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Jaargang 53 nummer 14 

Vrije trap tegen, trainer plat 

De Verenigde Staten werd op 26 juli 1930 in Montevideo (Uruguay) in de 

halve finale door Argentinië met 6-1 vernederd. En of dat nog niet erg 

genoeg was, moest de Amerikaanse trainer ook nog van het veld worden 

gedragen. 

De trainer, opgewonden toen de scheidsrechter een vrije trap in het 

voordeel van Argentinië gaf, sloeg met zijn handen op de grond om zijn 

ongenoegen kenbaar te maken. 

Daarna smeet hij de verzorgers tas tegen de grond. Hierdoor brak een fles 

met chloroform, waardoor de trainer bedwelmd raakte en van zijn stokje 

ging. 



  

 

Sponsorloop + bingo-avond 
Onder gure weersomstandigheden heeft 22 maart 2013 de sponsorloop 

plaats gevonden op het trainingsveld van VV Oldeboorn. Om ca. 19.00 

werd er door onze jeugdleden ijverig rond het uitgezette parcours gelopen 

om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onze nieuw te bouwen kantine. 

Na afloop is er een bingo gehouden voor de volwassenen + oudere jeugd. 

De opkomst was zowel voor de sponsorloop als voor de bingoavond prima 

te noemen, en zo mochten we in totaal € 1.156,80 bijschrijven op de 

rekening van de voetbalclub. Van dit bedrag is € 250,00 besteed aan 

Kikabouw (draag je steentje bij tegen kinderkanker). Er zijn 50 bouwstenen 

gekocht voor het nog te bouwen Prinses Máxima Centrum, centrum voor 

kinderoncologie. Voor meer informatie over dit project zie 

www.kikabouw.nl of www.prinsesmaximacentrum.nl . 

We willen iedereen van harte bedanken voor hun inzet deze avond! 

 

Jong Heerenveen – Jong Ajax 

(beloftenteams) 
 
Maandag 22 april zijn we met onze jeugdploegen naar het Abe Lenstra 

stadion geweest om bovenstaande wedstrijd te bekijken. Ruim 70 

jeugdleden inclusief begeleiders hadden hun opgegeven. Jong Heerenveen 

was reeds kampioen geworden door een week geleden PSV in Eindhoven 

met 2-3 te verslaan, maar dit mocht de pret niet drukken. Immers, de 

huldiging van Jong Heerenveen was vandaag! Onder het genot van een 

hapje en een drankje, de nodige versnaperingen en het mooie weer, zagen 

we helaas een matige wedstrijd, waar Ajax de bovenliggende partij was. 

Met o.a. Derk Boerigter, Tobias Sana Thulani Serero  en Danny Hoessen in 



  

de basis, was Ajax echt te sterk. Spits Mark Uth van Jong Heerenveen 

kwam er in deze wedstrijd niet aan te pas. Zodoende keerden we weer 

huiswaarts met een 0-2 nederlaag voor de beloften van SC Heerenveen. 

De entreekaartjes voor deze wedstrijd zijn gesponsord door Henry Jan Kok, 

welke wij dan ook hartelijk bedanken voor dit gebaar! 

 

Sportiviteit 
Voetbalwedstrijd Deinum krijgt bizarre ontknoping 

DEINUM - De wedstrijd tussen Sparta '59 en RKO uit Rutten kende 

gisteren een bizarre ontknoping. Volgens een verslaggever van het 

weekblad De Noordoostpolder was de scheids de weg kwijt en zorgde 

daardoor voor een janboel binnen de lijnen. De Noordoostpolder citeert 

Guus Loman, de elftalleider van RKO, die zijn versie van het verhaal doet: 

,,Een aanvaller van Sparta'59 maakte zondag hands in het (aanvallende) 

strafschopgebied, waarop de scheidsrechter tot ieders verbazing een 

strafschop aan hetzelfde Sparta gaf: 3-2. Toen hij vervolgens op het 

wedstrijdformulier een 2-3 overwinning voor RKO noteerde, was de 

verwarring compleet."  Na afloop vermeldde hij derhalve een 2-3 zege voor 

het in het groen spelende RKO op het formulier. ,,Want ik heb een penalty 

gegeven omdat wit hands had gemaakt, dus groen heeft gewonnen", zei de 

scheidsrechter volgens Loman. ,,Hij heeft niet eens gezien dat wit de 

penalty genomen had", aldus de leider. Er werd nog lang ingepraat op de 

leidsman. RKO-trainer Marc van Hiel was uiteindelijk degene die erkende 

dat de onverdiende penalty wel degelijk door Sparta'59 was verzilverd.  

Uiteindelijk werd de werkelijke eindstand van 3-2 op het wedstrijdformulier 

geschreven.  



  

Overzicht 
Een overzicht waarin vreugde en verdriet wel heel dicht bij elkaar liggen. 

Uiteindelijk bleek ons vlaggenschip niet bij machte zich te handhaven in de 

4
e
 Klasse KNVB. Degradatie is inmiddels een feit. Daar stond afgelopen 

weekend een klinkende overwinning tegenover van de “oud internationals” 

in de jubileumwedstrijd tegen Akkrum (het werd maar liefst 1-0…). Coach 

Van Gaal had de manschappen op scherp weten te zetten en met enkele 

“tactische wissels” wisten de Boarnsters deze keer wel aan het langste eind 

te trekken. Na afloop werd wel duidelijk dat een groot deel van deze 

selectie hoogstwaarschijnlijk het volgende jubileum als speler niet meer 

haalt, aangezien er nu al spelers bij waren  die alleen dienden ter aanvulling 

van de selectie en de juiste sfeer in de kleedkamer (ook niet onbelangrijk 

natuurlijk…). Om dan ook nog maar even in de feestvreugde te blijven…. 

