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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 13 

Een zwarte minuut uit het leven van zomaar een keeper 

Ach, hoe verging het Iremonger, de kiep van Notts County, toen hij eens een 

strafschop nam. Iremonger was een boomlange, magere lat van een keeper. 

Een skelet met een zonneklep op. Het was al geen gezicht toen hij het veld 

overstak om de penalty voor Notts te nemen, maar het zou erger worden. 

Destijds aanwezige toeschouwers die het gezicht van Iremonger hebben 

gezien na de voltrekking van het vonnis, zouden de details het best kunnen 

beschrijven, maar het kwam ongeveer op het volgende neer. 

Hij schoot tegen de lat. In zijn zenuwen om op tijd terug te zijn, struikelde en 

hobbelde Iremonger als een dronkeman langs vriend en vijand. Hij was niet 

snel. Onder een orkaan van gefluit en gejoel bereikte hij zijn 

strafschopgebied, waar al enige tijd een ongelooflijke scrimmage aan de gang 

was. 

Het was een wild getrap op leven en dood dat Iremonger er aantrof, de 

verdedigers in paniek en de aanvallers te begerig, en in een woeste, desperate 

poging de boel te redden schoot hij in eigen doel. 



  

Jubileum 
-13:00 start spelactiviteiten jeugd 

-14:00 ontvangst in de tent met oranjekoek/koffie/thee 

-15:00 opening nieuwe kantine + bezichtiging oude foto's 

-15:30 wedstrijd Oud Oldeboorn - Oud Akkrum 

-17:00 soep en broodjes 

-18:00 stemmingsmuziek m.m.v. Melody Makers 

 
Oldeboorn 
Siemen Willem Smink 

Durk Valk   

Johan Tijsma    

Sybrand Oosterbaan   

Harke Hartmans   

Sietse Akkerman   

Lutsen Idsinga    

Jan v/d Woude    

August Faber    

Robert van Steinvoorn   

Siete Veenstra    

Pieter Poepjes  

Henrico Veerman 

Piet Tijsma  

Cees Reitsma  

Honkie de Jong  

Johannes Poepjes 

Bouke Haspels 

Wietse Huisman Szn 

Wiep Zandberg 

Frans Goerres 

Harm Oosterbaan 

Coach: Jan Berensen 

Akkrum 
Frits Biegel 

Louis Bontekoe 

Martin Boonstra 

Tjitte Brouwer 

Lolke Dokkum 

Klaas Dijkstra 

Siemen Edelijn 

Sietse Eelsingh 

Frans Goerres 

Geert Goerres 

Mark Goerres 

Peter de Groot 

Arjen Jonker 

Anne Kalsbeek 

Hennie Overdiep 

Egbert Rorije 

Ale Ruiter 

Yntsen Schaap 

Klaas Zijlstra 

Wytze Bosma  

Coach: Fokke Schouwstra 

Verzorger: Gertie Zwart 

Grens: Jan Visser/Jelle Teunissen 

Scheidsrechter: Ate van der Laan 

 

 

 



  

Overzicht 
90 JAAR OLDEBOORN 1 

Zoals reeds aangekondigd in de vorige uitgave, deze keer een speciale 

uitgave van ons clubblad in het kader van het aanstaande 90-jarige 

jubileum. Daarom ook het verzoek van de hoofdredacteur om een (kort) 

overzicht te maken van “90 jaar Vlaggenschip v.v. Oldeboorn”.  Ik mocht 

dan ook het genoegen smaken om reeds kennis te nemen van het 

naslagwerk wat Harm heeft gemaakt voor het aanstaande jubileum, en ik 

moet zeggen “chapeau”! Een aanrader voor de echte liefhebber. Negentig 

jaar met feiten, namen en getallen over met name bestuursleden, 

selectiespelers, standen en diverse legendarische foto’s. Ik zal niet alle gras 

voor de voeten van dit schitterende naslagwerk wegmaaien, en zal trachten 

in een kort overzicht enkele opzienbarende feiten weer te geven in dit 

speciale overzicht. Om te beginnen uiteraard 90 jaar terug. Op 15 april 1923 

is daar de oprichting van O.V.C., zoals de vereniging toen werd genoemd. 

De eerste oefenwedstrijd werd spijtig genoeg met maar liefst 12-0 verloren 

van De Knype (alle begin is moeilijk, zullen we maar denken). Op 13 mei 

1923 volgde de oprichting van een jeugdvoetbalclub onder de naam O.V.C. 

II. Op 5 oktober 1924 werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld, te weten 

S.M.O. – (O.V.C.) Oldeboorn, met als uitslag 1-1. In dit eerste jaar eindigt 

Oldeboorn als 3
e
 in een competitie van 6 ploegen. In seizoen 1927-1928 

eindigt Oldeboorn als 2
e
 in de 2

e
 Klasse A FVB, en dat betekent 2 

beslissingswedstrijden tegen Gorredijk 3. Op 15 april speelt men in 

Drachten 1-1, en op 22 april wordt er in Heerenveen met 2-0 verloren. In 

het seizoen 1928-1929 wordt Oldeboorn teruggetrokken uit de competitie, 

en ook in het daaropvolgende seizoen wordt er niet in competitieverband 

gevoetbald. Met ingang van seizoen 1930-1931 speelt men weer in 

competitieverband, en wel in de 3
e
 Klasse FVB. In deze Klasse zal men tot 

seizoen 1934-1935 bivakkeren. Want…..jawel in seizoen 1934-1935 is daar 

het eerste kampioenschap te noteren. Tijdens dit seizoen duikt ook voor het 

eerst de naam op van de legendarische trainer Anton Dalhuysen. Hij zou 

niet alleen met Oldeboorn grote successen behalen, maar werd later ook 

succesvol  trainer bij Heerenveen, waar hij aan de basis zou staan van de 

grote successen van deze club met als spelers o.a. Abe Lenstra, Jan Lenstra, 

Wim Molenaar, Germ Hofma en volgens mij ook nog Germ Voolstra (Ald-

Boarnster). Kortom, ons cluppie haalde in die tijd een groot trainer binnen 

die er ook mede voor zorgde dat ook in het seizoen 1935-1936 de vlag in 

top kon door wederom het behalen van een kampioenschap, nu in de 2
e
 

Klasse B FVB. Oldeboorn promoveerde zodoende naar de 1
e
 Klasse FVB, 

en en passant werd ook dat seizoen de bekerfinale nog gespeeld tegen TFS, 

die helaas met 5-3 verloren ging. In seizoen 1937-1938 werd men wederom 



  

kampioen, nu onder trainer A.J. Langendijk. Helaas volgde er geen 

promotie naar de KNVB, aangezien het veld niet aan de eisen 

voldeed…Het grote succes kreeg het seizoen daarop weer een vervolg. 

Wederom kampioen, en ook nu weer geen promotie naar de KNVB om 

dezelfde reden. De finale bekerwedstrijd op 28 mei 1939 werd met 3-0 

gewonnen van “De Readtsjes” uit Zwaagwesteinde. In het seizoen 1940-

1941 keerde trainer Anton Dalhuysen weer terug op het oude nest. Ook was 

inmiddels de Tweede Wereldoorlog uitgebroken. Er werd t/m 1943–1944 

gewoon in competitieverband gevoetbald. In seizoen 1944-1945 was dit 

echter niet het geval. In 1945 overleed ook trainer Dalhuysen. De jaren na 

de oorlog speelde men “onopvallend” in de 1
e
 Klasse FVB. In 1953 was 

daar de degradatie uit de 1
e
 Klasse FVB. Onze Boarnster jongens lieten zich 

echter een seizoen later alweer van hun goeie kant zien, door gelijk weer 

kampioen te worden in de 2
e
 Klasse C FVB. In het seizoen 1955-1956 was 

daar dan eindelijk de grote promotie naar de KNVB!! Na 18 wedstrijden 

waren er 32 punten behaald, en na het spelen van 3 wedstrijden tegen 

Houtigehage (2-0), Akkrum (1-0…heerlijk) en Freno 2(5-1), werd door 

Oldeboorn het kampioenschap van Friesland behaald!!! In seizoen 1956-

1957 wordt de eerste competitiewedstrijd in de 4
e
 Klasse A KNVB uit tegen 

Oosterlittens met 2-3 gewonnen. Oldeboorn zal t/m seizoen 1962-1963 met 

wisselende resultaten in de 4
e
 Klasse KNVB spelen. Helaas zit dit avontuur 

er na dat seizoen op in de KNVB. Degradatie naar de FVB is in 1963 een 

feit. Aan het einde van het seizoen 1965-1966 promoveert men alweer naar 

de 4
e
 Klasse KNVB, nadat men als tweede is geëindigd. Aan het eind van 

seizoen 1968-1969 vaart de “Boarnster Botter” helaas toch weer richting 

FVB. Er werden in dat seizoen slechts 8 schamele puntjes behaald in 22 

wedstrijden.  Deze “Heen en Weer Botter” vaart aan het eind van seizoen 

1970-1971, na een beslissingswedstrijd in Donkerbroek tegen TFS (1-3 

winst), toch weer richting KNVB. Hier zou men t/m het seizoen 1976-1977 

bivakkeren. De legendarische beslissingswedstrijd in Gorredijk tegen 

Akkrum werd jammerlijk met 2-1 verloren, en deze nederlaag “knetterde” 

