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Jaargang 53 nummer 1 

 

Verrassende uitslag urinetest Argentinië in 1978 

Argentinië speelde de WK-finale van 1978 met minstens één zwangere 

vrouw in het elftal. Dat bleek na urinetesten na afloop van de wedstrijd 

tegen Nederland, die met 3-1 werd gewonnen. 

 

Simon Kuper schreef in zijn boek 'Voetbal als oorlog': "Na de finale bleek 

uit een van de urinemonsters dat een van de spelers zwanger was." 

 

Argentinië is hiermee de eerste die een vrouw een WK-finale liet spelen. 

Of het had de primeur als eerste onbeschaamd te hebben gerommeld met 

de urinetesten - dat kan natuurlijk ook. 



  

 

Kopij inleveren voor  25 september 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 26 oktober    ledenvergadering 

Zaterdag 20 april 2013     opening nieuwe kantine  

 

Van de bestuurstafel 
… en voor je het weet is de zomervakantie weer voorbij en begint de 

voetballerij. Het eerste heeft voor de Gondelvaart al drie bekerwedstrijden 

gespeeld. De overige teams komen in de loop van september  in actie. Dit 

seizoen hebben we in plaats van vier maar drie seniorenteams kunnen 

inschrijven. Het aantal jeugdteams blijft gelukkig gelijk. 

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de aanmelding van vrijwilligers 

om Moeke de Bruin te helpen bij de Gondelvaart tegen valt. Vorig jaar 

heeft deze actie de club € 1.000 opgeleverd. Dat zal 

dit jaar beduidend minder zijn.  Het is al vaker 

gezegd: een kleine club als VV Oldeboorn kan 

niet zonder vrijwilligers. De club is van ons 

allemaal en niet “het feestje”  van het bestuur. 

We moeten het met zijn allen doen! Dit geldt 

evenzeer voor de nieuwbouw /verbouw kleedgelegenheid en kantine. 

Overigens is daar onder aanvoering van Haaije al een flinke stap gezet. En 

veel leden hebben tijdens de extra ledenvergadering aangegeven te willen 

helpen, dus dat moet goed komen.  In één van de laatste nummers van het 

clubblad is vermeld, dat met de volgende ledenvergadering twee bestuurs-

leden aftredend en niet herkiesbaar zijn. Dit zijn Harke Hartmans, met als 

portefeuille sporttechnische zaken en Halbe van der Wal, secretariaat en 

wedstrijd-zaken. Deze vacatures moeten worden ingevuld door nieuwe 

krachten. Gebeurt dit niet, dan is het niet onmogelijk dat andere bestuurs-

leden daar consequenties aan zullen verbinden. Nog ter verduidelijking: je 

hoeft niet bang te zijn voor ellenlange bestuursvergaderingen. Het bestuur 

vergadert kort en zakelijk. Elk bestuurslid heeft zijn (haar) eigen taak en 

verantwoordelijkheid. Wil je meer weten over de vacante bestuursfuncties, 

neem dan contact op met de vertrekkende bestuursleden.  Graag willen we 

op volgende algemene ledenvergadering jou als nieuw bestuurslid 

voorstellen!  En die eerstvolgende ledenvergadering is:  

                      vrijdag 26 oktober 2012 om 21.00 uur in de kantine 



  

 

 
 

 

Wedstrijdverslagen 
Heren leiders, de verslagen van de wedstrijden moeten worden gestuurd 

naar zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Jelco Meijer Derde 2 

Wietse Huisman Wzn Eerste 1 

Jorrit Zandberg Eerste 1 

Pieter Poepjes Derde 1 

Robert van Steinvoorn Derde 1 

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand augustus 396  keer bezocht. 

Maar liefst 265 personen waren hier verantwoordelijk voor. 

