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Jaargang 54 nummer 3 

De vier meter hoge hoekvlaggen van TKB 

 

Studentenhumor en voetbalhumor liggen soms dicht bij elkaar. 1 april is een 
welhaast heilige datum bij The Knickerboxers. 

 
In 1995 ondervond tegenstander FC Meppel de inventiviteit die op zulke dagen bij 

de Groningers opborrelt. Meppel was kort tevoren met de watersnoodaffaire 
opgezadeld. Op de dug-out waarin de tegenstanders moesten plaatsnemen was 

een rubberboot geplaatst. Rond het onderkomen van Meppel stonden 
zandzakken. 

 
Ook met hoekvlaggen was er eens een akkefietje. Een arbiter uit Veendam 
keurde ooit de cornervlaggen af bij TKB. Ze zouden net iets te klein zijn. Het 
bestuur van de studentenclub nam daarop rigoureuze maatregelen. De week 

erop waren er hoekvlaggen geplaatst van maar liefst vier meter hoog...  



  

 

Belangrijke datums 
1 november    ledenvergadering  21.00uur 

 

Van de bestuurstafel 
Uitnodiging Algemene ledenvergadering 

AGENDA 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 26-10-2012 

4. Jaarverslag seizoen 2012/2013 

5. Financieel jaarverslag 2012/2013 

6. Vaststellen begroting seizoen 2013/2014 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissielid (Bouke Paul Kleefstra en Arnold 

Oosterbaan) Afredend: Bouke Paul Kleefstra. 

9. Bestuursleden  1. Aftredend en niet herkiesbaar Jan Nijdam  

10. Rondvraag 

11. Sluiting                               

 

Het jaarverslag 2012/2013 en het financieel jaarverslag liggen een half uur 

voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine. 

 

 

 

 

 



  

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand mei 539  keer bezocht. Maar liefst 384 

personen waren hier verantwoordelijk voor. De bezoekers kwamen uit 

behalve natuurlijk Nederland, Polen (2x), Verenigde Staten (2x), Italië  

(1x), Pakistan (1x) en Rusland (1x). Uit Nederland was de top 9 bezoeken 

per plaats,  tussen haakjes vorige maand: 

Akkrum 80 

Grou  68 

Leeuwarden 39 

Aldeboarn 39 

Sneek  31 

Heerenveen 29  

Drachten 22 

Gorredijk 17 

Amsterdam 16 

Piet van der Feer Bokaal 
Pieter Poepjes Vierde 6 

Johannes Nijdam Derde 5 

Age de Jong Eerste 4 

Robert van Roeden Eerste 4 

Siep Bangma Tweede 4 

Hotse Dekker Eerste 3 

René van Kalsbeek Eerste 3 

Arnold Oosterbaan Tweede 3 

Douwe Hein Akkerman Eerste 2 

Eyal Ashur Tweede 2  

Ringo Crone Tweede 2 

Robert van Steinvoorn Vierde 2 

Klaas Hartmans  Eerste 1 

Dennis Faber Tweede 1 

Arnold Hobma Tweede 1 

Corné Schukken Tweede 1 

Johannes v/d Wal Tweede 1 

Aaltsen Bergsma Derde 1 

Jan Wybren Boschma Derde 1  
Jorrit Zandberg Derde 1 

Patrick Antonissen Vierde 1 

August Faber Vierde 1 

Ellert Quarré Vierde 1 

Siete Veenstra Vierde 1 



  

Overzicht 
En dat bedoel ik dus met “luisteren”…..Koning Louis kijkt inmiddels ook 

wat verder dan z’n (korte) neus lang is…..Over de landsgrenzen blijken 

toch nog wel wat Nederlanders tegen een balletje te trappen in competities 

die niet de naam “Mickey Mouse” dragen. Dus Louis niet alleen meer 

JUICHEN!!!! Maar vooral ook beter LUISTEREN!!!! Komende vrijdag 

en de daaropvolgende dinsdag zullen we zien of de huidige selectie in staat 

is om weer wat plaatsen te stijgen op de FIFA ranking. Niet alleen “onze 

Louis” is wel ’s wat “over z’n toeren”, ik moet zelf ook oppassen dat ik niet 

teveel ga ijlen….In het vorige overzicht schreef ik nog dat we bij ons kleine 

cluppie ook wat geduld moeten hebben met de resultaten. Nou daar hebben 

enkele teams dus VOLLEDIG schijt aan!!! Enkele teams gaan als de 

brandweer, en hebben lak aan “overzichtschrijvers” zoals ondergetekende. 

Dus bij deze maak ik even pas op de plaats en zal ik proberen 

“genuanceerd” te berichten over de resultaten van de afgelopen weken, en 

me maar niet al teveel wagen aan voorspellingen voor de komende 

weken….U zijt gewaarschuwd…Oldeboorn 1 is zo’n team dat lak heeft 

aan overzichtschrijvers/analytici (en terecht….it komt dochs oars..). Op 

zondag 29 september werd Langweer met 4-0 verslagen en afgelopen 

zondag werd een gelijkspel behaald in Aengwirden (0-0). Inmiddels dus 5 

wedstrijden gespeeld en 7 punten behaald en een verdienstelijke 5
e
 plaats. 

Komende zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Bakhuizen. Voorspelling? 

Geen idee, maar ik verwacht wel 3 puntjes voor onze jongens. Een week 

later mogen ze dan echt aan de bak tegen een 1
e
 Klasser, nl. Heerenveen 1. 