Onze jongste kroost, te weten Oldeboorn F1, hebben inmiddels ook hun 

eerste overwinning in de tas. GAVC F3 werd met maar liefst 1-2 verslagen. 

Ze zijn daardoor van de smadelijke nul af. Komende zaterdag kunnen ze 

thuis dit puntenaantal verdubbelen tegen ONS. Een week later wacht dan de 

zware uitwedstrijd in Oudehaske. Oldeboorn E1 staat nog steeds op 1 

puntje, en verloren de uitwedstrijd tegen SJO Bolsward slechts met 2-1. 

Hier komt op zaterdag 14 mei verandering in, want dan gaan ze tegen TOP 

’63 de eerste overwinning boeken, en doen dan gelijk de laatste plaats aan 

deze ploeg over. Oldeboorn D1 was op 13 april net niet opgewassen tegen 

Oudehaske (0-5), maar afgelopen week versloegen ze wel weer even 

CVVO met 2-3. Met nog een paar wedstrijden in te halen zit een plek bij de 

eerste 3 er nog zeker in, en dat zou heel verdienstelijk zijn. Komende 

donderdag mogen ze dat alvast tonen thuis om 19.00 u. tegen Langweer. 

Twee dagen later wacht dan alweer een zware uitwedstrijd tegen 

Oudehaske, en een week later ontvangen ze om 9.45 u. SJO WTTC.  

Oldeboorn 3 ligt na weer 2 overwinningen nog steeds op “ramkoers”. 

Tegen Tijnje werd het maar liefst 8-0, maar tegen VWC  bleef het bij een 

bescheiden 2-3 overwinning. Het blijft in deze competitie ongemeen 

spannend, en maken er maar liefst 6 ploegen nog aanspraak op de titel. Wie 

heeft de langste adem??? Ook zij mogen donderdag 2 mei a.s. om 19.00 u. 

thuis een vervolg geven aan deze succesreeks. Medetitelkandidaat Joure 3 

komt dan op bezoek, en er zal gewonnen moeten worden. Zondag a.s. om 

10.00 u. alweer een regelrechte topper in “De Kuip”. Dan komt de huidige 

nummer 2 op bezoek, SWZ 5. En of het niet op kan….een week later 

wederom om 10.00 u. thuis, en wel tegen de nummer 5 ONB 4. De weken 

van de waarheid voor de “Golden Oldies”…..Aanhaken of afhaken…We 

gaan voor de eerste optie. Jullie kunnen voor het enige succesje zorgen dit 

seizoen voor de v.v. Oldeboorn. Want het moge duidelijk zijn dat de laatste 



  

2 elftallen in dit overzicht niet voor de nodige successen hebben gezorgd dit 

seizoen. Oldeboorn 2 lijkt namelijk ook rechtstreeks op degradatie af te 

stevenen. Tegen Langezwaag had men moeten zorgen voor aansluiting, 

maar de 0-4 nederlaag spreekt boekdelen, en ik verwacht helaas ook niet 

meer dat ze de laatste plaats nog zullen overdragen aan deze ploeg. Het gat 

lijkt inmiddels te groot. Komende donderdag gaat men op bezoek bij VWC 

2, en dat zal ook weer lastig worden, aangezien deze ploeg theoretisch 

misschien nog kans maakt op de titel. Dan spelen ze volgens het 

programma een dag later (!!!!) op vrijdagavond om 19.00 u. in Tijnje. Als 

de beentjes niet al te stijf zijn, zit er daar misschien nog een kleine 

verrassing in….Een week later komt De Blesse 3 op bezoek.  Dan eindigen 

we helaas toch een beetje in mineur. Zoals al uit het begin van dit overzicht 

bleek hebben de jongens van Geert en Wieger het helaas niet kunnen 

redden dit seizoen. Een eindspurt zat er kennelijk niet meer in. Oldeboorn 

1 verloor nipt van Surhuisterveen (1-0). Ook tegen Aengwirden was de 

nederlaag niet fors, maar met 2-3 helaas wel net teveel. Tegen Gorredijk 

werd thuis nog een puntje behaald (0-0). De uitwedstrijd tegen Thor ging 

met 2-0 verloren, en helaas werd de vooruit gespeelde wedstrijd in Akkrum 

ook nog met 3-0 verloren. Degradatie is nu een feit, en men zal het m.i.v. 

het komende seizoen in de 5
e
 Klasse moeten gaan proberen. It is net 

oars….Het vlaggenschip een niveautje lager, maar de kantine een niveautje 

hoger!!!  Dat is ook wat waard!! We moeten maar zo denken; “Voetbal is 

een spel van fouten, wie de meeste fouten maakt verliest, en wie de minste 

maakt wint, zo simpel is het”……v.v. Oldeboorn op naar de 100 jaar !!!!! 

Piet  P.S.  Als Jack van Gelder wordt geridderd, vraag ik mij toch af 

waarom Hein Akkerman nog steeds geen lintje heeft ontvangen… 

 

Na brand feest voor voetbalclub 

Oldeboorn 
ALDEBOARN - Twee jaar geleden zaten ze nog in de ellende, vandaag is 

het feest voor voetbalvereniging Oldeboorn. Dat wordt gevierd met 

activiteiten voor de kinderen en een wedstrijd tussen oud-spelers van 

Oldeboorn tegen oud-spelers van Akkrum. De club werd in juli 2011 

getroffen door brand na een vuurpijl die het dak van de kleedboxen raakte. 

