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Jaargang 53 nummer 6 

Kraay sr. belt Moulijn uit bed voor "live-uitzending" 

Hans Kraay sr. was in zijn jonge jaren bloedserieus. Dus werd hij bij 

Feyenoord in de maling genomen door kwajongens als Henk Schouten en 

Cor van der Gijp. Die vertelden hem bijvoorbeeld na een training dat Coen 

Moulijn thuis nu een televisie had waarop Amerika te ontvangen viel. 

"En vannacht gaan we met het hele elftal bij hem kijken naar dat gevecht 

van Cassius Clay en Sonny Liston," riep Henk Schouten enthousiast, "om 

één uur zijn we allemaal bij Coen. Kom ook, gezellig." 

Die nacht rinkelde in huize Moulijn de huisbel. Toen Coen slaperig uit het 

raam keek, zag hij tot zijn verbazing Hans en Lia Kraay voor de deur. Het 

kostte hem veel moeite om Kraay uit te leggen dat hij van niets wist en dat-

ie op zijn televisie slechts Nederland 1 en 2 kon ontvangen. 



  

 

Belangrijke datums 
Zondag 30 december    Douwe Venema Toernooi 

Zaterdag 20 april 2013     opening nieuwe kantine  

 

25e editie  

Douwe Venema Toernooi  

2012 
Zondag 30 december 2012 vindt de 25e editie van het Douwe 

Venema toernooi plaats in de Utingeradeelhal te Akkrum. Er wordt 

gespeeld vanaf 10.00 uur tot ca. 16.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt EUR 15,= per team en dient op 30 

december 2012 aan Douwe Hein te worden overhandigd. Het team 

dient te bestaan uit minimaal vijf personen. 

Inschrijven kan t/m vrijdag 14 december 2012 bij: 

Anno Huisman: annohuisman@hotmail.com 

Douwe Hein Akkerman: heinekendop@hotmail.com 

Jelle-Jacob de Vries: jellejacobdevries@gmail.com 

 
"Mevrouw, hij kan waarschijnlijk niet al zijn energie bij u kwijt. Weest u 

daarom blij dat hij voetbalt en niet naar de buurvrouw gaat." 

(Rinus Michels, nadat een vrouw hem tijdens een forum vroeg of hij het 

wel verantwoord vond dat haar man op zijn 52ste nog voetbalde) 

 

 

mailto:annohuisman@hotmail.com
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 Voor onze website zijn we nog steeds op zoek 

naar elftalfoto`s. 

 Voor het naslagwerk 90 jaar voetbal in 

Oldeboorn  zijn we op zoek naar een foto van 

Jan Kuipers, Marten Groen en Rinse Mulder. 

Zij zijn alle drie erelid van onze voetbalclub. 

Misschien bent u familie of kent u familie, 

laat het ons horen of mail ons. 

 Spelerspassen (oud leden) 

 Verhalen van u over de tijd dat u bij onze 

voetbalvereniging voetbalde, die we dan 

kunnen plaatsen in ons voetbalkrantje. 

 

0566 – 631605 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl   

Harm Oosterbaan 

Tsjerkebuorren 3 

  



  

Overzicht 
Nadat de goedheiligman ons dorp afgelopen zaterdag weer heeft aangedaan 

en menig kinderhart weer sneller deed slaan, en “het lekkere ding” van 

“Johnny Cash”  weer is vertrokken, zodat enkele Boarnster vrouwenharten 

gelukkig weer  een normaal ritme hebben, gaan we gelijk maar weer over 

tot de orde van de dag, oftewel de belangrijkste bijzaak in het 

leven…..voetbal. Oldeboorn F1 heeft helaas niet helemaal aan de 

verwachtingen kunnen voldoen. Van Oudehaske werd nipt met 2-0 

verloren, en helaas was Gorredijk ook net iets te sterk (8-0).Komend 

weekend even van de schrik bijkomen, en dan een week later op naar 

Akkrum om daar F3 een poepie te laten ruiken. De laatste wedstrijd voor de 

winterstop is alweer een derby. Op 15 december staat GAVC F2 om 9.00 u. 

te wachten in Grou om aldaar af te trappen. Onze jongste kroos zal er zeker 

voor zorgen dat ze voor de winterstop nog van die smadelijke nul afkomen. 

Oldeboorn E1 wist de derby in Akkrum prima in winst om te zetten (0-2). 

Dat DWP een week later net iets te sterk was (1-3) is geen schande. Ze 

staan momenteel keurig op de 5
e
 plaats. 

Komende zaterdag is er zelfs kans dat ze 

nog een paar plekken gaan stijgen op de 

ranglijst. Heerenveense Boys E7 gaan ze 

op ons eigen sportcomplex verslaan.  Een 

week later zit er ook wel een overwinning 

in tegen SJO RVC E3. Dit is dan de laatste 

wedstrijd voor de winterstop, en wie weet 

zit er nog wel een top drie notering 

in…..Oldeboorn D1 behaalde wederom 

een monsterzege. Met maar liefst 12-0 

werd SJO RVC D3G huiswaarts gestuurd. Een top drie positie is hun deel. 

