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Jaargang 53 nummer 10 

De verlokkingen van een club bij het strand 

In 1962 was ADO zo voortvarend geweest om het talent Heijnen van het 

venlose VVV los te weken. Moederziel alleen kwam de 21-jarige jongeling 

op station Hollands Spoor aan. 

De ADO-bobo's Herman Choufoer en Eddy Hartmann haalden hun dure 

aankoop (maar liefst 80.000 gulden) van de trein af. Als 

welkomstcadeautje hebben zij een brommertje bij zich, een Avanti. 

"Stap maar meteen op je nieuwe brommer en rijd achter onze auto aan, dan 

brengen we je naar je nieuwe kosthuis," glimlachte manager Hartmann. 

"Maar kijk uit voor de tramrails," waarschuwde voorzitter Choufoer, "want 

die hebben ze in Venlo niet". 

In Venlo hadden ze ook geen strand. Dus spoedde Heijnen zich - na z'n 

koffertje in z'n nieuwe onderkomen te hebben afgegeven - op die zonnige 

dag meteen naar Scheveningen. 

Diezelfde avond schudde hij voor de eerste opschudding in Haagse 

kringen. Hij was spoorloos. Paniek in het Zuiderpark. Zou hij nu al weer 

terug zijn naar Venlo? Maar Harry lag in het ziekenhuis. Zwaar verbrand 

op het strand. 



  

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 22 maart   sponsorloop/bingo 

Zaterdag 27 april 2013    90 jarig jubileum 

opening nieuwe kantine 

 

Van de bestuurstafel 
Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie op 1 februari is bezocht door 60 personen. Het was 

een gezellige avond! 

Nieuwe trainer 
Per ingang van het nieuwe seizoen 2013 / 2014 is er een nieuwe trainer, Piet 

de Winter. Hij is 47 jaar en woont in St.Nyk. Hij is nu de trainer van 

Bakhuizen. We rekenen op een goede en sportieve samenwerking! 

Leverancier kantine 
Zoals in één vorig clubblad aangegeven zijn we in onderhandeling met 

Hooisma Drankenhandel uit Harlingen. 

Het voorstel wat er nu ligt ziet er als volgt uit: 

Hooisma levert het totale pakket met korting. 

Dit pakket bestaat uit: Grolsch Bier uit fles, frisdranken, AA, gedistilleerd, 

wijn en zoetwaren. Zij sponsoren onze voetbalclub door een reclamebord te 

plaatsen en een advertentie in het clubblad. Verder stellen zij voor de 

kantine een tweedeurs koelkast beschikbaar, die onder de bar wordt 

geplaatst en geeft Grolsch een spoelbak van 2 meter lengte in bruikleen 

Als voetbalclub willen we de korting  verdelen en wel 50% direct op iedere 

rekening en 50% aan het eind van het jaar zodat we een spaarpotje hebben 

voor (jeugd)activiteiten. Voorstel is om het contract met Hooisma vanaf de 

opening van de nieuwe kantine in te laten gaan. De prijzen van de 



  

verschillende producten zullen per die datum ook worden verhoogd, dat zal 

ook gebeuren als we niet met Hooisma in zee gaan.  

Hieronder een kleine indicatie 

Bier  € 1,75 (flesje Grolsch zit 10% meer in en de BTW en 

accijns zijn verhoogd) 

Frisdrank  € 1,25 

Candybar € 1,00 

Bouw kantine 

De bouw gaat gestaag door en de streefdatum van 27 april is nog 

steeds haalbaar. Een commissie bestaand uit Anet, Bea en Jan v/d 

Woude houdt zich bezig met de inrichting van de kantine. 

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand februari 546 keer bezocht. Maar liefst 391  

personen waren hier verantwoordelijk voor. Bezoeken per landgebied: 

Nederland, Frankrijk (1x), Australië (10x), Duitsland(3x), België (1x), 

Canada (1x), Engeland (1x), Zweden (3x)  en India (1x). Uit Nederland was 

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

Grou  89 (102)  

Akkrum 51 (52) 

Drachten 34 (32) 

Sneek  33 (24) 

Franeker 31 (18)  

Amsterdam 29 (15) 

Leeuwarden 28 (17) 

Heerenveen 27 (14) 

Gorredijk 18 (15) 

Groningen 18 

 

 

Jantje gaat voor het eerst met zijn vader naar een voetbalwedstrijd. 

