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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 5 

De strafschop werd uitgevonden door...een keeper!
 

Een keeper heeft de penalty bij het voetbal uitgevonden. De Ierse doelman 

William McCrum vond in 1891 dat sommige voetballers misbruik maakten 

van een vrije bal vlak voor de eigen goal. Met zijn allen op de lijn staan en 

niemand kon een bal in de goal krijgen. Daarom zou een strafschop met 

alleen een keeper eerlijker zijn én een echte straf. 

 

Dat vond de Engelse voetbalbond ook. Veel spelers vonden het echter 

schandalig, ze gingen er van uit dat bewuste overtredingen niet gemaakt 

werden, omdat ze sportief genoeg waren. Toch werd de strafschop ingevoerd. 

 

In het begin ging de doelman uit protest naast het doel staan. Als zijn 

tegenstander het ook niet eens was met de nieuwe regel dan schoot hij 

bewust naast. Maar dat duurde niet lang, want zo sportief bleken de spelers 

uiteindelijk toch niet te zijn. 



  

 

Kopij inleveren voor  26 november 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Belangrijke datums 
Zondag 30 december    Douwe Venema Toernooi 

Zaterdag 20 april 2013     opening nieuwe kantine  

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand oktober 670 keer bezocht. 

Maar liefst 376 personen waren hier verantwoordelijk voor. 

Bezoeken per landgebied: Nederland, België(4x),  VS (2x), 

Australië (2x), India (1x). Duitsland (3x), Polen (1x), 

Zwitserland (1x), Italië (1x) en Indonesië (2x). Uit Nederland 

was de top 10 bezoeken per plaats,  tussen haakjes vorige maand: 

Grou  141 (134)    

Akkrum 106 (103) 

Groningen 51 (22) 

Drachten 42 (35) 

Leeuwarden 37 (40) 

Amsterdam 32 (31) 

Heerenveen 25 (38) 

Franeker 20 (23) 

Amersfoort 20 

Gorredijk 17 (13) 

 

 

Nieuw bij de Club van 50 

 

Wie zouden dit nu weer kunnen zijn???????????????? 

 

 



  

Overzicht 
Oldeboorn 1: 10 wedstrijden gespeeld 8 punten en een doelsaldo van 12 

voor en 20 tegen (is ook 8, maar dan wel in de min….). Ik had eigenlijk 

verwacht dat de teller op 13 punten zou staan, maar ben dus kennelijk iets te 

optimistisch geweest. Tegen Surhuisterveen werd een 1-3 nederlaag 

geleden, en zondag bleef de “brilstand” in Aengwirden na  90 minuten 

spelen op het scorebord staan. Kortom, het schiet niet echt op momenteel. 

Komende zondag ook weer een lastige thuiswedstrijd. Dit keer tegen Thor. 

Misschien eerst maar ’s met een puntje tevreden zijn, of wordt het publiek 

weer ’s aangenaam verrast? De week daarop is er voor alle senioren een 

(eventueel) inhaalprogramma gepland door de KNVB. Vooralsnog zijn 

onze seniorenteams vrij. Na Tréwes 2, kan ook voor Oldeboorn 2 de vlag 

in top en de boerenkar aan het begin van het dorp worden opgetuigd; 