Zaterdag naar Heerenveen D8, en daar kan zomaar weer een score met 

dubbele cijfers uit de bus komen rollen. Een week later ontvangen ze 

CVVO D3 uit Lemmer, en dat wordt zeker geen “walkover”.  Daarna lijkt 

ook voor de D’s de winterstop te zijn aangebroken. Oldeboorn C1 stond 

kennelijk de laatste weken “droog”, aangezien ik geen uitslagen heb kunnen 

achterhalen. Kortom, zaterdag a.s. goed uitgerust aan de start in 

Oldeberkoop om daar de topper tegen Sport Vereent C1 in winst om te 

zetten en de 2
e
 plaats van hen over te nemen. Op 8 december spelen ze dan 

hun laatste wedstrijd om 11.00 u. thuis tegen Langezwaag C1. Een 

overwinning zou een prima afsluiting zijn van de eerste seizoenshelft. 

Oldeboorn 3 wist een prima 0-1 overwinning te behalen in Drachten bij 

ONB. Afgelopen zondag moest er “gerecupereerd” worden na het 

“verwoestende” optreden zaterdag van de goedheiligman en A Boy Named 



  

Sue…... De wedstrijd tegen LSC houden ze nog “even” tegoed….Komende 

zondag wacht de uitwedstrijd tegen Tijnje 3. Een overwinning behoort 

zeker weer tot de mogelijkheden. Een week later ontvangen ze Nicator 3 en 

daar zou het scorebord wel eens te klein voor kunnen zijn, of is dat ietwat te 

optimistisch??? En zie daar, op 16 december is er een inhaalprogramma, en 

dan zou het zo maar kunnen zijn dat er thuis om 10.00 u. alsnog wordt 

gespeeld tegen LSC. Ik durf er echter geen euro meer om te verwedden…. 

Na 16 december kunnen de oudjes dan even in de winterslaap tot ongeveer 

half februari. Oldeboorn 2 was helaas niet opgewassen tegen De Blesse 3. 

Met een 5-1 nederlaag ging men huiswaarts. De rode lantaarn werd ook 

gelijk maar weer in de kofferbak meegenomen. Komende zondag kunnen ze 

in en tegen Tijnje 2, waar onze voormalige trainer Jan v.d. Berg de touwtjes 

in handen heeft, weer aansluiting krijgen bij deze ploeg. Een week later is 

er thuis ook overwinning nodig, en mogelijk, tegen Drachten 4. Als 

absolute kraker en afsluiter van de eerste seizoenshelft spelen ze op 16 

december a.s. thuis om 11.00 u. tegen Akkrum 3. Ook hier liggen 

mogelijkheden…Maar genoeg bier koud zetten, en genoeg gehaktballen in 

de jus, dan wordt het gewoon een prachtige dag voor de spelers…….en de 

penningmeester…Oldeboorn 1 staat helaas nog steeds in de gevarenzone. 

Twee weken geleden werd er vrij kansloos (volgens insiders wel geflatteerd 

overigens) met maar liefst 3-7 verloren van Thor. Komende zondag is het 

toch weer ’s tijd voor 3 punten. Tegen Irnsum is dat zeker niet geheel 

onmogelijk. Aanvang 14.00 u. op het Sportcomplex Oldeboorn.  Een week 

later wordt dan in Franeker de laatste wedstrijd voor de winterstop 

gespeeld. Een gelijkspel lijkt vooraf een prima resultaat, maar de bal is 

rond, het is elf tegen elf…….dus je weet het maar nooit. Allemaal maar 

weer veel plezier en succes. Ik heb begrepen dat de goedheiligman dit jaar 

nog wel wat (extra) punten voor ons cluppie in de ZAK had……dus Keep 

the Faith, en “de eerste negentig minuten zijn het belangrijkste”……. 

Namens “The Man in Black”…..”We’ll Meet Again”!! Piet 

 

Oldeboorn 3 = LSC 5 

 

 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (40) 
Oldeboorn - Urk : 0-6       24 november 2001 

Urk sloopt Friese vesting 
Tachtig minuten lang was het eenrichtingsverkeer op het doel van 

Oldeboorn. Van de vijftien ballen die doelman Harmen Kuperus te 

verwerken kreeg, kwamen er dertien uit een terugspeelbal. De Friezen 

mochten een corner nemen. De krachtsverhoudingen waren dus 

overduidelijk. Urk scoorde zes keer omdat het vooral in de tweede helft op 

halve kracht speelde. Henri Romkes verschalkte de Friese doelman drie 

keer. De vissende aanvaller brak de doelpuntenreeks open en sloot deze. Er 

tussenin deden zijn ploeggenoten er alles aan om de Friese vesting te 

slopen. Dat lukte vier keer tussen beide treffers van Henri Romkes in. En 

daarmee kwam het werkelijke krachtsverschil niet echt goed in beeld. Dat 

kon ook niet. De Urker spelers hadden niet bijster veel zin in het veredelde 

oefenpotje, zo bleek vooraf. ,,Het voor de jongens moeilijk om tegen zo'n 

tegenstander de accu goed op te laden'', teammanager Dirk Visser. Toch 

bleek dat niet in de eerste 45 minuten. De bal werd goed rondgespeeld in de 

beschikbare ruimte. Deze was niet zo groot dat Urk meteen kon toeslaan. 

