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C l u b b l a d  nr. 3 

Hoofdsponsor: Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken 
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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 3 

Haan afgebluft door Happel 

 

Bekend is het verhaal uit 1978, waarin Arie Haan na de training een poging 

doet zijn trainer uit te dagen met een behendigheidstest. De bedoeling is de 

bal zo vaak mogelijk van een meter of vijf tegen de doelpaal te schieten, 

zonder dat deze de grond raakt. Haan haalt het hoogste gemiddelde en wil 

met zijn trainer om een fles champagne wedden dat hij het hem niet 

nadoet. 

 

Dat doet Happel dan ook niet. In plaats daarvan laat hij een colaflesje op de 

lat zetten, schat met zijn timmermansoog de afstand in en trapt - schijnbaar 

moeiteloos en met zijn zondagse schoenen aan zijn voeten - het flesje van 

de lat. 

Volgens de overlevering bromt Happel alleen nog "nou jij" tegen de 

afgeblufte Haan en kuiert weg, zonder diens poging ook maar af te 

wachten. 



  

 

Kopij inleveren voor  30 oktober 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 26 oktober    ledenvergadering 

Zaterdag 20 april 2013     opening nieuwe kantine  

 
 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand september 628  keer bezocht. 

Maar liefst 383 personen waren hier verantwoordelijk voor. 

De bezoekers kwamen uit behalve natuurlijk Nederland, 

België(2x),  VS (3x), Australië (1x), China (1x) en Indonesië 

(1x). Uit Nederland was de top 10,  tussen haakjes vorige 

maand: 

Grou  134 (101)    

Akkrum 103 (55) 

Leeuwarden 40 (37) 

Heerenveen 38 (24) 

Drachten 35 (16) 

Amsterdam 31 (14) 

Franeker 23 

Groningen 22 (9) 

Joure  19 

Gorredijk 13 (10) 

 

 

Damesvoetbal 
Na jarenlang geen damesteam te hebben gehad willen we proberen om weer 

een team bij elkaar te krijgen. Lijkt het je leuk???? Kom dan op woensdag 

een keer mee trainen. We trainen van 8 tot 9. 

Opgave via Geralda Benjamins: 

06-52254053 

0566-631333 

 

 

 

 



  

Informatiegids 
Helaas is bij de indeling van het tweede elftal een fout gemaakt. De 

competitie  indeling is fout geplaatst. Bij deze de juiste indeling.  

 
1 Boornbergum'80 2 5 15 26 1 

2 Nieuweschoot 3 4 12 19 4 

3 Gorredijk 4 5 12 20 6 

4 Jubbega 3 6 12 14 11 

5 Heerenveen 5 5 9 10 12 

6 Drachten 4 6 7 15 19 

7 VWC 2 3 6 8 8 

8 Akkrum 3 2 3 7 5 

9 Langezwaag 2 4 1 7 15 

10 Blesse De 3 3 0 0 17 

11 Oldeboorn 2 4 0 3 19 

12 Tijnje 2 5 0 5 17 

 

Overzicht 
Zo, weer even “snel” een overzicht voor “Kat” in elkaar flansen, en dan 

maar weer ’s kijken of Jong Oranje zich ook plaatst voor het EK volgend 

jaar in Israël. Moet wel gaan lukken lijkt me. En dan morgenavond maar 

weer afwachten wat Louis weer voor opstelling uit de hoge hoed tovert in 

Roemenië. Opstellingen uit de hoed toveren is inmiddels bij de v.v. 

Oldeboorn eigenlijk al niet meer aan de orde. De meeste teams zijn vaak al 

blij als ze weer volledig zijn. Daar hebben we hier geen Louis’tje voor 

nodig…..Na een mooie serie van 3 wedstrijden is Oldeboorn 1 het helaas 

momenteel even kwijt. Read Swart werd nog prima met 2-0 opzij gezet, 

maar in Bolsward was RES helaas met 2-1 te sterk, en ook afgelopen 

zondag was men niet opgewassen tegen koploper Nieuweschoot, 2-5. 

Komend weekend is men vrij (zoals de meeste ploegen), terwijl een week 

later de reis naar Vegelingsoord gaat om daar tegen FFS weer eens de volle 

winst te pakken. Oldeboorn 2 is helaas nog steeds puntloos. Tegen 

koploper Boornbergum leed men een vrij kansloze 3-0 nederlaag. De twee 

zondagen daarna hoefde men kennelijk niet aan de bak, zodat ze nog steeds 

op “slechts” 4 wedstrijden staan. Ook het 2
e
 is komende zondag vrij. Een 

week later ontvangt men om 11.00 u. Gorredijk 4. Gaat ook weer lastig 

worden. Eerst maar ’s een gelijkspelletje met een extra “controleur met pet” 



  

op het middenveld….Oldeboorn 3 is na 5 wedstrijden een gedegen 

middenmoter. Tegen LAC Frisia werd nog met 3-2 verloren. Afgelopen 

zondag ging Blauwhuis er met 2-4 op. Het 3e mag komende zondag wel in 

de wei  dartelen. Om 10.00 u. trappen ze af tegen VWC 3. Een week later 

alweer thuis, en wel  tegen RKO 3. Ik schrijf alvast zes punten bij het totaal. 

Oldeboorn C1 draait weer aardig mee dit seizoen. Werd er enkele weken 

geleden nog wel verloren met 1-2 van SJO WTTC, de twee wedstrijden 

daaropvolgend werden weer in winst omgezet. Jubbega C2 (2-9) en 

Stanfries C2 (6-3) waren een maatje te klein. Komende zaterdag mogen ook 

zij inhalen, en wel thuis om 11.00 u. tegen Donkerbroek/Makkinga C1, en 

dat gaat een overwinning opleveren. Een week later mogen ze even 

uitrusten van een zware herfstvakantie. Oldeboorn D1 leek een valse start 

van de competitie te hebben (1-6 nederlaag tegen Leeuwarder Zwaluwen), 

maar 1 “Leeuwarder” Zwaluw maakt nog geen slechte competitie….De 

twee wedstrijden daarna werden overtuigend gewonnen. Joure kreeg met 

maar liefst 3-8 klop, en ook Irnsum kon het tegen onze boys (girls?) niet 

redden, 2-0. Komende zaterdag uitrusten, en dan een week later op naar 

SJO EBC Delfstrahuizen om 9.00 u. Dat wordt een vroegertje, maar 

hopelijk hebben jullie geen last van het “Ajax syndroom” om vroeg te 

moeten spelen……Oldeboorn E1 heeft twee wedstrijden gespeeld met 

wisselend resultaat. De eerst e ging overtuigend met 3-5 naar Oldeboorn 

(Joure uit), maar afgelopen zaterdag was koploper FFS met 5-1 net iets te 

sterk. Komende zaterdag ook maar lekker genieten van de herfstvakantie, 

en dan een week later uithalen thuis tegen Nieuweschoot (laat maar zien dat 

jullie dat beter kunnen dan ons 1
e
 elftal afgelopen zondag). Oldeboorn F1, 

ja daar ben ik snel klaar mee. Als alle wedstrijden maar worden afgelast, 

blijft de teller ook gewoon op nul staan……Gaan jullie komende zaterdag 

dan eindelijk wel van start in Nieuwehorne tegen Udiros om 9.00 u.? Dan 

ook gelijk de punten maar meenemen. Een week later thuis om 9.00 u. 