Omdat er al plannen bestonden voor een nieuwe kantine werd besloten de 

kleedruimten te vergroten en op te knappen en daar bovenop een nieuwe 

kantine te bouwen. Dit gebeurde met veel vrijwilligers en hulp van 

sponsors. Dat was noodzakelijk omdat de club onderverzekerd bleek te zijn. 



  

Bij het negentigjarig jubileum zaterdag konden driehonderd gasten de 

vorderingen van de nieuwbouw bekijken. Later volgt nog een officiële 

opening. 

Uit onze geschiedenis (48) 
Twee doelpunten van Eise Bosma in laatste kwartier brachten 

beslissing. Heerenveen won verdiend van Sittardia 2-0 
Heerenveen is er in een aantrekkelijke wedstrijd op eigen veld tegen de 

gedegradeerde eredivisieclub Sittardia ’in geslaagd de punten thuis te 

houden. De Friezen speelden wilskrachtig en vaak goed voetbal en 

verdienden de overwinning  ten volle. Deze kwam echter eerst in het laatste 

kwartier tot stand. Toen werd rechtshalf Bosma naar voren gedirigeerd en 

als linksbinnen in de plaats van Zoetendal smaakte de jonge speler uit 

Oldeboorn het genoegen twee doelpunten punten op zijn naam te brengen. 

Sittardia dat in het middenveld keurig grondspel liet zien was in de aanval 

en vooral wat het afwerken betreft niet sterk en slaagde er niet in de eer te 

redden. Bij Heerenveen was Arp Hiemstra uit de ploeg gelaten en hij werd 

als linksback goed vervangen door Sicco Kuiper. Venema  speelde midvoor 

en Henk Hainje bezette de linksbuitenplaats. De achterhoede van de 

thuisclub speelde als zo vaak een goede wedstrijd en liet zich niet passeren 

hoewel  Sittardia na de rust bij enkele uitvallen toch wel even gevaarlijk is 

geweest.  De Heerenveen-voorhoede kreeg tegen de gedegen werkende 

achterhoede  van Sittardia waarin oud-international  Brüll als linksback in 

het geheel niet opviel maar stopper Schmeitz knap speelde en rechtshalf 

Huisman vaak assisteerde niet al te veel kansen. De wedstrijd was nog maar 

enkele minuten oud toen Venema al een kans kreeg, doordat rechtsback 

Willns de bal naar de snelle Heerenveenmidvoor tikte. Deze schoot echter 

in het zijnet. Een hard schot van Zoetendal werd door keeper Körver goed 

bedwongen en aan de andere kant knalde midvoor Halderiet riet vlak naast 

de hoek. Vooral rechtshalf Huisman van Sittardia viel in de beginperiode 

op. Geleidelijk werd Heerenveen sterker en de versterkte achterhoede van 

Sittardia werd onder zware druk gezet. Nadat keeper Körver, die iets te veel 

stompte, maar overigens goed keepte de bal bij een vrije trap door Bart 

Hainje had weggestompt kopte Bosma net naast en Venema vond even later 

een klein gaatje om door te richten, maar de bal vloog net over. Het dichtst 

was de thuisclub echter bij een doelpunt toen Venema op links een lange 

bal achterhaalde en deze fraai naar Zoetendal trok die enorm hard tegen de 

paal knalde waarna Henk Hainje weer inschoot maar zijn schot zag gestopt. 

De vuisten van Körver werden later nog door schoten van Bosma en vlak 

achter elkaar door Zoetendal en Abma op de proef gesteld. Heerenveen was 

dus wel veel in de aanval maar het publiek begon toch wel enigszins te 

wanhopen. Bovendien waren de uitvallen van Sittardia goed van opzet. Er 



  

ontbrak echter de nodige afwerking aan. Oud-international linksbuiten 

Gruisen gaf Halderiet nog een kans maar diens schot ging voorlangs het 

door de Jong verlaten doel. Na de rust had Sittardia even het initiatief. 

Aanvoerder Dieteren knalde eens net naast maar Heerenveen kon toch 

langzamerhand weer meer doordrukken waarbij Bart Hainje een doelpunt 

zag afgekeurd wegens hands en Zoetendal voorlangs schoot terwijl Bart 

Hainje er net niet bij kon. Het spelpeil zakte wat en het had er alle schijn 

van dat Heerenveen wat moedeloos geraakte. Door een foutieve kopbal van 

stopper Baudoin kreeg Dieteren een kans maar hij wachtte te lang en nu kon 

Kuiper redding brengen. In het laatste kwartier gooide Heerenveen zich 

echter nog eens met volle elan in de strijd. Bosma ging mee naar voren en 

nadat Körver na een misser van Schmeitz Venema al eens een kans had 

ontnomen door moedig te duiken, kwam het met veel gejuich ontvangen 

eerste doelpunt van Heerenveen ruim tien minuten voor het einde. Bij een 

lange pass uit de achterhoede tikte Venema de bal ineens door naar Bosma, 

deze sprintte even fel door met de bal en schoot toen hoog in de touwen (1-

0). De strijd was beslist. Sittardia had niet de kracht om terug te slaan en 

Heerenveen zette de bezoekers onder hoge druk. Vijf minuten na het eerste 

doelpunt plaatste Bart Hainje de bal naar Eise Bosma die met een omhaal 

via de vuist van keeper Körver opnieuw scoorde (2-0). Sittardia haalde 

stopper Schmeitz nog naar voren maar het baatte niet. 