Maar binnen het kwartier moest Siemen Willem de Vries twee keer naar het 

net. Het leek wel of de spelers van Oldeboorn zojuist de finale van het 

wereldkampioenschap voetbal hadden verloren. De vuistslag kwam hard 

aan, want Harmen Kuperus had net zo goed een stoel in het doel kunnen 

zetten. Zo weinig werk kreeg hij te doen. Toen Urk ook nog eens op 0-3 

kwam, was het helemaal gedaan met het Friese verzet. Het was duidelijk, 

Urk wenste zich niet al te veel uit te sloven in deze opgewaardeerde 

oefenpot. De competitie is belangrijker. Dat kreeg scheidsrechter Boringa 

ook diverse keren te horen omdat hij in de ogen van sommige Urker spelers 

te coulant was bij ingrepen van spelers van de Friese club. Maar het kan aan 

de conversatie in de Friese taal hebben gelegen dat de Urker spelers niet in 

de gaten hadden dat de eveneens Friese arbiter wel degelijk in woord en 

gebaar optrad. Een beetje gas er bij en weg was het verzet van Oldeboorn. 

Henri Romkes maakte zijn tweede, maar de vrije trap (eveneens zijn 

tweede) van Teunis Kramer was er toch wel een van wereldformaat. De 

Friese keeper stond er bij en keek er naar. Het grauwe, regenachtige 

weertype had een negatieve invloed op met name het spel van Urk. Naar 

mate het einde van de wedstrijd dichterbij kwam, raakte de nauwkeurigheid 

zoek. De tegenstander ging tot op het tandvlees, maar de ploeg van Jan ten 

Hage was zo slim dat de bal juist in die periode het werk deed. Een aanpak 

die in het overgrote deel van de wedstrijd achterwege was gebleven. 

Gelukkig voor Oldeboorn, want anders had Urk met dubbele cijfers 

gewonnen. Nog een keer vlamde de hoofdklasser op. En weer was het 



  

Henri Romkes die scoorde. Een hele mooie deze keer, maar ook de 

voorbereidende actie van Fokke Jan Gnodde was er een om in te lijsten. 

Urk is dus door naar de volgende ronde. Zonder veel moeite en daarom was 

deze wedstrijd beter dan het spelen van een oefenwedstrijd. Geen gele 

kaarten, zodat wat dat betreft alle spelers zaterdag inzetbaar zijn in de 

competitiewedstrijd tegen Be Quick'28.  

Opstelling Oldeboorn: Siemen Willem Smink, Remco Bangma, Wietse 

Huisman Wzn, Robert van Steinvoorn, Wietse Huisman Szn, Sybrand 

Oosterbaan, Siete Veenstra, Bouke Paul Kleefstra, Johannes Nijdam, 

Douwe Hein Akkerman en Jelmer Beimin. Wissels Johannes Watzema, 

Ronald Van Warmerdam en Jelmer v/d Berg. 

Opstelling Urk: Harmen Kuperus, Bram Brouwer, Teunis Kramer, Klaas 

Hessel Kapitein, Fokke Jan Gnodde, Jelle Loosman, Gerrit Visser (46. Cees 

de Boer), Pieter van de Berg (60. Pieter Ras), Jan Kramer, Henri Romkes, 

Kees Wakker.  

Scoreverloop: 12. Henri Romkes 0-1, 15. Jelle Loosman 0-2, 30. Teunis 

Kramer 0-3, 67. Henri Romkes 0-4, 69. Teunis Kramer 0-5, 76. Henri 

Romkes 0-6.  

Toeschouwers: 150 Scheidsrechter: J.S. Boringa.  

Eindstand 2001-2002 5e klasse A 

01 Robur   22-55 73-23 

02 WZS   22-48 64-34 

03 Dronrijp   22-37 44-33 

04 Oosterlittens   22-37 51-41 

05 Blauwhuis   22-31 42-44 

06 DTD   22-29 46-47 

07 Kraggenburg  22-28 44-36 

08 Oldeboorn   22-25 34-46 

09 St.Jacob   22-23 38-49 

10 Sparta,59   22-22 34-50 

11 Aengwirden   22-21 40-60 

12 Terschelling   22-16 34-61 

 

Wedstrijdverslagen 
Vv Oldeboorn – Vv Surhuisterveen 04-11-2012 

Zondagmiddag 4 november mocht vv Oldeboorn tegen Surhuisterveen 

aantreden.  Het verschil op de ranglijst tussen beide teams was 5 punten in 

het voordeel van Surhuisterveen. Om de aansluiting te vinden met subtop 

diende er, na een reeks van 4 verliespartijen op rij, weer eens de volle 3 

punten binnen worden gehaald. De eerste helft was redelijk in evenwicht 

zonder echt uitgespeelde kansen voor beide teams. Surhuisterveen werd 

enkele keren gevaarlijk met schoten vanuit de tweede lijn, maar hierop had 

keeper Faber een antwoord. Halverwege de eerste helft brak Rene van 

Kalsbeek door over de linkerkant en snelde zijn directe tegenstander 

voorbij. Hij kon 1 op 1 met de keeper komen ware het niet dat hij 

onderuitgehaald werd door de laatste man van Surhuisterveen. De 



  

scheidsrechter spaarde de verdediger echter en hij kwam eraf met een gele 

kaart. Even daarna kreeg Robert van Roeden nog een mogelijkheid om de 

score te openen  na een prima steekpass van Bouke-Paul Kleefstra, maar 

Robert had net iets teveel tijd nodig waardoor hij zijn schot geblokkeerd 

zag worden.  