Hij vraagt zich af waarom de spelers op een supporter schelden. 

Vader: "Omdat hij een blikje naar de scheidsrechter gooide." 

Jantje: "Maar hij gooide helemaal niet raak." Vader: "Daarom 

juist!" 

 

 



  

Overzicht 
De afgelopen weken heb ik geen “merkwaardige” telefoontjes gehad, dus 

gelijk maar van start met het overzicht. Onze jeugd dartelt inmiddels ook 

alweer vrolijk in de wei. Oldeboorn F1 is van plan om er alsnog een 

schitterend seizoen van te maken. Afgelopen zaterdag verloren ze in Sneek 

slechts met  3-0 van ONS (oh zo) BOSO Sneek. De punten en het 

spelplezier zal komende zaterdag een vervolg krijgen thuis tegen het in een 

crisis verkerende Heerenveen. Het gerucht gaat dat Heerenveen in een stille 

optocht naar Aldeboarn afreist met voorop Riemer van der Velde en aan de 

staart op een boerenkar Robert Veenstra. Heerenveen zal echter met de 

staart tussen de benen weer huiswaarts keren, want onze jongste kroost 

heeft stoute plannen komende zaterdag….Zaterdag 16 maart a.s. spelen ze 

wederom thuis, en nu krijgt Joure het zwaar te verduren. Oldeboorn E1 

heeft nog niet aan het gras mogen ruiken. Zij waren afgelopen zaterdag nog 

vrij. Komende zaterdag ontvangen ze Tijnje. Dat zal een spannend potje 

worden. Gelijkspelletje? Een week later mogen ook zij alweer thuis spelen, 

en wel tegen Tot Heil Onze Ribbenkast (Thor). Ik denk 2-0. De wedstrijd 

van Oldeboorn D1 ging afgelopen zaterdag niet door. De jeugd van 

Langweer zat allemaal bij Riemer op het terras om de crisis bij Heerenveen 

te bepreken. Zaterdag a.s. gaan ook onze D-pupillen uit de startblokken. 

Om 10.00 u. staat Read Swart uit de Knipe klaar. Jullie gaan het hopelijk 

beter doen dan ons vlaggenschip afgelopen zondag.  Een puntje zal ook 

goed zijn lijkt me. De week erop een vroegertje om 9.00 u. in Lemmer  

tegen CVVO D4. Moet toch 3 punten opleveren. Oldeboorn C1 is rustig 

met een gelijkspelletje begonnen thuis tegen SJO WTTC C2 (1-1). Zaterdag 

zullen ze trachten om 3 punten uit Oldeberkoop mee te nemen tegen Sport 

Vereent. Een week later mogen ze dan aantreden tegen SJO WTTC C1 in 

een uitwedstrijd. De volle buit zal moeilijk worden, maar een gelijkspel zal 

zeer verdienstelijk zijn. Oldeboorn 3 wist afgelopen zondag weer voor 

spektakel te zorgen. Maar liefst 9 doelpunten vielen er te noteren in de 

thuiswedstrijd tegen Blauwhuis 2. Vijf voor Oldeboorn, en vier voor 

Blauwhuis.  Door dit resultaat blijven ze nog volop meedoen in de titelrace. 

Mochten ze alle resterende wedstrijden winnen, dan zijn ze gewoon 

kampioen…(waar heb ik dat eerder gehoord afgelopen weekend?). 

Komende zondag op naar Heerenveen, alwaar de tegenstander nog 

“dronken” is van vreugde na de overwinning op PSV de avond ervoor. 

Kortom, gewoon weer 3 puntjes voor onze boys. Zondag 17 maart is het 

“do or die”, liever gezegd  “d’r op en d’r over” in de thuiswedstrijd tegen 

koploper Frisia 4. Bij een overwinning worden hele goeie zaken gedaan !!!! 

Oldeboorn 2 ging afgelopen zondag nipt met 1-2 ten onder tegen VWC 2. 

