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Jaargang 53 nummer 7 

Straathond graaft WK-trofee op 

Scotland Yard kwam snel in actie toen op 20 maart 1966 de World Cup-

trofee gestolen was uit de Central Hall in Westminster. Hij was naar 

Engeland gebracht vanuit Brazilië om het publiek voor de eindronde in juli 

een blik te gunnen op de mooie bokaal. 

 

De trofee werd een paar dagen later ontdekt door een bastaardhond 

genaamd Pickles. Pickles wilde een lekker bot opgraven in de achtertuin 

van zijn baasje in Londen, maar in plaats daarvan kwam, waarschijnlijk tot 

de teleurstelling van de hond, de trofee te voorschijn. 

 

Het spoor leidde naar ene Edward Betchley, die door de politie werd 

ingerekend. Hij bleek de Cup gestolen te hebben om losgeld te vragen. 

Pickles werd een nationale held. 



  

 

Belangrijke datums 
Zondag 30 december   Douwe Venema Toernooi  

Zaterdag 27 april 2013    90 jarig jubileum 

opening nieuwe kantine 

 

Van de Penningmeester. 
 
Het is bijna eind December en dus tijd om de betalingen op een rijtje te 

zetten. Wat ik wel een beetje had gedacht, blijkt bewaarheid: er staat nog 

een fors bedrag aan vorderingen open te staan. Dit betreft sponsorgelden, 

contributies van de 2
e
 helft van afgelopen seizoen (dus nog van voor de 

zomerstop), boekingen bij gele en rode kaarten, donateurs en leden van de 

club van 50. Ik ga hier geen namen noemen, maar degenen die dit betreft 

weten zelf wel dat er nog een rekening openstaat. Totaal staat er nog ca. € 

2.800,- open. Het is van belang dat deze rekeningen zo snel mogelijk 

betaald worden. De club kan dit geld niet missen. In het weekend van 15 

december en kort daarna zijn herinneringen de deur uit gegaan. Wat het 

bestuur tevens heeft besloten: er wordt geen clubkleding (broekjes en 

sokken) uitgegeven zonder dat er vooraf betaald wordt. Het komt te vaak 

voor dat er wordt gezegd: ‘ik betaal komend weekend wel even’ en dat 

wordt dan vervolgens vergeten. Graag boter bij de vis dus. Ik ga er vanuit 

dat een ieder zijn of haar verantwoording neemt en de verschuldigde 

bedragen zo snel mogelijk overmaakt. Namens het bestuur,  

Auke Bangma Penningmeester 

  

 



  

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand november 583 keer bezocht. 

Maar liefst 318 personen waren hier verantwoordelijk voor. 

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

Australië (4x), Duitsland(1x), Tanzania (1x), Singapore(1x). 

Rusland (1x) en Indonesië (5x). Uit Nederland was de top 10 

bezoeken per plaats,  tussen haakjes vorige maand: 

Grou  129 (141)    

Akkrum 119 (106) 

Drachten 42 (42) 

Amsterdam 42 (32) 

Leeuwarden 29 (37) 

Heerenveen 15 (25) 

Franeker 14 (20) 

Groningen 14 (51) 

Utrecht  12 

Gorredijk 19 (17) 

 
 

 

 

 

 

Overzicht 
“Zonder RESPECT geen voetbal”. Dat was toch wel de kreet die het 

voetbal beheerste de afgelopen weken. Of het wel bij een ieder doordringt is 

nog maar zeer de vraag. De eerste incidenten zijn helaas al weer 

voorgevallen op de diverse  “amateur”velden. KNVB en clubs zullen nu de 

handen ineen moeten slaan en daadkrachtig moeten gaan optreden d.m.v. 

keihard straffen en alle “rotte appels” van de velden te verwijderen. Niks 

meer met “de mantel der liefde bedekken”. Man en paard noemen, geen 

pardon meer  en rigoureuze maatregelen treffen bij dit soort excessen. Dit 

geldt mijns inziens echter niet alleen voor spelers, trainers en leiders, maar 

ook voor toeschouwers. Laten we met z’n allen de korte lontjes tijdens de 

komende jaarwisseling “aansteken” , zodat we van dit vervelende fenomeen 

in 2013 geen last meer hebben. Gevolg van de trieste gebeurtenissen in 

Almere was o.a. dat de KNVB terecht besloot om in het weekend van 9 en 

10 december het gehele amateurvoetbal af te gelasten. Daarnaast spelen ook 

de weergoden een ietwat dubieuze rol  de laatste weken, et voila, weinig 

“bewegende beelden”…….Zo speelde Oldeboorn 1 alleen afgelopen 



  

zondag hun wedstrijdje, en wel thuis tegen Irnsum. Na een 1-0 voorsprong, 

en daarna een 1-3 achterstand, wist men toch nog een 3-3 gelijkspel uit het 

vuur te slepen, en als Bauke Paul……..Theoretisch is men nu “rode 

lantaarndrager”, maar aan theoretisch gelul hebben we niks. Die lantaarn is 

dan ook gewoon voor Read Swart, en dat kan wat ons betreft ook wel zo 

blijven. Na 12 wedstrijden hebben The Boys van Geert en Wieger “slechts” 

