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Jaargang 54 nummer 2 

Van der Lem tegen de reclameborden 

 

Wim Suurbier is iemand die immer voor zijn vrienden opkomt. Vraag het maar 
aan Ajax' hulptrainer Bobby Haarms. Gerard van der Lem, de huidige AZ-trainer, 

zei ooit als linksbuiten van FC Amsterdam iets rots over Bobby Haarms. 
 

Suurbier schoot meteen het aimabele Manusje van alles bij Ajax aan. "Luister 
Bobby, toevallig speel ik zondag tegen die Van der Lem, ik knal er wel effe een 

wraakactie uit." 
 

Tien minuten voor tijd sloeg Suurbier toe. Wháááám. Van der Lem tegen de 
reclameborden gekwakt. Toen de dader grijnzend het veld afliep, fluisterde hij 

Bobby in het oor: "Je dacht toch zeker niet dat ik je was vergeten, hè?" 



  

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 
Europees gezien doen we in Nederland al enkele jaren niet meer mee. De 

uitslagen vorige week (op AZ na…) waren weer eens overduidelijk. We 

zijn een opleidingsland geworden, waarvan de ons omringende landen 

(Duitsland/Engeland, en uiteraard Italië, Spanje en Turkije etc.) uiteindelijk 

gaan profiteren. Ajax  en PSV o.a. kiezen noodgedwongen voor de jeugd, 

en daar is uiteraard niks mis mee. We mogen echter de komende jaren 

internationaal niet teveel verwachten van onze clubs, en ik ben ook een 

beetje bang dat “Oranje” volgend jaar niet veel te zoeken heeft in 

Brasil…..Tenzij “Koning Louis” ons wederom verrast met z’n 

“selectiebeleid”….en gaan we toch in Brasil massaal “JUICHEN”…..!!!! 

Nog een tip voor onze Louistje….Er lopen in Europa nog wel een paar 

Nederlandse spelers rond die wekelijks op een hoog niveau spelen, en die 

ons misschien echt kunnen laten JUICHEN volgend jaar….Vanwaar dit 

relaas denk je nu misschien, maar ik vraag mij af of ons cluppie inmiddels 

ook een opleidingsinstituut is geworden. Het jonge grut speelt inmiddels in 

het 1
e
 en 2

e
 elftal heb ik begrepen, en daar mogen we misschien het 

komende seizoen ook nog niet teveel van verwachten. Onze B-junioren zijn 

noodgedwongen gefuseerd met Irnsum.  A-junioren zijn er al jaren niet 

meer. De tijd dat we beschikten over meerdere F-, en E-teams ligt ook al 

ver achter ons……Kortom, ook bij ons cluppie kunnen en mogen de 

verwachtingen dus niet te hoog zijn. Het is ook hier een kwestie van roeien 

met de riemen die je hebt.  Dus zou de kans kunnen bestaan dat er op korte 

termijn niet direct resultaten worden geboekt, maar dat het voordeel wel is 

dat de vele jonge spelers vaak aan de bak moeten en zo wel hun 



  

speelminuten krijgen, waardoor ze alleen maar beter en sterker worden, 

hetgeen uiteindelijk gaat resulteren in mooie dingen….Mind my 

words…Wat ook mooi is geworden, is het Sportcomplex Oldeboorn. Ons 

sportcomplex heeft een fantastische metamorfose ondergaan, dus wat dat 

betreft is ons cluppie alvast klaar voor de mooie dingen die komen gaan!!! 

Dan nu over tot de orde van de dag. Oldeboorn 1 ging de 2
e
 wedstrijd nog 

hard onderuit in Blauwhuis (4-1), maar afgelopen zondag was daar dan de 

eerste overwinning in de competitie. Toch wel enigszins verrassend wist 

men in Bolsward RES op een 0-2 nederlaag te trakteren. Komende zondag 

moet men hier een vervolg aan geven in de thuiswedstrijd tegen Langweer 

(is volgens Riemer niet een bijzondere ploeg, dus dat moet lukken). Op 

zondag 6 oktober kunnen we bijna spreken van een derby, want dan gaat de 

reis via “Ebbelaar” naar Aengwirden. Ook daar verwacht ik toch wel een 

positief resultaat. Door deze resultaten kan men een reuzensprong maken, 

of ben ik nu toch iets te positief? Oldeboorn 2 heeft de smaak van een 

overwinning nog niet mogen proeven. Afgelopen zondag was Jubbega 4 net 

iets te sterk met 3-5. Komende zondag naar Drachten (ONB 4), en ik ben 

bang dat het toch weer een lastige wedstrijd wordt. Dan een week later de 

punten thuis maar pakken tegen Thor. Oldeboorn 3 heeft t.o.v. vorig 

seizoen ook nog niet kunnen overtuigen (het 4
e
 heeft toch wel een paar 

spelers uit het 3
e
 “gekocht”?). De eerste wedstrijd ging bij onze buren in 

Akkrum met 4-1 verloren, terwijl zondag in Heerenveen het eerste puntje 

werd gepakt (4-4). Zondag thuis tegen Thor zet ik in op een gelijkspel en 

een week later ga ik voor een overwinning in en bij Aengwirden. 