Op 20 oktober om 14.00 u. wordt deze bekerwedstrijd gespeeld op 

Sportcomplex Oldeboorn. Oldeboorn 2 ging 2 weken geleden maar net met 

4-3 koppie onder bij ONB 4, maar toen was daar de thuiswedstrijd tegen 

Thor 2 afgelopen zondag, en wat dachten we………8-0 overwinning !!! Ja 

boekemantsje wat tochten jo dan!!!! Niet lullen maar poetsen noemen ze 

dat!! Het is echter  slechts de eerste overwinning, maar let wel; het 

doelsaldo is nu al positief!!! Voor zondag a.s. staat de uitwedstrijd tegen 

Makkinga op het programma. Voorspelling? De bondscoach zegt 0-

2…..Een week later heeft men een “rustweekend”, en dat geldt overigens 

ook voor alle andere teams, uitgezonderd dus het vlaggenschip. Oldeboorn 

3 kan het juiste doel nog niet helemaal vinden, maar dat gaat ook nog wel 

komen. Tegen Thor 3 werd maar met 3-4 verloren, en afgelopen zondag 

werd het 8-1 voor Aengwirden, maar dat mag geen naam hebben. Komende 

zondag de boel weer even recht zetten tegen Old Forward 2 (Oud 

Voorwaarts…), als dat niet gaat lukken….gewoon vroeg drukzetten zou ik 

zo zeggen, dan kunnen ze niet “voorwaarts”, en oud zijn ze al….Gewoon 3 

punten in de pocket. Oldeboorn 4 is alweer op zoek naar een “trekschuit”  



  

 

om daar het kampioenschap maar weer ’s op te vieren. Na (slechts) 3 

wedstrijden staan de mannen alweer ongeslagen aan kop. Joure 6 werd met 

1-3 verslagen, en afgelopen zondag konden ze heerlijk bruinbakken op het 

terras van Rebaf, aangezien ze vrij waren. Volledig uitgerust trekken ze 

zondagmiddag ten strijde tegen Renado 5. Wees gewaarschuwd….Deze 

ploeg heeft nog geen wedstrijd gespeeld en dus ook nog geen 

krampverschijnselen gehad en is dus nog okselfris….Dan nu onze jeugd. 

Bij I.O.C B1 loopt het nog niet helemaal gesmeerd. Tegen 2 Sneker 

ploegjes werd het onderspit gedelfd. Tegen LSC B4 werd met 1-2 verloren, 

en afgelopen zaterdag was SWZ B3 met 2-0 te sterk. Geen forse 

nederlagen, dus verwacht ik komende zaterdag dat ze thuis tegen Blauw 

Wit B5 weer een driepuntertje gaan halen. Eigenlijk geldt hetzelfde voor 

Oldeboorn C1.  Ook zij verloren de laatste 2 wedstrijden tegen resp. SJO 

J.V. Oostenburg C3 met 4-5 en SJO RVC C3 met 5-0. Maar ook zij gaan dit 

zaterdag a.s. recht zetten door Gorredijk C3 met lege handen huiswaarts te 

sturen. In tegenstelling tot beide laatste teams lukt het Oldeboorn D1 wel 

om de nodige puntjes te pakken. Op 28 september was er weer een 

hoogtepuntje, toen werd nl. Akkrum D3 met 1-4 verslagen, en afgelopen 

zaterdag kon ook Leovardia D3 het niet bolwerken tegen “Die 

Mannschaft”, het werd uiteindelijk 4-3. Zaterdag gaan ze naar de 

“kippetjes” uit Dronrijp en ook daar halen ze niet een “halve kip”, maar 3 

punten!!! En wat te denken van Oldeboorn E1!!!!! Ook gewoon even 

koploper in hun competitie, mede door overwinningen op Jubbega E3 (4-2) 

en Joure E9 (1-3). Zaterdag thuis tegen Heerenveense Boys E8, en ik 

voorspel een echte “clash”, aangezien beide teams elkaar niet veel ontlopen 

op de ranglijst. Oldeboorn F1 heeft de eerste overwinning ook binnen. 

YVC F2 werd met nipte cijfers verslagen, 0-1. Helaas ging het afgelopen 

zaterdag weer een beetje minder, gezien het verlies tegen Workum F5, 0-4. 

Komende zaterdag thuis tegen 

Makkum F2 wordt ook weer 

lastig, dus laat ik dan maar geen 

voorspelling doen (is toch niks 

waard…, want zeg nu zelf “als ik 

zou willen dat jullie het begrepen, 

had ik het wel beter 

uitgelegd”…..). Allemaal maar 

weer veel plezier. Piet  

 

 



  

Uit onze geschiedenis (56) 
Boarnster koeievlaai  f1000 waard  

Tweeënhalf uur had de koe Johanna eergistermiddag nodig om op het 

voetbalveld  van Aldeboarn een geschikt schijtvak te kiezen en daarmee de 

uitslag van de loterij van voetbalvereniging Oldeboorn te bepalen. 

Uiteindelijk ontlastte zij zich tussen de krijtstrepen van vak 0493, waarvan 

het bijbehorende lot in handen was van Boarnster Wietse Huisman (20). Hij 

won er f1000 mee. De student aan het Leeuwarder Van Hall Instituut was 

een van de vijfhonderd deelnemers aan de loterij. Net als de meesten bracht 

hij het grootste deel van de wedstrijd niet langs de lijn maar in de kantine 

door. Nei in kertier wie der net sa folle spanning mear. Ik wie al thús doe`t 

ik skille waard dat hy op myn fakje skiten hie 

 

Eindstand 1995-1996 Hoofdklasse 

01 Warga          22-43 41-28 

02 Zandhuizen        22-31 44-31 

03 Terschelling        22-36 42-34 

04 de Westhoek       22-33 32-25 

05 Haulerwijk        22-30 41-43 

06 Oldeboorn        22-29 49-40 

07 TFS         22-29 35-33 

08 Udiros        22-27 40-31 

09 Oldeholtpade      22-26 35-49 

10 Langezwaag        22-23 36-48 

11 Aengwirden        22-22 26-38 

11 Sport Vereent      22-18 31-52 

 

Wedstrijdverslagen 
Aldeboarn tankt vertrouwen uit bij RES bolsward. 