waarschijnlijk zo enorm door in Oldeboorn, dat men voor de komende 20 

jaar niet bij machte was om terug te keren in de KNVB!!! Het 

“degradatiespook” (Gebr. Anker…) had er kennelijk behoorlijk in 

gehakt……In de 1
e
 Klasse FVB waren de resultaten sterk afwisselend, 

totdat er in seizoen 1982-1983 degradatie naar de 2
e
 Klasse FVB volgde. In 

deze 2
e
 Klasse was men jarenlang een redelijke subtopper. In het seizoen 

1990-1991 was promotie naar de 1
e
 Klasse FVB dan eindelijk weer een feit. 

De “kampioenswedstrijd” werd uiteindelijk gespeeld in en tegen het 

legendarische Gersloot (wie wil daar nu niet kampioen worden???). Het 

seizoen erop leek Oldeboorn gelijk door te stomen naar de Hoofdklas FVB, 

maar St. Annaparochie stak daar in 2 legendarische beslissingswedstrijden 



  

(3-3 en 3-5) een stokje voor. Wat was de teleurstelling groot…. Het seizoen 

1992-1993 wist Oldeboorn als 2
e
 af te sluiten, en de 2 beslissings-

wedstrijden tegen SCS uit Drachten werden in het voordeel van Oldeboorn 

beslist (1-1 en 1-4). Promotie naar de Hoofdklas FVB was een feit. Nu op 

naar de KNVB!!! Het seizoen 1993-1994 leek het dan ook gelijk te gaan 

gebeuren. Wederom als 2
e
 geëindigd….Echter na het spelen van 6 (!) 

beslissingswedstrijden (Haulerwijk, Bakhuizen, Oldeholtpade (2x) en De 

Westhoek 2x) viel het kwartje helaas niet de kant van Oldeboorn op. De 

jaren daarop waren niet echt succesvol (middenmoter). En dan…..Mei 

1997. Oldeboorn eindigt als 6
e
 in de 5

e
 Klasse KNVB (de opvolger van de 

Hoofdklas FVB), maar na het winnen van een periodetitel mag men 

beslissingswedstrijden spelen tegen Sparta ’59 uit Deinum (2-2), 

en…..Terschelling. Op 25 mei reist een bont gezelschap in de vroege 

ochtenduren in twee volle touringcars richting Harlingen om daar de snelle 

boot te nemen voor de overtocht naar het Waddeneiland. De 

afloop…….hiervoor  wil ik een ieder die alle feiten over deze wedstrijd wil 

weten verzoeken om bij August (Van Basten) Faber het wedstrijdverslag op 

te vragen…..Na een 1-2 overwinning was na 20 jaar (!) de 4
e
 Klasse KNVB 

weer bereikt. Dit onder leiding van trainer Bonne de Vries. De terugreis 

was werkelijk onvergetelijk !!! Helaas zou het verblijf in de 4
e
 Klasse maar 

2 seizoenen duren. In 1999 was degradatie naar de 5
e
 Klasse KNVB (De 

FVB was inmiddels opgeheven) een feit. Toch wist men een seizoen later 

alweer te promoveren na het spelen van 2 beslissingswedstrijden tegen 

Niekerk (1-3 en 1-1). In 2001 bleek degradatie naar de 5
e
 Klasse echter 

alweer onvermijdelijk (laatste op de ranglijst met een verschil van 10 

punten op de voorlaatste, dat was dus wel duidelijk). Aan het eind van 

seizoen 2002-2003 speelde men 2 beslissingswedstrijden tegen DVSV 

(Darp), met als resultaten 1-1 en 0-0, waarna Oldeboorn uiteindelijk na de 

strafschoppenserie met 5-4 aan het langste eind trok en weer 4
e
-Klasser 

was. In mei 2006 presteert Oldeboorn het onmogelijke. Promotie naar de 3
e
 

Klasse!!! Na een 3
e
 plaats op de ranglijst speelt men 3eslissingswedstrijden, 

te weten Oldeboorn – DTD (2-1), Robur – Oldeboorn (2-3) en de 

uiteindelijke kraker in Sneek tegen Renado (2-1 winst!!). Oldeboorn voor 

het eerst in de geschiedenis 3
e
 Klasser KNVB!! Wat een prestatie voor een 

relatief klein cluppie.  Het eerste seizoen weet men zich na 

beslissingswedstrijden tegen Asser Boys (1-5 en 2-2) net te handhaven in de 

3
e
 Klasse KNVB. Het seizoen daarop nestelt men zich “gewoon even” in de 

top 3 en mogen ze zowaar op 4 en 8 mei beslissingswedstrijden spelen 

tegen Actief voor promotie naar de 2
e
 Klasse KNVB. Het zal toch niet 

gebeuren? En helaas blijkt Actief dan over 2 wedstrijden ook net iets te 

sterk (1-2 en 4-3). In het seizoen 2008-2009 vindt Oldeboorn dan z’n 

waterloo in de 3
e
 Klasse KNVB. Het seizoen erop lijkt men gelijk alweer  



  

 

terug te kunnen keren naar de 3
e
 Klasse. Als 6

e
 in de competitie geëindigd, 

maar wel een periodetitel op zak, met als gevolg 2 beslissingswedstrijden 

tegen Zwaagwesteinde. Het begin leek hoopvol met 1-1, maar helaas werd 

de thuiswedstrijd met 0-2 verloren. De 2 seizoenen hierop volgend eindigde 

men resp. als 11
e
 en 10

e
 in de 4

e
 Klasse KNVB. Het seizoen 2012-2013 

loopt nog, maar ziet er vooralsnog niet hoopgevend uit voor ons 

vlaggenschip. De rode lantaarn is stevig in bezit, maar hopelijk weten ze 

met een eindsprint degradatie naar de 5
e
 Klasse nog te ontlopen. Ik wens 

een ieder alvast een fantastisch jubileumfeest op zaterdag 27 april a.s., en 

wens uiteraard de v.v. Oldeboorn nog vele sportieve jaren toe. Voetbal is 

meer dan ooit de belangrijkste bijzaak ter wereld….. Piet  

 

1923-1929 
Uw clubblad van 23 nov. j.1., heb ik met bijzonder veel genoegen gelezen. 

uw voornemen eerstdaags een uitnodiging te sturen aan alle leden en oud--

leden tot het bijwonen van het 50 jarig bestaan de v.v. Oldeboorn stel ik 

bijzonder op prijs en ik hoop dat ik op 14 april a.s. dit jubileum mee mag 

vieren. Aan Uw verzoek, herinneringen op te halen uit deze vijftig 

jaren, wil ik proberen te voldoen. Ofschoon ik niet behoor tot één van de 

oprichters ben ik wel één van de mannen van het eerste uur.  Ik was toen de 

v.v.Oldeboorn in 1923 opgericht werd 14 jaar en ging naar de    

Ambachtsschool in Leeuwarden, mijn broer die een .jaar ouder was bezocht 

de H.B.S. te Leeuwarden. Mijn vader was veldwachter te Oldeboorn en 

bovendien conciërge op het gemeentehuis, toen nog in Oldeboorn. Met een 

karig inkomen en twee zoons op school in Leeuwarden (schoolgeld, + 

reiskosten) was het voor mijn ouders niet mogelijk mij lid te laten worden 

van de voetbalclub. Er moest contributie worden betaald en een paar 

voetbalschoenen worden aangeschaft. Toch voetbalde ik dikwijls mee, 

voorzien van een paar oude schoenen, op de wekelijkse oefenavonden. Dit 

oefenen en trainen beperkte zich tot 

een beetje goaltrappen en als er 

voldoende deelnemers waren (leden 

aangevuld. met niet leden) tot een 

partijtje voetbal. De mede oprichters 

van de v.v. Oldeboorn, de heren 

B. Schurer en D. Zwagerman waren 

beiden ambtenaren op de secretarie, 

zodat, vanzelfsprekend  veel met mijn  

 



  

 

vader over het voetballen werd gepraat. Omdat de heer Schurer al spoedig 

na de oprichting de brui aan het voetballen gaf en ik mijn verlangens om lid  

te mogen worden ettelijke malen kenbaar had gemaakt, deed  de heer 

Schurer mij zijn voetbal-schoenen cadeau. Ook werd een regeling getroffen 

voor de verschuldigde contributie en kon ik als volwaardig lid mijn 

voetballoopbaan beginnen. De schoenen waren wel iets aan de grote kant, 

maar ik kon er behoorlijk op lopen en mee schoppen. Ik gebruik hier het 

woord schoppen omdat we van voetballen nog weinig kaas hadden gegeten. 