Oldeboorn 4  ging wel uitstekend van start. In doelpuntrijke duels werden 

resp. Nieuweschoot 5 (5-4) en Akkrum4 (4-3) opzij gezet. Voor de neutrale 

toeschouwers (als die er al waren…) lijkt het mij dat dit aantrekkelijke 

wedstrijden zijn geweest. Komende zondag gaan ze naar Joure 6, en daar 

verwacht ik een uitslag van 5-6 (of zoiets…). Een week later kan men dan 

wel gaan paintballen, want dan is het 4
e
 vrij. IOC B1 (onze jongens uit 

Jirnsum en Aldeboarn) hebben een prima start van de competitie. De eerste 

wedstrijd werd het nog 2-2 tegen Scharnegoutum, maar afgelopen zaterdag 

kreeg CVVO B3 met 2-5 klop.  Komende zaterdag thuis tegen LSC B4 

weer een klinkende overwinning en een week later naar Sneek om daar de 

puntjes te pakken bij SWZ B3. Oldeboorn C1 kent een wel heel 

merkwaardige start van de competitie. De eerste wedstrijd in en tegen SJO 

WTTC C2 met 10-0 verliezen, om een week later in en tegen Heerenveense 

Boys met 0-7 te winnen. Het kan verkeren zoals Bredero vroeger al 

zei…..Zaterdag mogen jullie even uitrusten van deze zware wedstrijden, om 

dan een week later weer toe te slaan in en tegen SJO RVC C3. Oldeboorn 

D1 gaat wel heel voortvarend van start met 2 klinkende overwinningen. 

Tegen Leeuwarder Zwaluwen D4 werd het maar liefst 14-1!!! Afgelopen 



  

zaterdag werd ook Heerenveen D7 met een 5-3 nederlaag huiswaarts 

gestuurd. Men lijkt dan ook helemaal klaar voor de derby van zaterdag a.s. 

om 9.00 u. in Akkrum. De verwachtingen zijn hooggespannen. Een week 

later mag men thuis tegen de nieuwbakken combinatie Leovardia D3 (Rood 

Geel/Leeuwarden) een vervolg geven aan de succesreeks. Oldeboorn E1 

heeft ook zo’n merkwaardige start. Verliezen van Read Swart (maar net met 

1-14…) en een week later in Akkrum met 3-4 winnen, en zeg nou 

zelf…wat smaakt het lekkerst???? Zaterdag komt Jubbega E3 op bezoek en 

een week later gaan ze naar sc Joure E9. Er zullen wat puntjes gesprokkeld 

worden….Oldeboorn F1 doet eigenlijk niet veel onder voor onze E-

tjes…De eerste wedstrijd werd nog gelijk gespeeld tegen Oeverzwaluwen 

F2 (2-2), maar afgelopen zaterdag was TOP ’63 F1 met 15-0 net iets te 

sterk. Kop op, en zaterdag in IJlst gelijk de boel weer even op scherp zetten 

tegen IJVC F2 en een week later thuis tegen Workum F5 dit kunststukje 

nog ’s herhalen, en jullie doen weer volop mee !!!!! Zo, dit was dan weer 

een mengelmoes aan resultaten, en dat is nu juist wat het voetbal zo leuk 

maakt volgens mij, want let wel; “Elke fout begint waar ie hoort te 

beginnen”…… Piet 

 

Uit onze geschiedenis (55) 
Oldeboorn 2 – Houtigehage 3 

Ja, wat gaat het allemaal vlug hè. Volgend 

jaar is Piet-Gijs wel brugpieper. 