De bezoekers kwamen uit behalve natuurlijk Nederland, 

België(3x),  Duitsland (4x), Luxemburg (1x), (en Indonesië 

(1x). Uit Nederland was de top 10: 

Grou  101 

Akkrum 55 

Leeuwarden 37 

Heerenveen 24 

Drachten 16 

Amsterdam 14 

Gorredijk 10 

Rotterdam 10 

Groningen 9 

Sneek  8    
 

 

Geen sport is slechter voor de schenen dan voetbal, afgezien 

natuurlijk van bridge. 



  

 

Overzicht 
Voetbalvrienden en uiteraard ook vele vriendinnen, het nieuwe 

voetbalseizoen is weer begonnen. Of je het nu wel of niet leuk vindt, de 

afgelopen weken zijn we al weer aardig opgewarmd met de nodige 

wedstrijden. Na een zeer teleurstellend EK, lijkt de nieuwe bondscoach een 

verjongingskuur te gaan doorvoeren. Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan 

met wisselende resultaten. Tegen Turkije werd met kunst en vliegwerk een 

2-0 overwinning behaald. Dit resultaat was ook mede te danken aan een 

tomeloze inzet, welke we op het EK wel enigszins hebben gemist. San 

Marco blijkt in Heerenveen plotseling ook een “opbouwtrainer” te zijn. Dit 

misschien wel tegen wil en dank, maar waar een bakkie leut op een 

maandagochtend al niet goed voor is…. Na enkele kritische “noten” van de 

maestro, schijnen ook daar de neuzen weer dezelfde richting op te staan. Nu 

zal een ieder denken, vanwaar dit “geleuter intro”, maar beide situaties kan 

men ook een beetje reflecteren op ons vlaggenschip. Trainer Geert en leider 

Wieger hebben ook een verjongingskuur moeten doorvoeren dit seizoen 

(deels vorig seizoen al ingezet uiteraard),dit zal dan waarschijnlijk ook weer 

leiden tot wisselende resultaten (hetgeen met een jonge ploeg geen schande 

is uiteraard) en ook hier is al even “met elkaar gesproken onder het genot 

van”…….Of de neuzen nu dan ook weer in dezelfde richting  staan zal 

hopelijk komende zondag al blijken. Dan staat namelijk gelijk de 

onvervalste derby thuis om 14.00 u. tegen Akkrum op het programma.  Het 

seizoen is voor dit selecte gezelschap niet bijster goed begonnen. De 3 

bekerwedstrijden leverden slechts 1 gelijkspel op, en de competitiestart 

heeft tot op heden nog geen punten opgeleverd. In de thuiswedstrijd op 2 

september tegen ODV heeft men getracht het “alcoholische zweet” van de 

feesten eruit te spelen, maar helaas was ODV met 1-2 net te sterk. Enkele 

abritrale dwalingen en een doelnet waar misschien wel een walvis doorheen 

kon, waren o.a. de oorzaak dat Oldeboorn deze wedstrijd ten onrechte ten 

onder ging. Het veldspel van het jonge team geeft mijns inziens wel 

vertrouwen voor de nabije toekomst. Helaas ging men afgelopen zondag 

weer kopje onder. Nu was Renado met 3-0 duidelijk te sterk. Alle reden dus 

om komende zondag eens flink uit te halen in de enige echte derby !!! Een 

week later alweer een wedstrijd waar het Boarnster publiek niet mag 

ontbreken. Gastheer is dan nl. Gorredijk. Aanvang eveneens 14.00 u. op 

sportpark Kortezwaag. Succes jongens. Oldeboorn 2 heeft de eerste 

uitwedstrijd tegen Drachten 4 met 4-0 verloren. Men was niet opgewassen 

tegen de routine waaruit dit elftal grotendeels bestond. Geen schande, maar 

komende zondag in Nieuweschoot wel proberen een positief resultaat te 

halen, anders loopt men weer, net als vorig seizoen, gelijk in het begin van 



  

