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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 5 

Korte anekdotes: 

 

Toen Willem van Hanegem nog voetbalde bij Velox, werd hij gescout door het 
Rotterdamse Sparta. Tot zes keer toe ging men naar hem kijken. Maar terwijl 

Willy van der Kuijlen, Willy Dullens, Jan Mulder en vele anderen gunstige 
rapporten kregen, werd 'De Kromme' afgewezen. "Te langzaam en puur links", 

was het strenge oordeel. 
 
 

Rob Baan sprak ooit zijn selectie bij een toch nette club als Sparta in tamelijk 
krasse bewoordingen toe. Prompt werd het stuur van zijn auto ingesmeerd met 

massage-olie. Baan miste een afslag en knalde tegen een blinde muur. 

Toen Piet Fransen met GVAV in het Feyenoord-stadion arriveerde, vroeg Eddy 
Treijtel hem of hij nog steeds yoghurt verkocht. Want Fransen had een 

melkhandel in Groningen. 
Antwoord gaf Piet pas in de loop van de wedstrijd. Hij omspeelde twee 

Feyenoord-verdedigers plus keeper Treytel en scoorde. Terwijl Treytel verslagen 
op het veld lag, tikte Fransen hem even aan en zei: "Dit is nou m'n vlaflip." 



  

 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
Trainingstijden jeugd 

Maandag E pupillen 18.30-19.30 

Maandag D pupillen 18.30-19.30 

Maandag C junioren 19.30-20.30 

Woensdag F pupillen 18.30-19.30 

Woensdag E pupillen 19.00-20.00 

Donderdag D pupillen 18.30-19.30 

Donderdag Jeugdkeepers 18.30-19.30 

Donderdag C junioren 19.30-20.30 

 
Aan alle vrienden/vriendinnen, ouders ,supporters van het eerste 

van VVO ! wij zoeken bij de thuiswedstrijden vrijwilligers die de 

kaartverkoop+ loterij willen verzorgen, de thuiswedstrijden zijn 1x 

per 14 dagen,hoe meer zielen hoe minder vaak je hoeft, start 13.00 

uur tot 14.30, geef je op, het zijn belangrijke inkomsten voor de 

VVO zo kan er gezorgd worden voor een goede accomodatie voor je 

zoon/vriend/dochter! namens VVO en de activiteitencommissie. 

 

Overzicht 
Oldeboorn 1 beleeft toch wel een ietwat merkwaardig seizoen. Twee 

weken gelden verliezen met 3-1 van Black Boys en afgelopen zondag met 

maar liefst 8-1 winnen van Robur. We houden het maar gewoon op jeugdig 

elan…..Komende zondag op naar de koploper Bolsward. Dat wordt een 

lastige uitwedstrijd, en ik verwacht ook niet dat ze Bolsward de eerste 

nederlaag gaan toedienen. Een week later volgt dan opnieuw een klinkende 

overwinning thuis tegen laagvlieger Langezwaag. Ze blijven gewoon 

middenmoter voorlopig. Oldeboorn 2 komt maar niet van de laatste plaats 



  

af. Tegen DIO Oosterwolde werd maar nipt met 2-3 verloren en afgelopen 

zondag werd hun wedstrijd tegen Houtigehage afgelast en kon men het 3
e
 

elftal steunen. Komende zondag  zal men thuis toch wel ’s wat puntjes 

moeten halen tegen Bergum 3. Een week later wordt het weer wat 

moeilijker in de uitwedstrijd tegen ODV 2. Oldeboorn 3 blijkt al personele 

problemen te hebben. Volgens de Technisch Directeur wordt er nu al weer 

te gemakkelijk afgezegd, en kan het straks toch weer de nodige problemen 

geven om zondag’s 4 elftallen te laten dartelen in de wei. Deze matige 

opkomst heeft niet direct te maken met de prestaties lijkt me. Tegen 

Steenwijkerwold werd met maar liefst 2-8 gewonnen, en afgelopen zondag 

werd (met behulp van het “gehaktbalteam”) en nipte nederlaag geleden 

tegen Diever-Wapse (2-3). De laatste plaats is dan nu ook in handen van 

Oosterstreek 2. Deze ploeg zal komende zondag nog wat verder de zorgen 

worden ingedrukt. Een week later thuis tegen Read Swart 3. Een gelijkspel 

zou al mooi zijn. Oldeboorn 4 is nog steeds koploper. Tegen 

medekandidaat voor de titel, Black Boys, werd met 2-2 gelijk gespeeld. 