9 puntjes behaald. Daar mogen ze, ijs en wederdienende, op zondag 27 

januari 2013 12 punten van maken in de uitwedstrijd in Wijnjewoude tegen 

ODV. Dat ODV de huidige koploper is maakt niet uit. Onze jongens 

hebben daar nog iets goed te maken na de teleurstelling in de thuiswedstrijd 

eerder dit seizoen. Een week later komt dan Renado op bezoek. Oldeboorn 

2 kwam helemaal niet in aktie de afgelopen weken. De winterstop is bereikt 

na slechts 8 wedstrijden en helaas maar 3 punten…..De laatste plaats is dan 

ook nog steeds hun deel. Echter verwacht ik na de winterstop een inhaalrace 

die z’n weerga niet kent. Om te beginnen op 3 februari a.s. Dan wordt 

Drachten 4 met zero points huiswaarts gestuurd. Oldeboorn 3 heeft de 

kicksen de afgelopen weken ook niet uit het vet hoeven te halen, want ook 

zij bleven werkeloos langs de kant staan (dus afgelopen zondag weer geen 

LSC, dit keer met dank aan de consul…..). Ze zijn nog wel nadrukkelijk in 

de race voor de bovenste posities. Negen wedstrijden, 18 punten en een 5
e
 

plaats is hun deel. Op 3 februari gaat de 2
e
 seizoenshelft van start met een 

thuiswedstrijd tegen Nicator en dan dus ook gelijk een pittige overwinning. 

Deze wedstrijden natuurlijk nadrukkelijk onder voorbehoud. Zolang Wiebe 

Wieling maar blijft zeggen “ik heb slecht nieuws”, of beter nog,  dat we 

helemaal niks van hem horen……Oldeboorn C1 mocht wel een keer de 

wei in, maar ze hadden misschien op 1 december beter iets anders kunnen 

gaan doen…..In Oldeberkoop ging men met maar liefst 9-1 de bietenbrug 

op. Uit 8 wedstrijden werden tot op heden 13 punten behaald, en men doet 

leuk mee in de subtop. Oldeboorn D1 daarentegen verpletterde op 

diezelfde zaterdag Heerenveen met maar liefst 0-10. Zij hebben na 8 

wedstrijden 19 punten en staan zeer stevig op de 3
e
 plaats. Oldeboorn E1 

wist op 1 december Heerenveense Boys met 7-0 opzij te zetten. Na 8 

wedstrijden staat de teller op 13 punten en een keurige 4
e
 plaats. Oldeboorn 

F1 heeft een wel erg korte competitie gespeeld (misschien kunnen jullie 

nog wat contributie terugvragen). Na slechts 6 wedstrijden bleef helaas de 

nul op het scorebord staan, maar werd er wel 1 keer gescoord. Positief 

blijven denken, dan komen na de winterstop de resultaten ook vanzelf!!!  

Dan gaan we het hier maar weer ’s bij laten voor 2012. Op naar het 

volgende “crisisjaar”…Allemaal Folle Lok en Seine, en denk vooral om “te 

korte lontjes”!!!!!!! Keep On Rockin’ In The Free World !!! Piet 

 



  

