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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 54 nummer 1 

Soep met wrange smaak voor v/d Kerkhof
 

Tijdens een Zeister sportmaaltijd zat Wim Suurbier, de belhamel van Ajax, 
eens naast nieuweling René van der Kerkhof, de hazewind uit Eindhoven. 

De ober kwam langs met de soep. 
Nadat de PSV'er was voorzien, draaide Suurbier zijn eigen, nog lege, bord 

om, riep verbaasd: "Bij mij staat er aan de onderkant zo'n grappig molentje. 
Is dat bij jou ook zo, René?" en draaide meteen het bord van Van der 

Kerkhof om. 
De soep stroomde over de schoot van de verbouwereerde Eindhovenaar. 

Moedeloos pakte René de slierten vermicelli en balletjes van zijn 
trainingsbroek, maar hij dorst niets te zeggen. In die tijd maakte de 

gevestigde orde de dienst uit.  



  

 

Van de bestuurstafel 
 

Gezocht: 

Voor onze voetbalclub zoeken we de volgende vrijwilligers: 

 

 Voorzitter   

Als voorzitter van VV Oldeboorn heb je de volgende taken: 

Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven. 

Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen en ledenvergadering 

Leiden algemene vergaderingen 

Voor en tijdens de wedstrijden van het 1
e
 elftal 

zorgen voor bezetting entreehokje, prijzen verloting 

en ontvangst tegenpartij en scheidsrechter  

Vertegenwoordigen en contactpersoon van de 

vereniging bij gemeente-, bonds- en overige 

relevante bijeenkomsten. 

Officieel woordvoerder van de vereniging 

Draagt zorg dat bij thuis(-en uit) wedstrijden het 1e elftal representatief 

wordt vertegenwoordigd 

namens het bestuur. 

Voor meer informatie neem contact op met Jan Nijdam 

J.M.Nijdam@heerenveen.rabobank.nl of via telefoonnummer 631936 

 

Kaartverkoper voor wedstrijden 1
e
 elftal 

Gemiddeld 2x per maand  tijdens thuiswedstrijden entreekaartjes verkopen  

 
 

 

mailto:J.M.Nijdam@heerenveen.rabobank.nl


  

Overzicht 
Na een (veel te) hete zomer…..hierbij weer de aftrap voor het nieuwe 

seizoen. Het is echter even de vraag of het nu “Green Grass and High 

Tides” is of “In Een Groen Groen Knollen Knollen land” gezien de 

gesteldheid van de diverse “voetbalweides” in ús Heitelân. Het bestuur had 

tijdens de Gondelvaart misschien beter de velden beschikbaar kunnen 

stellen als openbaar toilet om zodoende toch het gras van een (groen) 