tegen Jubbega. Ook hier is een overwinning te verwachten. Allemaal maar 

weer veel succes en plezier de komende herfstvakantie, en let wel; “Als je 

sneller wilt spelen kun je wel harder gaan lopen, maar in wezen bepaalt de 

bal de snelheid van het spel”. Piet 

 

India mocht niet op blote voeten spelen 
India, dat in 1947 haar onafhankelijkheid had veroverd op Groot-

Brittannië, wilde haar nationale elftal naar de Wereldbeker eindronde in 

Brazilië in 1950 sturen. Echter, het land trok zich terug toen bleek dat de 

FIFA de spelers niet toestond om met blote voeten de wedstrijden te 

spelen. India moet zich nu nog voor de eerste maal plaatsen voor een 

eindronde. 



  

Van de bestuurstafel 

 
AGENDA 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 28-10-2011 

4. Notulen buitengewone ledenvergadering 20-04-2012 

5. Jaarverslag seizoen 2011/2012    

6. Financieel jaarverslag 2011/2012     

7. Vaststellen begroting seizoen 2012/2013 

8. Verslag kascommissie (Bauke Paul K. Pieter P. Klaas H.)  

9. Benoeming kascommissielid Aftredend:  Pieter P. 

10. Bestuurszaken 

1. Aftredend en niet herkiesbaar: Harke Hartmans 

(sporttechnische zaken) en  

Halbe van der Wal (secretariaat en wedstrijdzaken). 

Kandidaten: August Faber en Jannie Jager. 

NB: Harke Hartmans blijft aan als bestuurslid met bijzondere 

taak, totdat de ver-/nieuwbouw voltooid is. 

2. Stand van zaken nieuwbouw kantine. 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

 
AGENDA 

1. Opening 

Voorzitter Jan Nijdam heet de aanwezigen welkom. De club heeft 

kortgeleden een boete gehad wegens (fris)drankgebruik buiten de 

kantine. € 100 + € 20 administratiekosten. De boodschap: niet meer 

doen! 

In 2013 bestaat de vereniging 90 jaar. 

UITNODIGING voor de Algemene ledenvergadering op 
26 oktober 2012 in de kantine om 21:00 uur 
 

VERSLAG  van de algemene ledenvergadering op 
28 oktober 2011 in de kantine 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 35 personen. M.k.a.: Bouke 
Haspels. 



  

Yntze Blaauw is gestopt als consul. Hij wordt hartelijk bedankt voor 

zijn inzet. Haaije van der Heide volgt hem op. 

13 juli is er brand geweest in de kleedboxen. De ouders van de daders 

hebben per brief excuses aangeboden. 

Helaas is er sprake van onderverzekering. Geprobeerd wordt te 

verhalen op de ouders.  

De al gemaakte plannen voor nieuwbouw kantine komen in een ander 

daglicht te staan. Idee om de kantine op de kleedboxen te plaatsen. De 

totale kosten worden geraamd op max. € 100.000.  Waarschijnlijk zijn 

er geen subsidiemogelijkheden. 

Er zal ongetwijfeld veel zelfwerkzaamheid moeten zijn. 

De reactie van de leden is positief. 

2. Ingekomen stukken 

Urenlijst Moeke Gondelvaart. 184 uren € 1000 afgerond. 

Jan Nijboer reikt cheque uit aan de voorzitter. Volgend jaar weer! 

Auke: de laatste overlevende badeend is gerestaureerd door Wiebe 

Jager. Topstuk in de vitrine…. 

3. Notulen ledenvergadering 2010 

Vastgesteld. 

4. Jaarverslag seizoen 2010/2011  

Akkoord. 

5. Financieel jaarverslag 2010/2011  

Binne licht toe.  Positief resultaat € 3.505, hiervan gaat €3.500 naar 

reserve nieuwbouw. Kantineopbrengst formidabel. Sponsorgelden 

hoger. 

Personeelskosten stabiel. Energiekosten hoger. Materiaalkosten lager. 

6. Vaststellen begroting seizoen 2011/2012 

Begroot wordt een positief exploitatieresultaat van € 2.735. De 

begroting wordt vastgesteld. 

7. Verslag kascommissie     (August F. 

Pieter P. Klaas H.)  

Pieter en Klaas : gewoon goed. De penningmeester wordt decharge 

verleend. 

Benoeming kascommissielid    Aftredend:  

August Faber 

Bauke Paul Kleefstra biedt zich aan. August Faber wordt bedankt voor 

zijn bijdrage in de kascommissie. 

8. Jaarverslag jeugdcommissie 2010/2011  

Is verwerkt in het jaarverslag 2010/2011. 

9. Bestuurszaken 

3. Aftredend en niet herkiesbaar: Binne Oosterbaan 

(penningmeester) 



  

Er zijn geen kandidaten. Bij uitbesteding aan een externe partij 

moet rekening gehouden met een forse contributieverhoging! 

Kosten uitbesteding worden geraamd  op € 3.000. 

Ettelijke mensen zijn gepolst. Een aantal taken van Binne zijn 

verdeeld. Siep Bangma doet de ledenadministratie en Thea van 

Maren de kantinebeurs. Binne maakt de jaarrekening. 

Dagelijkse zaken zijn voor penningmeester ( incasso, 

betalingen en facturering) en natuurlijk de 

bestuursvergaderingen. 

Na enige discussie komt de volgende optie naar voren. 

Auke wil penningmeester worden. Maar dan moet er  een 

nieuw bestuurslid facilitair komen! Auke licht toe wat dit 

inhoudt. Er is ondersteuning van een aantal mensen (Haaije, 

Bangma sr., Cees Troost). Jan Nijboer biedt zich aan als 

bestuurslid facilitair. De uitkomst is dus dat Jan Nijboer 

facilitaire zaken behartigt en Auke penningmeester wordt. 

Jan: Binne stopt na 19 jaar trouwe dienst. In de archieven van 

de 

Aldheidskeamer zijn zwart witte, echt antieke VVO speldjes 

gevonden. Binne wordt benoemd tot erelid  van de vereniging 

en krijgt een zwart wit kussentje met zo’n speldje. 

Binne: Na negentien jaar is het mooi geweest!! Dank voor het 

vertrouwen: als blijk van dank straks een rondje van Binne! 

