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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 53 nummer 2 

Surprise Show voor Happel 

 

Een klassieker in zijn repertoire is het verhaal van Ernst Happel met ADO 

ergens in Oostenrijk. 

 

Happel stuurde zijn spelers naar bed en ging zelf beneden in het hotel tv 

kijken. De helft van de selectie ontsnapte via de achterkant van het gebouw 

en verdween de stad in. Daar kwamen ze terecht in een zaal waar een show 

aan de gang was. Op een gegeven moment werden de spelers gevraagd om 

naar voren te komen. De spelers, in een uitgelaten stemming, stapten achter 

elkaar het podium op. Happel keek er wat minder uitgelaten naar: de show 

werd live op televisie uitgezonden. 



  

 

Kopij inleveren voor  9 oktober 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Belangrijke datums 
Zaterdag 6 oktober    steiger plaatsen 

Donderdag 11 oktober    houtskelet plaatsen 

Vrijdag 26 oktober    ledenvergadering 

Zaterdag 20 april 2013     opening nieuwe kantine  

 

Van de bestuurstafel 
Binnenkort kunnen jullie via diverse media vernemen dat de VV Oldeboorn 

uit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Gorredijk een bijdrage 

heeft mogen ontvangen. Op 24 september heeft Harke Hartmans namens de 

voetbalclub een cheque ad €  12.500,-- in ontvangst mogen nemen. Wij 

hebben dit fonds aangeschreven i.v.m. de schade aan onze 

kleedgelegenheid en de herbouwplannen. De commissie die dit beoordeeld 

heeft, was onder de indruk van de onderbouwing van de aanvraag. We 

hebben de financiële situatie uitgelegd, hoe de schade is ontstaan, de 

herbouwplannen met een onderbouwing van de vele vrijwilligersuren. Dit 

heeft geresulteerd in de maximale uitkering van €  12.500,--, waarvoor we 

de Rabobank Heerenveen-Gorredijk hartelijk danken. 

  

Voetbalveld 
In opdracht van de gemeente Boarnsterhim houdt Adviesburo De Meent 

b.v. toezicht bij de renovatie van in totaal negen sportvelden. De velden zijn 

in de periode van april tot met augustus 2012 gerenoveerd door Grontmij. 

De gemeente heeft Adviesburo De Meent b.v. gevraagd een notitie op te 

stellen met per veld de te verwachten vrijgave voor bespeling en een advies 

uit te brengen met betrekking tot het gebruik van de velden 

(bespelingsintensiteit). De vrijgave van de velden en de 

bespelingsintensiteit dient te worden afgestemd met Grontmij.  

Voor het renoveren van een natuurgrasveld wordt over het algemeen 

geadviseerd een periode van 14 tot 16 weken te hanteren van het moment 

van inzaai. Deze periode wordt gehanteerd voor het ontwikkelen van de 

grasmat en het verkrijgen van een goede graszode. De exacte periode is 

sterk afhankelijk van de weers- en terreinomstandigheden en het 

uitgevoerde onderhoud tijdens deze periode. Opgemerkt moet worden dat  



  

de grasmatten kort na renovatie nog erg kwetsbaar zijn. Op basis hiervan 

wordt geadviseerd velden in eerste instantie uitsluitend vrij te geven voor 

bespeling voor jeugd-wedstrijden en een beperking te geven aan het aantal 

seniorenwedstrijden.  

In het volgende wordt per veld een korte weergave gegeven van de datum 

van inzaai, de huidige kwaliteit en aansluitend een advies gegeven met 

betrekking tot de vrijgave en de bespelingsintensiteit. 

  

 5. Wedstrijdveld Aldeboarn, veld B  

Datum inzaai  11-06-2012  

Tijd ontwikkeling grasmat:  Tot 1 oktober: 16 weken.  

    

Voorstel datum vrijgave:  1 oktober.  