Brugpieper? Wat is dat? Dat is hetzelfde 

als brugmug. 0ooooh, ja, natuurlijk, Kick 

Stockhuysen. Dat zijn bijnamen van 

kinderen die in het tweede voetballen. En 

de kinderen uit het eerste menen dan te moeten roepen:  voetbaltas, waar ga 

je met de brugmug naar toe?  Dat komt omdat de brugpiepers altijd met de 

grootste tassen rond sjouwen. Dat vinden ze mooi weet je wel!!!! Het moet 

heel wat lijken maar prestaties, ho maar!!!!! We zullen straks wat anders 

moeten bedenken om het Boarnster kijkersvolk te vermaken. Nog een paar 

wedstrijden verliezen en het publiek gaat liever genieten van het alom 

bekende strijkijzer-zeilen op het Snekermeer, of teiltje varen op de bosbaan 

dan wel misschien Jerry-can dobberen in de  haven van Harlingen c.q 

honderd meter keukendeur -surfen op het Tjeukermeer. Een ander 

evenement n.l. het zeehobbelpaard-racen met buitenboordmotor lijkt me 

wat te ver gezocht maar dan is er altijd nog het Akkrummer kampioenschap 

kleiduiven melken, dat is tenminste naast de deur nietwaar?? Pero ahora, de 

wedstrijd. Deze werd jammerlijk verloren zoals u op heeft kunnen merken 



  

uit het bovenstaande. Nadat Popye ons op een voorsprong bracht werd het 

kennelijk wel goed gevonden. We kwamen dan wel lullig op gelijke hoogte 

maar de tweede tegengoal was werkelijk helemaal uitgespeeld. Weer geen 

twee punten dus. Als dit zo door gaat ga ik net als Wander ook maar iets 

anders doen. De eerste aanbieding voor een Belgische sport is al binnen n.l. 

het internationaal Spawater skikampioenschap. Volgende week kunt U naar 

genoegen genieten van één van de bovengenoemde sporten want de 

brugpiepers zijn dan namelijk vrij. Of u zou deze mop eens kunnen lezen. 

Deze gaat over een Belg die eindexamen doet voor 

helikopterpiloot. 

Examinator: weet ge waartoe de wentelwieken dienen? 

Belg: Allay natuurlijk, ah wel, die zijn voor de 

airconditioning. 

Examinator: Ge zijt gezakt vanwege het verstrekken van 

een onzinnig antwoord.  Oh, ja, zegt de Belg, dan zal ik 

de wieken eens stil zetten, dan zult ge zien hoe warm ge 

het krijgt. 

Opstelling: 

                                     Wander Veenstra (k) 

Halbe Stoker             Sieger Rinsma            Ate van der Laan 

Tinus Rodenburg        Berend Hoekstra          Siemen Teunissen 

Ate Oosterhof   Harm Oosterbaan   Marcel Veerman     Wiepie Zandberg    

Reserves: Jan van der Woude, Henk Vink en Jelle Otter 

Leider: Eddy Vink 

 

Eindstand1982-1983 1e klasse 

01Bakhuizen 22-33 52-24 

02Terschelling 22-27 35-23 

03 Mildam 22-27 38-33 

04 Langezw. 22-24 24-24 

05Warga 22-22 31-32 

06Blauwhuis 22-21 40-29 

07Zandhuizen 22-21 39-33 

08HDT  22-21 19-25 

09Surhuisterv. 22-19 29-34 

10Haulerwijk 22-19 21-33 

11Oldeboorn 22-15 29-47 

12Tijnje 22-15 22-42 

 

Eindstand 1982-1983 2
e
 klasse D 

01Renado 2   22-41 70-15 

02Irnsum 2   22-38 72-34 

03Houtigeh. 3    22-28 55-40 

04Bakkeveen 2   22-26 41-36 

05Akkrum 2   22-21 54-55 

06Drachten 4   22-21 41-43 

07Surhuisterv.3  22-19 26-47 

08GAVC 3   21-15 37-59 

09Harkema 3   22-15 45-53 

10ODV 2   22-15 35-44 

11Tijnje 2   22-15 36-58 

12Oldeboorn    21-11 29-52  

 



  