10. Rondvraag   

Johan Fokkema: krijgt Yntze ek in speldje? Ja, wordt geregeld. 

Jan Berensen: schoonmaak boxen is drama! Bestuur gaat er achter aan 

Pieter P. bouwt de nieuwe keuken!! En de bar!!  

Harm : akties voor nieuwe kantine? In eerste instantie taak van de 

activiteitencommissie. Er wordt gewezen op een spaarbal (?) voor nije 

kantine.  

Tom Proot: ideeën voor acties graag doorgeven aan act.cie 

11. Sluiting 

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.  

 
 VERSLAG van de  BUITENGEWONE EDENVERGADERING  

OP VRIJDAG 20 APRIL 2012 
1. Voorzitter Jan Nijdam opent de vergadering en heet de volgens de 

presentielijst 55 aanwezigen welkom. Mededeling: de Poiesz aktie heeft 

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

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

op 13 juli 2011. 



  

Het eerste herstel (het bruikbaar maken van de kleedgelegenheid) heeft al 

een fors deel van de verzekeringsuitkering gekost. Het kleedgebouw bleek 

slechts voor 46% verzekerd. O.a  op basis van te kort schietende zorgplicht 

is uiteindelijk nog een bedrag van €  23.000 uitgekeerd. Er loopt nog een 

zaak om nog een bedrag van € 23.000 uitgekeerd te krijgen. De onzekerheid 

daarover is groot, zodat hier  in het financiële plaatje vooralsnog geen 

rekening mee wordt gehouden. 

2. Penningmeester Auke Bangma geeft een toelichting op financiële 

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

beschikbaar.  

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

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

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

kleedgelegenheid te plaatsen. Harke laat het ontwerp via de beamer 

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

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

beschikbaar € 88.000 en het bestuur vindt het verantwoord om 

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

Dit zal moeten worden opgebracht door zelfwerkzaamheid van de 

leden. Dit zijn minimaal 1400 uren. 

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

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

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

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

nieuwe kantine op 23 april 2013 kan plaatsvinden. De eerste stap is het 

maken van een werkschema aan de hand van de binnengekomen 

opgaves voor vrijwilligerswerk. Het is prachtig om te constateren dat 

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

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

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

timmerwerkzaamheden. En natuurlijk degenen die op het formulier al 

getekend hebben voor  een bepaald aantal uren! Er worden geen 

bezwaren naar voren gebracht. Het voorstel voor nieuwbouw 

kantine/verbouw kleedboxen inclusief bestuurskamer is daarmee met 

algemene stemmen aangenomen! 



  

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

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

en richting bestuur zendt. 

Piet van der Feer Bokaal 
Jan Wybren Bosschma Derde 4 

August Faber Derde 4 

Douwe Hein Akkerman  Eerste 3 

Hotse Dekker Eerste 3 

Ate Bergsma Tweede 3 

Pieter Poepjes Derde 3 

Robert van Roeden Eerste 2 

Jelco Meijer Derde 2 

Anno Huisman Eerste 1 

Wietse Huisman Wzn Eerste 1 

René van Kalsbeek Eerste 1 

Jorrit Zandberg Eerste 1 

Johannes Nijdam Tweede 1 

Robert van Steinvoorn Derde 1 

Piet v/d Vlugt Derde 1 

 

Geen verslag ontvangen 
Nicator 3 – Oldeboorn 3    

Nieuweschoot 3 – Oldeboorn 2   

Gorredijk C2 – Oldeboorn C1   

Oldeboorn 2 – Jubbega 3   

Oldeboorn 3 – Heerenveen 6   

Boornbergum 2 – Oldeboorn 2   

Frisia 4 – Oldeboorn 3    

 

 

 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (37) 

 
Eindstand derde elftal 1980-1981 4e klasse J 
01 Gorredijk 4      16-28 45-18 

02 Langezwaag 3  16-24 46-16 

03 Oerterp 5      16-21 47-22 

04 Oldeboorn 3    16-14  30-29 

05 Wispolia 3      16-14 18-28 

06 Read Swart 5     16-13 22-23 

07 Irnsum 4       16-13 37-43 

08 G.A.V.C. 4       16-12 24-37 

09 Gersloot 2       16-5   15-68  



  

 

Eindstand 1980-1981 1e klasse 
01 Boornbergum    22-37 63-22 

02 Warga       22-33 56-31 

03 Oldeholtpade     22-24 34-31 

04 Robur       22-23 30-29 

05 Oldeboorn       22-23 29-33 

06 Bakhuizen       22-21 37-36 

07 Terschelling       22-21 41-48 

08 HDT       22-20 23-25 

09 Mildam       22-19 31-40 

10 Akkrum       22-19 34-35 

11 Sparta,59       22-15 30-34 

12 Buitenpost       22-7   19-53 

 

EINDEXAMEN BELGISCHE MANAGERSOPLEIDING 

(Beschikbare tijd: drie weken) 

01.Welke taal spreekt men in Spanje? 

02.Wat is de voornaam van Paul van Dijk? 

03.Welke godsdienst heeft de Paus? 

(Joods/Katholiek/Mohammedaan) 

04.Waar is een gouden tientje van gemaakt? 

05.Als de grote wijzer op twaalf staat en de kleine op een, hoe laat is 

het dan? 

06.Hoeveel frietbuiltjes zijn er nodig om Luik dicht te plakken? 

07.Mozes ontving een aantal geboden, hoeveel ongeveer? 

08.Spel Cent, Eddy en Gent. 

09.Van wel land is de koning van België koning? (strikvraag) 

10.Wie won de tweede wereldoorlog? Wie werd er tweede? 

11.Waarvoor wordt een flessenopener gebruikt? 

12.Omschrijf het principe van een kernreactor of schrijf je naam in       

blokletters. 

13.Waar is de kelder in een gebouw van zeven verdiepingen? 

14.Wie bouwde de Eifel toren? Eifel/Mussolini/Albert Hein? 

15. Waar worden plastic bekers van gemaakt? 

16.Hoeveel Francs is een biljet van honderd Francs waard? 

17.Wie schreef de autobiografie van Churchill? Freud/Louis 

Neefs/Churchill 

18.Hoelang duurde de tachtig jarige oorlog? 

19.In hoeveel tijd reed Eddie Merckx het werelduurrecord? 

20.Waarom kan je bij een T-splitsing niet rechtdoor? 
 

 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Voorbereiding Oldeboorn 1 

Op dinsdag 7 augustus begon de voorbereiding weer voor 1
e
 en 2

e
 selectie. 