Mijn voortbestaan als lid van de club hing letterlijk  af van de toestand. van 

de schoenen en dat ik dezen met zorg en liefde behandelde ligt dan ook 

voor de hand. Ik geloof niet dat ik ooit meer zorg aan andere dingen heb 

besteed dan aan deze schoenen. Toen het moment kwam dat deze dierbare 

schoenen voetbal moe werden en genezing volgens de schoenmaker B. de 

Roest, niet meer mogelijk was, zat ik danig in de put, temeer omdat je je 

gaat hechten aan dergelijke attributen, waar je triomfen mee vierde 

(eenmaal zelfs in een wedstrijd, tegen Joure a1le 4 doelpunten). Ik zag dan 

ook mijn voetbalcarrière vernietigd maar, als zo dikwijls, a1 s de nood op 

het hoogst is, is de redding nabij. Bernhard de boer, zoon van de bakker 

Sietze de Boer, stopte met voetballen en ik kon zijn schoenen overnemen 

voor de prijs van f, 2.-. De afmetingen van de voeten van Bernhard 

overtroffen die van mij in niet geringe mate maar met proppen papier kun je 

veel pasmaken. Met deze schuiten geschikt om de oceaan mee over te 

steken was het voor mij onmogelijk mijn normale snelheid te ontwikkelen 

(want lopen tijdens 't voetballen deden we veel) laat staan van te voetballen. 

Een voorval tijdens het voetballen bi j de v.v. Oldeboorn deed mij een hekel 

krijgen aan deze schoentjes. Bij een beslissingswedstrijd om het 

kampioenschap van een afd. F.V.B., tegen de voetbalclub uit Appelscha, 

stond ik opgesteld als rechtsbinnen. De rechtsbuiten, ik meen Jan Wiersma, 

kreeg de bal toegespeeld, rende op de hem eigen wijze langs het lijntje en 

zette op het juiste ogenblik de bal voor. Door de ruime schoenenmaat 

(misschien ontbraken er ook enkele proppen papier) en het niet al te stevig 

vastzitten van de veters, bungelden de stukken narigheid aan mijn benen. 

Toen ik dan ook de bal op een perfecte manier oppikte en dacht deze met 

een ontzettende loeier in het net te jagen belandde niet de bal , maar wel 

mijn rechterschoen in de goal . Dat wij deze, voor ons zo belangrijke 

wedstrijd en daarmede het kampioenschap verloren, wijt ik nog steeds voor 

een groot deel aan deze rot schoenen. Ondanks deze ervaring bewaar ik aan 

mijn voetbalperiode bij de v.v. Oldeboorn bijzondere prettige herinneringen 

en ik wens de jubileum-commissie veel succes en een daverend feest. 

Jan Visser 



  

 

1930-1939 
Voetbal ging voor de liefde! 

In de jaren 30 ging de sport voor de liefde. Daar ik bij een dokter te 

Akkrum in de huishouding was, had ik om de 10 dagen een vrije zondag. 

Daar mijn ouders elders woonden, was ik op mijn verloofde zijn thuis 

aangewezen. Maar hij had op zondag nooit geen tijd voor mij, om me op te 

halen, daar hij al vroeg op het voetbalveld was, om op het speelveld de 

lijnen te kalken en bij nat weer ijzeren staven in de grond aan te brengen, 

om gaten te maken en met erg nat weer werd het terrein nog aangedweild. 

Zo moest een broer de verloofde dan maar steeds van Akkrum halen op de 

fiets en was daar dan ook steeds toe bereid. Om 12 uur was er nog niet veel 

tijd voor en gesprek, want om 2 uur was het voetballen. Als verliefde en 

verloofde ging ik mee naar het voetbalve1d, wat geen genoegen en geen 

prettig anderhalf uur was. Daar ik er geen verstand van had en van begin tot 

eind verging van steenkoude voeten. Als de wedstrijd afgelopen was, dan 

was het ga jij maar naar huis, want ik moet nog formulieren tekenen. 

Intussen was het al 5 uur geworden en bij thuiskomst werden eerst de 

voetbalschoenen schoongemaakt. Toen we in ondertrouw stonden hadden 

we die zondag geen feest. Integendeel, daar er niemand van mijn ouders of 

familie was, zat de bruid alleen, want de bruidegom moest voetballen om 

het kampioenschap van Friesland tegen v.o.c. Heerenveen. Het was geen 

prettige thuiskomst, omdat hi j als aanvoerder woorden kreeg met een 

speler,  die in zijn enthousiasme woorden kreeg met de spelers en door 

waarschuwing, indien hij zich niet beheerste, de speler of de aanvoerder uit 

het veld. ging. Het laatste gebeurde. De bruidegom aanvoerder verliet het 

ve1d. Jammer werd de wedstrijd verloren. Wel heeft de betreffende speler 

zijn spijt betoond  en een brief geschreven, maar dit zette op deze 

feestelijke dag een domper. Zo ziet U maar weer het voetballen ging voor 

de liefde. Mevr. D. Rodenburg 

 

 

 

 

 

 



  

 

1940-1949 
v.v. Oldeboorn in de oorlog. 

"Tor,Tor". Het was Pinkstermaandag 13 mei 

1940 en het waren Duitse soldaten, die op weg 

naar de Afsluitdijk in de berm tegenover het 

oude voetbalveldje een rustpauze namen, die 

dat schreeuwden. Het was ook een mooi 

doelpunt, die mijn vriend Auke Veldman 

maakte, want ik had geen 

schijn van kans om de in de rechterbovenhoek 

suizende bal te stoppen. Vijftien jaar was ik die Pinkstermaandag geworden 

en het verjaardagscadeau - een voetbal van gummi - moest dadelijk worden 

geprobeerd. En dus gingen Auke, Jappie Bethlehem (van Durk van Jabik 

Jelles) en ik naar het oude sportterrein om een balletje te trappen. lk nam 

plaats onder de lat, Auke en Jappie aan de rand van het strafschop gebied. 

En Auke maakte dus vanaf ongeveer zestien meter een doelpunt, dat de 

Duitse soldaten in verrukking bracht. Vermoedelijk in verwarring gebracht 

door die Duitse bijval, knalde Jappie een volgende bal hoog in de richting 

van de in de berm van de Braksdyk liggende militairen. Een van hen ving 

de bal handig op. Hij was een brede knaap met het figuur van een sportman. 

Met een korte aanloop sprong hij over de sloot. Hij gooide de bal omhoog, 

ving die handig op, jongleerde er even mee en loste een hard schot, dat ik 

wist te stoppen. Na een korte aarzeling trapte ik de bal naar Auke. Hij keek 

van de Duitser naar Jappie en mij en zei nors:" We hálde op". We stopten er 

inderdaad mee en gingen naar huis, ons met moeite een weg zoekend door 

de door Duitse militairen en materieel bijna verstopte hoofdstraat. Tussen 

mei 1940 en nu staat een tijdsmuur van liefst 57 jaar. Veel herinneringen 

zijn vervaagd en vervormd, maar dit "incident", ook verwerkt in "Ze 

kwamen bij nacht", maakte een diepe indruk op ons. Het was, wat de 

schrijver van deze bijdrage aan de v.v. Oldeboorn in de oorlogsjaren betreft, 

de enige lijdelijke) "verzetsdaad", afgezien dan van het onderduiken in 

latere jaren. Nooit vergeten zal ik ook de laatste Boarnster Merke op 24 en 

25 augustus van 1939. Ondanks de heersende armoede, mede een gevolg 

van de grote werkloosheid, kwam er veel volk naar het oude terrein aan de 

Braksdyk, om van de kermis met de luchtschommel van Arjaans, de draai-

zweefmolen van Buwalda en alle andere attracties te genieten. Door die 

armoede ook konden veel jongens geen lid worden van de v.v. Oldeboorn. 