Uit onze geschiedenis (41) 
SCS - Oldeboorn vrijdag 28 mei 1993 

Om 19.30 uur begonnen we aan de belangrijkste wedstrijd van het seizoen 

in Drachten tegen SCS. Het in grote getale opgekomen Boarnster publiek 

was er helemaal klaar voor. Hopelijk wij ook. Oldeboorn ging furieus uit de 

startblokken, en na 5 min. spelen wist. "Bollie" het Boarnster publiek te 

laten juichen, 0-1. SCS trachtte hier iets tegenover te stellen, maar de 

Boarnster goalie wist van geen wijken. Oldeboorn bleef met flitsend voetbal 

SCS overklassen, hetgeen resulteerde in een fantastisch doelpunt van good 

old Sytze na een weergaloze solo (vanuit buitenspelpositie?), 0-2. SCS 

dacht het antwoord op de aanvalsgolven van Oldeboorn te hebben 

gevonden door met veel fysiek geweld de spelers van Oldeboorn af te 

remmen. Oldeboorn liet zich echter in z'n geheel niet intimideren en ging 

rustig verder met het uitvoeren van de ene na de andere vlotte aanval. Vijf 

minuten voor rust zag Janco zijn prima spel uit de eerste helft worden 

bekroond met een schitterende afstandsknal van ca. 30 meter welke 

resulteerde in 0-3, hetgeen tevens de ruststand werd. In de rust liet het 

Boarnster publiek zich het nodige gerstenat welgevallen, en werd er reeds 

getoast op de Hoofdklas. Maar in een enkel hoekje hoorde je toch weer "ze 

hebben vaker voorgestaan" en "ze moeten nog een helft"....De tweede helft 

liet een furieus aanvallend SCS zien. Oldeboorn liet zich ver terugdringen 

op eigen helft, maar gelukkig stak de goalie in een bloedvorm. Uit een 

perfect uitgevoerde counter was het uiteindelijk Henrico Veerman die 

Oldeboorn definitief naar de Hoofdklas bracht. Dat SCS toch nog één keer 

wist tegen te scoren, was alleen voor de statistieken belangrijk. 

Oldeboorn wist de wedstrijd met 1- 4 te winnen, en kon men zich gaan 

opmaken voor een lang en dorstig Pinksterweekend......... Jongens, allemaal 

gefeliciteerd, en veel succes in de Hoofdklas. (Helaas is er van deze 

wedstrijd geen wedstrijdformulier meer. Van de thuiswedstrijd (1-1) 

gelukkig wel en hierbij de spelers.) Henk van der Berg, Harke Hartmans, 

Johan Tijsma, Cees Reitsma, Janco Voolstra, Sybrand Oosterbaan, Henrico 

Veerman, August Faber, Siete Veenstra, Sietse Akkerman, Sytse Bergsma 

en Willem Van Kalsbeek. Trainer: Jan van der Berg. 

 

Eindstand 1992-1993 1e klasse F.V.B.  

01 de Westhoek      20-30 60-33 

02 Oldeboorn       20-28 63-37 

03 S.C.S.       20-26 44-24 

04 Thor        20-24 34-28 

05 Blue Boys       20-19 37-46 

06 Sport Vereent    20-18 34-30 

07 Boijl       20-17 38-39 

08 Oosterlittens       20-17 31-41 

09 O.D.V.       20-15 20-31 

10 Oosterstreek       20-13 32-55 

11 Amelandia       20-13 30-60 



  

Bedankt 
Het was op een mooie donderdagmorgen, de dag na Sinterklaas. Haaije, 

Lieuwe en ondergetekende waren weer bezig in de nieuwe kantine. Als 

eerste kwam Jan Berensen even langs, gewoon om even te kijken hoe het er 

voor stond. Maar toen kwam als verrassing Wiepie Jansma met gebak aan. 

Het smaakte heerlijk bij de koffie en we willen Wiepie dan ook heel erg 

bedanken voor dit Sinterklaas cadeautje. De verbouwing gaat lekker en Jan 

v/d Woude heeft de bar al bijna klaar (toch wel belangrijk). De bekleding 

buitenom is aan 3 kanten klaar en de wc ruimtes zijn ook klaar. Wilt u ook 

een keer langskomen, door de week zijn we meestal van half 9 tot 4 uur 

aanwezig. Alle hulp is natuurlijk ook welkom. Harm 

 

Wedstrijdverslagen 
Blauwhuis 2 – Oldeboorn 3 

Op een drassig maar goed bespeelbaar veld begon Blauwhuis begon 

goed aan de wedstrijd en kreeg het een paar kleine mogelijkheden. 

Het was Oldeboorn dat op voorsprong kwam, door een snelle aanval 

over links kwam de bal voor en werd onhoudbaar binnengekopt 0 - 1. 

Blauwhuis zette steeds meer aan en kwam terecht op 1 - 1 door 

Gerard Popma die de bal het laatste zetje gaf na goed voorbereidend 

werk van Gerardus TvS. Ook Oldeboorn kreeg een goede kans, een 

hard schot werd prima gestopt door Remco Adema. Blauwhuis kreeg 

voor rust nog een aantal goede kansen op 2 - 1 maar benutte deze niet 

zodat de ruststand 1 - 1 werd. Na rust was het Oldeboorn dat weer de 

voorsprong pakte een hard schot vanaf rechts werd nog wel 

aangeraakt door Remco maar hij kon niet voorkomen dat de bal er in 

ging 1 - 2. Vlak na deze domper kreeg Blauwhuis opnieuw tegenslag, 

Bas Brouwer moest het veld verlaten met een Hamstring blessure en 

omdat Blauwhuis geen wissels meer had moest het met 10 man 

verder. Maar met 10 man was Blauwhuis toch de betere ploeg en 

kwam weer langszij Arjen v/d Kooi vond na een knappe actie 

Gerardus in de zestien en kapte twee keer zijn man uit en maakte het 

prachtig af 2 - 2. Blauwhuis was de betere ploeg maar kwam toch 

weer op achterstand door een zeer effectief Oldeboorn dat door een 

hard schot opnieuw de leiding nam 2 - 3. Blauwhuis toonde 

veerkracht en kreeg vlak voor tijd de uitgelezen mogelijkheid op de 3 

- 3, Patrick Kuipers werd zwaar gehinderd in de zestien en verdiende 



  