Doordat er weinig kansen waren weggegeven in de eerste helft ging 

Oldeboorn met vertrouwen de tweede helft in. Na enkele minuten spelen in 

de tweede helft kwam er echter gelijk een grote kans voor de bezoekers na 

balverlies van Oldeboorn. De bal werd op het middenveld knullig verloren 

waarna de dieptepass van Surhuisterveen net niet kon worden onderschept 

en zo de spits oog in oog met de keeper kwam te staan. Hij rondde deze 

kans zorgvuldig af. De tweede goal van de bezoekers liet ook niet lang op 

zich wachten. Weer kwam er een goeie steekpass vanaf het middenveld 

door de verdediging van Oldeboorn. Robin Faber probeerde dit nog te 

voorkomen maar deed dit helaas ten koste van een penalty. Deze werd 

feilloos benut. Oldeboorn liep weer achter de feiten aan en probeerde  terug 

in de wedstrijd te komen.  Dit resulteerde wel in meer druk op de 

verdediging van Surhuisterveen maar echt grote kansen vielen er niet te 

noteren. In de tegenaanvallen waren de bezoekers erg gevaarlijk en kreeg 

het ook goede mogelijkheden om te scoren. Uit een goed genomen 

hoekschop van Rene van Kalsbeek kwam Oldeboorn toch nog terug in de 

wedstrijd. De bal werd bij de tweede paal goed terug gekopt op Robert van 

Roeden die zo de 1-2 kon scoren. Met nog zo’n 20 minuten te spelen 

probeerde Oldeboorn de gelijkmaker te forceren maar echt doelrijpe kansen 

kwamen er niet meer. Vlak voor tijd schoot Surhuisterveen uit één van de 

tegenaanvallen de 1-3 tegen de touwen.  Hiermee werd de wedstrijd 

definitief in het voordeel van Surhuisterveen beslist en konden ze de drie 

punten in de bus mee naar huis nemen.  Anno Huisman 

 

Oldeboorn schiet niks op met doelpuntloos gelijkspel tegen 
Aengwirden 

11 november is de dag dat er normaal gesproken met lampionnen langs de 

deuren wordt gelopen. Vandaag geen lampionnen voor de mannen van 

Geert Goerres, er moest worden gevoetbald op het mooie kunstgrasveld van 

Aengwirden te Tjalleberd. Aangezien het altijd wennen is op kunstgras te 

voetballen, is dit kunstgras één van de betere velden waar Oldeboorn op 

heeft gevoetbald. Oldeboorn en Aengwirden zijn de competitie stroef 

begonnen, beide 7 punten uit 9 wedstrijden voor aanvang. Dit resulteert 

voor aanvang de gedeelde laatste plaats, samen met RES uit Bolsward. 

Beide ploegen zijn dus gebaard bij een overwinning om zo aansluiting te 

krijgen met de middenmoot.  Oldeboorn begint enigszins wat gewijzigd aan 



  

de wedstrijd ten opzichte van vorige week. Tom Proot keerde na een aantal 

weken blessureleed weer terug in de basis als verdedigende middenvelder. 

Robin Faber nam de positie van linksback op zich wat ten koste ging van 

Johannes Watzema, welke op de bank plaats mocht nemen. De bank werd 

verder gevuld met Arnold Hobma en nieuweling Age de Jong. Verder 

dezelfde mannen als de afgelopen weken. Om 14:00 uur werd er afgetrapt 

op het zonovergoten sportcomplex. Beide ploegen beginnen aftastend aan 

de wedstrijd, waar Aengwirden het meeste balbezit heeft. Beide ploegen 

komen er sporadisch uit en echte kansen zijn op één hand te tellen. Toch 

moet keeper Dennis Faber van Oldeboorn een keer handelend optreden na 

een corner van Aengwirden, waar bij de tweede paal plots iemand vrij 

stond. Keeper Faber weet met een mooie reflex te bal te keren. Verder geen 

noemenswaardige feiten in de eerste helft en werd er met de brilstand 

gepauzeerd. Na de pauze aan Oldeboorn zijde geen wijzigingen en begint 

met dezelfde elf aan de tweede helft, waarin word besloten meer druk te 

zetten. Dit resulteert in meer dreiging. Oldeboorn krijgt steeds meer vat op 

de wedstrijd en er komen wel degelijk een aantal kansen, maar waar het bij 

de eindpass steeds net niet goed uit komt. Zo stuurt Bouke-Paul Kleefstra 

Douwe-Hein Akkerman de diepte in, wiens voorzet net niet bij de 

vrijstaande Robert van Roeden komt. Later komt Rene van Kalsbeek op 

zijn favoriete manier van links naar binnen en gaat een aantal spelers 

voorbij. Waar een steekpass op Kleefstra had moeten worden gegeven, 

waardoor deze 1 op 1 met de keeper zou komen, werd van Kalsbeek door 

een speler hard neergehaald (hier terecht geel voor kreeg) en dus resulteerde 

in een vrije trap op een mooie positie voor Akkerman. Maar de specialist 

had vandaag helaas het vizier niet op scherp. Halverwege de tweede helft 

werd René van Kalsbeek vervangen door Age de Jong, wiens officiële 

debuut maakt in het eerste. Na een overtreding net buiten het strafschop 

gebied, kreeg de Jong de bal mooi mee en kon zo 1 op 1 richting de keeper. 