 

Eindstand 1960-1961 4e klasse A 

01 Freno  18-28 44-26 

02 Bergum  18-26 41-16 

03 CAB  18-22 39-32 

04 Dronrijp  18-19 33-27 

05 Oldeboorn  18-19 26-32 

06 Tijnje  18-17 28-27 

07 DTD  18-16 36-37 

08 Warga  18-14 27-40 

09 Dokkum  18-11 27-44 

10 Trynwalden  18-8   23-42 
 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn verliest doelpuntrijk duel 

Op zondag 17 maart moesten we uit aantreden tegen Nieuweschoot. Dit 

team is 1 van de koplopers in de 4
e
 klasse A. We misten vandaag de 

geblesseerde Dennis Faber, de zieke Hotse Dekker en Jorrit Zandberg 

moest werken. Nieuweschoot is 1 van de betere teams in de 4
e
 klasse, en 

daar hebben wij het altijd moeilijk tegen. Al vroeg in de wedstrijd kwamen 

we achter. Op een diepe bal brak de spits van hen door, Johannes probeerde 

nog met een sliding de bal te blokken, maar bracht daardoor de spits ten val. 

9 op de 10 scheidsrechters zou rood en penalty geven, maar deze scheids 

was in een goede bui en vond een penalty zwaar genoeg. Deze werd 

onberist ingeschoten door hun aanvoerder. Daarna waren wij de kluts kwijt, 



  

en al snel liep Nieuweschoot uit naar een 3-0 voorsprong. Beide keren werd 

Robin op snelheid geklopt door zijn directe tegenstander. Voor rust 

kwamen we nog terug. Eerst kregen wij een penalty nadat Wietse uit een 

corner een duw in de rug kreeg. Maar helaas miste hij deze. De voorzet die 

volgde pakte de keeper ook. Daarna wilde hij snel de bal uitgooien naar zijn 

medespeler, maar raakte hem op zijn hak. Bouke Paul schoot deze bal met 

een mooie boog in het doel. 5 minuten voor rust werd Age de diepte 

ingestuurd door Robert. Hij omspeelde de keeper en scoorde een knappe 

goal. De laatste kans voor rust was voor Nieuweschoot. Bij een hoge bal 

kwam Stefan hard in botsing met hun fysiek sterke spits. Stefan was even 

buiten westen, en kon zich weinig van het voorval herinneren. De scheids 

besloot voor de rust af te fluiten toen Stefan weer bij kennis was. Stefan had 

even tijd om bij te komen en besloot door te keepen. Oldeboorn ging na rust 

op zoek naar de 3-3, maar kwam al snel 4-2 achter door een grote fout van 

Johannes. Hij wilde een bal achter laten lopen, maar deze had te weinig 

snelheid en bleef in de lijn liggen. Op de achterlijn werd hij verrast door een 

speler van Nieuwschoot en deze schoot uit een onmogelijke hoek de 4-2 

binnen. Deze bal leek houdbaar, maar Stefan was niet helemaal helder en 

zag het niet goed. Hij besloot van het veld te gaan. Aangezien we geen 

reserve keeper hadden, ging Arnold Hobma tussen de palen staan. Hij heeft 

in de resterende 35 minuten geen fatsoenlijke bal op het doel gehad. 

Gelukkig voor ons. 20 minuten voor tijd kwamen wij weer terug in de 

wedstrijd. Een voorzet van Tom werd via Age verlengd bij Douwe Hein 

voor de voeten. Deze dacht niet na en schoot de 4-3 hard binnen. Daarna 

gingen wij op zoek naar de gelijkmaker. Maar het geluk zat ons niet mee. 

Het was allemaal net niet. Douwe Hein had nog de grootste kans, maar zijn 

kopbal ging via de vingertoppen van de keeper en de paal net naast. En 

verloren we voor de zoveelste keer een wedstrijd waarin we meer hadden 

kunnen halen. Robert van Roeden 
 

Doek valt voor Oldeboorn na uitwedstrijden tegen Thor en Akkrum 
Na een teleurstellende nederlaag tegen Aengwirden, en een 0-0 gelijkspel 

tegen Gorredijk was het doek voor Oldeboorn bijna gevallen. De laatste 4 

wedstrijden moesten allemaal gewonnen worden. En dan nog waren we 

afhankelijk van de concurrentie. Op zondag 21 april traden we aan in 

Lippenhuizen tegen Thor. Deze ploeg is na een goede serie een aardige val 

aan het maken. Onder warme omstandigheden begonnen de ploegen 

gelijkwaardig. De eerste speldenprikken waren voor Oldeboorn, maar 

scoren is nu net het grootste probleem dit seizoen. Daar tegen, wordt elk 

kansje wat we weggeven vaak gepromoveerd tot doelpunt. En zo ook na 

een 20 minuten, een lange bal van achteruit viel tussen Johannes en Wietse 

in. Van de miscommunicatie tussen hen, profiteerde hen snelle 



  

vleugelaanvaller. Hij haalde de achterlijn en bracht de spits in stelling. Deze 

kapte zich vrij, en schoot laag de 1-0 binnen. Daarna was Oldeboorn het 

even kwijt. Henk en Johannes hadden het zwaar tegen hun behendige snelle 

buitenspelers. Ook op het middenveld was elk duel en 2
e
 bal voor Thor. 

Geert greep na een klein half uur in, en bracht Klaas in voor Bouke Paul. 