daarmee een strafschop die genomen werd door Arjen maar zijn inzet 

was niet goed genoeg en werd gestopt door de keeper van 

Oldeboorn. Blauwhuis probeerde er nog een punt uit te slepen maar 

het was Oldeboorn dat de wedstrijd besliste een aanval over rechts 

werd knap afgerond 2 - 4. Blauwhuis verdiende vandaag niet om te 

verliezen maar stond toch weer met lege 

handen. Volgende week speelt Blauwhuis 

de inhaalwedstrijd uit tegen Tijnje 3. (Als 

het derde zelf niet een verslagje kan of wil 

schrijven dan maar een keer op deze 

manier). 

 

Ik heb geen tijd om te schrijven! 

O nee? 
De tijd tikt door ... 

In deze haastige tijden is het soms lastig die dingen te 

doen die je het meest na aan het hart liggen. Hoe kun 

je tijd vinden om te schrijven? Op Twitter en 

Facebook kwamen we de volgende tips tegen. 

Formuleer een schrijfdoel Geef jezelf elke dag (of 

elke week) een bepaald doel. Wat wil je deze dag (of 

deze week) met schrijven bereiken? Als je een paar 

minuutjes over hebt: pak je pen! Vijf minuten kunnen 

genoeg zijn. Neem dat momentje om je eigen 

geschiedenis op te schrijven in plaats van weer 

nieuwe dingen mee te maken. 

Maak een schrijfplek 
Creëer een plek speciaal voor schrijven. Je creativiteit 

wordt beïnvloed door je omgeving. Om zo min 

mogelijk afleiding te hebben zou je een stil 

schrijfplekje moeten vinden waar je inspiratie vindt 

en hopelijk niet gestoord wordt. Sommige mensen 

zoeken in de agenda naar een dag waarop ze alleen thuis zijn. En sommige 

mensen plannen een hele nacht, als de anderen slapen. 

Stel prioriteiten 
Zeg tegen jezelf dat schrijven belangrijk voor je is en dat je er tijd voor 

moet vrijmaken. Net als eten en drinken is dit een essentieel onderdeel van 

je leven. Drie maaltijden per dag? Minstens één schrijfmoment per dag! 

Buit elke gelegenheid uit 

http://writersplaza.files.wordpress.com/2011/12/animated-kit-cat-clock.gif


  

Zorg dat je altijd een notitieboek bij je hebt, in je tas of je broekzak. Je weet 

maar nooit wanneer inspiratie opdoemt. In de wachtkamer, bij de kapper, 

op het station, in de bus, het restaurant.. overal kun je ideeën krijgen. Laat 

ze niet verloren gaan. 

Voorkom een writersblock 
Schrijftijd is waardevol, dus zorg dat je niet vast komt te zitten. Probeer je 

inkt te laten vloeien zonder perfectionistisch te zijn. Dat vertraagt alleen 

maar. Schrijf zoals je bent en het zal gaan zoals je wilt! 

 

 
Seizoensoverzicht 1e seizoenshelft C-junioren 

Na een moeizame puzzel om elftallen samen te stellen wisten we dit 

seizoen toch een C-elftal op de been te brengen. We hadden 7 spelers 

leeftijd voor C, en 6 spelers voor B. De C-junioren door schuiven naar de 

B’s was geen optie, omdat zij nog maar 1 jaar op groot veld spelen en dan 

fysiek veel te kort konden komen. Daarom werd besloten voor de jongste 

B’s dispensatie aan te vragen. Hierdoor schoven Hessel Stulp, Johannes 

Lolkama en Corne Schukken door naar de senioren. Voor Nick Bangma, 

Wiemer Dekker en Karst Brak werd dispensatie aangevraagd. Karst besloot 

te stoppen en zo werd Corne terug gehaald naar de C’s met dispensatie. 