Deze uitslag beidt wel enig perspectief voor de komende wedstrijden. 



  

Hoewel de tegenstanders wel van een behoorlijk caliber zijn, resp. Jubbega 

3 (3
e
 op de ranglijst) en sc Boornbergum 2 (koploper). Voordeel is dat je de 

spelers voor deze wedstrijden niet extra hoeft te motiveren, dus acht ik een 

stuntje niet uitgesloten. Oldeboorn 1 zal op korte termijn ook ’s een stuntje 

moeten uithalen willen ze niet dieper het moeras in zakken. Tegen Franeker 

(4-1) en Read Swart (2-0) zat er geen overwinning in, maar komende 

zondag zal het dan thuis toch maar ’s moeten gebeuren tegen RES. 

Oldeboorn heeft 2 verliespunten meer, en bij winst doet men dus goeie 

zaken. Een week later volgt de moeilijke uitwedstrijd tegen Nieuweschoot. 

Een puntje zal daar kunnen worden gevierd als een overwinning. Op 

zondag 24 maart a.s. staat dan de inhaalwedstrijd in en tegen ODV uit 

Wijnjewoude op het programma. Wordt ook weer lastig, maar met een 

“over mijn lijk” mentaliteit beginnen, dan is verliezen onmogelijk, en let 

wel; “Pech, dat krijg je bij een negatieve instelling, geluk bij een 

positieve”…….. Piet 

 

 

 
1. Wie won er in 2012 de Afrika cup? 

2. Wie won de beker van verdienste in het seizoen 2005/2006? 

3. Noem 1 speler van de lijst waar Siete Veenstra mee zou spelen bij 

onder 16 van het Nederlandse elftal? 

4. Wie was bondscoach van Nederland in 1990 tijdens het WK? 

5. Welke clubs spelen in de eredivisie op kunstgras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



  

 

Uit onze geschiedenis (45) 
28 juli 1930 

Van den heer Noppert, bestuurslid van onzen bond vernam ik dat er in 

Oldeboorn weer teekenen van leven gegeven worden en Uw vereeniging er 

weer sterk over denkt het aanstaande seizoen in de F.V.B. competities uit te 

komen. Aangezien de F.V.B. U niet onbekend is, zal ik U niet de voordelen 

die het uitkomen in onze competities meebrengt behoeven op te sommen en 

verneem ik gaarne van U of U tot toetreding wenscht over te gaan. Zooals 

U weet bedraagt de contributie per jaar per lid f0,75 terwijl voortaan van 

nieuw toe te treden verenigingen f10,- waarborgsom gevraagd wordt. Deze 

laatste som krijgt men terug, wanneer men uit den F.V.B. treedt. Zooals van 

zelf spreekt willen wij U voor alle zaken gaarne van advies dienen en zijn 

steeds gaarne tot Uwen dienst. Uwe berichten met belangstelling tegemoet 

ziende. 

Hoogachtend, 

Friesche Voetbal Bond. 

w.g. P. Ronner 

 

UIT 90 JAAR FRIES VOETBAL 
 

Tien geboden voor de sportieve voetballer 
I. Eerbiedig Uwe tegenstanders . Betracht rechtvaardigheid en billijkheid. 

Een onsportief optreden zal luw eigen genoegen in het spel bederven. 

 

2, Wees niet uit Uw humeur na een nederlaag, noch overmoedig of 

hoovaardig na een overwinning. 

 

3, Respecteer de beslissingen van den scheidsrechter: Ook indien gij meent, 

dat zij onjuist zijn. Een scheidsrechter die nooit fouten maakt, moet nog 

geboren worden. 

 

4. Volg .de aanwijzingen van Uw aanvoerder zonder meer op. Bedenk, dat 

het zijn plicht  is leiding te geven aan het spel van Uw ploeg. 

 

5. Wees loyaal ten opzichte van de ploeg, waarin ge speelt. Geef U ten volle 

gedurende den heelen wedstrijd, en zijt gij niet in goede lichamelijke, 

conditie, dan bevoordeelt gij Uw ploeg door Uw plaats aan een onder af te 

staan. 



  

 

6. Verwacht betere resultaten van Uw spel, alleen door meer oefening, meer 

opofferingen en een beter inzicht in het voetbalspel. 