Afgelopen zondag werd in Grou een verdienstelijke overwinning van 0-2 

behaald. Komende zondag is men vrij en de week erop gaat men naar 

Gorredijk 6 om 3 punten op te halen. IOC B1 lijkt ook wat op stoom te 

komen. In en tegen Blauw Wit B3 werd nog een 1-1 gelijkspel behaald. 

Afgelopen zaterdag werd Bolsward B2 met 3-0 verslagen. Ze staan 

inmiddels stevig in de middenmoot. Zaterdag op naar SJO RVC B2, en een 

overwinning moet mogelijk zijn. Op 16 november dan eindelijk weer ’s een 

derby, en wel thuis tegen GAVC B2. Wordt een spannend potje gezien de 

stand op de ranglijst. Oldeboorn C1 wist de afgelopen 2 wedstrijden keurig 

in winst om te zetten Tegen Langezwaag werd het 1-3 en afgelopen 

zaterdag maar liefst 17-1 thuis tegen SJO OFW C2 (een uitslag die voor 

beide teams niet al teveel bevrediging zal geven lijkt me, een te groot 

krachtsverschil). Zaterdag kunnen ze op meer weerstand rekenen van Joure 

C4 en ook een week later geen makkie, dan komt Jubbega C1 op bezoek. 

Oldeboorn D1 is na 2 overwinningen de fiere koploper in hun Klasse. De 

laatste 2 wedstrijden werden gewonnen tegen resp. Blauw Wit D5 (8-1) en 

Frisia D5 (2-4). Komende zaterdag levert ook weer een thuisoverwinning 

op tegen WWS D1, en een week later in Leeuwarden zal FVC D3 het ook 

niet kunnen bolwerken. Oldeboorn E1 blijft ook maar winnen, en staan dan 

inmiddels ook op een prachtige 2
e
 plaats. Gorredijk E4 werd nog met kleine 

nederlaag verrast, 2-3, maar afgelopen zaterdag waren de cijfers thuis tegen 

GAVC E5 wel duidelijk; 8-2 winst. Zaterdag thuis tegen hekkensluiter 

DWP 3 zal ook zeker geen problemen opleveren, en ook een week later 

moet Heerenveen E12 eraan geloven. De koppositie blijft in zicht. 

Oldeboorn F1 behaalde een keurige overwinning in Koudum op 

Overzwaluwen F2 (3-5). Zaterdag j.l. was TOP ’63 F1 met 0-2 net iets te 



  

sterk. Geen schande lijkt me tegen de koploper. Zaterdag worden er weer 3 

punten aan het totaal toegevoegd thuis tegen YVC F2. Een week later 

krijgen ze het weer wat moeilijker in Workum. Allemaal maar weer veel 

plezier, en bedenk wel; “als je eerder begint te rennen dan die ander, dan 

betekent dat niet automatisch dat je sneller bent als die ander”……Piet 

 

Uit onze geschiedenis (58) 
16 september Oldeboorn – Joure 2 4-0  

Middenvoor Jan  Visser scoort ze allemaal. 

3 oktober         Lemmer 2 – Oldeboorn   1-3 

17 oktober      Oldeboorn – Heerenveen 3  3-1 

5 december     Joure 2 – Oldeboorn  3-3 

Over deze wedstrijd schrijft de Jouster krant: Een aardige en gemoedelijke 

wedstrijd  en een gelijkspel is een goede verhouding. De Oldeboorn spelers 

W.de With (doel), P. v/d Feer (spil) en D. Zwagerman (linksbuiten) 

speelden een goede wedstrijd.  