Vanuit de D’s werden Rinse Tijsma, Leon Siemonsma en Tjitze Brandsma 

doorgestuurd. Samen met Wolter Brak, Anouk Stulp, Djurre van der 

Woude, Gerrit Hofstra, Rik van Santen, Menko Dijkstra terug van 

weggeweest en het nieuwe lid Iwan Huitema vormden zij de C’s. Deze 

jongens krijgen op maandag en donderdag training van Jan Berensen. 

Johannes Watzema werd leider van deze ploeg. En Siete Veenstra nam 

Johannes zijn plek over bij de D-pupillen. Met deze mix van leeftijden van 

11 tot 16 was het een heel speciaal team. Van jongens die nog op de 

basisschool zitten, en jongens die op vrijdagavond al naar het jeugdhonk 

gaan, daar een peukje roken en een biertje drinken. Voor mij een enorme 

uitdaging om daar een geheel van te maken. De competitie was leuk in de 

regio met tegenstanders als Jubbega, Gorredijk, Langezwaag en een aantal 

andere teams. Voorafgaand aan de competitie werd er geoefend tegen 

Mildam, waar Bouwe Roodhuizen nu trainer is. Voor leider Johannes een 

mooie kans om te kijken wat voor samenstelling hij er van kon maken. 

Deze oefenwedstrijd ging met 0-4 verloren. De zaterdag erop begon de 

competitie uit bij Gorredijk C2. In een gelijkopgaande wedstrijd knokten de 

http://http/www.writersplaza.nl/c-501463/p-gelinieerd/


  

jongens zich naast Gorredijk, en was er op de 2-2 eindstand weinig af te 

dingen. Een week later kwam WTTC C1 op bezoek in Oldeboorn. Deze 

combinatie van Wispolia-Tijnje-Thor was in wederom een spannende pot 

met 2-1 te sterk. In deze wedstrijd was een puntje wederom verdiend 

geweest. Vanaf dat moment ging de ploeg steeds beter spelen, en werden de 

tegenstanders bij vlagen weggespeeld. De wedstrijden van de C’s waren 

vaak spectaculair met vele goals aan beide kanten. Uit in Jubbega werd met 

2-9 van de plaatselijke C2 gewonnen. Daarna werd thuis met 6-3 van 

Stanfries C2 gewonnen, een week later weer een doelpuntrijke 

overwinning. Deze keer ging Donkerbroek/Makkinga Combinatie C2 met 

een 6-4 nederlaag huiswaarts. Ook JV Oostenburg C3 ging met 0 punten 

terug richting Oosterwolde. Zij werden met 9-1 opgerold. Daarna mochten 

we bezoek brengen aan de nummers 1 en 2 van de competitie. Deze 2 teams 

waren gezien uitslagen van 33-0, 18-0, 16-0 veel te goed voor deze klasse. 

Uit in Scherpenzeel bij VWC C1 werd gekozen voor een verdedigene 

strategie. Dit hield 20 minuten stand, na de 1-0 en 2-0 moesten we meer 

ruimte weggeven en werden we compleet weg gespeeld. Gelukkig wisten 

we de score onder de 10 houden. Het werd uiteindelijk 9-1. Na een paar 

weken rust, gingen we op bezoek bij Sport Vereent in Oldeberkoop. Ook 

daar verloren we met 9-1, geen schande maar hier had meer ingezeten als 

we in de 1
e
 helft de 6x dat we alleen op de keeper afgingen gescoord 

hadden. Dit gebeurde niet, en elke halve kans van hen was raak. De laatste 

wedstrijd tegen Langezwaag C1 wordt niet meer gespeeld verwacht ik, de 

winterstop valt er nu in. Zo hebben we leuk mee gedraaid op een 4
e
 plaats. 

Na de winterstop wordt er her ingedeeld en zullen we zien waar we 

eindigen. Ik wil via deze weg de jongens bedanken voor de leuke 1
e
 

seizoenshelft, en dat we ondanks het leeftijdsverschil een leuk team zijn 

gebleken. Dit moeten we doortrekken na de winterstop. Ook Jan Berensen 

wil ik graag bedanken voor zijn tomeloze inzet bij de trainingen. Daarnaast 

de scheidsrechters Jacob Stulp, Jan van der Woude en Paul Menger. Als 

laatste wil ik Roelof Tijsma bedanken voor de talloze keren dat hij gevlagd 

heeft. Alle vrijwilligers zijn hard nodig bij elke club, daarom verdienen ook 

zij deze aandacht. Verder wens ik iedereen een goede kerst, en alvast een 

fantastisch 2013 gewenst. Johannes Watzema 

 

Weer een monsterscore voor D1 
Op 1 dec. hadden wij een wedstrijd. Dit keer uit tegen Heerenveen D-8 die 

laatste stonden. Wij hebben de wedstrijd gewonnen met 10-0. Gerben heeft 

4x gescoord, Duco 3x, Hessel 2x en Tamme 1x. 