Hun ouders hadden geen geld voor voetbalschoenen. Toch werd er kermis 

gevierd en niemand kon toen denken, dat het voor het laatst zou zijn. Drie 



  

dagen later werd de algemene mobilisatie afgekondigd en raakte ook 

Oldeboorn in rep en roer. Verscheidene spelers van het eerste en tweede 

elftal moesten opkomen en het werd steeds moeilijker voor secretaris Piet 

van der Feer en zíjn medebestuursleden om elftallen op de been te brengen. 

De lange en strenge winter van 1939-1940 maakte voetbal trouwens 

maandenlang onmogelijk. Voorlopig bleef Oldeboorn nog het gezellige 

dorp met zijn vele neringdoenden; bakkers, slagers, kruideniers, 

timmerlieden, smederijen en een enkele binnenvisser. Burgemeester van 

Sminia, dokter Snijder, zuivel direkteur Evert Kuipers en de drie 

predikanten, met de statige hervormde dominee Raap als oudste, vormden 

de bovenlaag van de dorpsbevolking en "plysje" Sleyfer had geen enkele 

moeite om de orde te handhaven, ook niet als er vrij lange rijen voor het 

woonhuis van de armmeester stonden. En op mooie dagen koesterden 

kromgewerkte oudjes van het armhuis zich in de zon tegenover onze school 

van hoofdmeester de Groot, juffrouw Mulder en de meesters Folkertsma en 

Goerres. op 10 mei 1940 strekte Adolf Hitler Zíjn begerige klauwen ook uit 

naar Nederland. op die vrijdag trokken de Nederlandse grenstroepen zich 

ook door Oldeboorn terug op de Afsluitdijk en de volgende dag rukten de 

eerste Duitse stoottroepen-verkenners oldeboorn binnen. De wereld stond 

op zijn kop. Jongens blijven echter jongens en terwijl op pinkstermaandag 

op de Afsluitdijk de kanonnen bulderden, togen Auke, Jappie en ik dus naar 

het sportterrein om mijn nieuwe voetbal uit te proberen. Nadat Nederland 

op 15 mei, na het bombardement van Rotterdam, gedwongen was zich over 

te geven, keerden druppelsgewijsde de voetballers-landsverdedigers naar 

Oldeboorn terug. Oldeboorn bleef een dorp van boerefammen, boerefeinten 

en boerearbeiders, de neringdoenden gingen door met hun werk, de drie 

kerken waren voller dan ooit en dokter Snijder bleef zijn patiënten helpen. 

Toch werd het nooit meer als voor de oorlog. Hielke Koldijk keerde na een 

vrij lang verblijf in een hospitaal als een oorlogsgewonde terug. Hij knapte 

goed weer op, maar kon nooit meer het betrouwbare backstel vormen met 

Marten Groen. In de jaren die volgden werd er weer gevoetbald en de 

ouderen zullen de ontmoetingen Boarn - Akkrum en Akkrum - Boarn nooit 

vergeten. Naast Marten Groen kwam middenvoor Hennie Nieuwland vaak 

uit in het FVB elftal. Hennie zou in deze tijd absoluut een uitstekende 

profvoetballer zijn geweest. Marten Groen speelde nog bij het Haagse HBS 

en Hennie speelde later nog voor het Sneker LSC. De "Nieuwlandjes" 

(Roel,Jan,Jappie) speelden destijds toch een grote rol in het Boarnster 

voetbal. Wij jongens bewonderden vooral Hennie, Marten en ook 

linksbuiten Wietse Oosterhof net zo, als de jeugd van tegenwoordig idolen 

als de Ajax gebroeders de Boer, Danny Blind en de gebroeders Koeman. 

Het voetballen werd na 1940 steeds moeilijker. Het vervoer werd een 

probleem en eens fietste het eerste elftal van Oldeboorn zelfs naar Lemmer, 



  

om daar te spelen. Het was vermoedelijk in 1942 en op de heen- en 

terugreis moesten er ongeveer tien lekke banden worden geplakt. Ook de 

ballen werden van een steeds slechtere kwaliteit. Sommige spelers werden 

opgeroepen voor de "Arbeitseinsatz" in Duitsland. Enkelen gingen, 

zij, die zo gelukkig waren een goed onderduik adres te krijgen, bleven, 

maar voor voetballend Oldeboorn waren ze natuurlijk verloren. De april 

mei stakingen van 1943, die keihard door de Duitse Ordnungspolizei 

werden gebroken, betekende in wezen de doodsteek voor het voetbal in 

Nederland en dus ook in Oldeboorn. Geen enkele jonge kerel was zonder 

een Duitse "Ausweiss" veilig op straat. Na Dolle Dinsdag (5 september 

19441werd dat nog erger. Het zou bijna een jaar duren, voor de competitie 

kon worden hervat. En nooit meer zou voor het begin van de wedstrijd de 

vooroorlogse sportieve strijdkreet klinken: "Een hoeraatje voor de 

tegenstander, hiep, hai, ho". U.G.de Jong 

 

1950-1959 
1 juni 1956 

Namens het bestuur van v.v. Akkrum deelt ondergetekende U mede, dat 

Uw vereniging aan v.v. Akkrum verschuldigd is de somma van F7,50 voor 

gebruik van `t terrein alhier met de wedstrijd Oldeboorn 1 – Houtigehage 2. 

In dit bedrag zijn slechts de allernoodzakelijkste onkosten begrepen. Hierbij 

willen wij U tevens onze teleurstelling uitspreken over de houding van Uw 

bestuur tijdens deze wedstrijd t.o.v. de bestuursleden van onze vereniging. 

Gebleken is nl. dat de  bestuursleden van v.v. Akkrum voor `t bijwonen van 

genoemde wedstrijd entreegeld dienden te betalen Dit is iets, wat we zeker 

niet hadden verwacht. Toen v.v. Oldeboorn ons indertijd vroeg om van ons 

veld gebruik te mogen maken, hebben wij dit onmiddellijk toegezegd. Er 

was geen sprake van v.v. Oldeboorn ons veld zou huren, want hierover 

werd niet gesproken. Billijk is, dat onze vereniging de noodzakelijk 

onkosten bij U in rekening brengt. Dit brengt ons tot bovengenoemd bedrag 

en wij verzoeken dan ook, dat dit bedrag geen bezwaren zal ontmoeten. Uw 

vereniging was vrijgesteld van `t klaarmaken van het veld, alsmede van `t 

opbergen van alle gebruikte materialen Dit werd voor U verzorgd o.a. door 

ons bestuur. Wij meenden dit als vereniging te moeten doen. Wat zegt U 

van `t volgende beeld? Onze voorzitter moet entreegeld betalen om op `t 

terrein te komen. Na afloop van de wedstrijd is hij druk bezig met `t 

opbergen van materialen. U zult met ons van mening moeten zijn, dat hier 

iets erg scheef is. Het gaat ons niet om de F0,40 entree als zodanig. Elk lid 

van ons bestuur kan dit bedrag nog betalen zonder de huishoudkas al te zeer 

te benadelen. Neen, het gaat ons in dit geval alleen om de onprettige idee, 

dat v.v Oldeboorn onze gastvrijheid zo slecht waarderen. We zijn `t 



  

overigens met U eens dat hierover gauw teveel drukte wordt gemaakt en 

teveel aandacht aan besteed, maar we meenden U toch hiervan in kennis te 

moeten stellen.  

 

12 juni 1956  Bêste freonen, 
Allerearst út namme fan ús foriening hertlike lokwinsken, nou `t jimme 

earste alvetal d`r yn slagge is om de titel fan kampioen fan Fryslân te 

biheljen. In moaije prestaasje en tagelyk in moaije ôfslúting fan dizze 

kometysje. Jimme jonges hawwe harren tege goedward en it sukses is dan 

ek tige fortsjinne! It muoit ús tige, dat wy net oanwêzich wêze koene by de 

lêste wedstriid yn Akkrum, binammen nou `t dêrom fersocht wier. Mar it 

koe net. Ien bestjûrslid wier snein thús en jimme sille billikje kinne, dat dat 

bestjûrslid mei ús eigen jonges nei Houtigehag gien is om de jonges oan te 

moedigjen om de lêste kâns te grypen. Fansels hawwe wy noch wol efkes 

hope hawn, dat Boarn forlieze soe, sadat Akkrum nochs in kâns krije soe, 

mar né, jimme jonges hawwe dúdlik sjen litten, dat sy kampioen wêze 

woene. Folle sukses yn è takomst! Hwat dy oare saak oangiet, dêr wurdt net 

fierder oer sprutsen. Wy geane graech mei it skriuwen fan jimme skriuwer 

akkoord, De forhâlding Boarn – Akkrum sil hjir grif net minder fan wurde. 