Bespelingsintensiteit  Vanaf 1 oktober veld vrijgeven 

voor jeugdwedstrijden tot en met de 

D-pupillen. Aanvullend kan per 

weekend één seniorenwedstrijd 

worden gespeeld (of A, B, of C-

jeugd). Afhankelijk van 

schadebeeld het veld na de 

winterstop volledig vrijgeven. In 

verband met jonge grasmat, 

bespeling tijdens neerslagrijke 

perioden vermijden.  

  

  

6. Trainingsveld Aldeboarn, veld C training  
Datum inzaai  11-06-2012  

Tijd ontwikkeling grasmat:  Tot 1 oktober: 16 weken.  

   

Voorstel datum vrijgave:  1 oktober.  

Bespelingsintensiteit  Vanaf 1 oktober veld vrijgeven 

voor trainingen van alle elftallen.  

  

  

  

Hans gaat met z' n vader naar een voetbalwedstrijd . Na enige tijd 

vraagt Hans aan z' n vader: "Waarom schelden die spelers op die 

man in de tribune?"  

"Omdat hij een bierflesje naar de scheidsrechter heeft gegooid !"  

"Maar de scheidsrechter is niet eens geraakt ?"  

"Nee daarom schelden ze ook !" 



  

 

Overzicht 
Hadden we eind jaren zestig The Small Faces met o.a. het nummer  

Itchycoo Park, en begin jaren zeventig The Faces met o.a. het nummer Stay 

With Me, tegenwoordig hebben we Facebook…..Je nodigt gewoon iedereen 

die beschikt over dit Social Medium uit voor je verjaardag en een ieder 

roept  in koor; “Waar is dat feestje….Hier is dat feestje”!!!! Voila, Project 

X in Haren is een feit!!!! En dan vinden sommige mensen het vreemd dat ik 

af en toe m’n verjaardag ’s een keer oversla…..Social Media, het was al 

niet mijn ding, maar misschien wordt ik wel “oud” en verlang ik juist terug 

naar de tijd van The Small Faces (Lazy Sunday, All Or Nothing) en The 

Faces (Oh La La, I Know I’m Losing You).  Om er nog maar een 

sentimenteel “schepje bovenop” te gooien…In die tijd waren er ook nog 

wel ’s een paar Nederlandse clubs die Europees een succesje boekten, denk 

aan Feyenoord in 1970 (Europa Cup 1 en Wereldbekerwinnaar), en wat te 

denken van AJAX. In 1971, 1972 en 1973 drie keer op rij winnaar van de 

Europa Cup 1 (en tussentijds ook nog even een wereldbekertje). Afgelopen 

week hield het Europees weer niet echt over. Het was meer de “Olympische 

gedachte” van “meedoen is belangrijker dan winnen”. Het vervolg gaan we 

zien in week 40. Let’s hope for better times. Dan hadden we tussendoor ook 

nog even verkiezingen. Maar liefst 21 PARTIJEN mochten meedingen 

naar de stem van de “verwarde” kiezer. Gelukkig liep ik tijdens de 

Gondelvaart een voor mij bekende Boarnster tegen het lijf die mij er van 

kon overtuigen vooral op Lijst 11 kandidaat 5 te stemmen. Nadat ik was 

verblijd met een aansteker, en mijn sweater werd afgeplakt met een sticker, 

kon ik de gehele avond als “Piet Piraat” door het leven…”Schoonheid”, op 

mijn stem kon je rekenen, maar helaas gold dit niet voor iedereen….We 

gaan waarschijnlijk verder via de gulden middenweg (en dit betekent 

volgens Aristoteles dat elke deugd voortkomt uit twee ondeugden en op 

deze wijze  een gulden middenweg vormt). Mark en Diederik zullen wel de 

nodige compromissen sluiten (heet tegenwoordig geloof ik “uitruil”, of 