Onze keepers hadden niks te doen, behalve een enkel tikje tegen de bal. 

In de rust stonden we al met 6-0 voor. 



  

De verdediging heeft zich een beetje verveeld, ze hadden niks te doen!   

Volgende week onze laatste wedstrijd tegen CVVO. 

Groeten van Amber van der Ven. 

 

Oldeboorn E1 – Heerenveense Boys E7 
We moesten tegen de heereveenseboys . 

We hebben  met 7-0 gewonnen. 

Erik heeft 1 keer in de eerste helft geskoord en Koeba heeft  ook in de 

eerste helft geskoord. Koeba heeft 2 keer geskoord en Jensje 2 keer en Jop 1 

keer alle-maal in de tweede helft . Tiemen jelsma 

 

Lyts interfjoetje 
Naam: Amber van der Ven 

Leeftijd en team: 10 jaar en speelt bij D1 

Op welke plaats speel je: Rechtsback 

Op welke plaats speel je het liefst: Rechtsback 

Beste voetballer ter wereld: Ronaldo 

Beste voetbalclub ter wereld:  Barcelona 

Leukste televisie programma:  Ik hou van Holland 

Doe je ook aan andere sporten: Paardrijden 

Heb je huisdieren: nee 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Geen idee 

Wat eet je het liefst: Zuurkoolstamp met worst en spek 

Wat eet je liever niet: Spruitjes 

 

P.P. van der Feer bokaal 
August Faber   9 

Jan Wybren Bosschma  6 

Pieter Poepjes   6 

Douwe Hein Akkerman  4 

René van Kalsbeek  4 

Robert van Roeden  4 

Hotse Dekker   3 

Ate Bergsma   3 

Anno Huisman   2 

Aalzen Bergsma  2 

Age de Jong   2 

Jelco Meijer   2 

 

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

  

 



  

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    

Oldeboorn E1 – DWP E2   

Sport Vereent C1 – Oldeboorn C1 

 

Eerste  11 wedstrijden  10 verslagen 

D-pupillen 8 wedstrijden   7 verslagen 

C-junioren 8 wedstrijden  6verslagen 

F-pupillen 6 wedstrijden  6 verslagen 

E-pupillen 8 wedstrijden  5 verslagen 

Tweede  8 wedstrijden  4 verslagen 
Derde  9 wedstrijden  2 verslagen 

 

Irnsum speler na gelijkspel tegen Oldeboorn 1 



  

Standen v.v. Oldeboorn 
 

1 Boornbergum'80 2 9 8 0 1 24 41 7 

2 Nieuweschoot 3 7 7 0 0 21 33 8 

3 Gorredijk 4 8 6 1 1 19 28 10 

4 Jubbega 3 10 6 1 3 19 26 19 

5 VWC 2 10 5 0 5 15 28 24 

6 Blesse De 3 8 4 1 3 13 22 28 

7 Heerenveen 5 10 4 0 6 12 17 33 

8 Drachten 4 11 3 1 7 10 23 43 

9 Langezwaag 2 8 2 2 4 8 15 23 

10 Akkrum 3 7 2 0 5 6 17 22 

11 Tijnje 2 10 2 0 8 6 17 28 

12 Oldeboorn 2 8 1 0 7 3 9 31 

 
1 Joure SC 3 11 8 1 2 25 41 19 

2 LAC Frisia 1883 4 10 7 1 2 22 31 14 

3 LSC 1890 6 9 7 0 2 21 49 21 

4 ONB 4 10 6 1 3 19 33 19 

5 Oldeboorn 3 9 6 0 3 18 29 21 

6 SWZ 5 9 5 2 2 17 28 20 

7 Tijnje 3 9 4 0 5 12 31 24 

8 RKO 3 9 3 0 6 9 32 38 

9 VWC 3 9 2 2 5 8 16 26 

10 Blauwhuis 2 9 2 0 7 6 15 31 

11 Heerenveen 6 7 1 1 5 4 10 26 

12 Nicator 3 9 0 0 9 0 11 67 

 

 

 

 

 



  