12 december Heerenveen 3 – Oldeboorn 6-2 

Daar keeper de With in dienst was , kon hij deze wedstrijd niet meespelen. 

S. de Vos was zijn opvolger, en hoewel hij bijzonder zijn best deed, moest 

hij zes maal vissen. De penalty die Heerenveen kreeg toegewezen, werd zo 

hard ingeschoten dat de Vos de bal nimmer heeft gezien.  

30 januari Oldeboorn – Lemmer 2 0-0 

Nu restte voor het eerste nog de uitwedstrijd tegen Akkrum. Indien deze 

gewonnen werd was Oldeboorn kampioen. Helaas het kwam heel anders 

uit. Op 6 februari vond dit treffen plaats. Scheidsrechter was de heer 

Lamberts uit Leeuwarden, zelfs de voorzitter van de F.V.B. was aanwezig. 

Akkrum neemt de leiding doch Oldeboorn maakt door R. v/d Feer gelijk. 

Akkrum blijft sterker en de rust komt met 5-1 voor Akkrum . De eindstand 

was tenslotte 8-2. Alle illusies van Oldeboorn vervlogen na een goed 

seizoen. Tenslotte werd er na afloop heel aardig gefeest!! 

 

Eindstand 1926-1927 2e klasse A 

01 Akkrum  8-10 25-13 

02 Heerenveen 3 8-9   25-22 

03 O.V.C.  8-9   19-21 

04 Joure 2  8-8   22-25 

05 Lemmer 2  8-4   14-24 

 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn weggecounterd door Bakhuizen 

Zondag 13 oktober speelde Oldeboorn de thuiswedstrijd tegen Bakhuizen. 

Na een slechte start van de competitie leken de Boarnsters weer enigszins 

op de goede weg te zijn met 7 punten uit de laatste 3 wedstrijden en 

bovendien zonder tegendoelpunten.  Het vertrouwen was weer terug en het 

feit dat Bakhuizen vorig seizoen nog de club was van trainer Piet de Winter, 

was een extra motivatie om de drie punten in eigen huis te houden. Helaas 

liep het anders dan gehoopt. In de eerste helft was Oldeboorn, mede door 

het windvoordeel, de betere ploeg en had een duidelijk veldoverwicht. 