het seizoen alweer achter de feiten aan. Op zondag 23 september komt 

Jubbega 3 op bezoek, en dan ga ik er zeker vanuit dat de 3 punten in 

Aldeboarn blijven (al was het alleen maar om Jan Mulder een klein beetje te 

pesten…….). Oldeboorn 3 is met ingang van dit seizoen het 

“veteranenelftal”. Na jarenlang met 4 elftallen te hebben gestreden, is dit 

seizoen helaas voor Oldeboorn 4 het doek gevallen…..Voor 31 augustus 

zijn er zodoende nog enkele oude vedettes getransfereerd naar het 3
e
, zodat 

men nu over een bredere selectie beschikt. Ik verwacht dit seizoen toch wel 

een evenaring van het resultaat van vorig seizoen, en wie weet, zit er 

misschien nog wel meer in…..De eerste wedstrijd werd nipt met 3-4 

gewonnen in Leeuwarden bij Nicator 3. Komende zondag speelt men om 

10.30 u. in Sneek tegen SWZ 5. Dit wordt gelijk al een hele lastige 

wedstrijd, hoewel je het in de stad soms nooit weet. Het kan dit seizoen wel 

een heel andere ploeg zijn dan vorig seizoen, toen men als 2
e
 eindigde in de 

competitie bij Oldeboorn 2. Met de huidige selectie moet de bondscoach 

van het 3
e
 wel een sterk team uit de hoge hoed kunnen toveren (en 

eventueel vrijdagavond gelijk maar weer een bespreking organiseren en de 

tegenstander goed analyseren in de kantine onder het genot van…en wie 

weet!!). SWZ here we come!!!  Een week later mogen ze dan in het 

Boarnster Anne Nijdam Stadion de strijd aanbinden met de jongens uit het 

Abe Lenstra Stadion, nl. Heerenveen 6. Na 23 september 9 punten? 

Oldeboorn C1 gaat komende zaterdag de competitie van start met een thuis 

wedstrijd tegen ST Donkerbroek/Makkinga Combinatie C. Aanvang 11.00 

u. Een week later reizen ook zij naar Gorredijk om daar om 10.30 u. te 

spelen tegen Gorredijk C2. Onze D-pupillen, E-pupillen en F-pupillen 

schijnen eind september pas met de competitie te beginnen. Een wel erg 

lange zomerstop lijkt me, en voor je het weet staat koning winter weer voor 

de deur…..Alle teams veel succes en vooral veel plezier en denk erom; 

“Voetbal doe je niet alleen met de bal, maar ook met je ogen” Piet 

 

Uit onze voetbalgeschiedenis (35) 
MKV – Oldeboorn 1 december 1958 

Voor de rust speelden MKV en Oldeboorn een aardige gelijkopgaande 

wedstrijd, die echter door enige incidenten in de tweede helft werd ontsierd. 

Voor rust was de thuisclub iets gevaarlijker, maar dat leverde echter geen 

treffers op. Na de hervatting ontstond er al spoedig onenigheid onder de 

spelers van Oldeboorn. De ruzie liep zo hoog op, dat op een gegeven 

moment de Oldeboorn-keeper het veld verliet. MKV maakte daar een goed 

gebruik van door toedoen van Nijdam, die maar in een verlaten doel 

behoefde te koppen (1-0). Toen gaf ook de rechtsback er de brui aan en 



  

zocht de kleedkamer op. Pas nadat Pragt er 2-0 van gemaakt had, verscheen 

het tweetal weer op het toneel, hetgeen uiteraard door de aanvoerder van de 

bezoekers niet op prijs werd gesteld. Iemand uit het publiek poogde toen de 

overige negen tot het staken van de strijd te bewegen, hetgeen hem 

overigens niet gelukte. De aardigheid was er toen af en het spelen van de 

resterende tijd was louter nog een formaliteit. 

 

Eindstand 1958-1959 4
e
 klasse A 

01 MKV, 29  16-24 55-20 

02 CAB  16-19 41-30 

03 Black Boys  16-17 28-26 

04 Friso  16-16 29-28 

05 Freno  16-15 30-35 

06 Oldeboorn  16-15 29-35 

07 Bakhuizen  16-14 32-40 

08 Udiros  16-13 25-42 

09 Nieuweschoot  16-11 30-43 

 

Hallo Jan, 

Hierbij stuur ik jouw een stukje uit de L.C.. 