kleurtje te kunnen voorzien…..Afijn de feesten zijn weer achter de rug, dus 

kan het balletje weer gaan rollen. Inmiddels heeft ook Pluvius ons weer van 

wat water voorzien, dus komend weekend “giet it wer oan”!!!! Het 

vlaggenschip heeft er echter alweer een paar partijtjes opzitten. Er werd 

geoefend tegen o.a. Renado en Blue Boys (5-3 verlies en 8-0 winst), en de 

poulefase van het bekertoernooi is ook weer eens overleefd. In een poule 

met SC Stiens, Bakkeveen en De Sweach wist met keurig op doelsaldo de 

1
e
 plek te behalen. Het bekertoernooi is komend seizoen de inzet voor onze 

mannen (jongens…)…Binnenkort zal de loting live te volgen zijn op Fox 

Sport (om dit te kunnen volgen moet een ieder wel een behoorlijke “duit” in 

het Fox zakje doen…). Afgelopen zondag was er gelijk al een 

“schoolreisje” naar Terschelling. Ook onze gemeente (nog wel…) had 

besloten de velden te sluiten t/m 11 september, waarna de KNVB op het 

lumineuze idee kwam om de wedstrijd Oldeboorn 1 – AVV 1 om te zetten 

in AVV 1 – Oldeboorn 1. Zo toog het gezelschap dus een week na de 

Gondelvaart alweer over het woelige water…dit keer richting Hoorn. Dit in 

gezelschap van Mevr. Bok uit Nijbeets. Zij was door de FIFA aangesteld 

als leidsvrouw voor deze match. Zij zou het deze middag zwaar te verduren 

krijgen op Skylge. Volgens welingelichte bronnen moest zij 2 spelers van 

AVV met een rode kaart van het veld verwijderen, en was er na afloop ook 

nog de nodige hectiek aangaande verkeerde spelerspasjes (bij AVV?). Dit 

zal nog wel een staartje krijgen. Overigens ging de wedstrijd voor onze 

jongens met 3-2 verloren. Komende zondag gaat men op bezoek bij 

Blauwhuis, en een week later kan men de Tom Tom bijna weer op dezelfde 

route instellen, dan gaat de reis namelijk richting Bolsward om aldaar RES 

te bestrijden. Oldeboorn 2 begint de competitie met 2 thuiswedstrijden (dit 

om er gewoon even lekker in te komen na een zeer zwaar verlopen seizoen,  

en om alvast de gehakballentest weer in te voeren ). Komende zondag komt 

Tijnje 3 langs (met Jan v.d. berg?), en de week erop Jubbega 4. Ik verwacht 

een betere start (en seizoen) dan vorig jaar. Jullie zijn allemaal weer een 

jaar “gerijpt”, en dit seizoen moet er geoogst worden…..Oldeboorn 3 gaat 

komende zondag gelijk de onvervalste derby tegen Akkrum 3 tegemoet. 

Aanvang 10.00 u. in Akkrum (na afloop dansles van de internationals van 

Tuvalu???). Een week later wordt Heerenveen 5 aldaar aan de zegekar 



  

gebonden. En dan beste lezers…..Oldeboorn 4  is terug !!!!!! Hopelijk zijn 

er komend seizoen genoeg “oudjes” beschikbaar om dit dreamteam in stand 

te houden. Zondag a.s. om 10.30 u. de aftrap thuis tegen Nieuweschoot 5, 

en ook zij mogen een week later al de enige echte derby tegen Akkrum 4 

spelen (thuis om 10.30 u.).  Zaterdag a.s. om 14.00 u. verricht Koning 

Willem Alexander (Alex voor intimie….) de aftrap bij de wedstrijd IOC B1 

– Scharnegoutum B1. Als aftredend lid van het IOC leek het hem wel een 

fantastisch idee om de aftrap te verrichten bij de gloednieuwe voetbalclub, 

nl.  IOC (Irnsum Oldeboorn Combinatie). Dit mag u niet missen, en 

hoogstwaarschijnlijk komt Maxima (Max voor intimie) ook mee, want it 

each wol ek wat no?????? Voor verdere info kan contact worden 

opgenomen met de RVD. Deze happening zal dusdanig groots zijn, dat de 

KNVB heeft besloten om IOC de week erop maar vrij te geven. Lijkt me 

volkomen terecht. Oldeboorn C1 opent het bal dit seizoen in en tegen SJO 

WTTC C2 en een week later mogen ze weer op reis, en wel naar 

Heerenveense Boys C5. Ik zou zeggen, doe’s gek, en pak gewoon 6 punten. 

Oldeboorn D1 gaat dit ook zeker proberen in de 2 eerste wedstrijden. 

Zaterdag thuis tegen Leeuwarder Zwaluwen D4 en de week erop weer thuis 

en dan tegen Heerenveen D7. Oldeboorn E1 zal hier zeker niet voor onder 

willen doen en pakken zaterdag thuis hun eerste puntjes tegen Read Swart 

E3 en een week later gaat men op de fiets naar Akkrum om daar E5 een 

paar puntjes af te snoepen.  Oldeboorn F1 mogen komend weekend het 

veld in Aldeboarn openen op zaterdagochtend om 9.00 u. tegen 

Oeverzwaluwen F2. Dit wordt een kleine overwinning, maar bedenk wel;  

“1 oeverzwaluw maakt nog geen zomer”…..Op 21 september wacht 

namelijk de lastige uitwedstrijd tegen TOP ’63. Top en Twel here they 

come!!!! Allemaal maar weer veel plezier gewenst het komende seizoen en 

bedenk wel; “Als je je tijd besteedt aan rennen, wanneer moet je dan leren 

met een bal om te gaan”???? Piet 

 

Wedstrijdverslagen 
Leiders houden jullie er weer rekening mee dat er 

zonder verslagen ook minder krantjes zullen komen? 