De leidsman floot af voor de overtreding, waar voordeel meer op zijn plaats 

was geweest. Zo werd Oldeboorn een grote kans ontnomen. De toegekende 

vrijtrap werd door Anno Huisman helaas over geschoten. In de slot minuten 

ging het voor Oldeboorn nog net goed. Henk de Jong greep goed in het 

strafschopgebied. Na precies 90 minuten voetballen floot scheidsrechter 

Modderman af en eindigde de wedstrijd voor beide elftallen in een 

teleurstellende 0-0. Want met 1 punt schieten beide teams niks op. Na het 

verlies van RES, zijn zij nu met 7 punten alleen de rode lantaarn drager, 

met Aengwirden en Oldeboorn daar een puntje boven. Oldeboorn voetbalt 

goed en creëert ook wel kansen, maar het verzilveren van de kansen wil nog 

maar niet lukken. Laten we hopen dat het volgende week de kansen wel 

weet te verzilveren. Dan ontvangt Oldeboorn het goed presterende THOR, 

welke dit weekend verloor van Irnsum. Oldeboorn zal er alles aan moeten 



  

doen om de 3 punten te pakken, anders wordt het gat naar de middenmoot 

steeds groter. Bouke Paul Kleefstra 

 

Ongelukkig Aldeboarn verliest van Thor 
Na het teleurstellende resultaat van vorige week tegen Aengwirden wilden 

de mannen van trainer Geart Goerres vandaag de punten in Aldeboarn 

houden, om zo de aansluiting bij de middenmoot te houden. Aldeboarn 

begon goed aan deze wedstrijd. Er werd geconcentreerd gevoetbald, veel 

duels werden gewonnen en voetballend had Aldeboarn de overhand. De 

voorwaartsen van  Aldeboarn waren veel in beweging zodat het voor de 

verdediging en middenveld makkelijker werd om de bal kwijt te kunnen. 

Aldeboarn kreeg ook kansen. René kwam 1 op 1 met de keeper maar schoot 

de bal helaas op zijn lichaam.  Thor hanteerde vaak de lange bal richting 

hun gevaarlijke,  snelle en slimme aanvallers. Thor kreeg in deze fase een 

paar mogelijkheden, maar wisten deze niet in een doelpunt om te zetten. 

Anno Huisman veroverde de bal op het middenveld en zag dat Johannes 

Watzema door het centrum van de verdediging liep. Huisman gaf een 

geweldige pass op Watzema maar kon deze net  niet binnenkoppen. Robert 

van Roeden haalde verwoestend uit op de rand 16 waarbij de keeper de bal 

uitstekend uit de kruising rammelde. Bauke Paul Kleefstra gaf hard en laag 

voor, Jorrit Zandberg kon de bal net niet goed aannemen en zo een prima 

kans liet liggen. Aldeboarn kreeg vertrouwen voetbalde prima en had het 

betere van het spel tot zover. Thor was wel de ploeg die de eerste goal van 

deze middag mocht verzilveren. Vanaf links werd een bal hoog voor de pot 

geslingerd en spits De Jong kopte de bal binnen, 0-1. Aldeboarn kwam na 

deze tegenvaller even in een mindere fase. Na 35 minuten kreeg Wietse 

Huisman de rode kaart gepresenteerd. Hij greep te hard in op de aanvaller 

van Thor en kon vertrekken. Dit was natuurlijk een dikke tegenvaller voor 

Aldeboarn. Na dit moment was het even zoeken voor Aldeboarn en kwam 

de laatste 10 minuten meer onder druk te staan. Een aanval van Thor over 

de rechterkant zorgde voor gevaar. De eerste twee schoten werden nog 

geblokt door Aldeboarn, maar na het laatste geblokte schot kwam de bal bij 

de middenvelder van Thor voor de voeten en hij schoot de 0-2 binnen. Wat 

een domper want na dit doelpunt werd er gevloten voor het einde van de 

eerste helft. In de rust de koppies weer leegmaken en iedereen ervan 

overtuigen dat het echt nog wel kon. Jorrit Zandberg bleef achter in de 

kleedkamer vanwege een blessure en Arnold Hobma kwam hem vervangen. 

De tweede helft startte Aldeboarn prima, weer fel, elkaar oppeppen, en 

voetballend deed Aldeboarn het prima. Arnold Hobma liep de 16 in en werd 

gehaakt door een speler van Thor, Achttien aarzelde niet en lag de bal op de 

stip. Douwe Hein Akkerman schoot vanaf 11 meter  de 1-2 binnen.  



  

Aldeboarn wou meer voetbalde prima en het geloof was aanwezig voor een 

goed resultaat. Aldeboarn was gevaarlijk met een aantal prima uitgevoerde 

aanvallen. Vaak het laatste tikje of een teenlengte tekort, stond Aldeboarn 

vaak in de weg. Aldeboarn nam natuurlijk risico waardoor Thor meer 

ruimte kreeg . In de omschakeling zijn ze vaak binnen 2 passes al bij hun 

aanvallers en dat is moeilijk omschakelen voor de spelers van Aldeboarn 

die natuurlijk ook nog met een man minder speelden. Thor was in de 

aanval, de bal werd niet goed verwerkt door Aldeboarn. De bal viel voor de 

voeten van de middenvelder van Thor, hij bedacht zich niet en haalde uit, 

de bal schampte Akkerman zijn hoofd en de van richting veranderde bal  

vloog in de goal waarbij de Dennis Faber aan de grond stond genageld, 1-3. 