 

7. Stel er een eer in moeilijkheden te overwinnen, mopper niet op 

omstandigheden, waaraan toch niets te veranderen valt (slechte 

weersgesteldheid, slecht terrein, onvoldoende leiding), doch neem de 

dingen zooals ze zijn. 

 

8. Draag er toe bij de goede stemming onder U ploeggenoten te 

onderhouden en te bevorderen en bederf Uw eigen genoegen en dat van 

anderen niet door  te klagen. 

 

9. Wees stipt in Uw afspraken. 

 

10. Sportman te zijn is een eerenaam. Toon dus ook buiten het voetbalveld 

zelfbeheersing.  

 

1928-1929 Teruggetrokken uit de competitie 
 

1929-1930 Teruggetrokken uit de competitie 
 

Eindstand 1930-1931 3e klasse A 

01 Aristides    10-15 55-18 

02 Rood Geel 3    10-12 38-28 

03 Freno    10-12 31-31 

04 GAVC 2    10-11 33-38 

05 Oldeboorn    10-5   29-43 

06 Warga    10-5   26-51 

 
Wedstrijdverslagen 

Oldeboorn wederom met lege handen 

Op zondag 17 februari stond voor Oldeboorn de uitwedstrijd tegen Franeker 

op het programma. Oldeboorn miste deze zondag maar liefst 5 spelers. 

Jorrit Zandberg, Bouke Paul Kleefstra, Robin Faber, Klaas Hartmans en 

Arnold Oosterbaan genieten allen van een wintersport vakantie. Zo reisden 

we zondag met de 11 overgebleven veldspelers en 2 keepers naar Franeker. 

Vanuit de 2
e
 selectie maakte Rene Spinder het team compleet. Franeker 

staat 3
e
 en wil graag terug naar de 3

e
 klasse. Oldeboorn is momenteel 

hekkensluiter en zal alle zeilen bij moeten zetten om niet af te dalen naar de 

5
e
 klasse. De complimenten voor het spel van de afgelopen maanden zijn 

leuk, maar als het geen resultaat oplevert dan heb je er weinig aan. 



  

Oldeboorn zal de komende maanden de mouwen moeten op stropen, en 

elke wedstrijd knokken voor een goed resultaat. Te beginnen tegen het goed  

 

voetballende Franeker. In de beginfase van het duel, had Franeker het lastig 

tegen Oldeboorn. De gasten waren fel, en wonnen de meeste duels. Echte 

kansen leverde het niet op. Halverwege de 1
e
 helft werd Franeker sterker. 

En kwam gelukkig op voorsprong nadat Dennis een rollertje onder zich 

door liet glippen. Oldeboorn was daarna even de kluts kwijt, en Franeker 

werd een paar keer gevaarlijk. Gelukkig bleef het bij 1-0. Uit het niks kwam 

Oldeboorn ineens weer langzij. Een lange bal van Wietse werd door Age op 

waarde geschat. Hij haalde de achterlijn en zette prima voor. De inlopende 

Robert kopte de bal via de keeper tegen het net. Helaas bleef deze stand niet 

lang op het bord. Uit een corner sprong een speler van Franeker hoger dan 

Anno, en kopte hard binnen in de bovenhoek. Oldeboorn bleef strijden en 

werd bijna beloond. Uit een diepe pass van Johannes kwam Robert op links 

door. Hij leverde een perfecte pass af op Age. Deze schoot goed in, maar de 

keeper van Franeker kreeg net de vingertoppen tegen de bal. Uit de corner 

die ontstond wist Oldeboorn niets te creëren. Daarna werd afgefloten voor 

de rust. In de 2
e
 helft kwam Tim in het veld voor de tegenvallende Tom. 