OLDEBOORN 2 LOKWINSKE MEI JIMME EARSTE 

OERWINNING!!! Heerenveen 5 was zondag de dupe van de dadendrang 

van Oldeboorn 2. Met 4-2 ging Heerenveen de “bietenberg”  op (is volgens 

analyticus Jan Mulder correct “Twents”…). Een week eerder was 

Langezwaag helaas net te sterk met 2-0. De aansluiting is echter gevonden, 

en op basis van behaalde resultaten uit het verleden, verwacht ik dat men 

nu, net als vorig seizoen gewoon “deurdondert”…Komende zondag op naar 

De Blesse 3 voor evenzoveel punten. Oldeboorn 3 leed een toch wel iets 

verrassende nederlaag tegen sc Joure, 5-3. Afgelopen zondag liet LSC maar 

weer ’s verstek gaan……….te weinig spelers. Hebben we dat vorig seizoen 

ook al niet vaker gehoord…????? Komende zondag op naar Drachten om 

daar tegen ONB 4, de nieuwe club van Henk de Jong (Cambuur) aan te 

treden. ONB is de fiere koploper. Om in de race te blijven is een over-

winning noodzakelijk. Oldeboorn C1 houdt van afwisseling. Twee weken 

terug met 9-1 winnen van SJO JV Oostenburg, en afgelopen zaterdag met 

dezelfde cijfers verliezen van VWC C1. Het kan verkeren, aldus Bredero. 

Komende zaterdag thuis tegen Langezwaag. Een (kleine) overwinning lijkt 

mogelijk. De week erop vrij. Oldeboorn D1 doet ook lekker mee in de 

subtop. Akkrum met 9-0 verslaan is altijd “lekker”, en dan een week later 

met 4-4 gelijkspelen tegen Heerenveens Boys is ook lang niet slecht. De 

wedstrijd van zaterdag a.s. om 9.45 u. thuis tegen SJO RVC D3 levert de 

volgende overwinning op. Ook jullie zijn een week later volgens het 

programma vrij. Oldeboorn E1 kwam tegen Heerenveen E9 net tekort, 3-1. 

Afgelopen zaterdag werd er toch weer verdienstelijk gelijk gespeeld met 1-

1 tegen SWZ. Zaterdag a.s. om 11.30 u. de derby in Akkrum. Dat wordt op 

zeker een overwinning. Een week later wordt het thuis tegen DWP iets 

lastiger, maar een stuntje moet mogelijk zijn. Oldeboorn F1, onze jongste 

kroost, moeten nog een beetje op gang komen. De wedstrijden tegen Read 



  

Swart en Aengwirden leverden net geen punten op. Komende zaterdag het 

onvervalste degradatieduel in Oudehaske. Als jullie om 9.00 u. goed 

wakker zijn, dan kan hier wel ’s de eerste overwinning worden behaald. Dat 

resultaat stimuleert jullie dan dusdanig dat een week later ook Gorredijk aan 

de zegekar wordt gebonden, et voila, 6 punten en keurig middenmoter. 

Allemaal maar weer veel plezier, en denk erom: “Als je een doelpunt meer 

maakt dan de tegenpartij, dan win je”.  Piet 

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 17 november 

Oldeboorn C1 – Langezwaag C1 11.00 

Oldeboorn D1 – SJO RVC D3  09.45 

Akkrum E5 – Oldeboorn E1  11.30 

Oudehaske F2 – Oldeboorn F1  09.00 

Zondag 18 november 
Oldeboorn 1 – Thor 1   14.00 

De Blesse 3 – Oldeboorn 2  10.30 

ONB 4 – Oldeboorn 3   10.00 

Zaterdag 24 november 
Oldeboorn E1 – DWP E2  10.00 

Oldeboorn F1 – Gorredijk F2  09.00 

Zondag 25 november inhaal 
 

Zaterdag 1 december 
Sport Vereent C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Heerenveen D8 – Oldeboorn D1 10.00 

Oldeboorn E1 – Heerenveense B. E7 10.00 

Zondag 2 december 
Oldeboorn 1 – Irnsum 1   14.00 

Tijnje 2 – Oldeboorn 2   10.00 

Tijnje 3 – Oldeboorn 3   10.00 

 
Ik gooi na het seizoen iedereen buiten bij FC Brussels. Behalve de 

wasmachine, de enige die heeft gedaan waarvoor ze betaald is. 

Johan Vermeersch (Voorzitter FC Brussels). 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (39) 
Grouw  18 mei 1928 

Zondag werd op het sportterrein een vriendschappelijke wedstrijd gehouden 

door de voetbalclub G.A.V.C. Grouw en V.B.C. Knijpe, welke eindigde 

met gelijk spel 2-2. Gisteren ontmoette G.A.V.C. op haar terrein O.V.C. 