Aldeboarn mocht na twee wedstrijden die tot een verlies waren geëindigd 

zondag 22 september afreizen naar Bolsward om daar de derde wedstrijd 

van het seizoen te spelen. Robert van Roeden mocht nadat hij 3 wedstrijden 

had moeten brommen weer meedoen aan Boarnster zijde. Age de Jong 

kwam weer terug van een blessure en ook Henk de Jong was weer van de 

partij nadat hij de week ervoor nog een weekendje vrij had genomen. Wel 

miste Aldeboarn deze wedstrijd Jorrit Zandberg die het druk had met 

werken. Ook Klaas Hartmans was er nog niet bij. Hij heeft last van een 

blessure wat jammer genoeg nog wel even tijd gaat kosten. Hierdoor waren 

er wat aanpassingen in de opstelling van het team van Piet de Winter. 

Aldeboarn startte in de basis met: Stefan Oosterbaan, Henk de Jong, Wietse 

Huisman, Robin Faber, Tom Proot, Hotse Dekker, Anno Huisman Douwe-

Hein Akkerman, Robert van Roeden, Age de Jong en Rene van Kalsbeek. 

Waar vorige week Ringo crone nog in de basis begon startte nu Age de 

Jong weer. Wissels aan de boarnster zijde waren Arnold Hobma, Arnold 

Oosterbaan en Dennis Faber. Nadat de spelers een goede warming up 



  

hadden gedraaid ging om half 3 de wedstrijd van start. Aldeboarn begon 

met de aftrap. In de eerste minuten was het een beetje aftasten en kijken wat 

RES ons te bieden had. De eerste grote kans van de wedstrijd kwam via 

Rene van Kalsbeek. Met een goed schot wist hij de keeper van RES bijna te 

verassen maar de keeper wist de bal te keren. RES werd niet echt gevaarlijk 

maar probeerde het zo nu en dan wel van afstand. Aldeboarn had in de 20
ste

 

minuut op een 0-1 voorsprong kunnen komen maar het goede geplaatste 

schot van Rene raakte de paal. De bal bleef echter in het veld en Age wist 

de bal te krijgen bij Robert die in het strafschop gebied stond. Echter was 

het moeilijk om de bal goed te controleren en wist RES de bal weg te 

werken. Aldeboarn had het geluk in de eerste helft niet mee want in de 28
ste

 

minuut kreeg Rene weer een mooie kans om te schieten. Het schot was 

goed en leek in de goal te verdwijnen alleen raakte de bal de lat waardoor 

de bal weer terug het veld in kwam. Nadat Aldeboarn aardig wat kansen 

had gehad kwam RES er ook een keer gevaarlijk uit. Wat leek op een 

overtreding op Henk werd door de scheidsrechter anders beoordeeld 

waardoor RES door mocht spelen. RES kwam erdoor maar Aldeboarn zette 

de aanvaller in buitenspel positie. Echter als het niet buitenspel was geweest 

stond daar Tom nog die voor het doel de bal wegwerkte. In de 38
ste

 minuut 

kreeg Aldeboarn weer een grote kans. Rene kreeg de bal buiten de zestien 

en zag Anno naar de tweede paal komen. Hij gaf voor en Anno wist zijn 

voet tegen de bal aan te krijgen. Echter stond weer de lat in de weg en zo 

was er dus voor de derde keer het aluminium geraakt. Na 40 minuten spelen 

blies de scheidsrechter af die was vergeten tijdens de drinkpauze de tijd 

stop te zetten. Het gaf Aldeboarn hoop dat er wat te halen viel in Bolsward 

en Aldeboarn had er vertrouwen in dat er in de tweede helft wel een goaltje 

zou vallen. De tweede helft ging Aldeboarn dan ook verder met de zelfde 

11 als voor de rust. RES trapte af en probeerde gelijk de aanval te zoeken. 

Echter stond Aldeboarn net zo goed te verdedigen als voor de rust en 

werden grote kansen niet echt gecreeërd door RES. Aldeboarn speelde weer 

lekker vel en kreeg na 55 minuten een goede kans. Anno nam een vrij trap 

snel op Rene die met de bal doorliep en hem inspeelde op Hotse, Hotse 

kaatste de bal en Rene liep richting het doel. Zijn schot was op de vuisten 

en in de rebound schoot hij over. Na 63 minuten gebeurde dan eindelijk wat 

er al wat aan zat te komen voor Aldeboarn. Robert omspeelde een aantal 

tegenstanders en leek hierna de bal te ver voor hem uit te spelen maar kreeg 

de bal toch weer voor zijn voeten en haalde goed uit. 0-1. Hierna probeerde 

RES de stand gelijk te trekken en dit gebeurde ook bijna toen een speler van 

afstand op de lat schoot. Gelukkig voor Aldeboarn zat het mee en kwam de 

bal terug het veld in. Na 70 minuten kreeg Aldeboarn een corner toegekend. 

