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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 54 nummer 6 

Maarten de Vos en Freek de Jonge speelden in een veteranenelftal. Rond het 
veld liep een brede sloot. Toen de bal richting sloot ging, sprintte Freek er met al 
zijn energie achteraan, maar hij was te laat. Niettemin sprong hij in één beweging 

over de sloot, althans dat was de bedoeling. Hij kwam er middenin terecht. Hij 
zakte tot boven de knie in de modder. Hij gooide de bal terug, hees zich uit de 

blubber en klauterde de kant op. "Ik dacht even dat ik Jezus was." 
 

 
 

Michel Platini, de fameuze Franse voetballer uit de jaren zeventig en tachtig, werd 
ooit afgekeurd voor topvoetbal omdat hij tijdens een lichamelijke keuring was 

flauwgevallen. Hij had zojuist tot vijfmaal toe een blaastest ondergaan. Het werd 
zwart voor z'n ogen en hij ging gestrekt. Gelukkig voor het voetbal kwam hij snel 

weer bij en werd bij de volgende test goedgekeurd.  

 
 

Voetballer van het Jaar Johnny Metgod verliet eens na de training het 
spelershome te Rotterdam met een stichtende toespraak in het kader van de 

team-building. Helaas voor Big John hadden speelsere geesten zijn lease-Opel 
ondertussen grondig verankerd met sneeuwkettingen, zodat hij bij het wegrijden 
niet alleen zijn motor opblies, maar ook de halve Kuip achter zich aan sleepte. 



  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke datums 
Zondag  29 december   Douwe Venema toernooi 

 

Van de redactie 
Op speciaal verzoek van Rein Knol in dit krantje een 

stukje over het tweede elftal dat in 1968 kampioen 

werd. Hebben jullie een verzoek laat het mij dan 

weten. Wie weet wat ik kan vinden in ons 

archief!!!!!! Helaas is de kampioensfoto van het 

tweede slecht zodat ik hem niet wil plaatsen. Wie 

heeft nog een mooie foto van dit elftal, dan kan ik 

hem later nog plaatsen. 
 

Overzicht 
Onze jeugdteams blijven het maar goed doen. IOC B1 wist de laatste 2 

wedstrijden in winst om te zetten tegen resp. SJO RVC   B2 (1-4) en GAVC 

B2 (5-0). Komend weekend zijn ze vrij, evenals alle teams. De week erop 

mogen ze naar Heerenveen B5 om aansluiting te houden bij de bovensten. 

Oldeboorn C1 wist in Joure niet te winnen (5-2), maar zaterdag werd er 

verdienstelijk gelijkgespeeld tegen Jubbega C1 (2-2). Volgende week naar 

Drachtster Boys C4, en dat wordt wel heel  lastig, aangezien deze ploeg alle 

wedstrijden nog heeft gewonnen en fier op kop staat. Oldeboorn D1 blijft 

ook maar winnen. Nu werden WWS D1 met 5-1 en FVC D3 met 0-4 opzij 

geschoven. Ze gaan fier aan de leiding in hun competitie met een 

voorsprong van 6 punten op de nummer 2. Dat gaat een kampioenschap 

opleveren. Op 30 november wordt de zegereeks voortgezet thuis tegen 

Warga D2. Oldeboorn E1 is plotseling het team met een enorme 

doelpuntenmachine. Zo werden DWP E3 met 13-0, en Heerenveen E12 met 

1-16 verpletterd. Ook zij lijken op weg naar de titel, echter hun voorsprong 



  