Oldeboorn. Deze wedstrijd  eindigde eveneens met gelijk spel 1-1. 

 

Eindstand 1927-1928 2
e
 klasse A 

01 Gorredijk 3  6-9 12-9 

02 O.V.C.  6-9 22-5 

03 Wijnjeterp  6-6 12-11 

04 Drachten 3  6-0 4-25 

 

1
e
 beslissingswedstrijd 15 april 1928 te Drachten: 

Gorredijk 3 – O.V.C.       1-1 

2
e
 beslissingswedstrijd 22 april 1928 te Heerenveen: 

Gorredijk 3 – O.V.C.      2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wedstrijdverslagen 
FFS 1 – Oldeboorn 1 

Na een gezellige avond in café Moeke de Bruin moest het eerste van Boarn 

op 28 oktober tegen het eerste van Stobbegat. Voor de wedstrijd hadden we 

een bespreking waarin trainer Geert Goerres duidelijk maakte dat we deze 

wedstrijd moesten winnen. Als we deze wedstrijd winnen hoort het eerste 

van Boarn neutraal op de lijst. Als we deze zouden verliezen staat het eerste 

van Boarn bij de ondersten van de lijst. Ook kregen we van de trainer te 

horen dat we met elkaar compact moesten gaan spelen. In het begin van de 

eerste helft speelden we goed met elkaar waardoor we meer balbezit hadden 

dan de tegenpartij. Maar ongelukkig maakte Stobbegat redelijk snel in de 

eerste helft al een 1-0. Dit was meer voor Oldeboorn gegund. Oldeboorn 

had ook veel kansen maar het mocht niet baten in de eerste helft. In de 

tweede helft vochten beide partijen voor de overwinning. Ook waren beide 

partijen goed aan het voetballen maar toch scoorde Stobbegat nog een keer 

waardoor het  2-0 stond. Oldeboorn had in de tweede helft weer veel 

kansen. René Kalsbeek schoot door de drukte van de tegenpartij helaas net 

op de paal. Er werd twee keer gewisseld. René Spinder en Arnold Hobma 

kwamen hierdoor in het spel. Toch viel er in de 80
e
 minuut een doelpunt 

voor Oldeboorn. Met een mooi hakje van René kalsbeek op Bouke Paul 

Kleefstra, tikte Bouke Paul Kleefstra netjes de bal in het goal van 

Stobbegat. Deze 2-1 stand was ook de eindstand. Henk de Jong 

 

                                Oldeboarn  2  tsjin de Gerdiek  
Na 2 afgelastingen en 1 vrij weekend , konden we eindelijk weer aan de 

bak! De meeste teams bij ons in de competitie zijn aardig op leeftijd , maar 

wel voetbalvermogen ( oud 1e spelers met name ). Bij ons is de leeftijd niet 

de beperkende factor , laat ik dat zomaar zeggen , zonder in details te 

treden! De wedstrijd dan nu kort samengevat. Er zat wel wat voetbal in , 

maar de wil en overtuiging ontbrak ! En als wij ons wat beter op en 

instellen , en wat feller van en naar het leer toetrekken , kunnen wij best es 

een keertje winnen! En als we dat smaakje weer te pakken krijgen , kan het 

net als afgelopen seizoen nog wel veel meer in gaan zitten ! Tot nu toe 

wordt dr voorin ook weinig klaargemaakt , net als vandaag , wat tot een 1 3 

nederlaag leidde.  gr van een speler op leeftijd........ Wietse Huisman 

 

Ik kom net van de sportschool en ze hebben er een nieuwe machine. 

Ik heb deze een uur lang gebruikt voordat ik me ziek begon te 

voelen. Het is echter een goede machine hij heeft echt alles. Mars, 

Snickers, Kit kat enz.. 



  

 
 

vv Oldeboorn c1- Stanfries c2 
Zaterdag 13 oktober 2012 moesten wij tegen Stanfries voetballen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

We kwamen al vroeg op voorsprong door een goal van mij, maar daarna                            

wisten wij een hele tijd niet meer te scoren. Toen scoorde de tegenstander  

wel uit een van de weinige kansen die ze in de eerste helft hadden. 