Wedstrijdverslagen 
Valse start voor Oldeboorn op Terschelling 

Na een redelijk succesvolle voorbereiding, waarin de Boarnsters zich weer 

eens wisten te plaatsen voor de tweede ronde in het bekertoernooi, moest 

Oldeboorn het op zondag 8 september opnemen tegen AVV. Eigenlijk zou 

Oldeboorn deze wedstrijd thuis spelen, maar door de droogte heeft de 

gemeente Boarnsterhim de sportvelden tijdelijk gesloten. Daarom werd in 

onderling overleg besloten om de wedstrijd op Terschelling te laten spelen, 

waar het veld van AVV er uitstekend bij lag. Oldeboorn kon deze wedstrijd 

niet beschikken over Robert van Roeden (geschorst) en Age de Jong 

(geblesseerd). En al vroeg in de wedstrijd kregen de Boarnsters nog een 

tegenvaller te verwerken, toen Klaas Hartmans met een vervelende 

liesblessure  het veld moest verlaten. Hij werd vervangen door Henk de 

Jong. Oldeboorn speelde in de beginfase niet geweldig, maar was voorin 

toch een aantal keren zeer gevaarlijk. Met name René van Kalsbeek was 

moeilijk af te stoppen door de verdedigers van AVV. Tot twee keer toe 

werd de doorgebroken van Kalsbeek op grove wijze onderuit geschoffeld 

door de linksback van AVV. Beide keren leverde het de Boarnsters slechts 

een vrije trap op en kreeg de desbetreffende speler niet eens een kaart, waar 

rood op zijn plaats was geweest. Ook een overtreding op Anno Huisman, 

van achteren zonder intentie de bal te spelen, werd door scheidsrechter Bok 

niet bestraft met een (rode) kaart. Desondanks kreeg Oldeboorn legio 

kansen om op voorsprong te komen. Douwe Hein Akkerman (2x), Anno 

Huisman, René van Kalsbeek en Hotse Dekker kregen goede 

scoringskansen, maar onzorgvuldigheid, de lat of de doelman van AVV 

stonden steeds een treffer in de weg. AVV stelde hier niet veel tegenover, 

maar kreeg halverwege de eerste helft een vrije trap te nemen op zo’n 25 

meter van het doel van Oldeboorn. De bal werd in de korte hoek geschoten 

en doelman Dennis Faber verkeek zich volledig op de bal, zodat de 

Boarnsters plotseling tegen een 1-0 achterstand aankeken. Even later moest 

Faber zich ook geblesseerd laten vervangen, omdat hij ongelukkig op zijn 

hand terecht kwam. Stefan Oosterbaan kwam voor hem in het veld. Tot de 

rust veranderde er niets meer in de stand. Na de thee moest Oldeboorn de 

wedstrijd zien om te buigen en zag de kansen daartoe stijgen toen de 

linksback van AVV na de zoveelste overtreding alsnog met een rode kaart  

van het veld werd gestuurd, dit keer was Robin Faber het slachtoffer. Echter 

speelden de Boarnsters de tweede helft nog slechter dan in de eerste helft en 

ook zonder overtuiging. Een misverstand tussen Stefan Oosterbaan en Jorrit 

Zandberg bij een doeltrap voor Oldeboorn was wat dat betreft tekenend. 

Oosterbaan speelde Zandberg aan, maar deze had daar geen rekening mee 

gehouden, waardoor de bal een prooi werd voor de spits van AVV, die de 



  

bal ineens in het doel wist te schieten, 2-0. Niet veel later kwam AVV met 

tien man zelfs op 3-0. Een schot van een AVV’er vanaf de rand van de 

zestien werd keihard tegen de arm van Wietse Huisman aangeschoten. 

Scheidsrechter Bok beoordeelde dit als opzettelijk hands en gaf een 

strafschop aan AVV. Deze werd onberispelijk ingeschoten, 3-0. Oldeboorn 

stroopte de mouwen toch weer op en perste er nog een slotoffensief uit en 

kwam nog dichtbij een gelijkspel. Dat kwam vooral door het goede spel van 

invaller Ringo Crone, die onbevangen en vol zelfvertrouwen speelde en 

uitblinker werd aan Boarnster zijde.  Eerst kreeg Oldeboorn een strafschop 

na een overtreding op René van Kalsbeek, welke door hem zelf werd benut, 

3-1. Even later gaf Anno Huisman het laatste zetje tegen de bal na een 

scrimmage voor het doel van AVV, 3-2. In de slotfase kreeg een verdediger 

van AVV een tweede gele kaart en speelde de Boarnsters tegen 9 man. Het 

leverde nog één grote kans op maar Hotse Dekker wist met een voorzet 

Douwe Hein Akkerman net niet te bereiken, zodat Oldeboorn met een 

nederlaag huiswaarts keerde. De Boarnsters deden zichzelf te kort door de 

vele kansen niet af te maken en 2 dikke blunders achterin, maar moeten ook 

beter leren omgaan met het voetbal in de 5
e
 klasse. Er zullen dit seizoen 

meer tegenstanders spelen zoals AVV, waarbij een gebrek aan kwaliteit 

gecompenseerd wordt met keihard werken en soms de grens van het 

toelaatbare duidelijk wordt opgezocht. Als je daar niet goed tegen 

gewapend bent, dan loop je tegen dit soort nederlagen aan. Hopelijk heeft 

Oldeboorn hiervan geleerd en kan de ploeg zich revancheren  in de 

uitwedstrijd tegen Blauwhuis. Wietse Huisman 

 

Aldeboarn opnieuw zonder punten!! 