Deze voorbereiding valt midden in de bouwvak omdat het noorden dit jaar 

laat vakantie kreeg. Na 3 trainingen, reisden we zoals de laatste jaren af 

naar Deinum, om het op te nemen tegen Sparta ’59. De laatste jaren een 

lastige tegenstander. Onder warme omstandigheden, hadden de Boarnsters 

vandaag geen moeite met de Deinummers. Bij rust stond er al een 0-4 

voorsprong op het bord door 2 doelpunten van Robert en 2 van Jorrit. De 2
e
 

helft was iets minder. Rene scoorde nog voor ons, en na een foute 

terugspeelbal op Dennis scoorde Sparta ’59 de eretreffer. Eindstand 1-5, 

een lekker begin van de voorbereiding. 3 dagen later stond al de 2
e
 

oefenwedstrijd gepland. Deze keer in Beetsterzwaag tegen de 

zondagafdeling van De Sweach. Ook hier legde Oldeboorn een aardige pot 

op de mat, maar vergaten de vele kansen te benutten. De Sweach sprong 

beter met de kansen om en won geflatteerd met 4-2. Beide Boarnsters goals 

werden gescoord door Robert. In het bekertoernooi werd Oldeboorn dit jaar 

ingedeeld bij 2
e
 klasser VC Trynwalden (zo), 3

e
 klasser Leeuwarden en 4

e
 

klasser Oosterstreek. Op zondag 19 augustus moest er onder barse 

omstandigheden gevoetbald worden op het kunstgras van Trynwalden. De 

temparatuur was ruim 35 graden, en de temperatuur van het kunstgras 

bedroeg 45 graden. Het was dus net of je voeten in de brand stonden. In het 

eerste deel van de wedstrijd wist Oldeboorn een paar keer gevaarlijk te 

worden, en gaf knap partij. Na 25 minuten kwam Trynwalden op 1-0. Na 

een gemakkelijk gegeven penalty werd het 2-0, daarna liepen ze in de 

laatste 10 minuten uit naar een 6-0 ruststand. In de 2
e
 helft was het de 

schade beperken. Uiteindelijk eindigde de teller op 8. Op donderdag 23 

augustus namen we het op tegen Oosterstreek. In deze wedstrijd bleek dat 

de ploegen aardig aan elkaar gewaagd waren. De uiteindelijke 1-1 eindstand 

spiegelde de verhoudingen goed af. Al had Oldeboorn vandaag de hulp van 

een eigen doelpunt nodig om te scoren. De laatste bekerwedstrijd was op 

zondag 26 augustus tegen Leeuwarden. Deze ploeg deed lachwekkend over 

de Boarnsters, en moesten dit bijna bekopen met puntverlies. Na een 0-2 

ruststand knokten de Boarnsters zich in de wedstrijd. Jorrit scoorde de 1-2 

en daarna hadden de Boarnsters met wat meer geluk de gelijkmaker ook 

nog gescoord. Een voorzet van de Leeuwarders waaide pardoes in de 

kruising en daarmee eindigde de wedstrijd in 1-3. Deze laatste wedstrijd gaf 

vertrouwen voor de start van de competitie. Johannes Watzema 

 

 

 



  

Gorredijk- Oldeboorn 
Na de winst tegen Akkrum vorige week moest Oldeboorn nu aantreden 

tegen Gorredijk. Oldeboorn begon slapjes aan de wedstrijd. Hier maakte 

Gorredijk goed gebruik  en zette de Boarnsters vast op eigen helft. Dit 

leverde Gorredijk al vroeg in de wedstrijd een doelpunt. Een voorzet van 

links werd prima tegendraads ingekopt. 1-0. Na een positionele wisseling( 

Anno Huisman naar verdedigende middenvelder en Robin Faber naar 

voorstopper) kreeg Oldeboorn meer grip op het spel. In de 33
e
 minuut weet 

Oldeboorn ook op het scorebord te komen. Een knappe pass van Anno 

Huisman op Douwe Hein Akkerman die voorgeeft op Robert van Roeden. 

Laatst genoemde tikt de bal binnen. 1-1. Na de rust blijft het spelbeeld 

hetzelfde. Rommelige van beide kanten. Dit levert wel de nodige kansen op 

voor Oldeboorn, maar het levert ook een aantal hachelijke momenten op in 

eigendoelgebied. Aan weerszijde wordt het aluminium geraakt. Nog een 

kans voor Douwe Hein Akkerman, maar die ziet zijn schot voor langs gaan. 

Het had alle kanten kunnen opgaan maar uiteindelijk delen Oldeboorn en 

Gorredijk de punten. Robin Faber 

 

Aldeboarn DIK verdiend gewonnen 
Zondag 30 september stond de wedstrijd Aldeboarn-Read Swart op het 

programma. De drie punten waren belangrijk deze dag. Bij verlies zou 

Aldeboarn in de onderste regionen vertoeven en bij winst een stabiele 

middenmoter zijn. Middenvelder, Bauke Paul Kleefstra moest afhaken 

vanwege een hamstringblessure in zijn plaats stond Hotse Dekker voor het 

eerst in de basis. Verdediger Tom proot is nog altijd geblesseerd maar, 

hoopt snel weer terug te keren in de basis elf. Aldeboarn kreeg de opdracht 

mee van trainer Geert Goerres om er kort op te zitten en de linies dicht bij 

elkaar te houden. Aldeboarn begon gretig aan de wedstrijd. De duels 

werden veelal gewonnen organisatorisch stond het goed en er werd goed 

gecommuniceerd onderling. In het begin ontstond er al snel een prima kans 

voor Robin Faber. Hij snelde vanaf het middenveld door de verdediging en 

kwam 1 op 1 te staan met de keeper van Read Swart. Jammerlijk ging zijn 

schot met zijn chocolade been net naast. Aldeboarn voetbalde prima. De 

verdediging stond goed met de gebroeders Huisman die, elke lange bal van 

Read Swart wisten te onderscheppen. Read Swart kon niet in hun spel 

komen doordat Aldeboarn er kort op zat. Dit resulteerde vaak in verkeerde 

passes en geagiteerd gedrag. De keeper van Read Swart had tot 2 keer toe 

commentaar op de scheidsrechter die daarvoor 2 keer een vrije trap 

toekende aan Aldeboarn. De eerste vrije trap ging via een been van een 

Read Swart speler naast en de tweede werd raak geknald door Rene van 

Kalsbeek maar, de bal mocht er niet in 1 keer in dus nog altijd de brilstand 



  

op het bord. Aldeboarn bleef er kort op zitten en liet af en toe zien goed te 

kunnen voetballen. De achterste linie was heer en meester, middenveld 

stond kort en werkte hard en de voorste linie was een plaag voor de 

verdediging van Read Swart. Het enige wapenfeit was een vrije trap van 

Read Swart die in het zijnet van de goal belande. In de rust had de trainer 

weinig woorden. “we voetballen goed en zitten er kort op dit volhouden en 

dan pakken we vandaag 3 punten”. Het enige wat Aldeboarn nog niet had 

was een doelpunt. We moesten even wachten omdat er een supporter van 

Read Swart was gestoken door een wesp. Hij bleek hier allergisch voor te 

zijn dus moest de ambulance komen. Namens Aldeboarn wensen we de 

desbetreffende beterschap. De tweede helft ging Aldeboarn door met waar 

het was geëindigd, duels winnen en op jacht naar een doelpunt. Het publiek 

stond massaal achter hun vlaggenschip. Spits Rene Van Kalsbeek snelde 

door de verdediging en werd gepakt door de laatste man van Read Swart. 