Gelukkig kwamen we vlak voor rust wel weer op voorsprong door een goal 

van Wiemer.  Na de rust kwamen we snel op een grotere voorsprong door 

goals van Wiemer en Tjitze. Daarna maakte Anouk nog de 5-2 en Corne 

maakte de laatste goal en zo wonnen wij uiteindelijk met 6-3.  

Iwan Huitema 

 

V.V.Oldeboorn E1  -  FFS E1 
Zaterdag dertien oktober hebben we gespeeld tegen FFS. We hebben 5 – 1 

verloren. Het ging wel goed, maar ik vind het jammer dat we hebben 

verloren. We deden erg ons best maar die jongens waren veel te goed. De 

keeper van FFS stopte erg veel ballen maar ver in de tweede helft scoorde 

Erik. Ik was daar blij om want ik wil een goed doelsaldo aan het einde van 

het seizoen.Het was een leuke wedstrijd de volgende keer winnen we de 

wedstrijd. Jetse Teunissen 

 

D1 aldeboorn / delfstrahuizen  27 okt 
we moesten vroeg van bed af toen we buiten in de tuin sneeuw zagen liggen  

dat wordt dus een koude wedstrijd . de eerste helft heeft gerben 4 gescoord 

en tjitze 1 en hessel 2 en duco 3 en hun hadden een eigen goal dus toen 

stond het 0-11 en ik had een mooie positie in de eerste helft: bankje warm 

houden  en de tweede helft had gerben nog 6 gemaakt en delfstrahuizen 

hadden ook nog 5 goals gemaakt  BOEIE! de uitslag was dus 5-17 

groetjes sietse  HofstraD1  
 

Oldeboorn C1 – SJO J.V. Oostenburg 
Zaterdag moesten wij tegen Oostenbrug voetballen. Om half elf begonnen 

we met de warming up. Om elf uur begonnen we met de wedstrijd. In de 

eerste helft stonden Tjitze en leon op wissel. Anouk en Wiemer scoorden in 

de eerste helf. De goal van Anouk was een hele mooie goal, omdat ze de bal 

voor wou geven, maar ze raakte de bal niet goed. Daardoor kwam de bal 



  

tegen de keeper aan en kaatste zo in het doel. Later in de eerste helft 

scoorde de tegenpartij ook nog, maar het bleef bij deze ene goal. De tweede 

helft stonden Djurre en Wolter op wissel. Later in de tweede helft ging 

Corne er uit en kwam wolter erin. We hadden in de tweede helft veel 

kansen. De eerste goal in de tweede helft maakte ik toen scoorde Tjitze 

twee keer toen scoorde ik weer drie keer en later scoorde Tjitze nog. De 

wedstrijd eindigde 9-1 voor ons. Het was een mooie wedstrijd met veel 

goeie acties. Groetjes menko Dijkstra 

 

Gorredijk C2 - Oldenboorn C1 
Het was vroeg in de ochtend toen wij naar Gorredijk vertrokken om 3 

punten op te halen. Het is al een mooi tijdje geleden en ik kan me niet veel 

herinneren van deze wedstrijd. Wel weet ik nog dat we veldoverwicht 

hadden en we onze positie 's goed wisten te bezetten. Ik weet niet wat de 

eindstand was. Dus we hebben gewonnen. Helaas Djurre het was 2-2 (red.) 

Heb nog wel een goede mop hier kom ie: 

Een vliegtuig met 5 mensen aan boord stond op het punt neer te storten. Er 

waren slechts 4 parachutes beschikbaar. De eerste man zei: "Ik ben Johan 

Cruyff, een van de beste voetballers allertijden van Nederland Ik ben veel 

waard, dus ik verdien het om gered te worden." De anderen stemden hier 

mee in en gaven hem een parachute, waarna hij het vliegtuig uitsprong. De 

tweede persoon zei: "Ik ben premier Balkenende, politicus van de CDA en 

ik kan mijn land helpen, dus ik denk dat ik gered moet worden." De anderen 

vonden het goed en gaven hem een parachute. Ook hij sprong uit het 

vliegtuig. De derde persoon zei: "Ik ben Robin van Persie, speler van 

Arsenal, ik heb veel fans en iedereen weet dat ik een aardige vent ben, maar 

iedereen denkt dat ik dom ben. Dat ben ik niet, dus ik neem een parachute." 