zoiets) , en hopelijk komt er dan binnenkort een stabiel kabinet die daad-

krachtig de crisis weet aan te pakken. Weer genoeg geleuterd, op naar de 

belangrijkste bijzaak, VOETBAL. Oldeboorn 1 wist na 2 nederlagen het 

talrijke publiek op zondag 16 september te verrassen met een prima 

overwinning tegen Akkrum. Na een prachtige en vooral spannende 

wedstrijd was vooral Oldeboorn de meest gelukkige ploeg. Akkrum had in 

de eerste helft het betere veldspel, maar Oldeboorn kreeg met name in de 2
e
 

helft de betere kansen. De vreugde was er bij Oldeboorn dan ook zeker niet 

minder om. Met het nodige vertrouwen ging het gezelschap afgelopen  



  

 

zondag naar het gepromoveerde Gorredijk. De teller bleef hier helaas steken 

op 1-1. Men heeft nu  4 punten uit even zoveel wedstrijden. Komende 

zondag ontvangen onze jongens Read Swart uit De Knipe. Vorig seizoen 

werd er in De Knipe een prima overwinning behaald, en het 4
e
 Klasserschap 

zo goed als veilig gesteld. Om gelijk te komen met Read Swart moet er 

gewonnen worden, en daar ga ik eigenlijk ook wel vanuit. Een week later 

op naar Bolsward (RES). Deze ploeg wist afgelopen zondag de eerste 

overwinning te pakken tegen Aengwirden. We gokken eerst maar ’s op een 

gelijkspel. Oldeboorn 2, nee dat gaat niet goed. Drie nederlagen op rij en 

drie doelpunten voor en (al) zestien tegen. Toch was de nederlaag van 

afgelopen zondag tegen Jubbega 3 “slechts” 1-2. De week daarvoor kwam 

men zelfs met 0-2 voor tegen Nieuweschoot 3!!!!! Helaas werd er nipt 

verloren met 10-2…….Komende zondag op naar de ongeslagen koploper 

SC Boornbergum. Eerst maar ’s voor een puntje???  Dan kan de eerste 

overwinning de week erop thuis tegen aartsrivaal Akkrum 3 worden 

gevierd. Aanvang 12.00 u. Oldeboorn 3 heeft zich alweer aardig in de 

subtop genesteld. Zoals al een beetje werd verwacht was SWZ 5 (Sneek) 

iets te sterk met 4-3. Afgelopen zondag werd een keurige overwinning 

behaald op Heerenveen 6 (4-2). Komende zondag gaan ze naar LAC Frisia 

1883 4 (10.30 u.), en bij winst nemen ze afstand van deze ploeg. Een week 

later ontvangen ze om 10.00 u. VWC 3, en daar verwacht ik geen 

problemen mee. Dus over twee weken zijn ze nog steviger gevestigd in de 

(sub)top. Oldeboorn C1 heeft de eerste wedstrijd er ook reeds op zitten. Zij 

gaven afgelopen zaterdag al een voorzetje richting ons 1
e
 elftal, nl. gelijk-

spelen. Het werd uiteindelijk 2-2. Komende zaterdag ontvangen ze om 

11.00 u. SJO WTTC C1 (geen idee wat voor combinatie dit nu weer is….). 

Deze ploeg heeft echter afgelopen zaterdag wel gelijk met 8-1 uitgehaald 

tegen SJO J.V. Oostenburg C3 (ook geen idee wat dat nu weer is…). 

Volgende week mogen ze om 9.00 u. aantreden in Jubbega. Oldeboorn D1 

gaat zaterdag van start om 9.45 u. thuis tegen Leeuwarder Zwaluwen D4 en 

een week later speelt men  in en tegen Joure D5.  Oldeboorn E1 trapt 

zaterdag a.s. af tegen Joure E7 en een week later speelt men om 10.00 u. 

thuis tegen DWP E2. Oldeboorn F1G mag nog een zaterdag uitrusten om 

dan een week later ook eindelijk met de nieuwe competitie aan te vangen. 