Heb jij nog aanvullende info? Bijvoorbeeld, 

 

1)       wie waren de 2 spelers die eruit werden gestuurd 

2)       wie was aanvoerder 

3)       wat was de opstelling of welke spelers deden toen mee 

4)       wie was degene uit het publiek   

 

Hallo Harm 

Eens zei een supporter van "toen": je hebt historie geschreven. En voor 

zover mij bekend is deze wedstrijd voor de club inderdaad een histories feit 

gebleven. Harm, zelfs na 52 jaar staat deze gebeurtenis nog helder op mijn 

netvlies. Ik kan je dan ook alle informatie over die wedstrijd verstrekken. 

Maar daar moet ik even wat meer tijd voor nemen. Je hoort nog van me. 

Groet, Jan de Vries, keeper in de wedstrijd MKV-Aldeboarn  30 nov. 1958. 

 

Vraag 1. 

In mijn mail van 28 0ktober vond je reeds een gedeeltelijk antwoord op 

vraag1. In het stuk van de Leeuwarder courant werd melding gemaakt dat 

de Oldeboorn keeper het veld verliet. Dat was ik dus! Ik was toen 18 jaar, 

speelde al voor het derde seizoen in het eerste, en kreeg heel veel kritiek 

over me heen van Roel Wuite. Tijdens de wedstrijden wel te verstaan. Ook 

als ik in zijn ogen niet goed anticipeerde op door hemzelf gemaakte fouten. 



  

In mijn eigen verslag van de wedstrijd tegen MKV kom ik de volgende 

zinsneden tegen. Deze wedstrijd zal me waarschijnlijk mijn hele leven 

bijblijven. Vandaag heb ik de knoop doorgehakt. Nadat Roel de zoveelste 

nare opmerking naar mijn hoofd had geslingerd en ik hem daarvoor nog had 

gewaarschuwd, heb ik de wedstrijd verlaten. Dat was ongeveer na 20 

minuten in de tweede helft. De andere speler die toen ook met mij de 

wedstrijd verliet was Marten Meester. Uit solidariteit. In een ander 

krantenartikel wordt hiervan ook melding gemaakt. 

Vraag 2. 

Aanvoerder was in die tijd Bauke Stremler. 

Vraag 3. 

De opstelling in de wedstrijd MKV – Oldeboorn op zondag 30 november 

1958 

Doel: Jan de Vries, 

Achter: Berend Smits en Roel Wuite, 

Midden: Marten Meester, Bauke Stremler en Reinder Bantema 

Voor: Fokke Eisinga, Piet Goerres, Hein Piersma, Roel Castelein en Arie 

Castelein. 

Vraag 4. 

Dat waren Hein Knol, oud keeper eerste elftal en Gabe Rodenburg, oud 

keeper tweede elftal. Knol en Rodenburg hebben geprobeerd ons weer in de 

wedstrijd te krijgen. Dat werd verhinderd door de aanvoerder van MKV en 

niet zoals in het krant artikel vermeld, de aanvoerder van de bezoekers. 

Harm ik hoop je enig inzicht te hebben gegeven in een, zeker voor mij, 

bevlogen periode welke nog helder op mijn netvlies staat. In de 

jubileumuitgave van het 50 jarig jubileum wordt naar dat voorval verwezen 

op blz. 12. In de jubileum uitgave van het 75 jarig bestaan vind je er iets 

terug op blz. 55. Kennelijk wordt het toch belangrijk gevonden om iedere 

keer weer melding van te maken. Jan de Vries 

 

