vader moest  

naar het koor maar hij is toch nog gekomen.Wij hebben tegen 

Akkrum 5-2 verloren eerst stond het 1-0 voor hun toen maakte Tjitze de 1-1 

Toen stond het 2-1 voor hun later had Anouk nog een gescoord toen 

Stond het 2-2  en in de tweede helft hebben hun nog drie keer gescoord. 

Gr. Rinse Tijsma 

 

Wij moesten zaterdag 3 maart tegen Blue Boys D1 dat was een 

oefenwedstrijd de eerste wedstrijd van het seizoen Tjitze scoorde de 1-0 ik 

maakte de 2-0 Jurrit de 3-0  toen scoorde Blue Boys  3-1, toen schoorde  

Anouk 4-1 en nog eens Anouk  5-1 Gerben maakte de 6-1  Tjitze, scoorde 

de 7-1 en Blue Boys schoorde er nog twee  7-2, 7-3 Gerben maakte de 8-3 

toen Blue Boys weer  8-4, Gerben maakte de laatste 9-4 

Groetjes Rik van Santen 

 

Verslag Oldeboorn D1 – Oudehaske 
Wij hebben tegen Oudehaske gespeeld en het was een hele spannende 

wedstrijd De eerste helft stond het 

0-0   op de helft van de 2
e  

helft scoorden hun 1 – 0 , toen vroegen we aan de 

scheids hoelang we nog moesten 

de scheids zei 3 min. Toen kreeg ik de bal en gaf diep op Anouk en Anouk 

schoot hem in de verre hoek 

1 – 1.  Het kon ook wel 10-10 worden we hadden alle twee heel veel kansen 

Maar we verprutsten de kansen ook weer  

GROETJES TJITZE BRANDSMA      

 

Degradatievoetbal is ook best leuk, al heeft het niks met voetbal te maken. 

 

Natuurlijk is een wedstrijd winnen niet alles. Het is het enige. 

 



  

 

Geen verslag ontvangen 
We hebben de eerste seizoenshelft gehad en blikken even terug. Er werden 

in totaal 81 wedstrijden gespeeld (competitie). Over deze wedstrijden werd 

55x een verslag geschreven. Hieronder staat per elftal wie de beste 

schrijvers en wie de slechtste zijn.  

D-pupillen 20 wedstrijden   16 verslagen 

F-pupillen 20 wedstrijden  14 verslagen 

E-pupillen 20 wedstrijden  10 verslagen 

C-junioren 16 wedstrijden  8 verslagen 

Eerste  24 wedstrijden  13 verslagen 

Vierde   18 wedstrijden  8 verslagen 

Tweede  20 wedstrijden  7 verslagen 

Derde  20 wedstrijden  3 verslagen 

De jeugd doet het prima daar kunnen de senioren nog wat van leren. 

Hopelijk krijgen we volgend seizoen veel meer verslagen binnen want het 

blijkt toch leuk om te lezen 

  

Twee Rotterdamse jochies zijn in de buurt van de Kuip met een bal op de 

stoep aan het spelen. Plotseling schiet aan de andere kant van de straat 

een pitbull-terriër los van zijn baasje, en brullend schiet het beest met lijn 

en al de straat over, recht op het jochie af dat de bal heeft. 

Het andere jochie bedenkt zich geen moment, springt, grijpt het eind van 

de lijn en haakt 't bliksemsnel achter een paal. Daardoor wordt, vlak 

voordat het beest zijn tanden in zijn vriendje kan zetten, de lijn met een 

schok strakgetrokken, waardoor de hond zijn nekt breekt en sterft. 

Toevallig is een Rotterdamse journalist getuige van het voorval. Hij snelt 

op de jonge redder af en roept: "Dat was geweldig! Jij bent een held! 

Vind je 't goed als ik er een stukje over schrijf?" 

"Mij best," antwoordt het jochie.De journalist grist zijn notitieblok en pen 

tevoorschijn en schrijft hardop: "Jonge...Feyenoord-fan...redt 

vriendje...uit klauwen van moordzuchtig beest...-" 

"Maar ik ben helemaal geen Feyenoord-fan," onderbreekt het jochie 

hem. 

"O, excuus," zegt de journalist. Hij haalt er een streep door, en verbetert: 

"Jonge Sparta-fan...voorkomt afgrijselijke aanval...door dolle hond...-" 

"Maar ik ben ook geen Sparta-fan," onderbreekt het jochie hem weer. 

"O, wat ben je dan?" vraagt de journalist, "Excelsior?" 

"Ajax," antwoordt het jochie. 

Waarop de journalist neerschrijft: "Lafhartige...Ajax-

hooligan...vermoordt...weerloos...hondje". 



  .  



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
Postbus 63 8490 AB Akkrum 
Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
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