As wy jimme noch ris mei it fjild te wille wêze kinne, sille wy wis dêrta 

biret wêze. Bestuur Akkrum 

 

1960-1969 
Toen ik het schrijven onlangs, voorafgaand aan de officiële uitnodiging tot 

bijwoning van de feestavond ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van 

de VV Oldeboorn was mijn eerste gedachte. Ben ik nu al zou oud?? Dit 

duurde echter maar kort, want vrij vlug bekwam ik van de schrik. Immers 

de VV Odeboorn zal na 40 jaar als club steviger op haar benen staan, dan 

kort na haar geboorte, haar ex-leden zal het dus niet minder gaan. Hierbij 

dan mijn hartelijke gelukwensen en vol moed naar het volgende jubileum. 

Door familieomstandigheden kan ik de jarige niet persoonlijk komen 

feliciteren, wens haar bij deze een gouden toekomst.  

Erelid en mede oprichter Hendrik Johannes de Jong 

 
Dít dorp heeft een jubileum-periode achter de rug. De voetbalclub herdacht 

haar 40 jarig bestaan met een zeer geanimeerde receptie en met een feest 

voor leden en oud-leden. `t is een pracht feest geworden, zeker voor de heer 

P.P. van der Feer, die reeds sedert 1924 als secretaris optreedt en die 

ontroerd de gouden bondspenning in ontvangst mocht nemen, de tweede die 



  

in Friesland is uitgereikt. De heren J. Nieuwland en R. Mulder kregen  de 

zilveren. Van harte gelukgewenst heren. 

 

Watersnoodfonds 
Een aantal verenigingen heeft destijds spontaan meegewerkt aan de 

vorming van een watersnoodfonds ten behoeve van door de wateroverlast 

getroffen verenigingen. Achteraf is gebleken dat het gelukkig niet nodig is 

geweest om uitkeringen uit dit fonds te verstrekken. Het bestuur besloot dan 

ook om dit fonds op te heffen en de gestorte gelden aan de betrokken 

verenigingen terug te geven. Door Uw vereniging werd een bedrag gestort 

van F35,-. Wij hebben de rekening van Uw vereniging voor dit bedrag 

gecrediteerd en zullen dit bedrag met de nota per 1 februari 1968 

verrekenen. Wij wensen U nog hartelijk dank te zeggen voor Uw spontane 

medewerking en wij vertrouwen erop, dat de opheffing van dit fonds Uw 

instemming zal hebben. KNVB afd. Friesland 

 

Gebruik sportterrein 
Zondag jl. is na een regenperiode het sportterrein te Oldeboorn door u op 

naar onze mening op onverantwoorde manier gebruikt. Die zondag is nl. het 

veld voor 2 wedstrijden gebruikt,  terwijl het terrein daarvoor te nat was. 

Het resultaat was dan ook, dat het terrein was veranderd van een groene 

grasmat in een zwarte modderpoel.. Een en ander vergt uiteraard 

buitengewoon onderhoud van het terrein, waarvan wij de kosten niet voor 

onze rekening kunnen nemen, afgezien nog van het feit, dat een dergelijke 

manier van gebruiken de algehele toestand van het terrein niet ten goede 

komt. Het lijkt óns daarom maar beter dat u voortaan zelf het onderhoud. 

verzorgt. Burgemeester en wethouders van Utingeradeel 

 

1970-1979 
Geacht bestuur en leden of vrienden van de voetbalclub Oldeboorn 
Ja in 1923 was er een begin. 

Velen zagen er niet veel in. 

Men noemde het toen een schoppartij. 

Dat was zeker spoedig weer voorbij.  
Al was de opheffing soms na bij. 

Toch keerde dan weer het getij. 

Door goed beleid en vertrouwen al de jaren. 

Moogen we nu deze dag ervaren. 

Zoo zijn we hier allen bij één. 

Vanwege het vijftig jarig jubileum. 

Ik vind het fijn. 



  

Hier bij aanwezig te zijn. 

Toen ik het jubileumnummer las. 

Ja, als of het in die tijd nog was. 

Een wedstrijd weet ik nog goed.  
Waar werd gespeeld in onderbroek. 

En dan die foto`s en vele namen.  
Ja wat was het mooi tezamen 

En dertig jaar mocht ik groot of klein. 

Gade slaan dan langs de lijn. 

Toch was het altijd geen plezier. 

En zet een elftal op papier. 

Hoe veel commentaar er soms op kwam. 

Daar weten Wieger, Roel en Siebe nog wel van. 

Maar als de wedstrijd was gestreden. 

Waren velen weer tevreden. 

Aan de jeugd van deze dagen. 

Heb ik een paar vragen. 

Is er nog een goede geest. 

Die er aldoor is geweest. 

Ik lees nog steeds de Leeuwarder Courant. 

En zie maandags eerst naar de stand. 

Een overwinning doet me leven. 

Verlies valt me soms tegen. 

Is er onderling soms wat verschil.  
Toon dan steeds je goede wil. 

En geef elkaar de hand. 

Zoo houd je een club in stand. 

Wat wordt de club modern. 

Een sponsor bood zich aan. 

Waar werd op in gegaan.  
Als dit goed is voor de baten. 

Kun je dit niet laten. 

Ook werd er nog vermeld. 

Ja straks komen de dames in het veld.  

Ik heet ze welkom bij Zwart Wit. 

En dat is U dan vaak roepen kan, die zit. 

Zoo hoorde U iets van het verleden. 

En kan trots zijn op het heden. 

Tot slot mijn dank voor deze dag. 

En dat Oldeboorn steeds bloeien mag. 

Jelle Veltman erelid en  30 jaar elftalcommissie heeft dit gedicht 

voorgelezen tijdens jubileum in 1973. 



  

 

Bepalingen voor het aanbrengen van reclameborden op het 

sportpark 
Het reclamebord moet bestaan uit hechthout 22 mm. De hoogte moet zijn 

490 mm. De lengte wordt bepaald door de afstand tussen twee palen 

van de terreinafzetting, gemeten daar waar het bord zal komen te hangen, 

verminderd met 80 mm, de bovenkant afgedekt met een aluminium strip. 

Het reclame-ontwerp en de daarvoor gebruikte materialen dienen ter 

goedkeuring aan B en W te worden overgelegd alvorens toestemming tot 

plaatsing kan worden gegeven. De achterzijde van het bord moet glad zijn 

en voor het plaatsen tenminste 2x worden behandeld met Sigma Coatings 

kleur no. 4185-5 of een product van soortgelijke  kwaliteit en kleur. 

Het plaatsen van het bord wordt verzorgd door de vereniging ten genoege 

van B en W, ook het onderhoud. Voor het ophangen zullen 12 gaten worden 

geboord, waardoor slotbouten worden gestoken voor het bevestigen aan 

gegalvaniseerde beugels. Indien een bord naar het oordeel van B en W 

onvoldoende onderhouden wordt, kunnen B en W 30 dagen na schriftelijke 

aanzegging het bord laten verwijderen, zonder dat restitutie van 

onderhoudskosten en plaatsingskosten wordt gegeven. Aanvragen kunnen 

alleen geschieden via de vereniging. 

Burgemeester en wethouders van Utingeradeel 

 

Korfbal 
Naar aanleiding van alle praatjes over het al of niet korfballen van enkele 

van onze leden, wou ik graag een stemming voorstellen of het nou voor het 

eerste elftal wel kan of niet. Komt er een beslissing van dat het wel mag. 

Dan zou ik voorstellen er in het vervolg niet weer over te praten of 

schrijven. Jelke Tigchelaar 

PS. Dit gezeur duurt nu al een jaar en dat moet  nou maar eens uit zijn. 