En weg was hij. Er waren nu nog twee mensen over: de paus en een 10-

jarig meisje. De paus zei: "Kind, ik ben oud en ik heb een goed leven gehad. 

Jij bent nog jong en hebt je hele leven nog voor je. Neem jij de parachute, 

dan blijf ik wel achter en hoop op een wonder." "Dat is niet nodig", zei het 

meisje, "Er zijn nog 2 parachutes over.  

Van Persie heeft mijn schooltas gepakt"..........! Djurre v/d Woude 

 

Read Swart F1-OldeboornF1 

 Wij moesten 3 november voetballen tegen de knipe.  het was een leuke 

wedstrijd,  het werd 9-0 voor read swart. Groetjes   Janieck van Asperen  

 

Aldeboarn E1 tegen Heerenveen. 
Aldeboorn E1 had verloren met 1-3 

het was een mooie wedstrijd om te zien.  



  

het was zelf ook een lastige wedstrijd. 

Maar Heerenveen was net iets beter dan Aldeboarn. 

Het was een spannende wedstrijd. 

Eerst had Aldeboarn een doelpunt gemaakt. 

Toen had Heerenveen een doelpunt gemaakt. 

En toen had Heerenveen weer een doelpunt gemaakt. 

En toen had Heerenveen alweer een doelpunt gemaakt. 

Dus het stond 1-3 voor Heerenveen. 

Ik vond het zelf ook wel jammer maar we werden in de wedstrijd wel een 

paar onderuit gehaald. Groeten, Tim Hostede 

 

Lyts interfjoetje 
Naam: Tamme Veenstra 

Leeftijd en team: 9 jaar/D1 

Op welke plaats speel je: Rechtsvoor   

Op welke plaats speel je het liefst: Spits 

Beste voetballer ter wereld: Christiano Ronaldo 

Beste voetbalclub ter wereld:  Ajax 

Leukste televisie programma:  The A-Team 

Doe je ook aan andere sporten: Nee 

Heb je huisdieren: 2 honden/1 kat 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: René van Kalsbeek 

Wat eet je het liefst: Patat 

Wat eet je liever niet: Andijvie/Stimpstamp 

 

 
Naam: Hessel Heerma. 

Leeftijd en team: 11 jaar team D1. 

Op welke plaats speel je: midmid. 

Op welke plaats speel je het liefst: midmid of spits. 

Beste voetballer ter wereld: Cristiano Ronaldo. 

Beste voetbalclub ter wereld: Real Madrid. 

Leukste televisie programma: zapp sport  en studio sport. 

Doe je ook aan andere sporten: turnen. 

Heb je huisdieren: kat   ( Roy ) 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Robert en René 

Wat eet je het liefst: patat en sla 

Wat eet je liever niet: boontjes en spitskool 

 



  

Geen verslag ontvangen 
Nicator 3 – Oldeboorn 3    

Nieuweschoot 3 – Oldeboorn 2   

Oldeboorn 2 – Jubbega 3   

Oldeboorn 3 – Heerenveen 6   

Boornbergum 2 – Oldeboorn 2   

Frisia 4 – Oldeboorn 3    

Blauwhuis 2 – Oldeboorn 3   

Oldeboorn 3 – RKO 3    

Oldeboorn D1 – Akkrum D3   

Oldeboorn 1 – Surhuisterveen 1   

Langezwaag 2 – Oldeboorn 2   

Joure 3 – Oldeboorn 3 

 