Gorrredijk F2 is om 9.00 u. de tegenstander in Aldeboarn. Dan tot slot nog 

even iets waar ik “vroegehh” ook gek op was;  “Buitenspel is geen 

verdedigend, maar een aanvallend wapen”……(ging ook wel ’s mis….). 

Veel plezier allemaal. Piet 

 

 



  

 

Uit onze voetbalgeschiedenis (36) 
G.A.V.C. in het zilver 24 oktober 1947 

Als eerste wedstrijd vonden we genoteerd Oldeboorn  - G.V.C. op 28 

Februari 1927. De reis werd per voet gemaakt! Op 18 Dec. d.a.v. 

werd te Akkrum een onderlinge competitie samengesteld door 

Knijpe, Oldeboorn, Akkrum en Grouw. De thuiswedstrijden werden 

in Akkrum gespeeld, want nog steeds was Grouw geen sportterrein 

rijk.  

 

Eindstand 1947-1948 1
e
 klasse C 

01 Jubbega        18-33 92-22 

02 Oosterstreek  18-22 51-37 

03 DDD  18-22 48-36 

04 Surhuisterv.  18-18 53-66 

05 Oldeboorn  18-16 51-59 

06 Drachten 2  18-15 37-57 

07 Stanfries  18-15 46-57 

08 Haulerwijk  18-14 36-57 

09 Heerenveen 3 18-13 40-62 

10 Houtigehage 2 18-12 35-36 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

Wedstrijdverslagen 
Zondag 16 september stond de derby Oldeboorn – Akkrum op het 

programma. Oldeboorn had wat goed te maken na de twee verloren 

wedstrijden tegen ODV en Renado. Om 14:00 werd afgetrapt onder goede 

omstandigheden en veel publiek langs de kant. Oldeboorn begon scherp en 

agressief aan de wedstrijd en zat dun op de tegenstander. Maar toch was het 

Akkrum die de eerste speldenprikjes uitdeelde en dicht in de buurt kwam 

bij een doelpunt. Akkrum had veel lopende spelers en positiewisselingen 

waar Oldeboorn moeite mee had. Na het eerste kwartier kwam Oldeboorn 

wat beter in de wedstrijd en dit uitte zich in een doelpunt. Vanaf 25 meter 

haalde Douwe Hein Akkerman uit op doel en de doelman was niet in staat 

om de bal te keren, 1-0.  De voorsprong zou echter niet lang duren. Door 

middel van een corner werd de bal in 16 gepompt. de bal werd goed terug 

gekopt op Jeroen Bosma die probeerde hem op doel te koppen, deze werd 

gekeerd door Dennis Faber, maar hij tikte hem precies voor de voeten van 

Johannes de Vries die deze mogelijkheid wel wist te benutten, 1-1. Na het 

doelpunt gingen de ploegen gelijk op en het leek ook zo te blijven in de 

eerste helft. Maar daar dacht Anno Huisman anders over. Van wederom 25 

meter schoot Anno Huisman de bal snoeihard in de hoek, 2-1. Akkrum 

begon de laatste minuten van de eerste helft nog te druk te geven maar het 

bleef bij een 2-1 ruststand voor Oldeboorn. In de rust werd René van 

Kalsbeek erin gebracht voor Arnold Hobma. Akkrum zou de tweede helft 

vol op de aanval gaan spelen en zo zouden er ruimtes achter de verdediging 

ontstaan door middel van de snelheid van René en Robert zou Oldeboorn er 

snel en gevaarlijk uitkunnen komen. Zoals voorspelt voerde Akkrum 

meteen de druk op en waren ze opzoek naar de gelijkmaker. Akkrum 

speelde nu ook sneller de lange bal, dit in het voordeel van Oldeboorn met 

de gebroeders Huisman in het centrum die fysiek en in de lucht niks 

weggaven. Qua veldspel speelde Oldeboorn ook een prima wedstrijd, al 

hoewel Akkrum het spel wel maakte. Maar door de strijd van de beide 

teams was het een geweldige wedstrijd om te zien. Geen enkele speler van 

Oldeboorn speelde onder zijn niveau. Met name Robert van Roeden speelde 