Wedstrijdverslagen 
Ongelukkig Oldeboorn verliest van ODV 

Zondag 2 september 2012 ging de competitie weer van start. Oldeboorn 

mocht het meteen na de gondelvaartfestiviteiten in eigen huis opnemen 

tegen ODV uit Wijnjewoude. Een geduchte tegenstander die vorig seizoen 

goed meedraaide in de vierde klasse B. De ploeg uit Wijnjewoude beschikt 

met het duo Hoogenberg en Hoekstra over een zeer gevaarlijke voorhoede, 

waar de Boarnster achterhoede de handen aan vol had. Omdat in de eerste 

helft ook op het middenveld veelal de strijd werd gewonnen door ODV, 

creëerde de ploeg voor de rust een veldoverwicht. Dit kwam overigens niet 

omdat Oldeboorn verzaakte na het zware feestweekend, maar ODV vond 



  

wat gemakkelijker de vrije man en kreeg ook de eerste mogelijkheden in de 

wedstrijd. De Boarnsters hadden het achterin echter aardig staan en echt 

uitgespeelde kansen kreeg ODV niet , maar dreigend was het wel. Temeer 

omdat de spitsen van ODV een paar keer in buitenspelpositie door mochten 

en bij het derde buitenspelgeval wisten de gasten hier uiteindelijk van te 

profiteren. Spits Folkert Hoekstra mocht alleen door op doelman Dennis 

Faber en wist wel raad met dit buitenkansje, 0-1. Oldeboorn had 

ondertussen ook al een aantal mogelijkheden gehad, maar o.a. Jorrit 

Zandberg en Bouke-Paul Kleefstra wisten de bal niet tussen de palen te 

krijgen. De Boarnsters kwamen steeds beter in de wedstrijd, maar tot de 

thee bleef de stand ongewijzigd. Na de rust begon Oldeboorn steeds meer 

de wedstrijd naar zich toe te trekken. De ploeg toonde karakter en liet zien 

dat het wilde vechten voor een goed resultaat. De omstandigheden zaten 

deze middag echter niet mee.. Halverwege de tweede helft mocht Douwe 

Hein Akkerman op een voor hem ideale plek aanleggen voor een vrije trap. 

Hij krulde de bal perfect om de muur en in de benedenhoek en bracht 

Oldeboorn weer langszij, dacht iedereen.. De bal ging echter door een gat in 

het net weer uit het doel en scheidsrechter Tawafra had de situatie niet goed 

waargenomen en besloot dat de bal naast was geschoten en gaf een doeltrap 

aan Wijnjewoude. Een zuiver doelpunt werd daardoor afgekeurd, iets wat 

het bestuur van v.v. Oldeboorn zich zeker mag aantrekken.. De vele 

protesten aan het adres van de scheidsrechter had de man blijkbaar doen 

besluiten om nu alles maar in het nadeel van de Boarnsters te gaan fluiten, 

want kort hierna mocht ODV (ondanks het vlagsignaal van de grensrechter) 

wederom door in buitenspelpositie en wederom maakte Hoekstra geen fout, 

0-2. Wederom veel protesten aan het adres van de scheidsrechter wat 

resulteerde in twee gele kaarten aan Boarnster zijde. In de slotfase bleef 

Oldeboorn strijden voor een goed resultaat met de invallers Arnold Hobma, 

Hotze Dekker en Ronnie Poepjes. Ook waren er nog goede kansen voor 

Robert van Roeden en werd een kopbal van Anno Huisman goed gered 

door de doelman van ODV. Overigens had ODV in deze fase ook de 

wedstrijd kunnen beslissen als ze beter gebruik hadden gemaakt van de 

geboden ruimte bij Oldeboorn achterin.  In de allerlaatste minuut kreeg 

Oldeboorn na een handsbal in het strafschopgebied van ODV nog een 

penalty. Hierdoor kon Wietse Huisman vanaf elf meter nog de eer redden, 

1-2. Echter als die vrije trap was goedgekeurd dan hadden de Boarnsters 

waarschijnlijk minimaal een punt en misschien wel meer overgehouden aan 

deze wedstrijd, want in de tweede helft was Oldeboorn de betere ploeg. 

Maar ja als telt nog steeds niet… Volgende week de lastige uitwedstrijd 

tegen Renado dat eenvoudig THOR opzij wist te zetten met 2-6. 