De scheidsrechter gaf hiervoor een terechte vrije trap rond de 16 meter. 

Rene ging er zelf achter staan en jakkerde de bal in de verste hoek, keeper 

kansloos en Aldeboarn had zijn verdiende doelpunt, 1-0. Read Swart moest 

komen, maar kwamen er niet door de duels zowel over de grond als door de 

lucht werden bijna allemaal gewonnen en zo niet dan was het de afvallende 

bal wel die Aldeboarn onderschepte. De goed spelende Jorrit Zandberg 

moest zich laten vervangen vanwege kramp in zijn hele korte kuitspier. 

Arnold Hobma kwam hem vervangen. Aldeboarn ging door en probeerde 

de snelle en behendige spitsen van Aldeboarn te bereiken. Dit lukte in de 20 

ste minuut. Uit een snelle tegenstoot gaf Douwe Hein Akkerman een 

steekbal op Rene Van Kalsbeek laatstgenoemde, snelde langs de 

verdediging en gaf voor op de vrijstaande Hotse Dekker die zijn eerste goal 

in de competitie voor de hoofdmacht mocht aantekenen. Gelijk na zijn 

doelpunt werd Hotse gewisseld en kwam routinier Johannes Nijdam hem 

vervangen. Trainer Katje gooide er 3 fitte wissels in. Na die wissel begon 

Read Swart iets meer te drukken. Dit resulteerde in een kans voor de 

ingevallen spits. Hij kwam 1 op 1 met Dennis Faber te staan, waar Faber als 

winnaar uit de bus kwam. Read Swart ging meer drukken dus kwam er 

meer ruimte voor de voorwaartsen van Aldeboarn. Een vrije trap vanaf de 

linkerkant werd net naast gekopt door Anno Huisman. Middenvelder 

Douwe Hein Akkerman ging via een prima combinatie met Robert van 

Roeden richting de doelman van Read Swart zijn inzet ging via de keeper 

naast. Aldeboarn moest in de organisatie blijven voetballen al werd dit wel 

lastiger. Aldeboarn hield stand. 10 minuten voor de tijd kreeg Douwe Hein 

Akkerman nog een prima kans echter werd deze door een speler van Read 

Swart van de lijn gehaald. Het liep richting het einde van de wedstrijd. Read 

Swart had zich er bij neergelegd en Aldeboarn was zeker van de 3 punten. 

Voor ALdeboarn zeer belangrijke punten, en op een prima manier. Vanuit 



  

hier een compliment voor Aldeboarn 1. Namens Aldeboarn wensen wij 

Read Swart nog veel succes in de competitie.  Verder wil ik het publiek nog 

bedanken voor hun steun en mooie uitspraken.   

Groet Douwe Hein Akkerman 

 

RES Bolsward – VV Oldeboorn   2-1 
Zondag 7 Oktober moest het eerste van Boarn aantreden in Bolsward tegen 

RES. Bouke Paul was weer fit en daardoor zat Hotse Dekker weer op de 

bank met Tim Tjoelker en Arnold Hobma. Voor de rest geen wijzigingen na 

het goed verlopen duel van de week ervoor tegen Read Swart. Oldeboorn 

hoopte de goede lijn door te trekken en weer drie punten mee naar huis te 

nemen. Om half 3 was de aftrap. Het spel ging op en neer. Robin Faber had 

de eerste grote kans van de wedstrijd. Hij stoomde goed op met de bal aan 

de voet en kreeg de bal met een gelukje mee. Hij speelde de bal daarna net 

iets te ver voor hem uit en daardoor kon de keeper van RES de bal 

makkelijk oppakken. RES kreeg ook een kans toen er een voorzet van 

rechts werd gegeven en de speler van RES zijn kans zag om een omhaal te 

maken. Deze omhaal ging echter voorlangs. Na 20 minuten kreeg Bouke 

Paul de bal in de hoek aangespeeld. Hij draaide zich fraai open en kon een 

voorzet gaan aanleveren. Een speler van RES dacht daar anders over door 

Bouke Paul van achteren onderuit te halen. Hiervoor kreeg hij de rode 

kaart. Oldeboorn kreeg een vrije trap mee en Douwe Hein Akkerman kreeg 

de kans om de keeper het moeilijk te maken. Dit lukte aardig alleen de 

spelers van Oldeboorn waren niet snel genoeg bij de bal om de rebound erin 

te schieten. Na ongeveer een half uur kreeg RES van links een kans om 

voor te geven. De bal kwam hoog voor het doel en de spits van RES kon 

vrij inkoppen. Anno Huisman gaf de spits een licht duwtje in de rug en dat 

zag de scheids en die gaf een penalty en een rode kaart. Zo speelden beide 

teams weer met 10 tegen 10. Wat resteerde was een penalty. Dennis Faber 

stond in de goal en de speler van RES mocht gaan aanleggen om te gaan 

scoren. Keeper Dennis Faber dacht hier anders over en stopte de penalty. 

Zo bleef de stand tot in de rust 0-0. Na het kwartiertje onderbreking gingen 

beide teams verder met dezelfde 10 man als waarmee de waren geëindigd. 

Een lange bal na 55 minuten viel goed voor de voeten van een RES speler 

waarbij Henk de Jong de bal niet goed kon raken en waardoor de linksvoor 

alleen op de keeper afkon. Dennis Faber maakte zijn goal goed klein maar 

de speler wist een gaatje te vinden en scoorde de 1-0. Oldeboorn gaf echter 

niet op en zag na 60 minuten Bouke Paul op rechts erdoor gaan. Hij kreeg 

de bal goed diep na een goede pass van Jorrit Zandberg en hoorde Douwe 

Hein Akkerman over links komen. Hij stond voor Douwe Hein Akkerman 

en gaf de bal op de vrijstaande Rene van Kalsbeek die er ook bij kwam. 