een uitstekende wedstrijd, de balvaste en technische speler wist dit ook nog 

te belonen met een doelpunt. Vanaf de linkerkant wou hij een voorzet 

geven, maar de bal ging over de doelman heen in de verre hoek. Vanaf nu 

ging Akkrum nog meer risico’s nemen. Dat zag je ook in het spelbeeld, 

Akkrum was de betere van de partij maar Oldeboorn had de grotere kansen. 

Alhoewel de rechtsbuiten van Akkrum alleen op doelman Dennis Faber 

afkwam maar hij wist de kans niet te benutten. Oldeboorn kreeg ook een 

levensgrote kans, invaller Hotse Dekker kwam alleen op de doelman van  



  

 

Akkrum, maar de laatst genoemde wist de bal knap te keren. Even later was 

het wel raak voor Akkrum, en voorzet van rechts ging over de verdediging 

heen en belandde bij een speler van Akkrum die heen keihard en geplaatst 

door de benen van Dennis Faber binnen schoot. Vanaf nu was het alleen 

maar tegenhouden voor Oldeboorn en gokken op de counter en zo de 

wedstrijd uit te spelen. De eerste 3 punten zijn binnen voor Oldeboorn in 

een geweldige derby tegen Akkrum werd met 3-2 gewonnen. Volgende 

week staat de wedstrijd tegen Gorredijk op het programma. Als Oldeboorn 

elke week strijd levert zoals in deze wedstrijd kan het nog een mooi seizoen 

worden. Dennis Faber 

 

SWZ 5 - VV OLDEBOORN 3 
Vandaag mochten we aantreden tegen Swz. Rond half elf klonk het fluit 

signaal, we waren er al vanuit gegaan dat we vandaag te maken kregen met 

een sterke tegenstander, dat bleek ook te kloppen de eerste 15 minuten was 

Swz een aantal maal redelijk gevaarlijk  toch viel de goal aan de andere 

kant door een hard schot van pieter poepjes, mooie goal! Daarna kwamen 

we meer aan voetballen toe ons middenveld was vandaag erg sterk Siete en 

Robbie waren eigenlijk altijd aanspeelbaar, balvast en konden elkaar ook 

makkelijk vinden. Na een minuut of 30 viel helaas toch de 1-1 even ontbrak 

de scherpte achterin, kan gebeuren. Vijf minuten later was het alweer 1-2 

voor Oldeboorn dankzij een erg goeie actie van onze nieuwe aanwinst en 

kroegbaas van het fryske hynder Hilco, Hilco zette na een mooie actie de 

bal strak voor waar August zijn 454
ste

 goal voor Oldeboorn maakte 

wederom een mooie goal. Na een minuut of veertig kwam Swz toch weer 

langszij dankzij een goeie snelle uitgespeelde aanval. Kort voor de rust 

werd ons nog een strafschop onthouden dankzij een overduidelijke hands 

bal van een Swz speler, de scheidsrechter wou er niet aan, hij had het niet 

gezien ja ja… tijd voor thee.  Na een kwartiertje rusten  mochten we weer 

aan de bak Swz had een aantal keer gewisseld en dat kwam hun spel niet 

ten goede. We werden steeds sterker de 2-3 liet dan ook niet lang op zich 

wachten, na een perfecte pass  van Siete die precies over de verdediging 

viel kon Pieter de bal mooi over de uitkomende keeper schieten, dit was 

denk ik de  mooiste goal. Swz ging daarna weer opzoek naar de 

gelijkmaker, bij een onschuldig ogend kop duel kwam Robbie raar terecht, 

hij verging van de pijn en na omhoog geholpen te zijn door 2 medespelers 

bleek hij het veld niet meer af te kunnen lopen waarna de brancard werd 

gehaald en de ambulance gebeld, dit was wel even schrikken. Na een 

minuut of tien werd de wedstrijd weer hervat al snel werd duidelijk dat we 

Robbie behoorlijk bleken te missen we kwamen zwaar onder druk te staan  



  