Na het teleurstellende verlies van vorige week tegen AVV, moesten de 

mannen van trainer Piet De Winter het tegen blauwhuis weer rechtzetten. 

Aldeboarn moest deze wedstrijd 5 basisspelers missen. De omstandigheden 

waren prima en Aldeboarn leek gebrand om de punten mee naar huis te 

nemen. Dit gebeurde echter niet! Scheidsrechter Holtrop vloot om 14.00 

uur af voor het begin van de wedstrijd. Aldeboarn probeerde in het begin 

druk te zetten om zo dicht bij hun doel te gaan voetballen. Dit slaagde niet, 

de spelers van Aldeboarn waren niet scherp genoeg, het ontbrak aan passie. 

Bij elke onderschepping zocht blauwhuis snel de lange bal om zo hun snelle 

spitsen te bereiken. Dit resulteerde ook al snel in 1-0 voorsprong voor 

blauwhuis. Niet goed terugverdedigen leidde tot dit doelpunt. De speler 

gooide de bal achter de verdediging van Aldeboarn en de speler rondde 

beheerst af. Aldeboarn was slordig in de passing en de tweede bal was vaak 



  

voor Blauwhuis. Blauwhuis kreeg een corner, deze werd goed ingedraaid, 

Stefan redde nog knap maar in tweede instantie schoot de speler van 

Blauwhuis de bal hard in het dak van het doel. Aldeboarn zette hier weinig 

tegenover, een kopbal van Douwe hein Akkerman werd goed gepakt door 

de keeper en Rene schoot keihard in het zijnet. De schoten van afstand 

mistten de precisie tot een doelpunt. Blauwhuis bleef knokken, dit werd 

beloond met de 3-0. Aldeboarn raakte gefrustreerd en Robin Faber pakte 

een gele kaart. Voor rust kwam Blauwhuis zelfs op 4-0 een lange bal achter 

de verdediging en de speler faalde niet in de 1 op 1 met Stefan. In de rust 

sprak Piet de Winter zijn terechte ongenoegen uit. Wietse Huisman schoof 

een linie door en achterin werd er 1 op 1 gespeeld. Een heel ander 

Aldeboarn in tweede helft,er werd met passie gevoetbald en de druk op het 

doel van Blauwhuis nam toe. Dit resulteerde in de 4-1, Anno Huisman gaf 

prima voor en Douwe Hein Akkerman kopte via de speler van Blauwhuis 

binnen. Aldeboarn ging door. Vrije trappen van Anno en Douwe hein 

werden goed gepakt door de keeper. Aldeboarn had meer uit de vrije 

trappen moeten halen want, er waren ook een paar veel te zwak geschoten. 

Het ontbrak bij Aldeboarn in de eindpass en dat beetje geluk wat je soms 

ook nodig hebt om een doelpunt te maken. Arnold Hobma kwam voor 

Ringo Krohne in de ploeg en Hotse Dekker werd vervangen door Arnold 

Oosterbaan. Aldeboarn kwam niet meer tot scoren en kon de verdediging 

van Blauwhuis niet breken. Al met al een prima tweede helft maar, een 

eerste helft om je dood te schamen. Volgende week staat RES op het 

programma en zal er met meer strijd en passie gevoetbald moeten worden, 

vanaf de eerste minuut. Groet Douwe Hein Akkerman 

 

Oldeboorn 2 – Jubbega 4  22 september 2013 
Dag fanatieke lezers van dit prachtige blad! 

Het moment was afgelopen zondag 22 september dan eindelijk daar. Rond 

kwart over 12 was de aftrap van de eerste wedstrijd van het seizoen van 

Boarn 2 een feit. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen was begonnen. 