Oldeboorn bleef in de 2
e
 helft strijden voor een goed resultaat. En Franeker 

probeerde voetballend de score uit te breiden. Echte kansen leverde dit niet 

op. Alleen uit een corner werden ze gevaarlijk toen, Oldeboorn half 

uitverdedigde. De speler van Franeker mocht vrij aanleggen, maar schoot 

net naast. Verder kwam Franeker niet verder dan schoten uit de 2
e
 lijn. Deze 

waren allemaal een prooi voor Dennis. Rene verving nog de geblesseerde 

Douwe Hein, en in de slotfase kwam reservekeeper Stefan nog in het veld 

als spits. Hij verving de moe gestreden Arnold. In de slotfase nam 

Oldeboorn steeds meer risico om de gelijkmaker te forceren. Maar wat 

Oldeboorn ook probeerde, echt grote kansen werden niet gecreëerd. 

Franeker profiteerde nog wel 2x van de vele ruimte die Oldeboorn weg gaf. 

En zo liepen ze in de slotfase uit naar een geflatteerde 4-1 overwinning. 

Op basis van inzet en strijd had Oldeboorn een punt verdiend in deze verder 

vriendelijk verlopen wedstrijd. Maar er werd te weinig gecreëerd in de 2
e
 

helft om ook echt een punt mee te nemen. Franeker blijft meedoen om de 

bovenste plaats, en voor Oldeboorn is het van wedstrijd tot wedstrijd 

bekijken om de punten te halen. Komende zondag de thuiswedstrijd tegen 

Gorredijk. Hier zal een resultaat geboekt moeten worden om niet verder 

achterop te raken bij de concurrenten. Johannes Watzema 

 

    

    



  

 

 

 

Oldeboorn 3 – Blauwhuis 2 

Zondag 3 maart speelde Blauwhuis 2 de uitwedstrijd tegen Oldeboorn 3. Op 

een hobbelig veld begon Blauwhuis goed aan de wedstrijd al was het 

Oldeboorn dat na een minuut of 5 de paal raakte. Na 10 minuten spelen 

kwam Blauwhuis op 0 - 1 door Jildert de Boer die na een knappe actie de 

bal in de verste hoek schoot. Blauwhuis drukte door en kwam ook op 0 - 2, 

Nico Bootsma legde de bal panklaar op het hoofd van Johan Gerard Popma. 

Oldeboorn deed na ongeveer een half uur spelen iets terug, de spits werd in 

de zestien aangespeeld en schoot de bal uit de draai voorbij keeper Remco 

Adema 1 - 2. Ook werd Oldeboorn gevaarlijk door een paar afstand schoten 

maar die leverden niks op. Na 35 minuten voetballen kwam Blauwhuis op 1 

- 3 door opnieuw Jildert die vanaf links knap raak schoot. Gerardus TvS 

viel vlak voor tijd uit met een enkelblessure en Oldeboorn maakte er 2 - 3 

van door een schot in de korte hoek.  

Na de rust begon Blauwhuis zwak aan de tweede helft en verspeelde het de 

voorsprong. Het werd 3 - 3 door slecht uitverdedigen en 4 - 3 door een 

schot vanaf links in de verre hoek. Blauwhuis werd na de achterstand weer 

wat sterker en kreeg ook enkele goede mogelijkheden op de gelijkmaker via 

o.a. Nico en Sicco maar de bal ging er niet in en het was Oldeboorn dat via 

een snelle counter op 5 - 3 kwam.  

Blauwhuis gaf de moed nog niet op en knokte zich naar 5 - 4, een mooie 

voorzet van Manfred de Wolff werd koppend afgerond door Sicco. 

Blauwhuis ging voor de gelijkmaker en gaf daardoor achterin wel wat te 

veel ruimte weg maar keeper Remco Adema maakte een paar inzetten 

onschadelijk zodat Blauwhuis nog mocht hopen op een punt, dit lukte 

jammer genoeg niet en keerde Blauwhuis zonder punten huiswaarts.  

Helemaal vlekkeloos ging de terugreis echter niet want Dennis Landman 

had vergeten te tanken en kwam een paar honderd meter voor de pomp 

zonder diesel te staan dus dit werd duwen. Jan Simon Hoekstra, Patrick 

Kuipers en Dennis zelf gingen duwen terwijl Richard v/d Zee de moeiljke 

taak had om de auto door de vluchtstrook te sturen. Het was weer zweten 

voor de mannen en Patrick vond dit dan ook vermoeiender dan de 

voetbalwedstrijd. Toen de tank weer vol was konden ook zij huiswaarts 

keren. Volgende week speelt Blauwhuis thuis tegen LSC 1890 6 om 12.00 

uur. Door uw verslaggever Richard v/d Zee. 