Dit was een domper voor Aldeboarn. Aldeboarn bleef het proberen. Arnold 

Hobma kreeg een prima schietkans, maar speelde de bal te ver voor zich uit 

en zo kon de verdediging van Thor de bal blokken. Een vrije trap van Rene 

werd langs de muur gespeeld op Douwe Hein Akkerman laatstgenoemde 

gaf de bal hard voor maar, Johannes Watzema kwam net te kort om de bal 

in de touwen te schieten. Thor scoorde later weer vanuit de omschakeling 1-

4. Aldeboarn voetbalde (klinkt gek) een prima wedstrijd. De mooiste goal 

van de middag werd gemaakt door Rene. Een op maat gegeven pass van 

Douwe hein Akkerman werd in 1 keer door Rene  vanuit de lucht over  de 

keeper heen getild , 2-4. Aldeboarn ging door, Thor had achterin vaak 

moeite met de aanvallen van Aldeboarn. Robert van Roeden schoot 

snoeihard op de kruising na een prima individuele actie. René had nog een  

hard schot wat net naast ging. Thor nam het weer even over en maakte 2-5 

en 2-6. Aldeboarn kreeg nog een goedkope strafschop en René mocht zijn 

tweede doelpunt aantekenen, hij schoot knap binnen, 3-6. Aldeboarn ging 

nog wisselen. Bauke Paul en Henk de Jong verlieten het veld. Voor hen 

kwamen Hotze Dekker en Tim Tjoelker in het veld. Thor maakte in de 

slotfase nog de 3-7 en daarmee was het gedaan. Aldeboarn voetbalde prima 

deze middag en hebben laten zien dat ze een team zijn. De uitslag is wel 

wat geflatteerd, maar Thor is een prima ploeg met handige voorwaartsen 

die kansen weten af te maken. Het was een sportieve wedstrijd waar het 

respect voor elkaar groot was, en zo hoort het ook. 

Groet Douwe Hein Akkerman 

 

Baltsje verslag en verslag wedstrijd de Blesse – Oldeboorn 2 in één

 18 november ’12 
Laat ik maar beginnen met het hoogtepunt van deze dag: de gehaktbal. De 

bal die we voorgeschoteld kregen in de kantine van de Blesse voldeed nog 

net niet aan onze aller-stoutste dromen, maar in de buurt kwam het zeker.  



  

De bal werd dan ook beoordeeld met een 7,5. Nog nooit eerder in de 

geschiedenis van de baltsje-test werd zo’n hoog cijfer toegekend. 