Voor de wedstrijd hadden we een beste PPT
1
 gehad. Onze kersverse nieuwe 

coach had het tactische plan tot in de puntjes uitgedokterd. Met een 

klassieke 4-2-3-1 opstelling werd er ten strijde getrokken. Tegenstander van 

de middag was Jubbega 4. En je weet dat als je tegen Jubbega moet, dan 

                                                 
1
 Pruiks Pep Talk 



  

moet je met het mes tussen de tanden spelen. Dit lieten de mannen van 

Boarn 2 een beetje na tijdens het eerste kwartier. Jubbega was de betere 

ploeg. En je kon duidelijk merken dat er spelers van Boarn waren die niet 

helemaal bij de les waren geweest tijdens de PPT. Al gauw maakte Jubbega 

dan ook de 0-1. De spits van Jubbega mocht vrij doorlopen op interim 

keepert Nick Bangma, ondanks het vlagsignaal voor buitenspel. 

Bliksteenders! Er moest wat gebeuren bij Boarn. Kreten als “de kop er bij”, 

“kom op jonges
2
 no wij wer”  en “we binne absoluut net minder” werden 

uit de kast getrokken en hopla:  de mannen van Boarn 2 hadden heel snel 

een antwoord. Na een slechte uittrap van de doelman van Jubbega kon 

Arnold Oosterbaan de bal in een leeg goal schieten. Hij deed dit overigens 

op zeer fraaie wijze. Na de 1-1 werd Boarn 2 de bovenliggende partij. De 

PPT begon te bezinken bij de mannen, en de orders van de coach werden nu 

dan eindelijk echt doorgevoerd. Helaas had Pruik geen rekening gehouden 

met het feit dat Jubbega een laffe counterploeg was. Daardoor waren ze 

levensgevaarlijk in de omschakeling, en konden ze ook de 1-2 maken. 

Enkele minuten later ging één van de ondergetekenden dramatisch in de 

fout waardoor Jubbega ook nog de 1-3 kon maken. Gelukkig liet Boarn 

twee de kopjes niet hangen en al snel werd de aansluitingstreffer gemaakt. 

Na een grove charge op Dennis Faber werd er terecht een penalty 

toegekend aan Boarn. Arnold Oosterbaan bleef koel en schoot de bal goed 

binnen. 2-3. En toen was alles weer mogelijk. Echter was daar de nummer 

12 van Jubbega die roet in het eten gooide. Hij kwam van heinde en verre 

gedraafd maar slaagde er toch in te scoren. Gelukkig maakte Ringo nog 

voor de eerste helft eindigde de 3-4 door keurig in de verre hoek te schieten. 

De thee in de rust smaakte er ondanks de achterstand niet minder om en het 

enthousiasme over het vertoonde spel voerde de boventoon.  

De tweede helft ging van start en er werd goed gevoetbald. PPT deel 2 was 

dan ook absoluut niet minder dan PPT deel 1. Het was duidelijk dat Boarn 2 

op zoek was naar de 4-4. En die kwam er uiteindelijk ook, helaas werd dit 

doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Of het dan wel of niet buitenspel 

was daar waren de meningen over verdeeld. Laten we het er op houden dat 

de grensrechter geen professionele, afgetrainde, en supersnelle vlaggenist 

was maar een kalende, geroutineerde en ietwat dikke spits van Jubbega 4. 

Hoewel er nog steeds aardig werd gevoetbald gingen langzaamaan de 

tankjes leeg bij de spelers van Boarn 2. De meesten hadden de put er uit en 

waren aardig achter de puist somtijden. Jubbega profiteerde van wat 

onoplettendheid bij Boarn en zorgde voor de eindstand van die dag: 3-5. 

                                                 
2
 Wereldberoemde uitspraak van dhr. M. Kleefstra, die over menig voetbalveld 

geklonken heeft.  



  

Jammer van het verlies maar het vertoonde spel was meer dan prima 

vandaag en als dit wordt vastgehouden volgen de punten vanzelf. 

Dan nog even iets anders. Vorig jaar werd vol goede moed het beoordelen 

van het gehaktbaltsje nieuw leven in geblazen. Helaas is het Gouden Baltsje 

nooit uitgereikt doordat deze traditie maar een half seizoen heeft geduurd. 

Nu de commissie weer compleet is wordt nu weer elke week het 

gehaktbaltsje beoordeeld. Om te beginnen eerst onze eigen BB
3
. Eigenlijk is 

het niet eens nodig om onze eigen bal te beoordelen. Deze komt standaard 

zeer positief door de test. Het baltsje is goed van smaak, valt niet uit elkaar 

bij de eerste hap (dat gebeurde wel bij onze Akkrumer buren) en kan 

genuttigd worden met de enige echte Oliehoorn curry. “Wat ons betreft dus 

een dikke 8 en daarmee direct een van de kanshebbers voor het Gouden 

Baltsje” aldus dhr. Tjoelker en dhr. van der Bij.  Volgende week wordt het 

baltsje van ODV getest. Wordt ongetwijfeld vervolgd.  