 

1980-1989 
CDA: Sportvelden enz. zouden naar  

andere kant van Oldeboorn moeten 

Ook met tunneltje blijven problemen 
In de ogen van wethouder Aurelius Breeuwsma is ook een tunneltje onder 

de te vernieuwen weg tussen Akkrum en Oldeboorn niet dé algehele 

oplossing voor de verkeersonveiligheid ter plaatse. ,,Je ziet ze op tien, 

twintig plaatsen oversteken", aldus de wethouder, die het met zijn 

partijgenoot Barteld Pasma (CDA) eens is dat het een goede oplossing zou 

zijn sportvelden, volkstuinen, ijsbaan, park en wat er meer aan recreatiefs is 



  

geschapen ten zuiden van de weg bij Oldeboorn te verhuizen naar de 

noordkant van het dorp. Maar zoiets is nu eenmaal niet van vandaag op 

morgen te regelen.... Als er een tunneltje zou komen bij Oldeboorn - het 

komt er niet, zoals  blijkt uit de verbeteringsplannen voor de weg die door 

de raad van Utingeradeel nu min of meer noodgedwongen zijn goedgekeurd 

– blijft die wegoverstekerij op vele plaatsen volgens de wethouder 

overigens toch gewoon doorgaan. Maar daar had de PvdA-fractie wat op 

gevonden. Eén suggestie van Jan Eijzinga namens zijn fractie wees 

duidelijk in die richting: één entree voor sportvelden en eventueel 

volkstuintjes aan de Fjurlânswei. Eijzinga deed nog meer suggesties die 

zouden moeten leiden tot een veiliger situatie bii Oldeboorn. Zo wil de 

PvdA het aantal bushaltes van vier op één brengen, men wil de 

doortrekking van de parallelweg niet doorvoeren en het langzame verkeer 

dus in de dorpskom van Oldeboorn houden en men wil een linksaf strook 

op de weg. Hoe het ook zij. de weg  Akkrum-Oldeboorn wordt verbeterd 

zoals de provincie het wil. Het is een tertaire weg en dus is Utingeradeel 

verantwoordelijk, maar gezien de financiële situatie van de gemeente moest 

men met een ,,uitgekleed" plan voor dag komen om honderd procent 

subsidie van de provincie binnen te kunnen halen. Tietsje Watzema (VVD) 

hoopte op nog meer bezuinigingen, zodat er toch  misschien een tunneltje 

en tenminste toch knipperlichten zouden overschieten. En zo hadden tal van 

raadsleden nog ideeën en suggesties, Het ongenoegen bleef hangen., hoewel 

de wegverbetering op zich toch wel dankbaar werd aanvaard. Jelke 

Bethlehem (PvdA) was de laatste die namokte,. dat de provincie het 

Utingeradeel allemaal heeft aangedaan. Bij de aanleg van de weg had de 

toenmalige wethouder al gepleit voor een andere plaats bij Oldeboorn, maar 

de provincie - in eerste instantie was het een secondaire weg- wilde niet 

luisteren. 

 

1990-1999 
Famkes dy’t fuotbalje gûle net. 

Noait? Hast noait. Inkeldris as se in loeihurde bal tsjin de holle oan krije. 

Dán. Mar dan soene jonges ek gûle. De famkes fan de V.V. Oldeboorn 

fuotbalje leaver mei elkoar as mei jonges. Sûnt koart kin dat. Der binne 

krekt genôch foar in team. Gjin alvetal mar in sântal. Fuotballers binne se 

gjin fuotbalsters en de trainer ropt harren fan ’e kant ta: ’Dek dy man!  Se 

dreame ek wolris fan in profkarriêre by Ajax. Leaver noch by Feyenoord. 

Mar ja… De training op tiisdeitemiddei sit der hast op. It spielt en it fjild is 

in drekboel ’Makket my neat ût ropt Jitske (12) jier as it team 

dweiltrochwiet en smoarch fan it fjild óf komt. ’Machtich jûst. Wat is der 



  

no machtich oan om mei sok waar op sa’n wiet fjild te trainen? ’No gewoan 

lekker swier. Wy binne gjin suertsjes. Sa sjogge se der ek net út. Hoewol, it 

iene famke is dûdlik mear mansk as it oare. Is dat de ausputzer? No nee 

fêste plakken  ogge se noch net oan. De sân fan it famkesteam yn de leeftyd 

fan 9 oant 12 jier sykje gewoan sels foar de wedstriid in gaadlik plakje út. 

Keeper binne se om bar. Dan lekker allegear tagelyk foar de goal. 

Klútsjefuotbal. En dat dogge se goed want se ha al faak wûn. Mei dikke 

sifers. Mar se wolle mear. En better. Kreas ôfjaan, foarlûke en dan skoare. 

Dan giet it wolris wat bryk en draait it op in gicheljen út.Dat kin wol lije ast 

mei 11-1 foar stiest. Wêrom mei in team fan sân spylje en net mei alve,  by 

need oanfolle mei jonges? ’Mei sân hast gauwer in team by elkoar en in 

sântal is op dit nivo hiel normaal leit jeugdfoarsitter Jan Nijdam út, ’yn 

Fryslân fuotbalje 14 fan dizze sântallen tsjin elkoar. Alle sneonen oant ein 

maaie ta. Se spylje oer de breedte fan it fjild mei lytse goals. De wedstriden 

binne ek koarter. Der wurdt 2 x 25 minuten spile. Bûtenspul dogge se noch 

net oan. Penalty en reade kaart ek net. Famkes meie wol yn in jongesteam 

fuotbalje. Oarsom jonges yn in famkesteam net, om’t dat wol in fersterking 

betsjutte soe. Manljusfuotbal wurdt no ienkear heger oanslein as dat fan 

froulju. De measte famkes fuotballen al yn in mingd team mar fan ’t jier 

wiene der genôch 9 oant 12-jierrigen foar in team fan inkeld froulju. ’No 

sitst ek net mear tangele mei it probleem fan it dûsen` seit Nijdam. ’De 

measte fuotbalklubs binne net klear foar mingde sport. Dan moatte de 

froulju bygelyks ûtwike nei de klaaiboks fan ’e skiedsrjochter. ’Fuotbalje 

mei allinnich famkes is ek folle leuker fynt Marrit (12) jier ’Wy spylje no 

ek better want wy moatte no alles sels dwaan. Sels achter de bal oan. Dat 

diene de jonges oars meastal.  Se hâlden ûs der ek wol wat bûten. Sels as in 

famke frij stie spilen se de bal noch earder nei in jonge ta. Ek al stie er dekt. 

Famkes kinne net fuotbalje seurden se dan. ’Wêrom geane jim no krekt op 

fuotbal en net bygelyks op ponyriden of sa? ’Ik ha san jier op ponyriden 

sitten seit Jitske ’dan hast allinnich mei ien bist te krijen. Fuotbaljen is folle 

moaier dat dochst mei elkoar. Folle geselliger. Spylje se it spul no ek oars 

as jonges. ’Famkes binne fysyk minder sterk en kwa motoryk oars seit` 

trainer Dries Kuperus, ’de traptraptechnyk fan jonges is meastentiids wat 

better. Jonges begjinne ek faak wat earder mei fuotbaljen.  Wat âder se 

wurde, wat grutter de ferskillen tusken jonges en famkes. ’Famkes moatte it 

mear ha fan taktyk en tûk wêzen, foaral as se mei jonges fuotbalje. Mar 

se binne like fûl om te winnen hear.  Dêrom wurdt der ek flink oanpakt mei 

de training op tiisdei en tongersdei. It is mûsstil as ik wat ûtlis, se binne hiel 

leargierich.  Jonges begjinne al gau wat mei elkoar te donderjeien of tsjin de 

bal oan te traapjen. ’It taalgebrûk is wat fatsoenliker en se foeterje minder 

op elkoar follet de liedster oan, ’froulju geane wat sosjaler mei elkoar om, 

hâlde it graach gesellich.  Ien fan de famkes komt wolris nei de kant. Eefkes 



  

in praatsje.  Freegje hoe’t de stân is of hoe lang noch. Frouljusfuotbal is yn 

it opkommen. V.V. Oldeboorn hat no sûnt trije jier ek in frouljusteam. Dat 

draait hiel goed mei yn ’e frouljuskompetysje,  dy’t him noch folslein op 

amateurnivo ôfspilet.  Proffuotbal en stjerren kenne wy net yn it 

Nederlanske frouljusfuotbal.  Yn Dútslân wol dêr binne se fierder. It 

heechst mooglike hjir is in plakje yn it Nederlânsk alvetal. Dat hat in wike 

as wat lyn tsjin it Dútsk alvetal spile en mei 1-2 ferlern. Unfertsjinne, want 

it Nederlânske team wie folle better.  Op 25 april bestiet de VV Oldeboorn 

75 jier. Jierrenlang wie it in manljusklub. Fiele manlju dy’t wend binne it 

foar it sizzen te hawwen yn ’e fuotbalklub, harren no ek bedrige troch it 

oprukken fan ’e froulju. ’De sfear feroaret wol no’t froulju yn ’e feriening 

meidogge seit jeugdfoarsitter Nijdam’ en net mear allinnich as frou of 

freondinne fan, mar as fuotballer, trainer lieder, of bestjoerslid. It hat in hiel 

positive útwurking op ’e feriening. De aktiviteitekommisje is ek troch 

froulju fersterke en dat jildt einliks foar de hiele klub. Wy wolle graach 

mear froulju by de fuotbalklub  ha. It soe moai wêze as de famkesteams 

fersterking krije soene.  Dat is ek goed foar de takomst foar it senioare-

damesteam. It jubileumfeest wurdt in feest foar man, frou en bern. Hiele 

húshaldingen draaie mei yn de V.V. Oldeboorn. Dy leafde foar fuotbal, hoe 

fier giet dat?  Op sneintejûn mei de hiele húshâlding foar Studio 

Sport? ’No nee skodholje de froulju ’dat giet ús te fier. ’Ik sjoch inkeld 

wolris nei Feyenoord seit Marrit ’om Van Bronckhorst. Dy fyn ik leuk. Mar 

fierders leau ik fuotbal op tv wol. Dan binne der wol oare dingen te sjen. 