Voor rust werd het nog wel 2-0. Een voorzet van de linkerkant werd door 

Johannes, weg gekopt. Deze bal viel in de voeten van de middenvelder van 

Thor. Deze dacht niet na en schoot hard via de binnenkant van de paal 

binnen. 2-0 was de ruststand, Tom Kwam in de 2
e
 helft voor Rene. In de 2

e
 

helft begon Oldeboorn weer goed, de eerste kansen op de aansluitingstreffer 

waren voor ons. Maar die bal wilde er wederom niet in. Hoe langer de 2
e
 

helft duurde, des te meer risico we namen. In de counter kwam Thor nog tot 

een paar 100% kansen. Maar Stefan keepte een goede 2
e
 helft en hield met 

een paar goede reflexen zijn goal schoon. En zo werd deze wedstrijd op een 

2-0 stand beëindigt. Genoeg kansen, maar wederom wilde hij niet vallen.  

Op donderdagavond 25 april werd de derby tegen Akkrum gespeeld. Deze 

wedstrijd werd ivm met het 90-jarig jubileum van Oldeboorn op 

donderdagavond gespeeld. Oldeboorn begon met 2 wijzigingen aan deze 

wedstrijd. Tom speelde in plaats van de geschorste Robin. En Dennis 

verving Rene. Ook in deze wedstrijd begonnen de ploegen gelijkwaardig. 

Akkrum voetbalde wat makkelijker, maar met de lange ballen die wij 

speelden waren we gevaarlijker. Uit een lange pass van Anno brak Bouke 

Paul door, in de 16 werd hij onreglementair gestuit door een verdediger van 

Akkrum. Tot verbazing van ons, en opluchting van Akkrum kwam de bal 

niet op de stip. Verder waren er niet veel kansen in de 1
e
 helft. Akkrum 

kreeg 1 kopkans in de 1
e
 helft, en had een paar gevaarlijke corners. Dennis 

bleef in de rust in de kleedkamer achter. Age kwam er voor hem in. 

Diezelfde Age kreeg binnen een paar minuten, 2 grote kansen. Op snelheid 

verraste hij de verdediging van Akkrum, maar wist de kansen niet tot 

doelpunt te promoveren. De grootste kans kwam ook voor Oldeboorn. Maar 

de kopbal van Wietse eindigde op de kruising. In de 79
e
 minuut kwam 

Akkrum toch op een 1-0 voorsprong. 1 van de invallers van Akkrum werd 

met een lange bal diepgestuurd. Van de rand 16 verraste hij met een droge 

schuiver zowel Johannes als Stefan. En zo was ook in deze wedstrijd de 

eerste bal op doel raak. Vanaf dat moment nam Oldeboorn alle risico. Tim 

en Hotse kwamen in het veld voor de beide moegestreden Arnolds. Akkrum 

counterde in de slotfase nog naar een geflatteerde 3-0 zege. Eerst was het 

wederom dezelfde invaller die door Wietse werd neer gelegd in de 16. Deze 

keer floot de scheids wel voor een penalty. Het was er 1, maar dan had de 

scheids de bal in de 1
e
 helft ook op de stip moeten leggen. De penalty werd 

door de aanvoerder van Akkrum beheerst in de hoek geschoten. Vlak 

daarna werd de verdediging van Oldeboorn weer op snelheid geklopt. De 2 



  

aanvallers speelden dit prima uit, en de invaller van Akkrum maakte zijn 2
e
 

en had een perfecte invalbeurt. Oldeboorn weet na deze 2 nederlagen dat 

het definitief gedegradeerd is. Volgend jaar in de 5
e
 klasse zullen we 

hetzelfde op de mat moeten leggen dan moeten we bovenin mee kunnen 

draaien. Voor dit seizoen resten nog 2 wedstrijden. Deze zijn voor de eer, 

en zullen we met dezelfde strijd ingaan als alle voorgaande wedstrijden. Op 

zondag 12 mei spelen we uit bij Irnsum een week later wacht nog SC 

Franeker op het het Sportcomplex in Oldeboorn. Johannes Watzema 

 

Standen v.v.Oldeboorn 
1 Nieuweschoot 23 43 68 48 

2 SC Franeker 23 42 59 39 

3 Akkrum 23 41 48 35 

4 ODV 23 41 67 61 

5 FFS 23 36 60 54 

6 Thor 23 35 65 54 

7 Surhuisterveen 23 34 40 38 

8 Gorredijk 23 31 36 42 

9 Renado 23 30 43 39 

10 Read Swart 23 30 31 28 

11 Irnsum 23 30 54 65 

12 RES 24 24 41 57 

13 Aengwirden 23 22 42 67 

14 Oldeboorn 24 13 34 61 

 
1 SC Boornb. (2) 14 33 54 14 

2 Jubbega (3) 16 32 41 27 

3 Gorredijk (4) 15 30 48 24 

4 VWC (2) 16 28 46 29 

5 Nieuwesch. (3) 11 25 45 17 

6 De Blesse (3) 16 20 34 59 

7 Drachten (4) 16 19 36 50 

8 Heerenv. (5) 17 16 33 58 

9 Tijnje (2) 12 12 22 29 

10 Langezw. (2) 14 12 25 42 

11 Oldeboorn  2  13 3 12 47 

 

1 LSC 1890 (6) 16 37 78 40 

2 SWZ Sneek (5) 17 37 58 29 

3 Oldeboorn (3) 15 34 59 37 

4 SC Joure (3) 16 34 62 28 

5 ONB (4) 17 33 63 31 

6   Frisia (5) 17 32 46 31 

7 RKO (3) 18 16 49 70 

8 Tijnje (3) 15 15 41 49 

9 VWC (3) 14 14 25 38 

10 Blauwh. (2) 17 13 39 65 

11 Nicator (3) 18 9 39 107 

12 Heerenv. (6) 14 7 14 48 



  

 
W.T.T.C. D3 (terwispel/tijnje/thor combinatie) – VV Oldeboorn D1 
De wedstrijd tegen wttc was een leuke wedstrijd. 