Kom mannen stimuleer de spelers en speelsters en zorg 

ervoor dat het clubblad blijft bestaan!!!! Het zou 

jammer zijn dat er na 54 jaar een einde aan het clubblad 

komt. Het wordt voor mij ook steeds moeilijker om aan 

kopij te komen en een krantje met alleen advertenties is 

toch ook niets. Gr. Harm 

 



  

Bekervoetbal 
Sweach De 1 Oldeboorn 1 0 3 

Oldeboorn 1 S.C. Stiens 1 5 2 

Bakkeveen 1 Oldeboorn 1 4 2 

Sweach De 1 S.C. Stiens 1 0 4 

S.C. Stiens 1 Bakkeveen 1 1 0 

Bakkeveen 1 Sweach De 1 3 3 

 

1 Oldeboorn 1 3 2 0 1 6 10 6 

2 S.C. Stiens 1 3 2 0 1 6 7 5 

3 Bakkeveen 1 3 1 1 1 4 7 6 

4 De Sweach 1 3 0 1 2 1 3 10 

 

Is ons eerste niet aan verjonging toe???? 
 

De zoon van een profvoetballer komt thuis met zijn eindrapport. 

Vader: 'Alles in orde?' 'Ja,' zegt de zoon, 'ik heb mijn contract met 

de 4e klas verlengd.' 

 

 



  

Voorbereiding Oldeboorn 1 
Op 2 augustus 2013 ging voor de 1e en 2e selectie van Oldeboorn de eerste 

training van start voor het seizoen 2013-2014. De nieuwe trainer Piet de 

Winter kon maar liefst 23 spelers begroeten, dus aan enthousiasme geen 

gebrek. De eerste oefenwedstrijd was op zondag 11 augustus in Nij Beets 

tegen Blue Boys. Blue Boys heeft dit seizoen sinds lange tijd weer eens een 

standaardteam op zondag en moest duidelijk nog wennen aan dit niveau. 

Oldeboorn won met 0-8, maar de dubbele cijfers hadden met gemak 

gehaald kunnen worden. De doelpunten werden gemaakt door René van 

Kalsbeek(2x), Klaas Hartmans(2x), Anno Huisman(2x), Hotse Dekker en 

Age de Jong. Een week later op zondag 18 augustus wachtte een zwaardere 

tegenstander. Dit keer ging de reis naar St. Nicolaasga, waar vierdeklasser 

Renado de tegenstander was. Na een matige eerste helft en een 4-1 

achterstand, kwamen de Boarnsters in de tweede helft sterk terug tot 4-3. In 

de slotfase was men nog dichtbij de gelijkmaker, voordat Renado in de 

slotfase met een counter de eindstand op 5-3 bepaalde. Een nuttige 

oefenwedstrijd voor beide ploegen. De doelpunten van Oldeboorn kwamen 

op naam van René van Kalsbeek, Anno Huisman en Jorrit Zandberg.  

Zondag 25 augustus ging het bekerprogramma van start met een 

uitwedstrijd tegen vijfdeklasser De Sweach. Een goede krachtmeting voor 

Oldeboorn, omdat De Sweach al enige jaren bovenin mee draait in de vijfde 

klasse, iets wat dit seizoen ook van de Boarnsters mag worden verwacht. 

Zonder goed te voetballen won Oldeboorn redelijk eenvoudig met 0-3, door 

doelpunten van Age de Jong (2x) en Robert van Roeden. Donderdag 29  

augustus moesten de Boarnsters het in eigen huis opnemen tegen 

derdeklasser Stiens. Op papier de meest lastige tegenstander, maar in de 

praktijk bleek dat niet het geval. Oldeboorn nam alvast een voorproefje op 

de dorpsfeesten en veegde met goed veldspel de vloer aan met een wel erg 

matig voetballend Stiens. Op de 5-2 eindstand was dan ook niets af te 

dingen. Doelpuntenmakers waren Klaas Hartmans, Age de Jong, René van 

Kalsbeek en Robert van Roeden (2x). Helaas liet laatstgenoemde zich in de 

slotfase intimideren door zijn tegenstander en reageerde zijn frustraties 

teveel af. Ook de scheidsrechter werd naar eigen zeggen door hem 

uitgescholden en gaf uitblinker van Roeden de rode kaart, waardoor deze 3 

wedstrijden schorsing moet uitzitten. Om te beginnen in de laatste 

bekerwedstrijd (in de poulefase althans) in en tegen Bakkeveen op zondag 1 

september. De gondelvaart had hier en daar zijn sporen achter gelaten bij de 

Boarnsters selectie. Echter kreeg de begeleiding van Oldeboorn pas vlak 

voor aanvang van de wedstrijd van een tweetal spelers te horen dat ze 

eigenlijk door blessures niet in staat waren om te spelen. Hierdoor moest 

wisselspeler Arnold Hobma in het doel plaatsnemen. In de eerste vijf 



  