Age gaf voor maar de bal werd weggewerkt door RES. De bal kwam voor 

de voeten van Age en wilde de bal weer voorzetten. De bal had genoeg 



  

effect en hierdoor wilde de keeper van RES de bal over het doel tikken. Dit 

lukte alleen niet en hierdoor kwam de bal in de goal. 0-2. Arnold H. kwam 

erin voor Hotse en met Arnold erbij wilde Aldeboarn de voorsprong 

behouden in het laatste kwartier. Aldeboarn ging meer achteruit lopen en 

hierdoor kreeg RES een paar kleine kansjes. Arnold O. kwam er nog in 

voor Age de laatste 10 minuten. RES kreeg nog 3 grote achter één volgende 

kansen maar 3 maal zat Stefan er goed bij. Eerst werd er een schot gelost 

buiten de 16 was Stefan kon tegenhouden maar de bal kwam terug op de 

zestien waar een RES aanvaller de bal voor het intikken had. Gelukkig voor 

Aldeboarn kon Stefan zijn voet achter de bal krijgen waardoor de bal weer 

buiten de 16 kwam. Daar stond alleen wel weer een speler klaar om te 

schieten op de goal. Dit schot tikte Stefan netjes over de goal. 3 top 

reddingen in een heel kort tijdsbestek. RES wist nog wel wat druk te 

houden op de goal van Aldeboarn maar echte grote kansen kwamen er niet 

meer. Aldeboarn had de eerste 3 punten van de competitie binnengehaald.  

Aankomende zondag weer een wedstrijd. Dan voor het eerst dit seizoen op 

het vernieuwde complex van Aldeboarn tegen Langweer. We hopen dan als 

team weer zo goed te presteren en de drie punten proberen we dan in 

Aldeboarn te houden. Hotse Dekker 

 

ONB 4- Boarn 2 
De toon voor deze wedstrijd werd meteen voor de wedstrijd al gezet. Het 

team van Boarn 2 was iets aan de late kant. De wedstrijd zou om 10 uur 

beginnen. Half 10 reden wij het complex van ONB op. Om kwart voor 10 

begonnen we aan de warming up. Dan kun je nog een kwartiertje warming 

up doen, dat is voor ons meer dan genoeg. Maar meneer de scheidsrechter 

had lak aan de start tijd en hij vond het nodig om 10 minuten eerder met de 

wedstrijd te beginnen. Later zou blijken dat meneer de scheidsrechter lak 

zou hebben aan heel veel meer dingen dan alleen de begin tijd.  

Ondanks de hele magere warming up, en de hele korte PPT
1
 (voor een lange 

was deze keer geen tijd) begon Boarn 2  heel goed aan de wedstrijd. Net als 

vorige week tegen Jubbega werd er weer vroeg druk gezet op de 

tegenstander. Daarnaast was ook het spel van Boarn 2 heel goed. We 

konden elkaar makkelijk vinden en maakten dan ook al snel de 0-1. Dennis 

Faber stuurde met een slimme pass Arnold Oosterbaan diep. Deze bleef 

koel en liet het net bollen. Het spel bleef ook na de 1-0 heel goed, en al  

snel volgde dan ook de 0-2. Nu was het Arnold die de bal diep gaf op de 

supersnelle Ringo die de bal op een bijna identieke wijze als e eerste goal 

langs de keeper schoof. Toen werd duidelijk dat de scheidsrechter in 

                                                 
1
 Pruiks Pep Talk 



  

kwestie lak had aan heel veel regels. Meneer de scheidstrechter was 

duidelijk vriendjes met de spelers van ONB. Waarschijnlijk zou hij na de 

wedstrijd 5 bier van de spelers van ONB krijgen  want de zij mochten echt 

alles doen. grove overtredingen op verschillende spelers van Boarn 2 

werden over het hoofd gezien. Toen Arnold daar genoeg van had en zijn 

beklaag ging halen bij de scheidsrechter mocht hij meteen inrukken. Hij 

kreeg een gele kaart, en daar zit tegenwoordig een tijdstraf van 10 minuten 

aan vast.  De spelers van Boarn 2 raakten hierdoor een beetje van de leg. En 

raakten een beetje opgefokt. Maar ondanks dat Boarn met 10 man kwam te 

staan was het spel nog steeds goed. En Boarn 2 verzuimde meerdere keren 

om de voorsprong verder uit te breiden. Nog voor de rust had het eigenlijk 

0-4 moeten staan. Maar helaas. In de rust heerste er dan ook een goede sfeer 

in de kleedkamer. Er w as niks aan de hand. We spraken af dat we meneer 

de thuisfluiter zijn gang zouden laten gaan en gewoon lekker zouden blijven 

voetballen. De tweede helft begon ook gewoon weer heel goed. Helaas 

scoorde ONB tegen de verhouding in wel de aansluitingtreffer 1-2. Maar 

Boarn herpakte zich heel goed en maakte nog geen 5 minuten later alweer 

de meer dan terechte 1-3. Dennis werd door Arnold slim weg gestuurd en 

schoot de bal heel beheerst binnen. Onder tussen bleef meneer de 

thuisfluiter nog steeds zijn eigen wedstrijd fluiten. En waarschijnlijk begon 

hij er ook plezier in te krijgen want het ging van kwaad tot erger. Waar een 

speler van ONB Ringo met een Professioneel judo greep naar de grond 

hielp kreeg Boarn slechts alleen een vrije trap. En waar Ophir op legale 

manier de bal veroverde werd er voor een vrije trap voor ONB gefloten. Uit 

die vrije trap werd per slot van rekening ook nog eens de 2-3 gemaakt. 

Daarna ging het helemaal mis. ONB  had wat omzettingen gedaan op het 

middenveld, en daar konden de mannen van Boarn 2 niet goed mee 

omgaan. Binnen 10 minuten de stand omgedraaid van 2-3 naar 4-3.  

Meneer de scheidsrechter vond meteen na de 4-3 blijkbaar dat hij nog niet 

genoeg zijn stempel op de wedstrijd had gedrukt en besloot om af te fluiten. 

Maar er moest toch echt nog 8 minuten gespeeld worden. Waar zelfs de 

spelers en coach van ONB aangaf dat er nog even gevoetbald moest worden 

hield meneer de scheidsrechter voet bij stuk en zei dat het afgelopen was.  