Uiteindelijk gaf de service vandaag de doorslag. Toen ik mijn baltsje 

geserveerd kreeg merkte ik ietwat beteuterd op dat de saus, over de smaak 

geen kwaad woord, erg karig was opgediend. Ik was nog niet eens 

halverwege mijn warme versnapering, of de saus was al op. Mijn verzoek 

om mijn schaaltje te voorzien van nog wat saus was echter niet tegen 

dovemansoren gericht. De barman spurtte de keuken in en bracht nog een 

flinke toef Oliehoorn  curry aan op het schaaltje. Naast de uitstekende 

bediening was de smaak van het baltsje ook gewoon goed, evenals de 

structuur. Ook het gereedschap waarmee we het baltsje oppeuzelden was 

uitstekend en voldeed aan onze verwachtingen. Dan naar het dieptepunt van 

de wedstrijd: mijnheer de scheidsrechter. Bewezen is dat hoe onopvallender 

de scheidsrechter acteert, hoe beter het is. Aan die ongeschreven regel had 

de leidsman in kwestie maling. Hij genoot zichtbaar van alle aandacht die 

hij kreeg. Blijkbaar had deze man thuis niet veel in te brengen en probeerde 

hij dit tijdens de 90 minuten durende fluitpartij te compenseren. Dit 

resulteerde in een grote one-man show met de scheidsrechter in de spot 

lights. Bij elk wissewasje wilde hij zijn macht uiten naar de speler. Als een 

schoolmeester ging hij dan zo dicht mogelijk bij de speler staan en met een 

gestrekte wijsvinger laten weten dat het toch echt de laatste keer was. Al 

met al kon deze scheidsrechter mij niet bekoren. Ik denk dat dit wel 

duidelijk is geworden door bovenstaande. En dan speelden we op deze 

tumultueuze zondag ook nog een voetbalwedstrijd. Die wedstrijd zat 

eigenlijk tussen een hoogtepunt en een dieptepunt in. Het was zeg maar een 

dieptepunt met wel veel hoogtepunten. Zo speelden we de eerste helft heel 

aardig voetbal. Dit resulteerde ook in een 0-1 voorsprong. Een uitstekende 

aanval werd na een fraaie steekbal van Arnold Oosterbaan koelbloedig 

tegen de touwen gewerkt door Age de Jong. Deze voorsprong werd echter 

niet uitgebreid. En dan raad je het al: een tegengoal. Na een zeer opzichtige 

handsbal in de zestienmeter van Wietse Eilân werd een penalty toegekend 

aan de Blesse. Opzichtig was het juist totaal niet, maar zo werd het wel 

geïnterpreteerd door de scheidsrechter. Wietse kon er in wezen helemaal 

niets aan doen, omdat hij tijdens de sliding de bal tegen de hand kreeg 

gespeeld. De zinloze discussie met de almachtige scheidsrechter had 

natuurlijk helemaal geen zin. En zo gingen beide teams, met een 1-1 stand, 

de rust in. Na rust werd het er allemaal niet beter op. De leidsman drukte in 

de tweede helft een nog dikkere stempel op de wedstrijd dan dat hij voor 

rust al deed. Dit in combinatie met een slecht gespeelde tweede helft door 

Oldeboorn zorgde voor de ene na de andere tegentreffer. In de eerste helft 

werd fel en met overtuiging gespeeld. De combinaties verliepen snel en 

soepel en er werden veel kansen gecreëerd. Daar was in de tweede helft 



  

weinig meer van te zien. In balbezit waren we veel te slordig en ook bij 

balverlies hadden we weinig te vertellen. En dan lieten we ons ook nog op 

de kast jagen door de arbiter. En dan verlies je dus de wedstrijd. Ik wil nog 

wel vermelden dat de strafschop die gegeven is aan de Blesse in de tweede 

helft, na een overtreding van ondergetekende, geheel terecht was. Dit was 

dus een juiste beslissing van de scheidsrechter. De wedstrijd eindigde 

uiteindelijk in een 5-1 nederlaag. En toen stapten we allen met bedrukte 

gezichten de kantine binnen. Gelukkig maakten die bedrukte gezichten snel 

plaats voor vrolijke gezichten, na het proeven van het overheerlijke 

baltsje…  

 

Baltsjeverslag Langezwaag 4 november 
Nadat de wedstrijd helaas verloren werd tegen Langezwaag 2 hoopten we 

natuurlijk een lekker gehaktballetje te nuttigen in de kantine. Helaas moest 

de kantinejuffrouw ons meedelen dat er geen baltsjes waren. Natuurlijk was 

dit een aderlating voor ons, bovenop de treurig verlopen wedstrijd. Ook 

Langezwaag kan dus niet meestrijden in het klassement om het “Gouden 

Baltsje”. Johannes van der Wal 

 

 
Heerenveense Boys – Aldeboarn D1 

We hebben 4-4 gespeeld. We stonden eerst 4-1 voor. 

Maar toen heeft Heerenveense Boys 3 keer gescoort. 

Ids T. had ook een mooie redding met een penalty. 

We hadden ook een andere leider. Henk Vink. 

Ids de Roos. 

Oudehaske  f2    -   oldeboorn     f1 
Wij  moesten  tegen   oudehaske   voetbalen . 

Jorn  stond  op  kiep  

We moesten  op kunst  gras voetballen 

We hebben met  2-0 verloren 

Hessel  jelsma 

Aldeboarn D1 – SJO RVC D3 
Zaterdag 17 november moesten wij voetballen tegen sjo rvc d3  en toen 

hebben we gewonnen met 12-0  we moesten thuis voetballen .  Gerben 

heeft gescoort en Duco en Jisk en Cedric en Hessel en de rest wet ik niet 

meer en ik had bijna niks te doen. Er waren ook best wel veel vrije trappen 



  

en ik had ook een overtreding gemaakt  en Gerben zat ook te schelden tegen 

iemand. Maar zij waren ook niet heel goed. En van mijn vader moest ik er 

in zetten dat we ook wel wat meer publiek willen hebben.  

Groetsjes van Ids Tijsma 

 

Oldeboorn f1-Aengwirden f1 
Zaterdag moesten we tegen Aengwirden voetballen. 

De eerste helft stond het 2-0 voor Aegwirden. 

En de tweede helft stond het  8-0 voor Aengwirden 

Aengwirden heeft gewonnen. 

Hopelijk gaan we volgende week winnen. 

Ralf van Warmerdam 

 

Oldeboorn F1 tegen Gorredijk F2 op zaterdag 24 november 2012. 
de eerste helft stont hessel op kiep de eerste helft gong het beeter dan de 2 

helft de stant was 0 2 en toen was het pauze. in de pauze kreegen we wat 

liemoonaade en toen gingen we wir naar het voetbalveld voor de 2de helft 

en toen stont danie op kiep en hun skorden wel 6 golen en de ijnt stant was 

0 8 en toen penelties het heele tiem mogt peneltie neemen en dat andre tiem 

ook dit was mij verslag jorn brouwer. ,,,,,,, overigens waren de 6 goals  in 

de 2e helft niet de schuld van danie, en natuurlijk de 2 goals in de 1e helft 

ook niet van hessel Jorn Brouwer 

 

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   

Joure 3 – Oldeboorn 3    

VWC C1 – Oldeboorn C1   

Oldeboorn E1 -  SWZ E7   

Aengwirden 1 – Oldeboorn 1   

Oldeboorn 2 – Heerenveen 5   

Akkrum E5 – Oldeboorn E1   

ONB 4 – Oldeboorn 3    



  