De eerste helft was wel spannend. 

Want Gerben en Jurrit hadden 1 keer gescoord en de andere ploeg ook een 

keer dus het stond 2-1 voor ons. 

De 2e helft scoorden hun ook nog een keer. 

Toen was het spannend. 

Maar we hadden net nog gescoord op het einde (Gerben) en toen stond het 

3-2 voor ons. 

Gelukkig was het deze keer een beetje mooier weer. 

De vorige keer vroor,regende en waaide het heel erg hard en dat was niet zo 

leuk.  

En toen was de wedstrijd afgelopen.  

Tamme Veenstra 

 

f1-oldeboarn f5-heerenveen. 
het was mooi weer maar we heben wel weer verloren. 

de eerste helft stont ritsert op kiep 

het stont 4-0 voor hun. en de tweede 

helft stont ik op kiep zij scorden 4x bij mij.  

het wert 8-o voor heerenveen. 

groet jes dani van warmerdam. 

 

V.V. Aldeboorn C1 – Sport Vereent C1  
Zaterdag 6 april moesten wij thuis voetballen tegen Sport Vereent. Iedereen 

moest half 11 aanwezig zijn. Toen iedereen aanwezig was begonnen we 

met de warming-up.  Om 11 uur starten we met de wedstrijd. In de eerste 

helft scoorde Tjitze maar maakte Sport Vereent ook 4 goals. Toen hadden 

we pauze en kregen we een lange donderpreek van johannes. Na de pauze 

ging Iwan op wissel en kwam Gerben rechts voor te staan. In de tweede 

helft hadden wij meer kansen maar maakte Tijtze alleen nog een goal door 

een assist van Djurre. Sport Vereent maakte daarna nog 2 goals en werd de 

eind stand 2-6. Volgende week moeten we thuis voetballen tegen 

Langezwaag C1 voetballen  hopelijk gaat het dan beter.  

Groetjes Menko Dijkstra   

 



  

Verslag   V. V. Oldeboorn - Top 63 
We moesten een paar weken geleden tegen TOP 63  

Het werd  4 – 4 het was een leuke wedstrijd. 

Jentsje heeft er 3 gescoort. Een hatrick. Ik had ook kunnen scoren want toen 

Jentsje als eerste had gescoort stond ik naast hem maar de bal kwam bij 

Jentsje   

Levi heeft de andere gescoort 

Door Jetse Teunissen 

 

SJO Jeugd Voetbal Bolsward E5 tegen Aldeboarn E1 
Zaterdag 13 april 2013 uit. 

Ik vond het niet echt een leuke wedstrijd want we hebben verloren met 2-1. 

Het was ook wel een rare wedstrijd want Jentje scoorde een eigen goal en 

dat was niet zo leuk. En toen scoorde iemand van het andere team. En toen 

namen we penalty’s toen was er een vrouw die zei dat we nog 7 minuten 

moesten voetballen en toen schoot Kuba de bal naar voren en toen waren er 

nog twee voor het goal en toen schoot Jentje de bal naar mij en toen scoorde 

ik. Ik vond het erg leuk.  Erik Heerma 

 

Tijnje E1 – VV Oldeboorn E1  6 april 2013 
Wij moesten tegen Tijnje voetballen. Toen hadden we verloren, maar ik heb 

wel twee gescoord. En Erik stond op keep. We hebben verloren met 11-2 

Groetjes Jentje Brandsma 

 

GAVC F3 – Oldeboorn F1 
Zaterdag 13 april moesten we  tegen Grou voetballen. 

De eerste helft was het 0-2 voor Oldeboorn . 

De tweede helft maakte Grou nog een goal.  

Toen de scheidsrechter op het  fluitje blaasde hadden wij gewonnen.  

We waren heel blij met onze eerste overwinning. 

Hessel heeft de eerste goal gemaakt en Kiran heeft de tweede goal gemaakt. 

Groetjes Ralf van Warmerdam 

 

Akkrum c2 – Oldeboornc1 
Wij moesten zaterdag 30 maart  tegen akkrum c2 voetballen.                               

We moesten in akkrum en daar gingen we op de fiets heen.                         

De wedstrijd begon om half elf, we kwamen al snel twee nul, achter maar 

gelukkig wist  Menko vlak voor rust te scoren. Maar naar de rust waren we 

jammer genoeg helemaal kansloos en we verloren de wedstrijd met 7-1.   

Iwan Huitema 

 



  

Schuttersklassement 

Boarnsterhim  
15 doelpunten: 

Julius Huistra Irnsum 

14 doelpunten: 

Johannes de Vries Akkrum 

9 doelpunten: 

Sander van Remmen GAVC 

Bart Boersma Warga 

8 doelpunten: 

Douwe Hein Akkerman 

Oldeboorn 

Robert van Roeden Oldebioorn 

7 doelpunten: 

Germ Postma Akkrum 

Frido Boersma Akkrum 

Alex Keskin Irnsum 

6 doelpunten: 

Marco Biegel Akkrum 

5 doelpunten 

Harry Petter Akkrum 

Johannes v.d. Veen Irnsum 

Koen Wielinga Warga 

Reinder Veenstra Warga 

4 doelpunten: 

Alex van Rees GAVC 

Peter Hottinga Irnsum 

Christiaan Hiemstra Irnsum 

Martin Hiemstra Irnsum 

Anno Huisman Oldeboorn 

Rene van Kalsbeek Oldeboorn 

3 doelpunten: 