Ik heb in mijn inmiddels al 4 jaar durende carrière als speler van Boarn 2 nu 

al het een en het ander meegemaakt.. maar dit slaat echt alles. Natuurlijk 

hebben wij dit verlies ook aan ons zelf te danken. Maar wat meneer de 

scheidsrechter  hier heeft gepresteerd vind ik echt verschrikkelijk. Zulke 

mensen horen niet thuis op een voetbalveld. Als hij door het feit dat hij 

aandacht te kort krijgt zulke wedstrijden gaat fluiten, raad ik hem aan om 

naar de wekelijkse senioren bingo in Bertilla te gaan. Daar krijgt hij 

aandacht, en kan hij bovendien zijn stempel op het bingoformuliertje 

drukken in plaats van op een voetbalwedstrijd. Dan het baltsjeverslag. In 



  

eerste instantie had het comité besloten om vanwege de gebeurtenissen die  

tijdens de wedstrijd plaats hadden gevonden geen baltsje meer te keuren. 

Het comité was balsturig en vond een plek voor ONB op de “gouden 

baltsje” lijst niet terecht. Maar bij het betreden van de kantine deed de geur 

van de verse jus ons toch van gedachten veranderen. Er werd vandaag wel 

gekeurd! Natuurlijk hadden wij niet bepaald een roze bril op toen wij het 

baltsje bestelden en daardoor gingen we niet geheel objectief de BTF
2
 in. 

De vorm en structuur van de bal waren niet geheel volgens de wetten van 

dhr. A. Spinder. De bal was ook ietwat droog en je kon merken dat er teveel 

paneermeel in de bal verwerkt was. Hierdoor ontstond een ietwat korrelig 

baltsje. Over de smaak viel vrij weinig te twisten, deze was gewoon goed. 

Daarnaast hadden we de beschikking over de enige echte sauzen van 

Oliehoorn waarvan we zien dat deze sauzen in steeds meer voetbalkantines 

opduiken. Blijkbaar zijn veel kantinejuffrouwen zich er al van bewust dat 

de Oliehoornsauzen toch echt wel heel belangrijk zijn in ons oordeel en hier 

wordt dan ook op ingespeeld. Omdat we toch op een of andere manier de 

verkorte wedstrijd wilden betrekken in ons eindcijfer is gekozen om 0.8 

punt van het cijfer af te trekken. Dus gingen we van een keurige 7 naar een 

matige 6.2 omdat de scheidsrechter 8 minuten te kort heeft laten spelen. 

Waarschijnlijk zal de scheidsrechter in kwestie de komende weken geen 

gehaktbal meer durven te bestellen in de kantine van ONB. Volgende week 

spelen we weer een thuiswedstrijd en genieten we ongetwijfeld weer van 

ons puurbeste BBtje
3
. De week daarop moeten we op bezoek bij sportclub 

Makkinga. En ook dat baltjse zullen we vakkundig onder de loep nemen. 

Bammus en Arjen 

 
2
 Baltsje Test Fase 

3
 Boarnsterbaltsje 

3e en 4e elftal 

 

                                                 

       Weer niks!!!!!!!!! 
 



  

Jeugdverslagen 
De start van I.O.C. 

Bij het maken van indelingen voor de jeugdteams kwamen we afgelopen 

zomer in de knoei. We bleven met 5 B-junioren zitten. De stap van de B’s 

naar de senioren is te groot, maar als het niet anders kan dan moet het wel. 

Gelukkig was daar tijdens het jubileum van onze club Remco Den Dulk van 

Irnsum. Hij liet doorschemeren dat ook zij problemen hadden om een B-

elftal op de been te krijgen. Na een aantal gesprekken met Irnsum en ouders 

van de jeugd werd besloten I.O.C. op te richten. Dit staat voor Irnsum 

Oldeboorn Combinatie. Het team bestaat uit de volgende 10 spelers van 

Irnsum: Hylke Fennema, Fokke Bergsma, Mark Bloem, Milan Keulen, 

Jasper Seinen, Maurits Veldman, Damian Nieuwenhuysen, Jeen Brinksma, 

Robin Sinnema en Bryan Wobma. En de volgende 5 spelers van Oldeboorn: 

Corne Schukken, Wiemer Dekker, Karst Brak, Nick Bangma en Menko 

Dijkstra. De leiding over dit team is in handen van Stefan van der Ley en 

Patrick Bron van Irnsum. Vanuit Oldeboorn is Johannes Watzema het 

aanspreekpunt van hen, en van de ouders van de jeugd uit Oldeboorn. 

Na 2 trainingen stond al de 1
e
 bekerwedstrijd op het programma tegen 

Warga B1. De bekerwedstrijden werden gezien als mooie kennismaking 

voor de jongens. Na wat puzzelen kwam er een opstelling op papier. De 

beginfase was wat onwennig, maar al snel werden er knappe combinaties 

op de mat gelegd. De 1-2 nederlaag was een verkeerde afspiegeling van de 

verhoudingen op het veld. I.O.C. was sterker, maar het aluminium en 

scherpte voor de goal brak ze deze wedstrijd op. De 2
e
 bekerwedstrijd was 

uit bij WWS B1. Hier bleek wat er allemaal mogelijk is met deze ploeg. 