 
1 VWC C1G 8 8 0 0 24 88 5 

2 Sport Vereent C1 7 6 0 1 18 74 4 

3 Oldeboorn C1 8 4 1 3 13 35 32 

4 Langezwaag C1 8 4 1 3 13 28 29 

5 SJO J.V. Oostenburg C3 8 4 0 4 12 20 39 

6 Gorredijk C2 9 3 3 3 12 33 26 

7  SJO WTTC C1 6 3 1 2 10 20 12 

8 Jubbega C2 8 1 1 6 4 9 59 

9 ST Donkerbroek/Makkinga Comb.C2 8 1 1 6 3 21 41 

10 Stanfries C2 8 1 0 7 3 16 97 

 
1 Leeuwarder Zwaluwen D4 9 9 0 0 27 76 9 

2 CVVO D3 8 7 0 1 21 38 16 

3 Oldeboorn D1 8 6 1 1 19 63 18 

4 Heerenveense Boys D5G 8 3 2 3 11 23 41 

5 Irnsum D2 8 3 1 4 10 22 22 

6 SJO EBC/Delfstrahuizen D2 7 3 0 4 9 24 38 

7 Akkrum D3G 8 3 0 5 9 19 34 

8 SJO RVC D3G 8 3 0 5 9 17 49 

9 Joure SC D5 9 1 0 8 3 25 47 

10 Heerenveen D8 7 0 0 7 0 10 43 

 

1 FFS E1 8 7 1 0 22 71 14 

2 DWP E2 8 7 1 0 22 49 16 

3 Heerenveen E9 9 7 0 2 21 61 18 

4 Oldeboorn E1 8 4 1 3 13 30 15 

5 SJO RVC E3 8 4 0 4 12 45 34 

6 SWZ E7 8 3 2 3 11 25 35 

7 Joure SC E7 9 3 1 5 10 48 30 

8 Nieuweschoot E4 8 2 0 6 6 12 78 

9 Heerenveense Boys E7 8 1 0 7 3 11 68 

10 Akkrum E5 8 0 0 8 0 3 47 

 



  

 
1 Read Swart F1 6 6 0 0 18 43 6 

2 Akkrum F3G 7 6 0 1 18 37 10 

3 Aengwirden F1 7 4 1 2 13 23 10 

4 Gorredijk F2 6 3 0 3 9 23 11 

5 Udiros F1G 7 3 0 4 9 32 16 

6 Jubbega F2G 7 3 0 4 9 35 26 

7 GAVC F2 5 2 1 2 7 17 29 

8 Oudehaske F2 7 1 0 6 3 2 58 

9 Oldeboorn F1G 6 0 0 6 0 1 47 

 
1 ODV 1 10 8 0 2 24 37 23 

2 Nieuweschoot 1 11 7 1 3 22 34 26 

3 Thor 1 12 6 3 3 21 44 29 

4 Surhuisterveen 1 12 6 3 3 21 29 24 

5 Akkrum 1 11 6 2 3 20 22 15 

6 Franeker SC 1 12 6 2 4 20 34 22 

7 Renado 1 12 6 2 4 20 24 18 

8 Irnsum 1 12 4 3 5 15 29 33 

9 FFS 1 11 4 2 5 14 26 26 

10 Gorredijk 1 12 4 2 6 14 19 29 

11 Aengwirden 1 12 3 2 7 11 24 44 

12 RES 1 12 3 1 8 10 21 34 

13 Oldeboorn 1 12 2 3 7 9 18 30 

14 Read Swart 1 11 2 2 7 8 12 20 

 

 

 

 

 

 



  

Voetbal over de grens (3) 
White Hart Lane 

Als liefhebber van het Engelse en Duitse voetbal volg ik beide competities 

intensief. Als ik dan de kans krijg om daar een wedstrijd te bezoeken als SC 

Heerenveen een keer niet hoeft dan doe ik dat graag. Tussen kerst en 

oud&nieuw ben ik altijd vrij en Roelina ook zo besloten we om 28 

december tot 30 december naar Londen te gaan. Hoofddoel tijdens deze trip 

was het bezoeken van Tottenham Hotspur – Newcastle United op 28 

december. In Engeland is mijn favoriete team Everton, maar zij speelden 

dat weekend een uitwedstrijd bij Bolton. We konden toen kiezen tussen 

Arsenal, Tottenham Hotspur en West Ham United, al die ploegen speelden 

thuis. Alleen de sfeer die hangt bij The Spurs is overweldigend. Vandaar 

dat we daarvoor kozen. En zo vlogen we op donderdag 28 december naar 

Londen. Daar aangekomen zochten we ons hotel op, en zochten we uit hoe 

we het metro stelsel van Londen in elkaar zat. Dit bleek niet heel 

ingewikkeld en ging supersnel. Na een lekkere lunch 

gingen we richting de arbeiderswijk Tottenham. Daar uit 

de metro gestapt liep je tussen de ouderwetse 

arbeidershuisjes door tussen de zingende fans van de 

thuisclub. Het kippenvel stond me toen al op de armen. 