 

en helaas na een inschattingsfout van onze keeper viel dan toch de 3-3 

balen! Vlak voor het laatste fluitsignaal kregen we ook nog de 3-4 om de 

oren..  dat was wel even zuur een gelijk spel was zeker verdiend geweest. 

we hebben vandaag  erg goed gespeeld en ik denk als we elke week dit 

niveau halen we hoog kunnen eindigen. We wensen Robbie veel beterschap 

toe! Hopen dat het meevalt. Volgende week onze eerste thuis wedstrijd 

tegen Heerenveen 6. Jelco Meijer 

 

Geen verslag ontvangen 
Drachten 4 – Oldeboorn 2   

Nicator 3 – Oldeboorn 3   

Nieuweschoot 3 – Oldeboorn 2  
 

 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Ate Bergsma Tweede 3 

August Faber Derde 3 

Pieter Poepjes Derde 3 

Robert van Roeden Eerste 2 

Jelco Meijer Derde 2 

Douwe Hein Akkerman  Eerste 1 

Anno Huisman Eerste 1 

Wietse Huisman Wzn Eerste 1 

Jorrit Zandberg Eerste 1 

Hotse Dekker Tweede 1 

Johannes Nijdam Tweede 1 

Robert van Steinvoorn Derde 1 

 

 
Tijdens een Feyenoord-Ajax kreeg de Kromme het aan de stok met 

Arie Haan en deelde prompt een doodschop uit. Terwijl de Ajacied 

lag te kronkelen van de pijn, boog Van Hanegem zich over hem 

heen en grijnsde: "Zo Arie, nu ben je een halve haan." 

 



  

Interfjoetje 
Naam: Henk (Hendrik) de Jong 

Geboren: 26/07/1994 

Speelt in: het 1
e
 fan Boarn.  

Gespeeld in: F’jes, E’tjes, D’ees, C’ees, B’ees en het 2
e
 van Boarn. 

Roken/alcohol: een biertje(s) bij gezellige gelegenheden. 

Kan sex voor de wedstrijd: als je maar genoeg energie over houdt. 

Beste boek: de serie Kameleon boeken 

Beste film: The rise of the planet of the apes. 

Beste acteur en/of actrice: Carice van Houten 

Lievelingskost: broodje shoarma met knoflooksaus, sla, en tomaat. 

Gemaakt door m’n moeder.  

Hobby,s: varen,snowboarden, werken en natuurlijk voetballen! 

Mooiste man en/of vrouw: Doutzen Kroes 

Favoriete club: SC Heerenveen en VV Oldeboorn. 

Favoriete speler: Lionel Messi 

Beste trainer: Gertjan Verbeek 

Slechtste trainer: is er niet. Ligt meestal aan de spelers. 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: SC Heerenveen!! 

Favoriete televisieprogramma:3 op reis. En dan voornamelijk de tropische 

gebieden die mij erg aanspreken ;) 
Favoriete televisie presentator: Jörgen Raymann 

Kwal van de televisie: heb ik niet maar Reitse Spanninga van “lekker iete 

mei Reitse” kan je op sommige momenten met grote ogen aankijken en 

praat soms ook wel overdreven. Hier begin ik me dan ook aan te irriteren. 
Favoriete muziek: top 40 muziek, nederlands talig, hardstyle en house. 

Favoriete andere sport: snowboarden 

Onderschatte voetballer: Erwin Koeman 

Overschatte voetballer: Oussama Aissaidi 

Hoogtepunt: het telefoontje waarbij ik te horen kreeg dat ik geslaagd was 

voor het VMBO-T 
Dieptepunt :ik struikelde achterover, omdat ik een lange bal wou koppen 

waardoor ik achteruit moest lopen in een oefenwedstrijd van het 1
e
. 