minuten van de wedstrijd was niet te merken dat de Boarnsters een zwaar 

weekend hadden gehad. Binnen 30 seconden tikte Douwe Hein Akkerman 

de bal in het doel na goed voorbereidend werk van Age de Jong, 0-1. Een 

paar minuten later bediende Age de Jong de meegelopen Hotse Dekker, die 

van afstand de doelman van Bakkeveen kansloos liet, 0-2. Hierna liet 

Oldeboorn de teugels zover vieren, dat Bakkeveen in een mum van tijd 

weer langszij kwam en tot de rust wisten de Boarnsters met veel pijn en 

moeite de 2-2 stand vast te houden. Vlak na rust kreeg Oldeboorn de kans 

om wederom op voorsprong te komen, toen Douwe Hein Akkerman werd 

neergehaald in het vijandige strafschopgebied. De aanvoerder van de 

Boarnsters schoot de toegekende penalty echter tegen de lat. Hierna raakte 

langzaam maar zeker de pijp leeg en liep Bakkeveen eenvoudig uit naar een 

4-2 zege. Het was voor de Boarnsters echter genoeg om de tweede ronde 

van het bekertoernooi te bereiken, omdat het doelsaldo beter was dan dat 

van Stiens. Toch een knappe prestatie in een redelijk zware poule. We zijn 

benieuwd wie de tegenstander wordt in de 2
e
 ronde. De oefenwedstrijd op 

dinsdag 3 september tegen Blue Boys 1 (zaterdag) werd afgelast i.v.m. de 

aanhoudende droogte. Zondag 8 september wacht de eerste 

competitiewedstrijd tegen het voor Oldeboorn onbekende AVV van 

Terschelling. Wietse Huisman 

Amerikanen schieten op bolide 
De Amerikaanse voetballers, die op Barbados een WK-

kwalificatiewedstrijd moesten spelen, moesten voor hun training 

uitwijken naar een veldje waarop de netten ontbraken. Ze kregen een 

inwoner van Barbados zover dat hij zijn auto achter het doel parkeerde. 

De bolide keerde vele schoten, liep wat deukjes op, maar de eigenaar had 

er zo veel plezier in dat hij het alarm inschakelde. Gevolg: bij elke treffer 

waanden de Amerikanen zich in een gokparadijs! 



  

Uit onze geschiedenis (54) 
Stijlvolle receptie van jubilerend Oldeboorn 22 april 1963 
“Oldeboorn is gedoemd te sterven”. Mensen die deze sombere voorspelling 