Echter maakten de Boarnsters al vroeg in de wedstrijd kennis met het 

gevaarlijkste wapenfeit van Bakhuizen: de counter. Oldeboorn kreeg 

halverwege de helft van Bakhuizen een vrije trap te nemen. Deze werd door 

een verdediger van Bakhuizen tegen de eigen doelpaal gekopt, maar leidde 

wel de razendsnelle tegenstoot in. De hoge voorzet werd door de linkshalf 

van Bakhuizen net buiten de zestien ineens genomen en voortreffelijk 

binnengeschoten, 0-1. Oldeboorn bleef echter de bovenliggende partij en 

kwam al snel op gelijke hoogte. Een goed genomen hoekschop van René 

van Kalsbeek werd bij de tweede paal door Anno Huisman fraai 

binnengekopt, 1-1. Even later volgde bijna een kopie van dit doelpunt, 

echter werd nu de kopbal van Anno Huisman door een verdediger van 

Bakhuizen met de hand uit het doel gehouden. René van Kalsbeek benutte 

vervolgens de toegekende strafschop, 2-1. Even later leek Oldeboorn op 

rozen te zitten, toen Age de Jong een prachtige steekpass van Robert van 

Roeden tot doelpunt wist te promoveren, 3-1.  De hoekschoppen van 

Oldeboorn waren steeds gevaarlijk en de lange mensen gingen dan ook 

steeds mee naar voren. Waar het de Boarnsters eerder in de wedstrijd twee 

doelpunten opleverde, daar kostte het ook doelpunten. Nog voor rust 

counterde Bakhuizen uit een hoekschop naar 3-2, toen de organisatie bij 

Oldeboorn niet klopte. Dit was tevens de ruststand. Op dat moment leek er 

weinig aan de hand voor de Boarnsters, omdat het spel redelijk was en 

Oldeboorn voetballend iets beter was. Ook in de eerste fase na rust 

veranderde er weinig aan het spelbeeld, totdat Bakhuizen (wederom uit een 

hoekschop van de Boarnsters) weer dodelijk was in de counter en nu wel 

heel eenvoudig de 3-3 liet aantekenen. Toen vlak daarna Bakhuizen op 3-4 

kwam (ditmaal niet uit een counter) speelde Oldeboorn een verloren 

wedstrijd. Zonder overtuiging ging de ploeg op jacht naar de gelijkmaker, 

maar de Boarnsters waren niet bij machte om een vuist te maken. Bijna elk 

duel werd gewonnen door Bakhuizen en omdat Oldeboorn van achteruit 

mensen ging doorschuiven gaf het veel ruimte weg. Daar wist Bakhuizen 

nog twee keer optimaal van te profiteren en liep weg naar een terechte 3-6 



  

overwinning. Hierdoor verliest Oldeboorn de aansluiting met de kop van de 

ranglijst en is momenteel niet meer dan een middenmotor. 

Wietse Huisman 

 

Oldeboorn 1 – Heerenveen 1 
Op zondagmiddag 20 oktober stond het bekerduel VV Oldeboorn – VV 

Heerenveen op het programma. VV Heerenveen uitkomend in de 1
e
 klasse 

F staat na 6 gespeelde wedstrijden onderaan met 1 punt en zijn dus gebrand 

om een goed resultaat te halen in Oldeboorn. Oldeboorn verloor vorige 

week met 6-3 tegen Bakhuizen, alleen dit speelt zich af in de 5
e
 klasse A. 

Daar zit nogal een verschil tussen en was ook tezien in het spelbeeld deze 

zondag.  In de 1
e
 minuut was het al raak voor VV Heerenveen, een bal 

vanaf het middenveld de diepte in kwam bij de spits terecht die hem knap 

wist af te maken. Dit was niet ideaal voor Oldeboorn die graag de nul 

wouden houden en loeren op de kansjes die er zouden komen. Het bleef 

lang 0-1 voor Heerenveen door middel van het harde werken van de spelers 

van Oldeboorn. Tot grote kansen kwam Oldeboorn niet in staat, dit kwam 

door het betere spel van Heerenveen die vrij weinig weggaven.  

In het begin van de tweede helft wist Oldeboorn nog aardig partij te geven, 

maar na 2-0 van Heerenveen vloeiden de krachten weg bij Oldeboorn. De 

wissels Arnold Oosterbaan voor Arnold Hobma, Ringo Crone voor Dennis 

Faber en Floris Crone voor Age de Jong konden daar ook geen verandering 

in brengen. In korte tijd liep de score van 0-2 op naar 0-8 en is het 

bekeravontuur voor Oldeboorn afgelopen in de eerste knock-out ronde.  

Dennis Faber 

 

VV Oldeboorn 2 – THOR 2 
Zondagochtend 6 oktober om half 11 stond er weer een kraker op het 

programma Oldeboorn 2 tegen Ter Heil Onzer Ribbenkast oftewel THOR. 

Zoals altijd was er een prachtige sfeer. Spandoeken, vuurwerk en 

toeschouwers waren weer niet aanwezig. De PPT[1] van deze keer was kort 

maar krachtig. Na 2 verloren wedstrijden gingen we er weer met vol goede 

moet in. Het fluitsignaal klonk en Boarn 2 ging er direct vol op, dat leverde 

in de beginfase wat kleine kansjes op, maar niet echt gevaarlijk. Na 

ongeveer een kwartier spelen ging Arnold Hobma met een prachtige solo 

ervandoor en legde hem af op Eyal die de bal voor het intikken had en dat 

ook deed 1-0.  Kort daarna was er aanval over een paar schijven waarbij 

Eyal de bal voorgeeft op Corne en die wist uit een lastige hoek te scoren 2-

0. Oldeboorn bleef met pressie spelen en zocht veel de combinatie en na 

weer zo’n fantastische combinatie ging Arnold Hobma ervandoor en schoof 

de bal door de benen van de keeper 3-0. Het leek een gemakkelijke ochtend 



  