Met prachtige aanvallen en degelijkheid werd een verdiende 6-1 

overwinning geboekt. De laatste bekerwedstrijd tegen Akkrum B1 werd 

met 4-0 verloren. I.O.C. bleek een maatje te klein voor het veel hoger 

spelende Akkrum. De competitie werd gestart met een thuiswedstrijd tegen 

Scharnegoutum B1. Voor de Boarnster jeugd een onbekende ploeg, voor de 

Irnsummers niet. Verleden jaar was er met ruime cijfers verloren van deze 

ploeg. Vandaag bleek I.O.C. gelijk waardig. In de beginfase namen de 

gasten snel een 0-2 voorsprong. Dit kwam vooral doordat zij in de duels 

veel feller waren. Gaande weg nam I.O.C. dit over, dit leidde tot irritaties 

aan beide kanten. Vlak voor rust kwam I.O.C. terug tot 1-2. In de 2
e
 helft 

had I.O.C. een overwicht. Maar door natrappen van 1 van de spelers moest 

I.O.C. met 10 man verder. In plaats van verwijten, stroopten ze allemaal de 

mouwen op en werd er als collectief gevochten. Dit resulteerde uiteindelijk 

in de verdiende gelijkmaker van Menko. Met een beetje geluk had hij in de 

counter ook nog de 3-2 vlak voor tijd gemaakt. Het puntje was verdiend, en 

werd gekoesterd. De 2
e
 wedstrijd in Lemmer leverde een knappe 2-5 



  

overwinning op tegen CVVO B3. Met 4 uit 2 een goede start van de 

competitie. Komende zaterdag komt LSC 1890 B4 op bezoek in Oldeboorn. 

Dan gaat I.O.C. de plek bovenin proberen te verstevigen. 

Johannes Watzema 

 

WTTC C1 – Oldeboorn C1 
Zaterdag 14 September hebben wij uit gespeeld tegen WTTC C1. 

We hebben met 10-0 verloren. 

Eerste helft stond het 5-0 en na de rust zijn er nog 5 tegen goals gemaakt.  

Bij ons en bij hun werden alle ballen over de linker kant gespeeld. 

Wij hadden een paar kansen maar die zijn allemaal de verkeerde kant op 

gevlogen. 

Ze waren gewoon veel beter dan ons. 

Groetjes, Anouk Stulp 

 

Heerenveense Boys C5 – Oldeboorn C1 
Wij hadden zaterdag gevoetbald uit tegen  

Heerenveense boys c5, op kunstgras. We kwamen 

Al snel voor te staan met 1-0 door ivan daarna scoorde 

 tjitze nog twee goals en toen was het pauze. De 

Tweede helft ging het wel wat minder goed dan de eerste 

Helft maar toch scoorden we in de tweede helft nog 

Wel 4 goals. Tjitze maakte de 4-o toen scoorde ik de 5-0 

Rik met de 6-0, met behulp van ivan”s tweede goal maakten 

 we de westrijd af, uiteindilijk was de uitstand 7-0, volgende 

week moeten we thuis om elf uur tegen oostenburg c3. 

Hessel Heerma!! 

 

SJO RVC C3 – Aldeboarn C1 
Zaterdag 5 oktober moesten wij tegen SJO RVC in idskenhuizen. 

Anouk,Leon en Tjitze waren er niet dus deed rico met ons mee. 

We moesten om 10 uur op het voetbalveld van Aldeboarn zijn.’ 

Half uur rijden toen waren wij er. Warming up en kon de wedstrijd 

beginnen. We kwamen slecht van start al snel was het  1-0, we bleven 

slecht spelen 2-0,3-0,4-0,5-0. We hadden rust en kregen een preek van 

johannes. De tweede helft kon beginnen het ging een stuk beter we hadden 

mooie aanvallen maar die gingen er  jammer genoeg niet in. 

SJO RVC had ook kansen maar wij hadden ook grote kansen alleen 

afmaken lukte niet. Als we de eerste helft beter hadden gespeeld hadden we 

ook nog 3 punten kunnen pakken maar dat is nou eemaal niet zo. De 

wedstrijd is geendigd in 5-0. Nul punten dus. Groetjes rik van santen 



  

v.v. oldeboorn c1 – JV oostenburg c3 
Wij moesten zaterdag 28 september voetballen tegen JV oostenburg c 3. 

Het was een spannende wedstrijd in de eerste helft stonden we 2-0 voor 

maar in de tweede helft veranderde dat al snel hun scoorden 2 keer en toen 

was het al 2-2, ze scoorden nog een keer en werd het 3-2, toen scoorden wij 

weer en werd het 3-3,later scoorden zij weer en iets later scoorden wij weer 

het stond 4-4 en in de laatste minuten scoorden hun en toen werd het 5-4 

voor JV oostenburg c3. Gr.  Ids Tijsma  

 

Aldeboarn D1- Heerenveenseboys D7 
We begonnen om kwart voor tien met de wedstrijd. 

De eerste helft moest ik op goal staan, omdat kuba er niet was. 

Tamme heeft 1 keer gescoord en Gerben 2 keer. 

Ook hebben de Heerenveenseboys 1 keer gescoord. 

Dus het stond 3-1 voor ons tot de rust. 

In de tweede helft begon Job op goal. 

Toen heb ik 2 keer gescoord en de Heerenveenseboys ook twee keer. 

Toen stond het 5-3 tot het eind signaal. 

Groetjes Jurrit Dijkstra 

Akkrum D3 – Oldeboorn D1 
We hebben weer gewonnen met 1-4 voor ons . Het 

was een leuke wedstrijd. 

We moesten tegen VV Akkrum. 

 Ze waren wel goed maar niet goed genoeg om te 

winnen. Gerben en tamme hebben gescoord. In de 

eerste 30 seconden had Gerben al gescoord. Jisk 

en Jurrit hadden ook een kans maar die was mis. 

Groeten van Rico Hielkema 

 

Oldeboorn E1 – Jubbega E3 
Zaterdag 28 september moesten thuis  tegen Jubbega. We hebben 4-2 

gewonnen. Jentje heeft 4 goals gemaakt. 