  

Echter vond de grensrechter dat het wel erg gevaarlijk werd dus stak hij de 

vlag omhoog om maar te hopen dat hij de scheidsrechter meekreeg. Rene 

van Kalsbeek kreeg de bal van Bouke Paul en ging op het lege doel af. Hij 

scoorde maar de scheidsrechter ging in op het advies van de grens en 

keurde de goal af wegens buitenspel. Echter waren de spelers van 

Oldeboorn en de meegereisde supporters er zeker van dat het geen 

buitenspel was. Oldeboorn kreeg nog wat kansjes maar echte grote 

mogelijkheden kwamen er niet van. RES kreeg wel een opgelegde kans 

nota bene door de scheidsrechter. Johannes Watzema kreeg de bal na een 

schot op de knie en daarna pakte Dennis Faber de bal in de handen. De 

scheidsrechter oordeelde dat het een terugspeelbal was en RES kreeg een 

vrije bal in het 16 meter gebied. Vanaf 7 meter mocht RES een indirecte 

vrije trap nemen. Deze werd jammer genoeg voor Oldeboorn niet gekeerd 

door het 10-mans muurtje in de goal en hierdoor kwam de stand op 2-0. 

Oldeboorn bracht 3 fitte spelers in. Hotse Dekker, Tim Tjoelker en Arnold 

Hobma kwamen Rene van Kalsbeek, Johannes Watzema en Jorrit Zandberg 

vervangen. Oldeboorn. Kreeg hierdoor voorin wat meer kansen maar RES 

was ook gevaarlijk met de lange bal die ze gingen spelen. Oldeboorn kreeg 

ook nog kansen. Hotse Dekker kon een hoge bal net niet goed meenemen 

en Douwe Hein Akkerman een goed passje van Robert van Roeden niet 

bekronen met een goal. De druk van de kant van Oldeboorn was er wel 

alleen moest er nu nog een goal vallen. Wietse Huisman schoof mee naar 

voren en er werden wel mogelijkheden gecreërd maar geen grote kansen. In 

de 86
e
 minuut passte Wietse Huisman de bal naar Hotse Dekker. Hotse 

Dekker gaf een passje op Robert van Roeden die weer doorkaatste op 

Douwe Hein Akkerman. Douwe Hein Akkerman stond alleen voor de 

keeper en schoot richting de goal. De keeper stopte de bal echter maar in de 

rebound wist Hotse Dekker met links de bal alsnog in het goal de schieten. 

Oldeboorn geloofde er nog in en pakte de bal snel uit de goal om nog een 

slotoffensief in te zetten. Hotse Dekker kreeg de bal nog een keer op de 16 

meterlijn en werd toen onderuitgehaald door een speler. Wat resteerde was 

nog een vrije trap in de laatste minuut. Douwe Hein Akkerman stond achter 

de bal om nog even de 2-2 erin te schieten. Hij mikte echter net iets te hoog 

en raakte de lat. Hierna floot de scheidsrechter af voor de wedstrijd. 

Oldeboorn had toch zeker een punt verdiend om mee te nemen naar 

Oldeboorn maar met 0 punten ging de selectie weer op naar Oldeboorn.      

Volgende week staat het duel met koploper Nieuweschoot op het 

programma. Oldeboorn speelt dan zonder de geschorste Anno Huisman. 

Oldeboorn zal thuis aantreden om 14:00 en we hopen dat we in die 

wedstrijd weer punten gaan pakken. Hotse Dekker 

 



  

 

Vv Drachten 4 – vv Oldeboorn 2 
Na lang wachten was het dan eindelijk zo ver, Het tweede van Oldeboorn 

mocht eindelijk weer eens voor het eggie gaan spelen. Veel trainingsuren 

zaten al in de benen van de mannen van het tweede, aan de conditie zou het 

dus zeker niet liggen. Het tweede van Oldeboorn is door de goede resultaten 

van het afgelopen seizoen (en dan vooral die in de tweede helft van het 

seizoen) Een klasse omhoog gegaan en speelt zijn wedstrijden nu in de 4
e
 

klasse. We zullen dus dit jaar moeilijkere tegenstand mogen verwachten en 

daardoor zullen we er voor de volle 100 procent tegenaan moeten gaan.  

Om 10 uur werd afgetrapt voor de wedstrijd. Dit was nog wat aan de vroege 

kant voor sommige spelers… Al na 2 minuten ging het mis voor Oldeboorn. 

Drachten kreeg een vrije trap die werd over de muur heen geschoten en 

doordat keeper Stefan op zijn verkeerde been stond vloog de bal pardoes de 

goal in. Een tegenvaller. Maar de medailles worden pas aan het eind van de 

rit verdeeld, en er moesten natuurlijk nog 88 minuten gevoetbald worden, 

alles kon nog veranderen. Drachten was de bovenliggende partij, Drachten 

voetbalde makkelijker als Oldeboorn, maar doordat bij Oldeboorn de 

organisatie heel goed stond kregen de Drachtsters niet echt grote kansen. 

Oldeboorn was af en toe uit de counter zelfs gevaarlijker als Drachten, maar 

ook hier kwamen geen doelpunten uit voort. Drachten bleef stug door 

voetballen en probeerden door  goed combinatie voetbal gaten te vinden in 

de verdediging van Oldeboorn. Dat gat kwam er in de 30
e
 minuut. De 

rechtsvoor van drachten werd diep gestuurd, maar doordat Patrick goed met 

hem mee liep leek het zo dat hij niet tot een schotkans zou komen. Het leek 

er op dat de speler van drachten zich vast zou lopen. Tot hij op een geniale 

wijze de bal kruislings in de winkelhaak van de goal trapte. Daarmee liet hij 

zowel Patrick als Stefan kansloos. 2-0. Dit was ook de ruststand.  

Na de rust kwam Ate in de spits te spelen. Met zijn snelheid en kracht kon 

Oldeboorn misschien nog wel iets gaan forceren. Dit gebeurde ook wel 

degelijk, de counters van Oldeboorn werden steeds gevaarlijker, Johannes 

Nijdam en Bart slaagden er keer op keer in om de bal over de verdediging 

van Drachten heen te spelen, maar Ate slaagde er daarna nog niet in om wat 

met deze kansen te doen. het bleef 2-0. Na ongeveer 10 minuten spelen 

schoof Johannes Nijdam door naar voren. Op het juiste moment speelde 

Bart hem de bal aan, Johnnes Nijdam omspeelde de keeper en maakte de 

aansluitingstreffer. Maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. 

Jammer, want Johannes stond helemaal geen buitenspel. Toen trad de wet 

van Murphy toe: Als een ploeg heel veel kansen heeft, maar die niet scoort. 

Dan scoort de tegenpartij. Drachten kreeg na geklungel achterin de bal op 

een presenteerblaadje en deze ging er wel in één keer in.  