te worden, maar na de 3-0 begon Oldeboorn te verslappen in plaats van 

combineren begon het de lange bal te spelen. Thor kreeg zowaar wat kleine 

kansjes, maar Bart wist alle schoten te pareren.  

Rust!!! Un bakkie thee en natuurlijk een korte PPT[1].         

Corne had het veld verlaten daarvoor kwam Dennis in de ploeg. Hoe de 

eerste helft eindigde, zo begon de tweede helft ook, rommelig en vaak de 

lange bal. Het resulteerde weer in weinig, totdat Dennis de bal in de 16 

kreeg en hem langs zijn tegenstander speelde en onderuit werd gehaald. 

PENALTY! Geen twijfel bij de scheids. Dan is de vraag wie gaat hem 

nemen... Bammus natuurlijk staat nog niet in het klassement voor P.P. van 

de Feer bokaal. Vol spanning loopt hij aan, scheids heeft nog niet gefloten, 

maar de bal ligt er al in en de kool komt gewoon op het scorebord 4-0. Na 

deze kool vonden we elkaar weer wat makkelijker en het verzet van Thor 

was gebroken. Nu kon Siep zijn rentree maken na een lang slepende 

blessure. Vlak na de wissel werd Dennis in de diepte gestuurd en geeft hij 

een puike voorzet op Eyal die er zijn schoen tegen aanzet en zo de 5-0 

binnentikt. Het was tijd voor Siep’s Kwartiertje,  Hij krijgt de bal in de 

voeten aangespeeld en tikt beheerst de 6-0 binnen, een paar minuten later 

krijgt hij de bal op randje 16 aangespeeld en schiet hard in het dak van het 

doel 7-0 en ja hoor er moest een hattrick komen en zo geschiede het. Siep 

kreeg alle tijd van de wereld en schoof beheerst in een hoekje en de hattrick 

was een feit 8-0. Dit was tevens de eindstand en zo heeft Boarn 2 de eerste 

drie puntjes binnen. Tim Tjoelker 

[1] Pruiks Pep Talk 

 

Derde en vierde elftal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hebben het te druk om een verslagje te schrijven!!!!!!!! 



  

Jeugdverslagen 
Aldeboarn c1 tegen langezwaag c1. 

Wij moesten 26 oktober voetballen tegen langezwaag. 

We stonden de eerste helft voor met 1-0  door een goal van cedric,  

toen de tweede helft begon hebben hun een keer gescoord en daarna hebben 

wij twee keer gescoord een werd gemaakt door tjitze en de andere door 

iwan. Gr. Rinse Tijsma 

 

Oldeboorn C1 – SJO OFW C2 
Eerste helft: 3-1 Iwan scoorde als eerst vlak daarna Cedric al. En een tijdje 

daarna Gerben. 

Tweede helft: Nou de tweede helft was Sjo ofw niks meer. Daarom hebben 

we er nog 14 gemaak en als we minder buitenspel gelopen hadden en meer 

overgepast hadden we niet met 17-1 gewonnen maar met 25-1. 

Sil van der Woude 

Oldeboorn D1 – Blauw Wit D5 
We hebben 8-1  gewonnen van blauw-wit. 

Gerben, Jurrit en Tamme hebben gescoord misschien ben ik één vergeten 

want ik weet het niet precies meer 

Het was een leuke wedstrijd. 

We staan nog steeds bijna bovenaan. 

Groet Ids de Roos 

 

Gorredijk E4 – Oldeboorn E1 
We moesten tegen Gorredijk . 

Het was vakantie dus waren een paar kinderen er niet. 