Daarvan heeft Jensje een penalty er in geschopt. Toen kreeg Jubbega ook 

een penalty maar die zat er niet in. 

De eerste helft stond Ridzert op goal. En de tweede helft stond Dani op 

goal. Groetjes van ralf van warmerdam. 

 

 

 

 



  

IJVC F2-Oldeboorn F1 
We hebben tegen IJlst gespeeld en Danielle  stond  

op kiep en Jorn stond ook op kiep  

en Hessel heeft gescoord en we moesten extra 

 verdedigen  omdat hun boos werden !!!!!!!!!!!! 

Jorn en Danielle hebben niks door gelaten en we  

hebben in de eerste helft 0-0 gespeeld en de 

tweede helft was het 0-1. Gr Hessel Jelsma  
 

 

Oldeboorn 2 – Thor 2    8-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 12 oktober 

I.O.C. B1 – Blauw Wit B5  14.00 

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 

 

Zondag 20 oktober  

Oldeboorn 1 – Heerenveen 1  14.00 (beker) 

 

Zaterdag 26 oktober 

Blauw Wit B3 – I.O.C. B1  10.30 

Langezwaag C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn D1 – Blauw Wit D5  09.45 

Gorredijk E4 – Oldeboorn E1  09.15 

Oldeboorn F1 inhaal 

Zondag 27 oktober 

Black Boys 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Dio Oosterwolde 4 12.00 

Steenwijkerwold 3 – Oldeboorn 3 10.30 

Oldeboorn 4 – Black Boys 5  10.30 

Zaterdag 2 november 

I.O.C. B1 – Bolsward B2   14.00 

Oldeboorn C1 – SJO OFW C2  11.00 

Frisia D5 – Oldeboorn D1  12.30 

Oldeboorn E1 – GAVC E5  10.00 

Oldeboorn F1 – TOP`63 F1  09.00   

Zondag 3 november 

Oldeboorn 1 – Robur 1   14.00 

Houtigehage 2 – Oldeboorn 2  10.00 

Oldeboorn 3 – Diever-Wapse 2  10.00 

GAVC 5 – Oldeboorn 4   10.00 



  

Baltsje van dhr A. Spinder. 
Het zal je maar gebeuren: ben je als voltallig Baltsje comité een biertje aan 

het drinken op de verjaardag van een van de proevers van datzelfde comité. 

Komt de vader van de proever naar ons toe met de volgende vraag: ‘Ik heb 

veel gehoord een gelezen over jullie vakkundige kennis van de baltsjes en 

daarom heb ik speciaal voor deze avond mijn eigen baltsjes gemaakt. Ik zou 

graag willen dat jullie deze baltsjes vanavond nog gaan testen en dat jullie 

een vakkundig oordeel hierover laten vallen.’ Dan val je natuurlijk met je 

neus in de geha….ehh boter. Natuurlijk willen wij dit baltsje testen, want 

dat is natuurlijk iets waar we heel goed in zijn. Maar daar moet je als 

comite eerst wel even een nacht over slapen. Maar ja, dat kon natuurlijk niet 

want het moest die avond gebeuren. En zo werd er uiteindelijk besloten om 

het baltsje van dhr. A. Spinder toch te 

gaan testen, maar dan wel als PB
4
. Dat 

betekent dat het baltsje niet meegaat in de 

officiële “Gouden Baltsje” competitie 

maar wel wordt getest net als anders. Ook 

werd er besloten dat comitélid R. Spinder 

niet mee mocht doen met het testen van 

het baltsje, simpelweg omdat hij de zoon 

is van de maker. Als hij wel mee zou 

mogen doen zou dat het uiteindelijke 

oordeel subjectief maken. Dan nu naar het 

cijfer voor dit baltsje. We kunnen het kort 

houden maar ook lang natuurlijk. We gaan 

voor het eerste. Het baltsje van dhr. A. 

Spinder overtrof al onze verwachtingen. 

We konden gewoon proeven dat er vele 

uren in de keuken zijn doorgebracht en dat 

er veel aandacht is besteed aan het 

fabriceren van dit baltsje. We konden zien dat het baltsje in goede jus stond 

te pruttelen, de structuur en rondingen van de bal perfect waren en dat er 

voor de goede saus gekozen werd. Ook de smaak was uitmuntend, 

simpelweg een traktatie voor de smaakpapillen en een engeltje over de 

tong. De bal was ietwat pittig en met de juiste kruiden bereid. Simpelweg 

een pareltje meneer Spinder! Het cijfer is dan ook een dikke 9 geworden. 

En we zien u denken: ‘Die meneer Spinder wordt van hier tot Grunterp de 

hemel in geprezen. Waarom geven ze hem geen 10??!!’ Omdat we toch 

altijd puntjes van verbetering zien. Het perfecte baltsje is simpelweg nog 

                                                 
4
 Particulier Baltsje  



  

niet uitgevonden. Grootste punt van kritiek is het feit dat we geen servetje 

kregen. Daarnaast kregen we een biertje aangeboden voor tijdens het 

proeven en dit neigde toch wel een beetje naar omkoping. Natuurlijk zijn 

wij dan ook niet de minsten en hebben we dit gebaar ook zeker kunnen 

waarderen. Mocht u nou ook denken: ‘mijn bal is de beste’ u kunt ons altijd 

bellen. Dan komen wij bij u langs om ook uw baltsje van een oordeel te 

voorzien. En wie weet komt uw baltsje ook wel in dit boekje. Bij genoeg 

animo kunnen we wellicht de verkiezing voor het Beste Baltsje Fan Boarn 

lanceren.  