Lyts interfjoetje 
Naam: Gerben Bouma 

Leeftijd en team: 10 jaar speel in de D's 

Op welke plaats speel je: linksvoor 

Op welke plaats speel je het liefst: linksvoor 

Beste voetballer ter wereld: Cristiano Ronaldo 

Beste voetbalclub ter wereld: Real Madrid 

Leukste televisie programma: Studio sport 

Doe je ook aan andere sporten: nee niks 

Heb je huisdieren: genoeg maar niet in huis 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: omke Douwe  

Wat eet je het liefst: patat 

Wat eet je liever niet: sla, spruitjes, bruine bonen 

 

Naam: Sietse Hofstra 

Leeftijd en team:11 jaar, D1 

Op welke plaats speel je: rechtsmid 

Op welke plaats speel je het liefst: rechtsvoor 

Beste voetballer ter wereld: kaka 

Beste voetbalclub ter wereld: ac milaan 

Leukste televisie programma: leven als een prof 

Doe je ook aan andere sporten: beetje survival 

Heb je huisdieren:3 vissen 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Douwehein 

Wat eet je het liefst: patat 

Wat eet je liever niet: sla 

 

"Dennis stond tegenover een linksback met 102 interlands. Een 

gevierde vedette. Maar Cruijff zei in de bespreking tegen Dennis: 

'Jij speelt tegen een ouwe lul, hij kan niet draaien, hij kan niets'. 

En wat gebeurde er? Dennis speelde die jongen helemaal 

kleurenblind." 

(Frank Rijkaard herinnert zich het debuut van de 17-jarige Dennis 

Bergkamp tegen het Zweedse Malmö) 
 

 

 

 

 

 



  

Sinterklaas 
Het is heerlijk om een balletje te schoppen  

En die bal mooi in de hoek te stoppen  

Harde trap of zachte lob  

De Sint die bereikt vast niet de top  

Maar leuk blijft het spelen wel  

Natuurlijk rent sint niet zo snel  

Toch doe ik het zoals je vaak ziet  

Voor 1731 jaar lang zo gek nog niet  

Misschien moet ik maar eens tegen je voetballen  

Kijken of je hem er in kan knallen  

Het is natuurlijk moeilijk om te rennen voor mij  

Maar in het doel ben ik een echte kei  

Bij de wedstrijden voor de zwarte pieten bokaal  

Ben ik meestal de derde doelpaal  

Dat gaat me erg goed af  

(met een beetje hulp van m'n staf)  

Ik vraag me af of je van me kunt winnen  

Ik zou maar meteen met oefenen beginnen 

 

 

 

 

 



  

Kleurplaat 

 



  

 

Piet van der Feer bokaal 
August Faber 9 

Jan Wybren Bosschma 6 

Pieter Poepjes 6 

Douwe Hein Akkerman  4 

Hotse Dekker 3 

René van Kalsbeek 3 

Robert van Roeden 3 

Ate Bergsma 3 

Aalzen Bergsma 2 

Age de Jong 2 

Jelco Meijer 2 

Anno Huisman 1 

Wietse Huisman Wzn 1 

Bouke Paul Kleefstra 1 

Jorrit Zandberg 1 

Johannes Nijdam 1 

Stefan Oosterbaan 1 

Bart de Vreese 1 

Hilko Koopman 1 

Robert van Steinvoorn 1 

Piet v/d Vlugt 1 

Ronald van Warmerdam 1  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 1 december 

Sport Vereent C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Heerenveen D8 – Oldeboorn D1 10.15 

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 

Zaterdag 8 december 
Oldeboorn C1 – Langezwaag C1 11.00 

Oldeboorn D1 – CVVO D3  09.45 

SJO RVC E3 – Oldeboorn E1  10.15 

Akkrum F3 – Oldeboorn F1  10.15 

Zondag 9 december 
Franeker 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Drachten 4  11.00 

Oldeboorn 3 – Nicator 3  10.00 

Zaterdag 15 december 
GAVC F2 – Oldeboorn F1  09.00 

Zondag16 december  
Oldeboorn 2 – Akkrum 3  11.00 

                    Oldeboorn 3 – LSC 5          10.00 ??????????? 

 

 



  

Sorry, Sorry, Sorry, Sorry 
* Ik weet niet wat ik had, ik kwam de hoekvlag nog niet voorbij. 

* M`n service liep gewoon niet. 

* Aan m`n conditie ligt het niet. Ik liep verkrampt. 

* Op dit veld was goed voetbal onmogelijk. 

* ik stond een straatlengte voor, maar die ene klap zag ik niet aankomen. 

* Dikke benen. Bij elke brug moest ik passen. 

* Voor deze tegenstander zijn we gewoon een maatje te klein. 

* Geen contact met het ijs. Misschien morgen. 

* Ik had beter naar mijn lichaam moeten luisteren. 

* Ik doping? Je moet me geloven; ik ben geflikt. 

* Het was niet best, maar het ging vandaag om het resultaat. 

* Als je strafcorner niet loopt, houdt alles op. 

* Met deze scheidsrechter hebben we nog nooit gewonnen. 

* Wat bij hen op de bank zit, loopt bij ons nog niet eens op het veld. 
* Engeland heeft gewonnen na strafschoppen, maar wij zitten goed voor 2000. 

* Die vrije trap van Koeman was hard, maar niet te hard. Ik zag hem te laat. 

 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 

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 