Wietse Huisman 



  

 
OLDEBOORN - ODV heeft de eerste wedstrijd van de competitie met 1-2 

gewonnen van Oldeboorn, maar gemakkelijk was het niet voor de ploeg van 

trainer Loof. ODV begon wel goed aan de wedstrijd en dat leverde wat 

kleine kansen op voor Ludze Hoogenberg en Folkert Hoekstra maar de 

doelman van Oldeboorn stond steeds op de goede plaats, Naarmate de 

wedstrijd vorderde werd het niet beter. ODV wilde wel en Oldeboorn was 

al lang blij dat het nog steeds 0 0 was tot in de 43e minuut. Toen was het 

topscorer Folkert Hoekstra die de buitenspelval omzeilde en zijn 1e 

doelpunt van het seizoen liet aantekenen en de 0-1 op het bord zette. Dit 

was ook de ruststand. ODV kwam niet goed uit de kleedkamer en dat 

leverde wat kansen op voor de thuisploeg maar ODV keeper Richard de 

Jong hield de nul tot in de 58e minuut vast. Een vrije trap van Oldeboorn 

speler Douwe Akkerman verdween daarna achter de kansloze goalie van 

ODV maar de scheidsrechter keurde het doelpunt om onduidelijke reden af 

en dat leverde withete spelers van Oldeboorn op met drie gele kaarten als 

gevolg. Trainer Loof van ODV gaf toe dat het een zuiver doelpunt was 

maar de scheidsrechter bepaalde anders en of dit nog niet alles was voor de 

thuisploeg werd het een minuut later 0-2 voor ODV en wederom Folkert 

Hoekstra was daar verantwoordelijk voor. Op randje buitenspel liet hij de 

keeper in een 1 tegen 1 duel kansloos, ODV had in die periode de wedstrijd 

met 4 goals al moeten beslissen maar liet dat na en in de 90e minuut kreeg 

de thuisploeg nog een strafschop. Die werd door Wietze Huisman feilloos 

ingeschoten. De scheidsrechter floot daarna direct af en zo waren de eerste 

punten binnen voor ODV. Trainer Loof was niet te spreken over het spel 

van zijn ploeg, maar was wel blij met de 3 punten en daar gaat het 

uiteindelijk om. Maar dat het beter moet dat is zeker. 

 

Renado – Oldeboorn 

09-09-2012 
Vandaag staat voor Oldeboorn de uitwedstrijd tegen Renado op het 

programma. Voor Oldeboorn een nieuwe kans na de ‘bestolen punten’ van 

vorige week. Oldeboorn begint met twee wijzigingen in de achterhoede 

door blessures. Ronnie Poepjes en Henk de Jong beginnen hierdoor in de 

basis. In de beginfase van de wedstrijd is Oldeboorn goed aan de wedstrijd 

begonnen. De bal wordt rondgespeeld en er is zelfs een doelpoging. Rene 

van Kalsbeek wordt de diepte ingestuurd en hij komt hiermee oog in oog 

met de doelman van Renado. Van Kalsbeek krijgt de bal helaas net niet 

lekker mee waardoor de doelman kans ziet om de bal te onderscheppen. 

Oldeboorn was vorige week ongelukkig met beslissingen van de 

scheidsrechter. En alsof er een vloek op rust, lijkt het vandaag weer zo te 



  

zijn. Aanvoerder Huisman wordt bij eigen doelgebied in de rug gelopen 

waardoor hij genoodzaakt is een corner weg te geven. De scheidsrechter 

ziet hier echter geen overtreding in en legt de bal dus in de hoek. De corner 

wordt in eerste instantie weggekopt door Oldeboorn, maar opnieuw krijgt 

Renado de mogelijkheid om in te koppen. Ook nu ziet de scheidsrechter 

geen overtreding in de doelpoging waarbij de Renado speler in de rug van 

Akkerman springt en vervolgens fraai in kan koppen.  1-0.   

In de resterende eerste helft blijven er over en weer kansen, maar ook 

slordigheden. De jonge vleugelverdedigers van Oldeboorn komen zo nu en 

dan in de problemen. Dit levert dan ook de 2-0 voor de thuisploeg op. 