 



  

 

 

 

 

VV Oldeboorn C1- SJO WTTC C2 
De wedstrijd begon om 11:00 de opstelling verdediging: Wolter, Corné, 

Djurre en Leon het middenveld: Rinse, Tjitse en Iwan de aanvallers: 

Menko, Wiemer en Anouk. De wissel was Rik. We kwamen de ochtend op 

het voetbalveld. Leon en Wiemer waren een beetje geblesseerd. We 

begonnen aan de eerste helft en het was niet heel spannend aan bijde 

kanten. De eerste helft was 0-0 geworden. De tweede helft was er een 

nieuwe opstelling. Verdediging: Djurre, Corné Rik en Wolter. Het 

middenveld en de aanval bleef hetzelfde. Leon ging nu op wissel. 

Nu kwamen wij met een aanval. Tjitse schoot de bal op doel. De bal ging 

onder de keeper van Tijnje door 1-0. Tijnje kwam vlak daarna met een 

aanval de bal raakte in de kluts en kwam in de goal van Oldeboorn terecht 

1-1. Djurre van der woude 

 

Interfjoetje 
Naam: Age de Jong 

Geboren: 23-08-1992 

Speelt in: aldeboarn 1 

Gespeeld in: e,d,c,b,3,2 

Roken/alcohol: ja beide 

Kan sex voor de wedstrijd: ja waarom niet? 

Beste boek: ik lees nooit boeken.. 



  

Beste film: avatar 3d 

Beste acteur en/of actrice: johnny depp 

Lievelingskost: zuurkool stamppot 

Hobby,s: voetbal, zomers buiten met de jongens 

Mooiste man en/of vrouw: keeley hazell 

Favoriete club: feyenoord 

Favoriete speler: van persie 

Beste trainer: jose mourinho 

Slechtste trainer: robbert maaskant 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: PSV, al hoop ik natuurlijk 

feyenoord 
Favoriete televisieprogramma: voetbal international 

Favoriete televisie presentator: wilfred genee 

Kwal van de televisie: gerard joling 

Favoriete muziek: van alles wat 

Favoriete andere sport: basketbal 

Onderschatte voetballer: fernando torres 

Overschatte voetballer: eriksen 

Hoogtepunt: spelen in aldeboarn 1 

Dieptepunt: geen 

Beste krant/tijdschrift: voetbal international 

Een hekel aan: winterse kou 

Bewondering voor: ronald koeman 

Kwal van de voetballerij: ola Toivonen 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: cr. Ronaldo en messi 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: geert wilders haha 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: punten pakken!! 

Voetbal is: respect en emotie  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 9 maart 
Sport Vereent C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Read Swart D1 – Oldeboorn D1  10.00 

Oldeboorn E1 – Tijnje E1  10.00 

Oldeboorn F1G – Heerenveen F5 09.00 

 

Zondag 10 maart 
Oldeboorn 1 – RES 1   14.00 

Jubbega 3 – Oldeboorn 2   10.00 

Heerenveen 6 – Oldeboorn 3  10.00 



  

 

Zaterdag 16 maart 
SJO WTTC C1 – Oldeboorn C1  10.30 

CVVO D4 – Oldeboorn D1  09.00 

Oldeboorn E1 – Thor E1G  10.00 

Oldeboorn F1G – Joure F4  09.00 

 

Zondag 17 maart 
Nieuweschoot 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Boornbergum 2  11.00 

Oldeboorn 3 – Frisia 4   10.00 

 

Zondag 24 maart  
ODV 1 – Oldeboorn 1   14.00 

 

Zaterdag 30 maart 
Akkrum C2 – Oldeboorn C1  10.30 

SJO WTTC D3 – Oldeboorn D1 09.15 

Oldeboorn E1 – TOP`63 E2  10.00 

Oldeboorn F1 – Oudehaske F2  09.00 

 

Zondag 31 maart 
Oldeboorn 1 – FFS 1   14.00 

Gorredijk 4 – Oldeboorn 2  11.00 

RKO 3 – Oldeboorn 3   12.00 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Pieter Poepjes 14 