Beste krant/tijdschrift:  LC/ de Waterkampioen 

Een hekel aan: vies, koud, regenachtig weer. 

Bewondering voor: mensen die veel voor goede doelen doen. 

Kwal van de voetballerij: Johan Derksen. Door zijn negatief gepraat. 

maar hij heeft ook goeie kanten. 
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Doutzen Kroes 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: mensen waar ik me aan irriteer. 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: myn heit, Sipke de Jong. 



  

 

 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: gaat mooi zo. 

Voetbal is: een balspel met gezelligheid. 

Wat je verder altijd al kwijt wou: niets belangrijks. 

 

Wedstrijdprogramma 
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   12.00 

Oldeboorn 3 – VWC 3    10.00 

 

Zaterdag 13 oktober 

Oldeboorn C1 – Stanfries C2   11.00 

Oldeboorn D1 – Irnsum D2   09.45 

FFS E1 – Oldeboorn F1    09.00 

GAVC F2 – Oldeboorn F1   09.00 

 

Zondag  14 oktober 

Oldeboorn 1 – Nieuweschoot 1   14.00 

VWC 2 – Oldeboorn 2    10.30 

Blauwhuis 2 – Oldeboorn 3   12.00 

 

Zaterdag 20 oktober/Zondag 21 oktober inhaal 

 



  

 

Grensrechters 
Bedankt voor jullie toezegging om dit seizoen een aantal wedstrijden te “vlaggen”  

(grensrechteren) bij het 1
e
 elftal. 

Er is een indeling gemaakt voor het gehele seizoen. Van een aantal van jullie had ik 

al opgekregen wanneer ze niet kunnen, hier is rekening mee gehouden. 

Het gehele jaar is ingedeeld en graag spreek ik het volgende met jullie af: 

 Indien je een zondag niet kunt ruil je zelf met iemand anders. 

 Op vrijdag neemt degene die de zondag vlagt (volgens de lijst of je 

vervanger!) contact op met Wieger (tel. 631657) om aan te  geven dat je 

vlagt. Dit moeten we ook weten voor het digitale  wedstrijd formulier. 

Tegelijk kun je bij uitwedstrijden af stemmen of je met de ploeg mee rijdt 

of op met eigen vervoer naar de wedstrijd afreist. 

 Bij afgelastingen blijf je als grensrechter staan bij die afgelaste wedstrijd 

en informeert Wieger je wanneer deze wordt ingehaald. Bij verhindering 

de bovenstaande procedure volgen. 

Dit seizoen zijn dit je collega’s 

1. Johannes Poepjes 0620707866        0566 631900 

2. Hendrik Nieuwland    0566 631760 

3. Durk Valk  0641334947  0566 631461

 d.valk@valk-uitzendbureau.nl 

4. Jan Visser  0622962023   

 visserj@kooiker.nl 

5. Cees Reitsma  0623405044  0566 631441 

6. Jelle Teunissen     0566 631442

 j.teunissen39@upcmail.nl 

7. Auke Bangma     0610796050 

   sapnaat@hotmail.com 

8. Pieter Poepjes     0622790668  

TIP Bij verhindering zo vroeg en snel mogelijk ruilen. Enkele weken vooraf werkt 

het makkelijkst! Dus                controleer de lijst nu al!  

Indien verhinder onderling ruilen en doorgeven aan Wieger Huisman!  

Telefoon0566 631657 

Reserves:  Pieter Poepjes (zei wel vaker te willen vlaggen!) 

 0622790668 

  Willie van der Brink (wanneer hij weer volledig hersteld is) 

 0621586674       

 0566 631293 

  Harke Hartmans      

 0653607246 

mailto:visserj@kooiker.nl
mailto:j.teunissen39@upcmail.nl


  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

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 