 

2000-2010 
Stoer as de Boarnster toer 

Wat zou voetbalvereniging Oldeboorn moeten zonder die toren aan de 

overkant van de Súdkant, de weg die het sportveld scheidt van de 

dorpskom. Als spelers, trainers en bestuursleden van de Boarnster 

zwartwitten even in de put zitten als de resultaten wat tegenvallen, 

kunnen ze trouwens ook altijd even een blik werpen op hun eigen clublogo, 

waar het niet te missen symbool van Aldeboarn een prominente plaats 

heeft. De ‘Boarnster toer’ staat al heel lang al heel scheef. Maar omvallen? 

Dat nooit. Misschien hebben de voetballers van Oldeboorn er wat aan 

gehad toen ze vorig seizoen twee wedstrijden voor het einde nog uit de 

vierde klasse konden vliegen. De mouwen werden echter op tijd 

opgestroopt. Want degraderen? Dat nooit. Stoer as de Boarnster toer. De 

spelers verloren van de laatste vijf duels geen één, pakten zelfs nog een 

periode en wonnen ook nog eens de nacompetitie. Voor het eerst in de 

83-jarige clubhistorie speelt Oldeboorn daardoor in de derde klasse. 



  

Het waren zondag 28 mei mooie taferelen op het veld van hoofdklasser 

Sneek, waar voor achthonderd man publiek het beslissende duel tegen 

Renado werd gespeeld. Voorzitter Hein Akkerman, al dik veertig jaar 

betrokken bij de club, ,,wie wol wat emosjoneel.” Logisch. ,,Allinnich dy 

hiele entoeraazje al.” En elftalleider Wieger Huisman, ook al vier decennia 

eigenaar van een Oldeboorn-hart en uitgerekend ‘heit’ van matchwinner 

Anno (die vlak voor tijd de beslissende 2-1 maakte) hield het niet droog. ,, 

It wie al even dreech, ik hie de triennen yn ‘e eagen.” Oldeboorn naar de 

derde klasse. Drie maanden na het belangrijkste hoogtepunt in de historie 

van de club is er nog steeds ongeloof. Ongeloof omdat Oldeboorn in het 

verleden volgens Huisman eigenlijk wel veel betere elftallen heeft gehad, 

maar dat waren teams zonder de mentaliteit die de huidige ploeg wel in huis 

heeft. ,,De omslach is kaam mei Jan Berensen”, zegt de elftalleider. ,,Hy hat 

it fjoer der yn  brocht.” Berensen was trainer in Oldeboorn tussen 2001 en 

2004 en bracht de ploeg van de vijfde naar de vierde klasse. ,,De club hat 

wol mear hichtepunten hân hear”, vertelt Akkerman voor de zekerheid. 

Huisman herinnert zich er één van negen jaar geleden, toen Oldeboorn 

onder Bonne de Vries op Terschelling promotie naar de vierde klasse 

bewerkstelligde. ,,We giene op de boat hinne”, weet Huisman nog. 

Na afloop hadden de spelers genoeg tijd om te feesten en vorstelijk 

in te nemen. ,,Want de boat gie ek wer werom.”  Coach Sido Postma, die 

vorig jaar het stokje overnam van Koos van Dijk, heeft Oldeboorn wat 

verzorgder laten spelen. Hij is een wat afstandelijker trainer dan zijn 

voorgangers, zegt Akkerman. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen 

dat hij het qua voetbal en prestaties prima heeft gedaan in zijn eerste jaar. 

,,Sido hat der wol ferstân fan”, bevestigt Huisman. Handhaving moet 

komend jaar te realiseren zijn. De ploeg is zo goed als helemaal compleet 

gebleven en dat is maar goed ook, want net als in andere dorpen houdt het 

met de aanwas van jeugd (de jongste pupillen uitgezonderd) in Boarn niet 

over. Met Oldeboorn en Warga telt Boarnsterhim nu twee zondag 

derdeklassers. Het zijn twee van de kleinere dorpen die de betere prestaties 

leveren in de gemeente. Want GAVC is namens hoofdplaats Grou net 

gepromoveerd naar ‘slechts’ de vierde klasse. Akkrum, qua inwonertal de 

nummer twee van de gemeente en vooral vroeger de ‘aartsvijand’ van de 

Boarnsters, is afgezakt naar de vijfde klasse. Wat zal het een pijn hebben 

gedaan in het westelijk gelegen buurdorp toen de spelers van Oldeboorn 

na de promotie om te pesten even naar café Kromme Knilles aan het 

Akkrumer Heechein kwamen. ,,Se bin nei binnen rûn, ha even in rûntsje 

makke en bin wer fuort gien”, vertelt Akkerman. ,,Moai no?” 

 

 



  

2013 
Slecht zicht.... 

15 maart 2013, Auckland - New Zealand 
Vanaf het moment dat de eerste mogelijkheid zich voordeed, de instuif, ben 

ik lid van onze mooie voetbalclub! En nu moet ik uitgerekend de opening 

van de schitterende nieuwe kantine en het 90 jarige jubileum feest missen! 

Niet dat ik daar veel over zal klagen,  heb ik ook totaal geen recht op, want 

ik verblijf namelijk al zes maanden in een waar paradijs en heb nog zo'n 

vier maanden te gaan! Een  luxe probleem dus! Nu werd mij gevraagd of ik 

het voetbal en mijn medespelers ook mis, en of ik nog op de hoogte ben van 

de verrichtingen van de team(s). De eerste vraag vind ik best lastig. 

Natuurlijk denk ik vaak aan mijn familie, vrienden en ook aan het voetbal 

en mijn voetbalvrienden. Maar om nu te zeggen dat ik dit alles echt mis, dat 

er sprake is van heimwee? Nee, maar no hard feelings hoor, dit ligt niet aan 

jullie. Mijn leven is hier echter zo anders, ik maak zoveel mooie dingen  

mee, er is simpelweg geen tijd om bovengenoemde dingen echt te missen. 

Niet het "Boanster uitgaansleven", maar de bruisende Australische East 

Coast. Niet het altijd lastige Aengwirden uit, maar een potje beachvoetbal 

met mensen vanuit alle windstreken op een schitterend hagelwit strand. Niet 

even een vijfje lappen op vrijdag avond in de kantine, maar onder het genot 

van een zeer goedkoop wijntje ervaringen delen wat betreft de beste 

backpackerdeals, hostels en trips! En zo kan ik nog wel even doorgaan, 

genoeg afleiding dus! Het feit dat ik weet dat ik straks op een gegeven 

moment weer thuis kom, helpt hier wel aan mee moet ik zeggen. De club, 

de voetbalvrienden, het gezamenlijk afzien, de wedstrijden en vooral het 

gehele sociale gebeuren er om heen zou ik voor geen goud eeuwig willen 

missen. Uit het gezamenlijk realiseren van de nieuwbouw van de kantine 

blijkt maar weer hoe speciaal en mooi deze club is, een club waar ik met 

trots lid van ben! En of ik nog op de hoogte ben van uitslagen e.d.? Ja, dit 

gaat als volgt. Het contact met heit en mem bestaat voornamelijk uit 

tweewekelijkse telefoongesprekken.  Eerst bespreek ik met moeders alle 

belevenissen en nog op de planning staande avonturen, vervolgens krijg ik 

vader aan de lijn en worden er enkel nog belangrijke zaken besproken; de 

stand van zaken in het lokale, landelijke en internationale voetbal. 