Groeten van Arjen en Bammus 

 
3
 Boarnster Bal 

 

                                                 
 



  

 

3e Elftal 

4e Elftal 

B-junioren 

C-junioren 
 



  

 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn D1 – Leeuwarder Zwaluwen D4 

We hebben de eerste wedstrijd gewonnen met 14-1. We hebben 

zo dik gewonnen dat ik niet eens meer weet wie de doelpunten 

hebben gemaakt. We moesten tegen Leeuwarden Zwaluwen. Het 

regende maar dat maakt niks uit. Jisk Oosterbaan. 

 

Oldeboorn E1 – Read Swart E3 

Dit was onze eerste wedstrijd na de vakantie. We speelden thuis en het 

heeft veel geregend. We moesten tegen Rood-Zwart en toen  hadden we dik 

verloren. Want we verloren met 14-1. Ridzert stond de eerste helft op keep 

en Dani stond de tweede helft op keep. Levi heeft toch nog eentje voor ons 

gescoord gelukkig. Groeten Jentje Brandsma 

 



  

 

Akkrum – Oldeboorn E 1 
We moesten tegen akkrum. 

De eerste  helft ging het niet zo goed .  

Maar de eerste gool was van jentsje. 

En daar na kregen we 3 tegen. 

En toen was het pause . 

En de tweede helft skoorde jentsje weer. 

En een paar mienuuten laater maakte ik de gelijk maaker en op  het laatst 

skoorde tiemen de winst. 

Verslag van Ridzert Teunissen 
 

Oldeboorn F1 – Oeverzwaluwen F2 
Ik stond de eerste  helft op keep. 

Ik heb twee balen doorgelaten.  

De tweede helft ging het goed. 

Hessel en Sjoerd scoorden in de tweede helft. 

En het eindresultaat is 2-2. 

Groetjes van Daniëlle van der Meulen 

 

TOP`63 F1 – Oldeboorn F1 
Zaterdag 21 september moesten we naar Oppenhuizen .   

10 uur gingen we voetballen 

  en de eerste helft  stond Aniek op kiep . 

En Oppenhuizen had de eerste helft aftrap . 

We begonnen  vol goede moed maar Oppenhuizen bleek iets sterker . 

Ondanks  coachs Mariska en luide aanmoediging    van enige 

ouders  scoorde de tegenpartij 8 keer . 

In de tweede helft stond ik op kiep maar weer was de tegenpartij sterker en 

scoorde 7 keer . 

Na zeer goed verdedigings werk van aldeboarn werd het een kleine 

nederlaag  15   0. 

Des ondanks was het leuk en hadden we veel lol . 

Jorn Brouwer . 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Maarten de Jong, oud profvoetballer van sc Heerenveen, fc Groningen, 

Jong Oranje (2006-2007) Europees kampioen en UEFA trainer, heeft een 

andere positie in het veld ingenomen. 

HIJ GEEFT U DE VOORZET EN U MAG DEZE INKOPPEN 
Het nieuwe voetbalseizoen is net weer begonnen, maar de vraag 

blijft?  gaan we deze winter nog activiteiten doen met onze selectie`s. 

MDJ-soccertrips-trainingen kan wellicht wat voor u gaan betekenen. We 

organiseren trainingskampen in binnen en buitenland voor uw selectie 

teams, maar ook voor uw jeugdteams kunnen we een leuke programma 

aanbieden, wat dacht u van een trip naar Barcelona! Met uw selectie naar 

Spanje: Of u nu een professioneel of een amateur team bent, het maakt ons 

niet uit. Een goed trainingskamp begint natuurlijk 

met goede trainingsfaciliteiten en die bieden wij u. Wij hebben een aantal 

mooie locaties  in Zuid-Europa voor u geselecteerd waar u zelf de keus 

heeft uit basic of luxe. We hebben rekening gehouden met ligging, 

ontspanningsmogelijkheden en mogelijkheden tot excursies. Wordt uw 

trainingskamp bekostigd door de sponsors en gaan deze mee, dan maken 

wij voor deze mensen graag een schaduwprogramma met diverse 

activiteiten zoals een golftoernooi, een boottocht, een bezoek aan een 

bodega, een excursie door de streek, een bezoek aan een stad of een stadion 

in de buurt of een sportief event. 

Enkele voorbeelden: is wel afhankelijk van, groepsgrootte en 

vliegtarieven die op dat moment gelden. 