Gerlof Koopmans GAVC 

Magiel Nsilu GAVC 

Remco den Dulk Irnsum 

Jan Willem Sinnema Warga 

Anton Hobert Warga 

2 doelpunten: 

Auke v.d. Meer Akkrum 

Jeroen Bosma Akkrum 

Ramon Smit GAVC 

Wietse Huisman Wzn Oldeboorn 

Hotze Dekker Oldeboorn 

Bauke Paul Kleefstra Oldeboorn 

Klaas Hartmans Oldeboorn 

Robert kooistra Warga 

1 doelpunt: 

Erwin Knol Akkrum 

Ytsen Hoekstra Akkrum 

Niels Heitbrink GAVC 

Wouter v.d. Meulen GAVC 

Sytze Jongbloed GAVC 

Jort Altenburg GAVC 

Peter Tiemersma Irnsum 

Sytse Tiemersma Irnsum 

Tarek Laarif Irnsum 

Cor Dijkstra Irnsum 

Jonathan Heeremans Irnsum 

Age de Jong Oldeboorn 

Arnold Hobma Oldeboorn 

Teun Kooistra Warga 

Harry Kooistra Warga 

Jelle Tolsma Warga 

Rikus van Wijngaarden Warga 

Arjen Wielinga Warga 

 

 

 

 



  

Kantinedienst zondag seizoen 2012-2013 

Algemene informatie: 

Je dient één uur voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn, tot 

een uur na de laatste wedstrijd (zie programma in clubblad). Ben 

je verhinderd, zorg dan zelf voor een vervanger. Dus blijf 

niet zomaar weg! 

Indien er wedstrijden af - of ingelast worden krijgen jullie 

telefonisch bericht. 

De kas kun je afhalen en na verloop retourneren bij: Thea 

van Maren, Jac. Knolstrjitte 3 Aldeboarn Tel. 0566-842154 

(Thea is NIET verantwoordelijk voor afzeggingen etc!) 

Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Thea gaan om de 

kas op te halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het 

schema deze verantwoordelijkheid op zich neemt. 

02/05 

Donderd. 

D’s Aanvang 18.00 uur! 

Hessel Heerma 

Jisk Oosterbaan 

 

3e Aanvang 20.00 uur! 

Hotze Dekker 

Tim Tjoelker 

05/05 Arjen v/d Bij 

Wietze Huisman Wzn 

Sybrand Oosterbaan Vanaf 12.30 

12/05 2e en 3e Aanvang 9.00 uur! 

Arnold Hobma 

Ronnie Poepjes 

 

Auke Bangma  Vanaf 12.30 

 

 

16/05 

Donderd. 

2e Aanvang 18 uur! 

Robin Faber 

August de Jong 

 

 

19/05  

 
 

1e Aanvang 12.30 uur! 

Allijan de Kam 

Sietie Huisman 
 

02/06 2e Aanvang 10 uur! 

Patrick Antonissen 

Jeroen Beeksma 

Ellert Quarre  



  

Kantinedienst zaterdag seizoen 2013 

Algemene informatie: 

Je dient één uur voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn 

Ben je verhinderd, zorg dan zelf voor een vervanger. 

Dus blijf niet zomaar weg! 

Indien er wedstrijden af - of ingelast worden krijgen jullie 

telefonisch bericht. 

De kas kun je afhalen en na verloop retourneren bij: 

Thea van Maren, Jac. Knolstrjitte 3 Aldeboarn Tel. 

0566-842154 (Thea is NIET verantwoordelijk voor 

afzeggingen etc!) Om te voorkomen dat er meerdere 

mensen naar Thea gaan om de kas op te halen, zien we graag 

* Kwart voor negen kas en sleutels ophalen bij Thea van Maren 

* Koffie zetten (zorg voor voldoende koffie vooral vanaf 13.00) 

* Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken (voor alle wedstrijden) 

* Gehaktballen klaarmaken 

* Pinda’s op de bar zetten. 

* Thee in de rust 

* Zorg dat koelkasten bijgevuld zijn/blijven 

* Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven 

* Uiterlijk 18.00 (of een uur na de laatste wedstrijd ) de kantine afsluiten en 

netjes        achterlaten (vegen, doekje over de bar en tafels) 

* Kas en sleutels terugbrengen naar Thea van Maren. 

 

Namens de Activiteitencommissie willen jullie alvast bedanken voor jullie inzet 

en medewerking -voor de voetbalclub te Aldeboarn. 

 

TIGE TANK!! 

Graag willen wij jullie email adressen en telefoonnummers deze kunnen jullie 

sturen naar: s.oosterbaan@upcmail.nl 

 



  

dat de eerstgenoemde op het schema deze 

verantwoordelijkheid op zich neemt. 
 

 

Spelend 

team 

Datum Tijd Ouders 

van: 

Spelend 

team 

Tijd Ouders van: 

F’s/D’s 02/05  

Inhaal 

Donderd. 

Aanvang 

18.00uur 

tot 20.00 

uur! 