August Faber 10 

Jan Wybren Bosschma 6 

Robert van Roeden 5 

Douwe Hein Akkerman  4 

René van Kalsbeek 4 

Hotse Dekker 3 

Ate Bergsma 3 

Jelco Meijer 3 

Anno Huisman 2 

Aalzen Bergsma 2 

Age de Jong 2 

Robert van Steinvoorn 2 

Siete Veenstra 2 

Arnold Hobma 1 

Wietse Huisman Wzn 1 

Bouke Paul Kleefstra 1 

Jorrit Zandberg 1 

Johannes Nijdam 1 

Arnold Oosterbaan  1 

Stefan Oosterbaan 1 

Bart de Vreese 1 

Hilko Koopman 1 

Piet v/d Vlugt 1 

Ronald van Warmerdam 1  



  

Uitnodiging opening nieuwe kantine/ 

90 jarig jubileum 
Beste (oud) voetballers/donateurs/vrijwilligers, 

In het kader van de opening van onze nieuwe kantine in combinatie  

met het 90 jarig jubileum, willen wij op zaterdag 27 april 2013 een  

feestelijke bijeenkomst houden. Het programma ziet er als volgt uit: 

 13.00  start spelactiviteiten jeugd 

 14.00 ontvangst in de tent met oranjekoek en koffie/thee 

 15.00 opening nieuwe kantine + bezichtiging en oude foto’s 

 15.30 start wedstrijd Oud VV Oldeboorn – Oud Akkrum (2 x 30 

minuten) 

 17.00 soep en broodjes 

 18.00 stemmingsmuziek met medewerking van de Melody 

Makers 

U kunt u opgeven via antwoordstrook,  te sturen naar 

Harm Oosterbaan, Tsjerkebuorren 3, 8495 KE 

Aldeboarn, via e-mail (zwartwitten@vvoldeboorn.nl)  of 

telefonisch 0566-31605.!!!!!!!!! 
Ook kunt u een naslagwerk bestellen, zie achterkant van deze brief. Dit 

kunt u overmaken op rekeningnummer 34.83.50.708. 

I.v.m. de brand van onze oude kleedboxen, is een donatie ook zeer 

welkom. Dit kunt u doen op rekeningnummer 34.83.50.708. 

Namens VV Oldeboorn hopen wij op uw komst. 

 

 

Naam: …………………………………………………………………… 

 

Ja, ik kom met ……………….. personen 

 

Ja, graag ontvang ik het naslagwerk per mail à € 5,00, aantal …………. 

 

Ja, graag neem ik het naslagwerk mee bij de tent à 15,00, aantal………. 

 

Ja, graag ontvang ik het naslagwerk per post à € 17,50, aantal ………… 

 

mijn e-mailadres is ................................................................................... 

 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

LET OP: OPGAVE VOOR 11 MAART 2013 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Naslagwerk voetbal vereniging Oldeboorn 
 
Dit 120 pagina`s dikke boek gaat natuurlijk over 90 jaar voetbal in 
Oldeboorn. Dit boek gaat over feiten, namen en getallen en gaat over de 
eerste elftallen (zondag, zaterdag en dames).  
Wat kunt u vinden in dit naslagwerk: 
Stel, jij speelde in het seizoen 1950/1951 in het zondag eerste elftal. Dan 
kun je het volgende terug vinden:  

1) Wie zat er in het bestuur? 
2) Wie was mijn trainer? 
3) Wie was de leider/leidster? 
4) Wie zat er in de elftalcommissie? 
5) Wie waren mijn medespelers? 
6) Was er nog een beslissingswedstrijd? 
7) Werd er iemand benoemd tot erelid? 
8) Wie won de Piet van der Feer bokaal? 
9) Wat was de eindstand? 
10) Foto`s. 
11) Wie kreeg de beker van verdienste 

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan dit boek. Je hebt 3 mogelijkheden, 
namelijk: 
Via e-mail in een PDF bestand, kosten € 5,00 
Als boek, zelf afhalen kosten € 15,00 
Als boek, per post, kosten € 17,50 

  

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 