  

Er zouden nog veel kansen voor Oldeboorn komen maar het mocht allemaal 

niet baten. De bal wou er niet in. Bij Drachten wel. Zei maakten er 10 

minuten voor het einde ook nog 4-0 van.  Oldeboorn kreeg in de 

slotminuten nog wel een penalty, maar ook deze werd gemist. Johannes 

Nijdam raakte de bal totaal verkeerd en de bal kwam niet eens in de buurt 

van het goal. Het mocht deze wedstrijd gewoon niet lukken 4-0 is een 

geflatteerd uitslag. De excuses voor deze nederlaag waren gelukkig wel 

makkelijk te verzinnen: het was (ook om 10 uur al) stikheet en we moesten 

op een verschrikkelijk slecht kunstgrasveld voetballen. Volgende week 

tegen Nieuweschoot weer een kans. Dan hopelijk op een normaal grasveld 

met een normale temperatuur. Arjen van der Bij 

 

Wat wij van het tweede dit jaar gaan introduceren is het Baltsje 

klassement. Elke keer na een uitwedstrijd wordt er een batsje uit de 

kantine van de plaatstelijke vv genuttigd. Deze wordt dan door een 

zeer kritisch kwartet beoordeeld (Bammus, Spinder, Timboetkoe en 

Arjen) en de uitslagen daarvan kunt u lezen in het clubblad. 

Hieronder de Baltsje verslagen van de gehaktballen bij Drachten, 

Nieweschoot en Bombats 

Baltsje verslag VV Drachten, 9 september 

Aldeboarn wil de traditie van de baltsje test weer in ere herstellen. 

Het eerste baltsje van het seizoen werd genuttigd op het altijd 

sfeervolle terras van VV Drachten. De verwachtingen van de te voren 

waren torenhoog, want de gedachte bij zo’n professionele 

accommodatie is natuurlijk dat er een even zo goede keuken is waar 

de heerlijkste baltsjes klaar worden gemaakt. We werden toch een 

klein beetje teleurgesteld door de keukenprinses van Drachten. De 

structuur van de bal was perfect, goed gedraaid. De smaak ging nog 

wel. Maar dan de saus. Iedere leek weet dat een baltsje zonder 

Oliehoorn  curry is als een voetbalveld zonder lijnen, je hebt er vrij 

weinig aan. Brengt ons tot het cijfer: een 6,8.  

Nieuweschoot, 16 september 

Voorwaarde voor een goede baltsjecompetitie is dat er bij elke club 

een baltsje wordt genuttigd. Helaas hebben we bij Nieuweschoot de 

kantine niet eens van binnen gezien. De plaatselijke McDonald’s 

genoot de voorkeur. Nieuweschoot zal dus helaas niet kunnen 

meedingen om de prijzen.    

Bombats, 30 september 

 



  

Na een zware wedstrijd is het altijd heerlijk in alle rust een lekker 

Baltsje op te eten. De mannen van het beoordelingscomité hadden 

dan ook erg veel zin in een Baltsje na de vermoeiende wedstrijd 

tegen Bombats. Maar het Baltsje was van dermate slechte kwaliteit 

dat er helemaal niet van te genieten viel. Op het eerste gezicht zag de 

bal er nog goed uit, maar zodra je de vork er in stak was het net alsof 

je, je vork in een spons drukte. En de smaak was ook niet goed. Het 

was een heel goedkoop leverpastei balletje, er was te weinig saus, 

wederom weer niet van Oliehoorn .  Beoordelaar Bammus, die toch 

bekend staat als een echte alles eter zei zelfs: ‘Ik moet moeite doen 

om deze bal op te eten’  Daarom moet je realistisch wezen en kun je 

deze bal niet een voldoende geven. Eindcijfer: 4.3 
 

 
 

VV Aldeboorn C1- WTTC C1 
Zaterdag moesten wij tegen WTTC voetballen. Om half elf waren alle 

spelers er en konden we beginnen aan de warming up. Om 11 uur konden 

we dan beginnen. Wolter en Iwan begonnen op de bank.  In de beginfase 

waren wij de betere ploeg, met een paar goede acties van Tjitze en een 

mooie pass van Wiemer op Menko die de bal net niet lekker raakte, 

kwamen we bijna op voorsprong. Na ongeveer 15 minuten spelen gaf Tjitze 

een mooie dieptebal op Wiemer die de bal maar half raakte maar toch door 

een blunder van de keeper in het net zag rollen. Verder lag Nick een paar 

keer goed in de weg en had WTTC geluk dat ze bij rust niet al 2-0 achter 

stonden door een blunderende keeper. In de 2
e
 helft ging Wiemer eruit en 

kwam Iwan voor hem in het veld en Wolter kwam er in voor Djurre. WTTC 

begon beter aan de 2
e
 helft en kwam ook al gauw op een 1-1 stand. Met een 

snelle rechtsbuiten had Aldeboorn het erg lastig. Met een paar individuele 

acties van Corné stichtten we nog wel gevaar maar niet genoeg om het de 

verdedigers zodanig lastig te maken dat we scoorden. WTTC was nog 

steeds de betere  ploeg in de 2
e
 helft en helaas kwam er voor ons een 2-1 

achterstand door een mooi afstandsschot, nick lag gelukkig voor ons een 

paar keer goed in de weg. Tjitze was vermoeid geraakt en wilde eruit, 

Wiemer was zijn vervanger in de laatste 10 minuten. Helaas kregen we 

geen kansen meer en is de wedstrijd geëindigd in een 2-1 verlies voor 



  

Aldeboorn. Volgende week spelen we tegen jubbega en moeten we zien 

onze 1
ste

 overwinning van het seizoen te pakken. Groetjes Wiemer 

 

Oldeboorn D1 – Leeuwarder Zwaluwen D4 
we hadden zaterdag onze eerste wedstrijd jammer genoeg hebben we 

verloren met zes een .Gerben heeft bij ons gescoord. ook hadden de meeste 

voor het eerst op het grote  veld gespeeld. het regende ook.  

groetjes duco van der bij 

 

Joure E7 – Oldeboorn E1 
We moesten tegen Joure.  En we hebben 5-3 gewonnen. En de 1

e
 helft heeft 

het geregend.  de 2e helft was het droog.  Job heeft twee goals gescoord en 

Jentje heeft 1 goal gescoord,  Tiemen 1 en Levi 1. Het was een leuke 

wedstrijd. Groetjes Levi van der Wal 

 

Hallo, 
Wij hebben Zaterdag 6 Oktober tegen Jubbega C2 gespeeld. 

We hebben met 2-9 gewonnen. Het was voor ons een goede wedstrijd. 

Voor Jubbega wat minder denk ik.  

De eerste helft stonden we voor met 1-3. Daarvan hebben Wiemer (2 goals) 

en Menko (1 goal) gescoord. De tweede helft hebben we beter gespeeld dan 

de eerste helft. 

We hebben uiteindelijk 2-9 gespeeld. Daarvan hebben Corne (1 goal) en 

Wiemer (3 goals) en Anouk (2 goals) gescoord. 

Er zijn ook mooie assisten gemaakt door de spelers van Oldeboorn C1.  

Mooie wedstrijd dus.  