De eerste helft stonden we 1-0 achter. 

Maar de tweede helft scoorde Jentje dus stond het 1-1. 

Toen scoorde Levi uit een corner. Maar toen scoorde 

Gorredijk . 

Maar wij hebben toch gewonnen, want Jentje scoorde de winnende goal! 

Groeten Lyanne Huitema 

 

Oldeboorn F1 – TOP`63 F1 
De wedstrijd  was leuk. 

De 1
e
  helft hebben we een bal  doorgelaten. 

Toen stond Hessel op keep. 

Er waren ook nieuwe spelers op het veld,  dat waren Rimer en Tigo. 

Het was ook spannend, want de vorige keer verloren we met 15-0. 

Dit keer was het minder winnen voor top 63 want we verloren met 2-0. 



  

De 2
e
 helft hebben we ook een bal doorgelaten. 

Toen stond Joris op keep. 

We hebben vaak de bal gehad, maar niet de kans om te scoren. 

We hebben veel lol gehad en erg ons best gedaan, het maakt niet uit dat we 

verloren hebben. 

Anniek haar vader was scheidsrechter.  

Groetjes Sjoerd Sixma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet van der Feer bokaal  
René van Kalsbeek 10 

Johannes Nijdam 7 

Pieter Poepjes 7 

Age de Jong 6 

Douwe Hein Akkerman 5 

Robert van Roeden 5 

Siep Bangma 4 

Hotse Dekker 3 

Ringo Crone 3 

Arnold Oosterbaan 3 

Aaltsen Bergsma 3 

Hessel Stulp 3 

Klaas Hartmans  2 

Eyal Ashur 2  

Jan Wybren Boschma 2 

Patrick Antonissen 2 

August Faber 2 

Robert van Steinvoorn 2 

Siete Veenstra 2 

Anno Huisman 1 

Dennis Faber 1 

Arnold Hobma 1 

Corné Schukken 1 

Jan Hendrik v/d Wal 1 

Johannes v/d Wal 1 

Floris Crone 1 

Jorrit Zandberg 1 

Ellert Quarré 1 



  

 

Wedstrijdverslagen 
Zaterdag 9 november 

SJO RVC B2 – I.O.C. B1  09.00 

Joure C4 – Oldeboorn C1  12.20 

Oldeboorn D1 – WWS D1  09.45 

Oldeboorn E1 – DWP E3  10.00 

Oldeboorn F1 – IJVC F2  09.00 

Zondag 10 november 

Bolsward 1 – Oldeboorn 1  14.30 

Oldeboorn 2 – Bergum 3  12.00 

Oosterstreek 2 – Oldeboorn 3  10.00 

Oldeboorn 4 – is vrij 

Zaterdag 16 november 

I.O.C. B1 – GAVC B2   14.00 

Oldeboorn C1 – Jubbega C1  11.00 

FVC D3 – Oldeboorn D1  12.00 

Heerenveen E12 – Oldeboorn E1 10.00 

Workum F5 – Oldeboorn F1  11.00 

Zondag 17 november 

Oldeboorn 1 – Langezwaag 1  14.00 

ODV 2 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – Read Swart 3  10.00 

Gorredijk 6 – Oldeboorn 4  10.00 

Zaterdag 23 november  

Makkum F2 – Oldeboorn F1  11.00 

Zondag 24 november beker/inhaal 

Zaterdag 30 november 

Heerenveen B5 – I.O.C. B1  15.00 

Drachtster B.C4 – Oldeboorn C1 09.00 

Oldeboorn D1 – Warga D2  09.45 

Oldeboorn E1 – Aengwirden E2 10.00 

Oldeboorn F1 vrij  

Zondag 1 december 

St. Jacob 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Udiros 3   12.00 

Oldeholtpade 2 – Oldeboorn 3  10.00 

Oldeboorn 4 – FFS 5   10.30 

 



  

Zo kun je natuurlijk nooit een wedstrijd winnen!!!!!!!!!!!!! 



   



   



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