P.P. van der Feer bokaal 
August Faber   Derde  9 

Jan Wybren Bosschma  Derde  6 

Pieter Poepjes   Derde  5 

Douwe Hein Akkerman  Eerste  3 

Hotse Dekker   Eerste  3 

Robert van Roeden  Eerste  3 

Ate Bergsma   Tweede  3 

Aalzen Bergsma  Tweede  2 

Jelco Meijer   Derde  2 

Anno Huisman   Eerste  1 

Wietse Huisman Wzn  Eerste  1 

René van Kalsbeek  Eerste  1 

Bouke Paul Kleefstra  Eerste  1 

Jorrit Zandberg   Eerste  1 

Age de Jong   Tweede  1 

Johannes Nijdam  Tweede  1 

Stefan Oosterbaan  Tweede  1 

Bart de Vreese   Tweede  1 

Hilko Koopman  Derde  1 

Robert van Steinvoorn  Derde  1 

Piet v/d Vlugt   Derde  1 

Ronald van Warmerdam Derde  1  

 



  

Laat voetbalhumor over aan de 

professionals 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Slagroom spuiten in voetbalschoenen, kleren verstoppen of zout in de koffie 

strooien. Voetbalhumor kenmerkt zich niet door hoogstaand niveau, maar 

spelers onderling beleven er het grootste plezier aan. Dit meestal tot 

genoegen ook van de coach die er het belang van inziet (teambuilding) en er 

soms zelfs aan meedoet. 

Zo ook wijlen Fritz Korbach die in het jaar dat Wageningen promoveerde 

niet kon verkroppen dat zijn speler Henny Roelofs nog nooit een boete had 

betaald. “Het was een fijne jongen, maar erg zuinig”, zei Korbach over 

hem. Een dag na de festiviteiten zou er een nabespreking plaatsvinden en op 

weg naar de Wageningse Berg zag Korbach de auto van Roelofs bij een 

café staan. De oefenmeester twijfelde geen moment en krikte samen met 

manager Joop Boekhorst de auto van Roelofs omhoog om een wiel onder 

zijn auto te halen. Het wiel verdween vervolgens in de achterbak van 

Korbachs auto en Roelofs kwam natuurlijk te laat. Dit tot grote hilariteit 

van de andere spelers en de technische staf. 

Flauw? Ja, heel flauw. Maar niet kwetsend. Dat lijkt te veranderen zodra de 

buitenwereld lollig probeert te zijn en zich ‘ontfermt’ over voetbalhumor. 

Zo werd Louis Van Gaal in aanloop naar het WK-kwalificatieduel tegen 

Roemenië door een Roemeense krant ‘Van Hitler’ genoemd en is er in 

Japan woedend gereageerd op een grap van een Franse tv-presentator. 

Laurent Ruquier van France 2 dacht dat het wel lollig zou zijn om een foto 

van de Japanse keeper Eiji Kawashima te fotoshoppen waardoor hij vier in 

plaats van twee armen had. Ruquier noemde dat het ‘Fukushima-effect’. Of 

neem burgemeester Fons Jacobs van Helmond die op zijn Facebook-pagina 

een foto van een grote veewagen met varkens, voorzien van het Ajax-logo 

en de tekst ‘Spelersbus 2012’ plaatste. 

Zo is de Oekraïense ambassadeur in Nederland, Olexander Horin, nog 

steeds niet te spreken over het smaakloze tv-spotje van de Nederlandse 

Energie Maatschappij (NLE) voor het EK waarin de NLE Oekraïense 

vrouwen als prostituees neerzette en de Nederlandse man opriep om thuis te 

blijven. Een gratis biertap bij het afsluiten van een contract bij de NLE zou 

hiervoor moeten zorgen. Er zijn natuurlijk gradaties in hoeverre iets 

smakeloos en kwetsend is, maar misschien is het verstandig om 

voetbalhumor over te laten aan ‘professionals’. Lollig of niet, kwetsend is 

het niet in het algemeen. Roelofs betaalde overigens zijn boete. Hoeveel dat 

was? Vijf gulden. Kijk, dat vind ik dan weer grappig. 

 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 

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 