Hessel 

Heerma 

Jisk 

Oosterbaan 

   

D’s 11/05 9.00 Duco v/d 

Bij 

Ids Tijsma 

C’s 11.00 Rick van 

Santen 

Wolter Brak 

 

D’s 18/05 9.00 Amber v/d 

Ven  

Gerben 

Bouma 

C’s 11.00 Menko 

Dijkstra 

Leon 

Siemonsma 

 

 

F’s 25/05 8.00 Jesse ten 

Hoor 

Joris van 

Rooijen 

E’s 10.00 Jentsje 

Brandsma 

Erik 

Heerma 



  

Piet van der Feer bokaal
Pieter Poepjes 18 

August Faber 15 

Douwe Hein Akkerman  8 

Robert van Roeden 8 

Jan Wybren Bosschma 7 

Robert van Steinvoorn 5 

Anno Huisman 4 

René van Kalsbeek 4 

Hotse Dekker 3 

Age de Jong 3 

Ate Bergsma 3 

Klaas Hartmans  2 

Jelco Meijer 3 

Siete Veenstra 3 

Wietse Huisman Wzn 2 

Bouke Paul Kleefstra 2 

Aalzen Bergsma 2 

Robbert v/d Torre 2 

Arnold Hobma 1 

Jorrit Zandberg 1 

Eyal Ashur 1 

Jesse Haspels 1 

Johannes Nijdam 1 

Arnold Oosterbaan  1 

Stefan Oosterbaan 1 

Bart de Vreese 1 

Hilko Koopman 1 

Martin Meester 1 

Piet v/d Vlugt 1 

Ronald van Warmerdam 1  

 

     *  kas en sleutels ophalen bij Thea van Maren 

     * Koffie zetten 

* Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken (voor alle wedstrijden) 

* Limonade in de rust 

* Zorg dat koelkasten bijgevuld zijn/blijven 

* Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven 

* Kas en sleutels terugbrengen naar Thea van Maren. 

Namens de Activiteitencommissie willen jullie alvast bedanken voor 

jullie inzet en medewerking -voor de voetbalclub te Aldeboarn. 

TIGE TANK!! 

Graag willen wij jullie email adressen en telefoonnummers deze kunnen 

jullie sturen naar: s.oosterbaan@upcmail.nl 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Donderdag 2 mei 

Oldeboorn D1 – Langweer D1  19.00 

VWC 2 – Oldeboorn 2   19.00 

Oldeboorn 3 – Joure 3   19.00 

Vrijdag 3 mei 

Tijnje 2 – Oldeboorn 2   19.00 

Zaterdag 4 mei 

Oudehaske  D2 – Oldeboorn D1 09.00 

Oldeboorn F1 – ONS F3  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  10.15 

Zondag 12 mei  

Irnsum 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Oldeboorn 2 – de Blesse 3  11.00 

Oldeboorn 3 – ONB 4   10.00 

Vrijdag 17 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 

Zondag 19 mei 

Oldeboorn 1 – Franeker 1  14.00 

Heerenveen 5 – Oldeboorn 2  11.00 

LSC 6 – Oldeboorn 3   10.30 

Zaterdag 25 mei 

Langezwaag C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn E1 – SJO Bolsward E5 10.00 

Oldeboorn F1 – GAVC F3  09.00 

Oldeboorn F1 – GAVC F3  09.00 
Zondag 26 mei  

Jubbega 3 – Oldeboorn 2  10.00 

Tijnje 3 – Oldeboorn 3   10.00 

 



  

Uit onze geschiedenis (49) 
In Utingeradeel: 

Reclame taboe op sportvelden 17-08-1977 
Reclame blijft taboe op de Utingeradeelster sportvelden. De raad heeft die 

opvatting maandagavond nog eens onderstreept voor de afwijzing van een 

hernieuwd verzoek van de vv,s in Akkrum en Oldeboorn. De sportraad 

steunde deze verzoeken. Volgens b en w leiden reclameborden tot 

vervuiling van het landschap, een reden voor het kollege om het verzoek af 

te wijzen. De meerderheid van de raad deelde dat standpunt. Men was 

vooral beducht voor het precedent dat men zou scheppendoor de verzoeken 

in te willigen. Een ongebreideld oprukken van de openluchtreclame – op 

sport- en recreatieterreinen zat niemand erg lekker. De PvdA-er Jelke 

Bethlehem nam het voor de sportverenigingen op. Hij wilde de clubs dit 

extra “ynstruijerke”wel toe hebben. Het landschappelijke argument van het 

kollege vond hij niet sterk. Der Binne wol dingen yn it lanskip dy,t minder 

steane, aldus Bethlehem. Medestanders vond hij in de FNP-er Theake 

Veldstra en Pieter Oosterhof van de VVD. De laatste noemde reclame op 

sportvelden een fleurige oanblik. De voorstanders meenden dat b en w door 

een selectief beleid ongewenste vormen van reclame best zouden kunnen 

weren, ook als reclame in het algemeen werd toegestaan. De PvdA-er Jan 

Hemminga herinnerde zich de alcohol-rel op het ijsstadion Thialf en zei ook 

daarom niets voor het verzoek van de sportraad te voelen. Ik heb geen 

behoefte aan Heerenveense toestanden, merkte hij op. Bij de stemming over 

het afwijzend voorstel lieten Bethlehem, Veldstra en Oosterhof tegen te 

zijn. Het werd met zeven tegen drie stemmen (de VVD-er Sijbren Valk was 

met vakantie) aangenomen.  

Eindstand 1977-1978 1
e
 klasse 

01 Sport Vereent     22-32 38-16 

02 Oldeholtpade      22-30 33-19 

03 HDT                    22-28 27-23 

04 Bakkeveen          22-27 28-19 

05 Read Swart         22-27 25-15 

06 Bakhuizen           22-20 31-35 

07 Langweer             22-20 29-34 

08 Warga                  22-20 39-37 

09 St.Jacob               22-19 29-41 

10 DTD                    22-18 21-27 

11 Oldeboorn          22-17 42-52 

12 de Walden           22-6   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 