Renado onderschept de bal op links en zoekt met een breedte pass de 

rechterspits op. Linksback Henk de Jong kan de bal niet onderscheppen en 

geeft hiermee de aanvaller net te veel ruimte om de bal aan te nemen in de 

richting van keeper Faber, waarna hij de bal in het net weet te schieten. Na 

deze treffer wisselen de beide backs van kant, wat beter leek te bevallen 

voor beide jongens. Na de rust leek het niet veel anders te worden. 

Oldeboorn laat bij vlagen zien dat het een gevaarlijke ploeg kan zijn. 

Regelmatig wordt spits Robert van Roeden gezocht en gevonden. Zo ook 

bij de volgende mogelijkheid. Vanaf de linkerkant wurmt van Roeden zich 

door de achterhoede van Renado en weet hij de keeper op te zoeken. Helaas 

wilde het in de afronding vandaag niet lukken bij Oldeboorn, zo dus ook bij 

van Roeden die de keeper niet wist te passeren. Renado komt er in de 

tweede helft zo nu en dan ook gevaarlijk uit.  Een van de thuisspelers zoekt 

de verdediging van Oldeboorn op, passeert iemand en met wat struikelwerk 

zet hij de hand op de bal om overeind te blijven. Hands zou je zeggen, maar 

nee. De aanval mag gewoon door van de scheidsrechter en opnieuw is 

Oldeboorn de dupe. 3-0. Natuurlijk is er ongeloof en teleurstelling bij de 

bezoekers. Dit zijn nou net de dingen die een ploeg als Oldeboorn niet kan 

gebruiken. Nadat er nog even afscheid wordt genomen van een Renado 

speler fluit de scheidsrechter voor het eindsignaal. Om punten te gaan 

pakken moet het geloof wel blijven, want voetballen kan Oldeboorn wel. 

Laten we hopen dat we de komende wedstrijden ook wat scherper zijn in de 

afronding, want om te winnen zal er ook gescoord moeten worden! 

Oldeboorn zal er volgende week weer keihard tegenaan gaan in de derby 

tegen Akkrum. Tom Proot 

 

"Van Basten zei dingen die ik voor het laatst van mijn trainer bij de 

pupillen had gehoord. Vlak voor een belangrijke wedstrijd, als de 

spanning voelbaar was, kon hij ineens vragen: En Raf, ga je nog iets 

leuks doen vandaag?" 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 15 september 

Oldeboorn C1 – Donkerb./Makkinga C2 11.00 

 

Zondag 16 september 

Oldeboorn 1 – Akkrum 1   14.00 

Nieuweschoot 3 – Oldeboorn 2   10.00 

SWZ 5 – Oldeboorn 3    10.30 

 

Zaterdag 22 september 

Gorredijk C2 – Oldeboorn C1   10.00 

 

Zondag 23 september 

Gorredijk 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Jubbega 3   11.00 

Oldeboorn 3 – Heerenveen 6   10.00 

 

Zaterdag 29 september 

Oldeboorn C1 – SJO WTTC C1   11.00 

Oldeboorn D1 – Leeuwarder Zw. D4  09.45 

Joure E7 – Oldeboorn E1   10.15 

 

Zondag 30 september 

Oldeboorn  1 – Read Swart 1   14.00 

Boornbergum 2 – Oldeboorn 2  10.00 

Frisia 4 – Oldeboorn 3   10.30 

 

Zaterdag 6 oktober 

Jubbega C2 – Oldeboorn C1   09.00 

Joure D5 – Oldeboorn D1   12.00 

Oldeboorn E1 – DWP E2   10.00 

Oldeboorn F1 – Gorredijk F2   09.00 

 

Zondag  7 oktober 

RES 1 – Oldeboorn 1    14.30 

Oldeboorn 2 – Akkrum 3   11.00 

Oldeboorn 3 – VWC 3   10.00 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
Postbus 63 8490 AB Akkrum 
Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
Fax:  05 66 - 65 43 43 
Internet:   www.knol-akkrum.nl 