Wat ons het meeste opviel waren de Van der Vaart 

shirts. De Spurs supporters liepen met hem weg, en alle 

supporters waren lovend over hem. Midden tussen die 

arbeiderswijken lag ineens een prachtig stadion. Van de 

buitenkant niet bijzonder, maar de binnenkant was overweldigend. Tijdens 

de warming up was het stadion nog vrij leeg, en waren het de Newcastle 

supporters in het overvolle uitvak die luidruchtig waren. Vlak voor de start 

van de wedstrijd stroomde het stadion vol, met de fans die zich in de 

kroegjes rondom het stadion hadden verzameld. Het gezang bij opkomst 

van de spelers was veel belovend. De wedstrijd begon matjes, beide 

ploegen hielden elkaar in bedwang. Van der Vaart werd aan banden gelegd 

door oud Twente speler Cheikh Tiote. Tot de rust waren er een paar lichte 

speldenprikjes van beide teams. Na rust ging het net zo verder. Uit het niks 

was het Aaron Lennon die de 1-0 op het scorebord zette. Daarna was het 

onrustig op het veld, en werd er ineens een Spurs speler met rood van het 

veld gestuurd. Er zou een elleboog zijn gegeven, die wij niet gezien hebben. 

Deze onterechte beslissing was precies wat de wedstrijd nodig had. De 

wedstrijd ontbrande, en de vlam sloeg over op het publiek. Het besef dat de 

12
e
 man hard nodig was begrijpen de supporters daar. Het “when the spurs 

are marching in” werd ingezet. Deze song bezorgde mij en Roelina 



  

kippenvel. De spelers gaven alles, en terwijl Newcastle drukte om de 

gelijkmaker te scoren was het Gareth Bale die na een rush van 80 meter 

doeltreffend uithaalde en daarmee de 2-0 scoorde en de 3 punten voor de 

Spurs waren binnen. De laatste 10 minuten werden professioneel 

uitgespeeld. De 3-0 van Jermain Defoe werd wegens buitenspel afgekeurd. 

De overwinning werd uitzinnig gevierd op de tribunes, na de wedstrijd 

doken de fans weer de kroegjes in om de 3 punten te vieren. Wij gingen na 

de wedstrijd op zoek naar ons hotel. De volgende dag genoten we nog na 

van deze belevenis op White Hart Lane. Die dag brachten we een bezoek 

aan Craven Cottage van Fulham FC. Een prachtig authentiek stadion aan de 

rand van de Theems. Helaas mochten we niet naar binnen om een paar 

foto’s te schieten. Daarna brachten we een bezoek aan het splinternieuwe 

Emirates Stadion van Arsenal. Precies het tegenovergestelde van Fulham. 

Ook hier kwamen we niet binnen. De buitenkant van dit stadion is wel 

geweldig. De gehele selectie die destijds ongeslagen kampioen werd, staat 

daar op grote foto’s afgebeeld. Op 1 van die foto’s staat Dennis Bergkamp. 

Wel brachten we een bezoek aan het Arsenal museum. Het koste wat om 

naar binnen, en dat bleek een miskoop. Het viel ons beide vies tegen wat we 

te zien kregen. Niet voor herhaling vatbaar. Na nog wat door Londen 

gesjouwd te zijn hadden we het wel gehad voor die dag. De volgende 

ochtend vlogen we weer vroeg terug naar Nederland. Weer een leuke 

voetbalervaring rijker. Johannes Watzema 



  

Wedstrijdprogramma 
Zondag 20 januari 
Franeker 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Zondag 27 januari 
ODV 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Zondag 3 februari 
Oldeboorn 1 – Renado 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Drachten 4  11.00 

Oldeboorn 3 – Nicator 3  10.00 

Zondag 10 februari 
Akkrum 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Nieuweschoot 3  11.00 

Oldeboorn 3 – SWZ 5   10.00 

Zondag 17 februari inhaal 

Zondag 24 februari 
Oldeboorn 1 – Gorredijk 1  14.00 

Rest inhaal 

 

 

 

 

 
 

Vorige week werd de training afgelast. Hiervoor in de plaats werd er een 

Quiz  gehouden. De jongens werden in groepen verdeeld en elk groepje 

moest 10 vragen bedenken. De vragen heb ik bewaard en vanaf nu in elk 

krantje zal ik 5 vragen plaatsen. Hier de eersten: 

1. Welk land won het eerste WK? 

2. Welke ex Heerenveen speler heeft ooit het EK vrije trappen nemen 

gewonnen? 

3. Wie trapte Niels Kokmeijer ooit aan barrels? 

4. Hoeveel doelpunten scoorde Ibrahimovic voor Ajax en welke 

seizoenen speelde hij voor deze club? 

5. Wat was het gewicht van Ronaldo (Brazilië) toen hij begon met 

afvallen? 

 

 



  

Kleurplaat 
 



  
 



  

 

 

 

 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

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 