Calella 4 dagen en 3 nachten vanaf 399,= euro all inclusief 
Salou 5 dagen en 4 nachten vanaf 479,= euro all inclusief 
Valencia 5 dagen en 4 nachten vanaf 499,= vol pensioen 
Jeugdteams en internationale toernooien: Speciaal voor jeugd 

voetbalteams hebben wij in het voorjaar fantastische mogelijkheden voor 

een 6-daagse trainingstrip/busreis of internationaal toernooi naar Barcelona 

als afsluiting van het seizoen, all inclusive in een 3-sterren hotel en een 

bezoek aan stadion Nou Camp van FC Barcelona . Voorwaarde is dat u 

een volle bus afneemt = minimaal 50 personen en ouders mogen natuurlijk 

mee.  

Voor meer informatie: over onze activiteiten kijk op  http://junior-

toptalent.jouwweb.nl 

 Of stuur een email naar: mdj.soccertrips@hotmail.com 

 Met vriendelijke groet, 

 Maarten de Jong +31 653 768 561 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3GlraCrwh88#!
http://junior-toptalent.jouwweb.nl/
http://junior-toptalent.jouwweb.nl/
mailto:mdj.soccertrips@hotmail.com


  

 

Piet van der Feer Bokaal 
Age de Jong Eerste 4 

Robert van Roeden Eerste 4 

Pieter Poepjes Vierde 4 

Johannes Nijdam Derde 3 

Douwe Hein Akkerman Eerste 2 

Arnold Oosterbaan Tweede 2 

Robert van Steinvoorn Vierde 2 

Hotse Dekker Eerste 1 

Klaas Hartmans  Eerste 1 

René van Kalsbeek Eerste 1 

Ringo Crone Tweede 1 

Siep Bangma Derde 1 

Jan Wybren Boschma Derde 1 

Patrick Antonissen Vierde 1 

August Faber Vierde 1 

Siete Veenstra Vierde 1 

 

Vrijwilligers Gezocht 
Als voetballer of betrokkene bij Oldeboorn weet u dat onze vereniging 

draait op vrijwilligers. Wekelijks zijn er tientallen actief. Als jeugdleider, 

als trainer, in de kantine of in een bestuursfunctie… op tal van andere 

manieren maken zij het mogelijk dat wij en onze kinderen elke week 

kunnen sporten. Zonder vrijwilligers geen voetbal. Dankzij hun inzet gaat 

het goed met onze club. Zo goed zelfs, dat het aantal 

leden groeit. Dat is natuurlijk prachtig. Maar meer 

leden betekent ook: meer teams, meer taken en dus 

ook: meer vrijwilligers nodig. 

Heeft u hart voor Oldeboorn? 

Daarom doen we een beroep op u als ouder. Vindt u 

het ook belangrijk dat Oldeboorn blijft bestaan voor 

alle kinderen die willen voetballen? Heeft u ook hart 

voor onze club? Meldt u dan aan als vrijwilliger. Dat 

kan op verschillende manieren: via de leider of trainer van het team of via 

het e-mailadres van de vereniging: zwartwitten@vvoldeboorn.nl                   

U heeft weinig tijd? Geen probleem. Met een uur per week zijn we al 

geholpen. Geeft u zich daarom vandaag nog op als vrijwilliger. 

Samen houden we onze vereniging sterk! 



  

 

Wedstrijdprogramma 
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 

 

Zaterdag 5 oktober 

SWZ B3 – I.O.C. B1   14.30 

SJO RVC C3 – Oldeboorn C1  10.30 

Oldeboorn D1 – Leovardia D3  09.45 

Joure E9 – Oldeboorn E1  11.30 

Oldeboorn F1 – Workum F5  09.00 

 

Zondag 6 oktober 

Aengwirden 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Thor 2   12.00 

Aengwirden 3 – Oldeboorn 3  12.15 

Oldeboorn 4 is vrij 

 

Zaterdag 12 oktober 

I.O.C. B1 – Blauw Wit B5  12.00 

Oldeboorn C1 – Gorredijk C3  11.00 

Foarut/Dronrijp D2 – Oldeboorn D1 10.30 

Oldeboorn E1 – Heerenv. Boys E8 10.00 

Oldeboorn F1 – Makkum F2  09.00 

 

Zondag 13 oktober 

Oldeboorn 1 – Bakhuizen 1  14.00 

Makkinga 2 – Oldeboorn 2  10.00 

Oldeboorn 3 – Old Forward 2  10.00 

Renado 5 – Oldeboorn 4  13.00 



   



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