Weer mooi wat punten erbij. Groetjes Anouk Stulp 
 

Joure SC D5-V.V.Aldeboarn D1 
Aldeboarn moest zaterdag 6 oktober 2012 tegen Joure D5. Het was een 

spannende wedstrijd want in de pauze stond het 3-0 voor ons, maar toen 

ging Joure weer goed voetballen. Ze kwamen op 3-1. Gelukkig lieten wij 

ons niet op de kop zitten en kwamen op 5-2 voorsprong. In totaal werd het 

8-3 voor ons. Hessel heeft 1 goal gemaakt, Duco heeft 3 goals gemaakt en 

ik heb 4 goals gemaakt. We deden het dus goed met z´n allen.   

Gerben Bouma 

 

 

 

 



  

Jaarverslag 2011-2012 
Bestuurlijk 

Eén van de vaste agendapunten in de bestuursvergaderingen was de kantine. 

Door de brand in ons kleedgebouw begin juli 2011, kwamen de 

nieuwbouwplannen voor een kantine in een ander licht te staan. De 

bedoeling is dat de kantine boven op de kleedgelegenheid wordt gebouwd. 

Er is hard gewerkt aan de plannen en in een extra ledenvergadering hebben 

de leden ingestemd met de plannen. Onder leiding van Haaije van der Heide 

en met behulp van een aantal vrijwilligers is in de loop van het seizoen met 

de verbouw/aanpassing van de kleedboxen begonnen. 

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Jan Nijdam 

(voorzitter), Halbe van der Wal (secretariaat en wedstrijdzaken), Auke 

Bangma (penningmeester), Jan Nijboer (facilitaire zaken) en Harke 

Hartmans (sporttechnische zaken). Duidelijk mag zijn dat het bestuur niet 

kan functioneren zonder de hulp en inbreng van de diverse commissies en 

vrijwilligers. We noemen de jeugdcommissie, met alle jeugdleiders  en  -

trainers, de activiteitencommissie, de sponsorcommissie, de mensen van het 

onderhoud, redactie website en clubkrant en natuurlijk leiders/trainers bij de 

senioren. 

Het bestuur vergaderde maandelijks. Thea van Maren verzorgde de 

verslaglegging van de bestuursvergaderingen. 

Sportief 
We konden dit jaar helaas geen kampioenen huldigen. De jeugdteams 

spelen zoals bekend een najaars- en een voorjaarscompetitie. De 

eindstanden in de najaarsreeks: 

Team Punten  Wedstrijden Klassering  Doelcijfers 

C1 16 9  6 (van 11) 37-18 

D1 21 10  4 (van 12) 59-27 

E1 10 9  8 (van 12) 50-70 

F1 15 10  5 (van 11) 32-53 

 

In de voorjaarsreeks ging het wat moeizamer, met name met de E- en F-

pupillen. Kennelijk zwaarder ingedeeld. De eindstanden in de 

voorjaarsreeks: 

Team Punten  Wedstrijden Klassering  Doelcijfers 

C1 12 7  3 (van 5)  31-10 

D1 16 10  3 (van 6)  47-43 

E1 0 10  6 (van 6)  16-76 

F1 12 9  5 (van 6)  12-21 

 



  

Het eerste elftal, had - bijna traditiegetrouw - een moeilijk seizoen, maar 

wist zich dit seizoen zonder zenuwslopende nacompetitie te handhaven in 

de vierde klasse. De andere seniorenteams draaiden mooi bovenin mee, 

waarbij vooral de revival van het tweede na een slechte start opmerkelijk te 

noemen is. 

De eindstanden van de “grutten”: 

Team Punten  Wedstrijden Klassering  Doelcijfers 

1 25 24  10 (van 13 35-65 

2 31 20  4  (van 11) 54-41 

3 39 20  3  (van 12) 89-58 

4 42 18  2  (van 10) 63-34 

Facilitair 
Tijdens de Gondelvaartfeesten heeft een aantal vrijwilligers van onze club 

geassisteerd  bij en in de feesttent. Dit heeft de club € 1.000 opgeleverd. 

Een prachtig resultaat! De Poiesz actie bracht € 1.166 op.  

De carbidplofferij, voorafgaand aan de jaarlijkse feestavond, was voor de 

tweede achtereenvolgende maal een groot succes. Gedurende het  hele 

seizoen zijn  diverse mensen  actief geweest om veld en gebouwen netjes te 

houden.  

Het clubblad “de Zwart-Witten” verscheen maar liefst 18 keer (een 

record?). De informatiegids werd dit seizoen in eigen beheer gedrukt.  

Sponsorzaken 
Op 13 mei was er rondom de wedstrijd Oldeboorn 1- Irnsum 1 een 

bijeenkomst voor en met de sponsoren van de club georganiseerd. Helaas 

moeten we vaststellen dat de bijeenkomst niet overeenkwam met de 

verwachtingen. Organisatorisch zijn er fouten gemaakt. Het positieve 

nieuws van deze middag was de winst met 1-0 en directe handhaving in de 

vierde klasse.  

Jubileum 
In 2013 bestaat onze club 90 jaar. Besloten is om dit feit samen te laten 

vallen met de opening van de nieuwe  accommodatie. In verband met de 

financiën zal dit op bescheiden wijze gebeuren. 

Aldeboarn, oktober 2012.  Halbe van der Wal, secretaris 

 
 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 20 oktober 

Oldeboorn C1 – Donkerbroek/Makkinga C1 11.00 

Udiros F1 – Oldeboorn F1   09.00 

 

Zondag 21 oktober inhaal 
Oldeboorn 3 – VWC 3    10.00 

 

Zaterdag 27 oktober 
SJO EBC/Delfstrah. D2 – Oldeboorn D1 09.00 

Oldeboorn E1 – Nieuweschoot E4  10.00 

Oldeboorn F1 – Jubbega F2   09.00 

 

Zondag 28 oktober 
FFS 1 – Oldeboorn 1    14.00 

Oldeboorn 2 – Gorredijk 4   11.00 

Oldeboorn 3 – RKO 3    10.00 

 

Zaterdag 3 november 
Oldeboorn C1 – SJO J.V. Oostenburg  11.00 

Oldeboorn D1 – Akkrum D3   09.45 

Heerenveen E9 – Oldeboorn E1   10.00 

Read Swart F1 0 Oldeboorn F1   09.00 

 

Zondag 4 november 
Oldeboorn 1 – Surhuisterveen 1   14.00 

Langezwaag 2 – Oldeboorn 2   10.00 

Joure 3 – Oldeboorn 3    13.00 

 

Zaterdag 10 november 
VWC C1 – Oldeboorn C1   09.00 

Heerenveense B. D5 – Oldeboorn D1  12.05 

Oldeboorn E1 -  SWZ E7   10.00 

Oldeboorn F1 – Aengwirden F1   09.00 

 

Zondag 11 november 
Aengwirden 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Heerenveen 5   11.00 

Oldeboorn 3 – LSC 6    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 