Daarnaast, indien mogelijk met internet hier, volg ik ook sporadisch 

voetbalsites als voetbalnoord.nl en vi.nl. Het blijft natuurlijk een fantastisch 

spelletje, dat verandert niet door mijn positie op de andere kant van de 

wereld. Zo weet ik donders goed dat, op moment van schrijven de punten in 

Boarn meer dan welkom zijn, en dat Ajax op dit moment op de plek staat 

waar het thuis hoort, namelijk numero uno! Echter, de ins en outs binnen 

VVO gaan momenteel aan mij voorbij. Wie is club topscorer? Hoeveel 



  

goals heeft de tovenaar Asse B gemaakt? Werkt de buitenspelval van het 

tweede? Geen idee, er is enigszins sprake van slecht zicht zeg maar.... 

Vanaf deze plaats iedereen een fantastische reunië/opening kantine 

toegewenst, en dat het seizoen voor alle elftallen maar goed en positief 

afgesloten mag worden! Zelf hoop ik, na mijn reis door Nieuw Zeeland, 

wederom Australië, Thailand, Cambodja (?) en Laos (?) weer veilig thuis te 

komen, om volgend seizoen het zwart witte shirt weer vol te kunnen 

zweten! Groeten Jan Hendrik van der Wal 

 

Hallo voetbalvrienden, 
Zoals velen van jullie ongetwijfeld weten zit ik voor mijn studie een jaar in 

het buitenland. Dit jaar bestaat uit twee delen, het eerste deel is een half jaar 

studeren, dit heb ik in Yogyakarta gedaan. Yogyakarta ligt in Indonesië, 

heeft 3 miljoen inwoners en is de studentenstad van Indonesië. Inmiddels 

ben ik bezig met het tweede deel en loop ik stage in Hamburg (Ik woon 

vlakbij de Reeperbahn ) . Na een mooie laatste wedstrijd waarin we de 

nacompetitie zijn ontlopen was het toch wel even slikken. Dit was 

voorlopig even de laatste wedstrijd met toch wel een super team. We 

draaien dan niet bovenin mee, maar als je kijkt waar we vandaan zijn 

gekomen mogen we toch wel trots op ons zelf zijn. We spelen niet alleen 

maar de lange bal, maar proberen steeds meer voetballend de oplossing te 

zoeken. Iets waar het voetbal uiteindelijk toch om draait. Ik had mijn 

voetbalschoenen niet meegenomen naar Indonesië, maar na twee weken heb 

ik toch maar besloten om een paar te kopen (maar dan wel zonder noppen). 

Jaaa, je zou het niet zeggen, maar Indonesië is een echt voetbal land. In elke 

buurt is wel een veldje te vinden. De veldjes zien eruit als de Johan Cruijf 

veldjes hier in Nederland maar dan wel overdekt. Dit voornamelijk om de 

warmte een beetje buiten te houden en natuurlijk ook de regen tijdens het 

regenseizoen. De eerste keer dat we het veldje huurden staat nog op mijn 

netvlies gebrand. Na een half uur was ik helemaal kapot en zeiknat van het 

zweet, maar het mocht de pret niet drukken. Omdat ik het zo leuk vond heb 

ik besloten om bij de futsal club van mijn school te spelen, UGM. Na proef 

te hebben gespeeld mocht ik komen meetrainen. Erg leuk om op een wat 

hoger niveau futsal te spelen, maar toch een stuk minder leuk wanneer het 

moeilijk communiceren is. Na wat rondgevraagd te hebben op school 

hebben we samen met andere internationale studenten een partijavond 

opgezet waarbij we elke week twee uur een veldje huurden. Op uitnodiging 

van een Indonesiër heb ik ook nog een keer een wedstrijd op het veld 

meegedaan, maar dat is in de hitte niet erg aan te raden  (tenminste voor de 

bule’s, zo worden de blanken hier genoemd) De competitie van Indonesië 

stelt niet zoveel voor, daarom heeft iedereen in Indonesië volgens mij maar 



  

besloten om een Europese club te supporten. Tijdens de wedstrijd Liverpool 

– Manchester United ben ik bij de Liverpool fanclub geweest. Hier staan 

dan 300 man voor de wedstrijd te springen en te zingen, het clublied wordt 

met volle borst meegezongen en na de wedstrijd natuurlijk “You Never 

Walk Alone”. Dat het beeld vijf keer op zwart springt mag de pret niet 

drukken. Ik vond het mooi om te zien dat iets dat zover weg is, hen toch zo 

enthousiast krijgt. Waar je ook maar kijkt je ziet overal shirtjes van 

Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Arsenal of van 

welke grote club uit Europa dan ook. Ik ben nog net geen shirtje van Sc 

Heerenveen tegen gekomen, maar wel een een shirtje van Ajax. Het is 

trouwens niet alleen de jeugd die van voetbal houdt, dat is wel gebleken 

tijdens één van mijn colleges. Hierbij vertelde mijn professor dat hij die 

nacht daarvoor de wedstrijd van Chelsea had gezien. Hij was hiervoor om 

half 3 ’s nachts opgestaan, in Indonesië is het namelijk 6 uur later). Ik ben 

wel voetbalfan, maar zo knotsgek ben ik nou ook weer niet. Tegenwoordig 

met facebook, whatsapp en internet blijf je waar dan ook ter wereld van 

alles op de hoogte. Ik heb daarom het 1ste ook op de voet gevolgd. Vaak 

teleurgesteld over het resultaat, maar na de verslagen gelezen te hebben 

bleek dat er toch vaak wel goed werd gevoetbald. Ik heb het voetbal 

natuurlijk wel ontzettend gemist, het is toch anders om met mensen uit een 

andere cultuur te voetballen. Je spreekt de taal niet en de meesten kunnen 

ook geen Engels. Vooral op zondagmiddag begon het toch altijd wel wat te 

jeuken. Daarnaast hebben we ook een ontzettend gezellig team, iets wat erg 

belangrijk is! De laatste paar weken heb ik een ontzettend mooie reis 

gemaakt door Vietnam, Cambodja en Bangkok waarna ik in februari weer 

even thuis ben geweest. Na weer een paar trainingen met het team zat het er 

helaas niet mee om nog een wedstrijd mee te gaan als reserve. De 

wedstrijden werden steeds afgelast of ik had zelf elders verplichtingen . 

Inmiddels zit ik weer in een ander knotsgek voetbal land, Duitsland. Ik 

woon in het stadsdeel St. Pauli, dus het wordt nog even spannend of ik nou 

St. Pauli moet supporteren of HSV. Het is wel de bedoeling om beide clubs 

een keer bij een thuiswedstrijd te bezoeken. Dus als mensen geïnteresseerd 

zijn en graag mee willen, jullie zijn van harte welkom!  Klaas Hartmans  

P.S. Ik voel me hier al aardig thuis! Ik eet 1 x in de week boerenkool bij 

Sylvie!  

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zondag 21 april 
Thor 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Zaterdag 27 april 
SJO WTTC C2 – Oldeboorn C1  10.30 

CVVO D4 – Oldeboorn D1  09.00 

Oldeboorn F1 – ONS F3  09.00 

Zondag 28 april  
Akkrum 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Tijnje 2 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – LSC 6   10.00 

Donderdag 2 mei 
Oldeboorn D1 – Langweer D1  19.00 

VWC 2 – Oldeboorn 2   19.00 

Oldeboorn 3 – Tijnje 3   19.00 

Zaterdag 4 mei 
Oudehaske  D2 – Oldeboorn D1 09.00 

Zondag 5 mei 
Oldeboorn 3 – SWZ 5   10.00 

Zaterdag 11 mei 
Oldeboorn C1 – Akkrum C2  11.00 

Oldeboorn D1 – SJO WTTC D3 09.45 

TOP`63 E2 – Oldeboorn E1  09.00 

Oudehaske F2 – Oldeboorn F1  11.55 

Zondag 12 mei  
Irnsum 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Oldeboorn 2 – de Blesse 3  11.00 

Oldeboorn 3 – ONB 4   10.00 

Donderdag 16 mei 
Oldeboorn 2 – Tijnje 2   19.00 

Zaterdag 18 mei 
Oldeboorn C1 – SJO WTTC C1  11.00 

Oldeboorn D1 – CVVO D4  09.45 

Thor E1 – Oldeboorn E1  09.00 

Joure F4 – Oldeboorn F1  09.00 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
Postbus 63 8490 AB Akkrum 
Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
Fax:  05 66 - 65 43 43 
Internet:   www.knol-akkrum.nl 