 

Standen v.v. Oldeboorn 
1 SC Bolsward 1 5 13 21 7 

2 Black Boys 1 5 12 22 9 

3 Robur 1 5 9 12 8 

4 RES 1 5 8 16 11 

5 Oldeboorn 1 5 7 9 7 

6 AVV 1 5 7 10 15 

7 Bakhuizen 1 4 6 8 8 

8 Aengwirden 1 5 6 15 8 

9 St.Jacob 1 4 4 4 13 

10 Blauwhuis 1 5 4 10 19 

11 Langezwaag 1 4 3 8 20 

12 Langweer 1 4 0 3 13 

 
1 Jubbega 4 3 9 8 3 

2 ODV 2 4 9 11 6 

3 DIO Oosterwolde 4 3 6 13 4 

4 ONB 4 3 6 11 5 

5 Udiros 3 2 4 4 2 

6 Oldeboorn 2 3 3 14 9 

7 Bergum 3 3 3 6 8 

8 Houtigehage 2 4 3 5 11 

9 Sportclub Makkinga 2 2 1 0 3 

10 Thor 2 2 1 2 10 

11 Sport Vereent 2 3 1 3 16 



  

 
1 Heerenveen 5 4 8 14 7 

2 Read Swart 3 4 8 7 3 

3 Akkrum 3 4 7 12 9 

4 Oldeholtpade 2 2 6 7 2 

5 v.v. Diever-Wapse 2 3 6 7 5 

6 Thor 3 4 6 13 13 

7 Aengwirden 3 2 4 9 2 

8 Oosterstreek 2 2 3 4 4 

9 Mildam 2 3 3 7 15 

10 Old Forward 2 3 1 4 7 

11 Oldeboorn 3 4 1 9 20 

12 Steenwijkerwold 3 3 0 1 7 

 
1 Oldeboorn 4 3 9 12 8 

2 Black Boys 5 2 6 10 4 

3 SC Joure 6 4 6 28 11 

4 Nieuweschoot 5 2 3 8 6 

5 GAVC 5 2 3 3 6 

6 Akkrum 4 3 3 12 11 

7 FFS 5 0 0 0 0 

8 Renado 5 0 0 0 0 

9 Gorredijk 6 2 0 2 8 

10 Jubbega 5 2 0 3 24 

 
Club ontslaat negen trainers in één seizoen 

 
 

Esperance Zarzis heeft het voetbalseizoen in Tunesië besloten met een bizar 

record. De club, die afgelopen weekeinde degradeerde, verbruikte dit 

seizoen negen coaches. Dat was één trainer per vier weken in een seizoen 

dat negen maanden duurt. Onder hen bevond zich Mrad Mahjoubi, 

voormalig bondscoach van Tunesië. Een andere club, Olympique Beja, 

haalde dat totaal net niet. Daar deed men het met zeven trainers. In totaal 

hadden de 12 clubs in de hoogste Tunesische divisie dit seizoen niet minder 

dan 33 oefenmeesters op hun loonlijsten staan. 



  

 
1 SWZ B3 4 10 20 5 

2 Blauw Wit´34 B3 4 9 29 11 

3 Bolsward B2 4 9 22 10 

4 CVVO B3 4 9 20 8 

5 GAVC B2 4 7 15 9 

6 LSC 1890 B4 3 4 11 5 

7 Scharnegoutum´70 B1 3 4 10 5 

8 ST Irnsum-Oldeboorn B1 3 4 7 6 

9 Heerenveen B4 4 3 7 18 

10 SJO RVC B2 4 3 7 21 

11 Langweer B1G 3 1 2 17 

12 Blauw Wit'34 B5 4 0 1 36 

 
1 SJO WTTC C2 4 12 55 2 

2 Jubbega C1 4 12 19 6 

3 Drachtster Boys C4 3 9 31 3 

4 SC Joure C4 4 9 28 7 

5 SJO RVC C3 4 6 13 14 

6 SJO J.V. Oostenburg C3 1 3 5 4 

7 Read Swart C1 2 3 5 4 

8 Oldeboorn C1 4 3 11 20 

9 Langezwaag C1 3 0 1 14 

10 Gorredijk C3 3 0 1 23 

11 Heerenveense Boys C5 3 0 2 29 

12 SJO OFW C2G 3 0 1 46 

 

 



  

 
1 LAC Frisia 1883 D5 4 12 39 9 

2 Oldeboorn D1 4 12 27 8 

3 Leovardia D3 4 9 24 5 

4 Blauw Wit '34 D5 4 9 13 8 

5 GAVC D2 4 9 11 9 

6 Heerenveen D7 4 6 18 15 

7 ST Foarut/Dronrijp D4 4 5 10 9 

8 FVC D3 4 4 9 19 

9 Akkrum D3G 4 3 7 15 

10 Warga D2 4 1 5 26 

11 WWS D1 4 0 5 21 

12 Leeuwarder Zwaluwen D4 4 0 6 30 

 
1 Gorredijk E4G 4 12 53 0 

2 Oldeboorn E1 3 9 11 6 

3 Heerenveense Boys E8 4 9 35 11 

4 Akkrum E5G 4 7 22 12 

5 Irnsum E3 2 6 16 3 

6 GAVC E5 4 6 20 16 

7 Aengwirden E2G 2 4 23 6 

8 Jubbega E3 4 3 7 21 

9 Heerenveen E12 3 0 2 17 

10 SC Joure E9 4 0 6 37 

11 DWP E3G 4 0 4 70 

 

1 TOP'63 F1 4 12 39 2 

2 Makkum F2 4 9 18 12 

3 Workum F5 4 6 13 17 

4 Oeverzwaluwen F2 4 4 5 14 

5 Oldeboorn F1G 4 4 3 21 

6 IJVC F2 4 0 3 15 
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