zijn toegedaan, hadden zaterdagmiddag deze receptie van onze veertigjarige 

voetbalvereniging moeten meemaken. Zij hadden beslist met hun ogen 

staan knipperen. Oldeboorn leeft, ons dorp heeft een verenigingsleven waar 

vele grote steden een voorbeeld aan kunnen nemen. Dit neemt natuurlijk 

niet weg, dat vele verenigingen – vaak met moeilijkheden te kampen 

hebben, vooral op financieel terrein. Daarbij komt nog de trek van vele 

jongeren naar de grote stad en – wat dus de v.v. Oldeboorn betreft – de 

concurrentie naar het betaalde voetbal. Maar onze voetbalvereniging bestaat 

nog. Door de jaren heen zijn er namelijk steeds mensen geweest, die als 

bestuurslid of in welke functie dan ook alles voor hun vereniging hebben 

willen doen. Ik wil dan ook vooral onze jongere leden opwekken het 

bestuur te steunen en het hunne er toe bij te dragen dat de dat de goede 

geest in ons dorp en in onze voetbalvereniging blijft. Dit zei 

zaterdagmiddag het erelid, de heer H. Nieuwland uit Oldeboorn, die op de 

receptie van de veertigjarige voetbalvereniging Oldeboorn in Hotel Goerres 

namens de gymnastiekvereniging Hercules een fraaie beker aanbood. Dat 

tal van mensen in de loop der jaren bijzonder veel voor het jubilerende 

Oldeboorn hebben gedaan werd op deze stijlvolle en druk bezochte receptie 

ook duidelijk. Namens de onderafdeling Friesland van de KNVB kwam de 

heer J.Kostelijk drie leden een onderscheiding aanbieden. De heer P. van 

der Feer, bijna veertig jaar sekretaris van Oldeboorn, mocht – als tweede in 

Friesland – de gouden speld in ontvangst nemen. De heren R.Mulder 

(jeugdwerk) en Jan Nieuwland (zorg voor materiaal en terrein) werden met 

de zilveren speld vereerd. De woorden van erkenning, die de heer Kostelijk 

aan Oldeboorn, het bestuur en de onderscheiden leden richtte, werden met 

een gul applaus onderstreept. Hoezeer het dorp Oldeboorn met de 

voetbalclub van deze naam meeleeft bleek wel uit de woorden van de heer 

N. Waringa namens Plaatselijk Belang, W. Piersma namens het 

Nutsdepartement Oldeboorn, de heer H. Hemminga van de ijsclub en uit het 

feit dat het muziekkorps “Lyts Concordia” kwam binnenmarcheren om 

enkele vrolijke nummers ten gehore te brengen. De heer J. Heida had bij de 

oud-leden aangeklopt om een geldelijke bijdrage voor het jubilerende 

Oldeboorn. Bijna 300 gulden werd bijeen gebracht. De oud-leden zullen 

hun club nooit vergeten, zo zei de heer Heida, vooral in de tweede 

wereldoorlog. Immers moest men werkelijk offers brengen om te kunnen 

voetballen. Wij fietsten zelfs naar Oosterwolde en Lemmer als wij moesten 

spelen. Ook de oprichters, van wie nog enkele op de receptie aanwezig 

waren en de ereleden hadden zich niet onbetuigd gelaten. De heer W. 



  

Piersma had een kleine inzameling gehouden en kon een bedrag van bijna 

250 gulden aan bieden. Burgemeester J. Anker van Utingeradeel vertelde 

van zijn prille voetbalervaringen en wees nog even op het belang van het 

amateurisme. Namens de Landelijke Bond van Amateurclubs bood de heer 

H.Leyenaar een vaantje aan, uit naam van de KNVB kwam de heer B. 

Beugel een bondsvlag brengen. Van de bijna onafzienbare list van sprekers 

noemen wij tenslotte nog de oud scheidsrechter, de heer H. van der Molen, 

die vele oude herinneringen ophaalde, dokter van Heel, die de receptie 

uitstekend leidde dankte alle sprekers en goede gevers. Des avonds was er 

een feestelijke bijeenkomst met cabaret en gistermorgen een wedstrijd 

tussen twee elftallen van oud-leden, een waardig besluit van deze geslaagde 

jubileumviering.    
 

Eindstand 1962-1963 4e klasse A 

01 Tijnje    18-33 44-5 

02 Dronrijp    18-25 35-12 

03 CAB    18-20 26-22 

04 WZS    18-17 35-31 

05 Blue Boys    18-16 27-32 

06 DTD    18-16 27-45 

07 de Sweach    18-14 27-38 

08 Trynwalden    18-14 19-27 

09 Warga    18-13 25-38 

10 Oldeboorn    18-12 18-32 

 
 

 

 

Aan de Commandant 146 Int. Werktr. Cie Ermelo 

Geachte heer. 

Bij dezen willen wij ons gaarne richten met een verzoek. Dit verzoek betreft 

de dpl. Soldaat Jeeninga A. lg.nr. 421016176 van de 11
e
 Lac.Int. Bedoelde 

soldaat is een van onze beste voetballers uit de club en daar onze club 

bedreigd wordt met degradatie uit de vierde klas en heel erg sukkelt aan 

ziekte van spelers, zouden wij u willen verzoeken bedoelde soldaat zondag 

28 april en of dinsdag 30 april zo lang vrij te geven, dat hij met ons in 

Oldeboorn (Fr.) mee kan voetballen. Wij hopen, dat U zich de 

moeilijkheden van een kleine vereniging kunt indenken en dat U ons 

terwille wilt zijn.  

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt. 

Hoogachtend, 

v.v. Oldeboorn 

w.g. H.G. Piersma 

 

Ate Jeeninga speelde op 28 april tegen CAB (2-0 verlies) niet mee. Op 30 

april staat hij wel in de basis, tegen Blue Boys wordt het 2-2. (Redactie) 



  

Wedstrijdprogramma 
 

Zaterdag 14 september 

I.O.C. B1 – Scharnegoutum B1  14.00 

SJO WTTC C2 – Oldeboorn C1  10.30 

Oldeboorn D1 – Leeuwarder Zw. D4 09.45 

Oldeboorn E1 – Read Swart E3  10.00 

Oldeboorn F1 – Oeverzwaluwen F2 09.00 

 

Zondag 15 september 

Blauwhuis 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Tijnje 3   12.00 

Akkrum 3 – Oldboorn 3  10.00 

Oldeboorn 4 – Nieuweschoot 5  10.30 

 

Zaterdag 21 september 

Heerenv. Boys C5 – Oldeboorn C1 10.35 

Oldeboorn D1 – Heerenveen D7 09.45 

Akkrum E5 – Oldeboorn E1  09.00 

TOP`63 F1 – Oldeboorn F1  10.00 

 

Zondag 22 september 

RES 1 – Oldeboorn 1   14.30 

Oldeboorn 2 – Jubbega 4  12.00 

Heerenveen 5 – Oldeboorn 3  10.00 

Oldeboorn 4 – Akkrum 4  10.30 

 

Zaterdag 28 september 

I.O.C. B1 – LSC B4   14.00 

Oldeboorn C1 is vrij 

Akkrum D3 – Oldeboorn D1  09.00 

Oldeboorn E1 – Jubbega E3  10.00 

IJVC F2 – Oldeboorn F1  09.00 

 

Zondag 29 september 

Oldeboorn 1 – Langweer 1   14.00 

ONB 4 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – Thor 3   10.00 

Joure 6 – Oldeboorn 4   10.30 

 



  

Piet v/d Feer Bokaal 
Age de Jong Eerste 3 

Robert van Roeden Eerste 3 

Douwe Hein Akkerman Eerste 1 

Hotse Dekker Eerste 1 

Klaas Hartmans  Eerste 1 

René van Kalsbeek Eerste 1 

 

"Trainen, klootzak" 

Ook bij de amateurs is het begrip voetbalhumor bekend. Kenneth 

Goudmijn, tegenwoordig uitkomend voor AZ, werd daarvan bij het 

Hoornse Hollandia de dupe. 

Op een gure winterse avond had Goudmijn geen trek om te trainen. 

"Gaan jullie maar lekker de kou en de sneeuw in, jongens," voegde 

de aanvaller zijn medespelers toe. "Ik laat me lekker een uurtje 

verzorgen en masseren." Zo gezegd, zo gedaan. 

Tegen het einde van de training liep Goudmijn even naar buiten. 

"De jongens waren net klaar en liepen mij tegemoet. Ik raakte in 

gesprek met Dick Knijn, onze aanvoerder, maar zag ineens uit mijn 

ooghoeken dat mijn auto er niet meer stond. Mijn auto is gejat, riep 

ik. Nee joh, ben je gek, dat kan toch niet? Zei Dick meteen. 

Wij nog even zoeken of ik hem misschien toch op een andere plaats 

had neergezet, maar niks. De auto was weg. Ik doodziek de politie 

gebeld. Ik moest naar het bureau komen om officieel aangifte te 

doen. Moest ik nog een taxi bellen. Kom ik buiten Cees Glas, de 

trainer, tegen. Zegt hij: "Ik heb je auto gezien, achterin de hoek bij 

het trainingsveld." 

Wat denk je? Hadden die jongens met zijn allen mijn auto aan de 

voorkant opgetild en op de achterbanden weggesleept. Die glipten 

over de sneeuw gemakkelijk door. In de sneeuw op de voorruit 

hadden ze geschreven: Trainen, klootzak. 

Ik hou van een geintje en sta vaak voorop als er rottigheid 

uitgehaald wordt, maar hier was ik echt doodziek van."  

 



  

 

Ajax kleurplaat 



   



  

 



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