is wat geringer. Zaterdag over een week kunnen ze wederom een concurrent 

een hak zetten. Dan komt Aengwirden E2 op bezoek. Een overwinning is 

bijna noodzaak. Oldeboorn F1 won de thuiswedstrijd tegen IJVC F2 met 

2-1, maar verloor afgelopen zaterdag met 3-1 bij Workum F3. Volgens het 

programma van Voetbal.nl spelen zij zaterdag hun laatste wedstrijd in 

Makkum. Oldeboorn 1 wist koploper Bolsward niet te verrassen. Er werd 

met 3-0 verloren. Afgelopen zondag wist men echter wel  Langezwaag   

met maar liefst 9-0 huiswaarts te sturen. Prachtig zo’n dikke overwinning, 

maar ik hoop wel dat ze dat dan ook kunnen laten zien in de uitwedstrijd 

tegen St Jacob. Oldeboorn 2 heeft de 2
e
 overwinning op zak. Bergum 3 

werd met 3-2 verslagen. Helaas was ODV 2 afgelopen zondag te sterk met 

6-1. Volgende week zondag thuis tegen Udiros 3 worden er toch weer 3 

punten verwacht.  Oldeboorn 3 blijft maar in de onderste regionen hangen. 

Ook nu werd weer verloren en wel met 0-2 van Read Swart 3. De 

eerstkomende uitwedstrijd is in Oldeholtpade, en zal ook weer een zware 

dobber worden. Oldeboorn 4 heeft de koppositie ook nog in handen, zij het 

met minimaal verschil. Gorredijk 6  werd overtuigend met 0-7 ingepakt, en 

op 1 december zal FFS 5 ook het onderspit delven in Aldeboarn, dus; “Doe 

wat je moet doen, maar dan wel met overtuiging.” Piet 

 

Uit onze geschiedenis (59) 
Vierde klassers, nergens kwam het tot beslissingen 

In de vierde klasse A is zowel met betrekking tot de bovenste als de laatste 

plaats weinig klaarheid gekomen. Het treffen tussen het leidende Blue Boys 

en hekkensluiter Oldeboorn werd namelijk bij de stand 0-0 gestaakt wegens 

een beenbreuk. Een lichtpuntje voor Oldeboorn vormde evenwel de 

verliespartij van Gorredijk tegen Black Boys, waardoor de Oldeboornsters 

relatief aansluiting kregen. Verder behaalde de Walden een kostbare zege 

op Kollum (2-0) en stelde WZS zich via een 2-1 victorie op MKV wel in 

veiligheid. Door met 3-2 over Trynwalden te zegevieren, kon Stiens bezit 

van de vierde plaats nemen.  Uit een oud krantje bleek de ongelukkige 

speler keeper Hendrik Nieuwland te zijn. Voorzitter van Heel schreef er een 

heel stuk over. In het restant werd later ook niet gescoord. 

De voorzitter schreef het volgende: Een ieder weet dat Hendrik aan het 

begin van een voetbalcarrière staat. Hij was verkozen in het Fries 

jeugdelftal. Dit jaar was Hendrik eerst opgesteld in 1A, daarna kwam hij in 

het eerste, dat toen aan zijn herstel begon. Gelukkig was er hier geen sprake 

van ruw spel. Uitlopend wou Hendrik op de rand van het strafschopgebied 

nog net de bal wegtrappen, waar een Blue Boys speler ook in volle vaart 

trachtte de bal te spelen. Een volkomen normale situatie, die in iedere 

wedstrijd wel één of meerdere keren voorkomt. De verslagenheid bij beide 



  

partijen was groot en de wedstrijd werd gestaakt bij de stand 0-0. Voor 

Hendrik is het uiteraard het ergste. Enkele maanden aan bed gekluisterd is 

een zware opgave. Hendrik, veel sterkte. Wij hopen Hottie nu weer in een 

glanzende in de goal te zien. Die glanzende vorm hebben alle spelers nodig, 

want er zijn kansen om de degradatie te ontlopen. 

Stand 

01 Blue Boys  16-27 

02 Dokkum  16-24 

03 Stiens  14-18  

04 Trynwalden  15-17 

05 Black Boys  16-16 

06 MKV  16-14 

07 WZS  16-14 

08 de Walden  15-12 

09 Kollum  14-10 

10 Gorredijk  15-9 

11 Oldeboorn  13-5 

 

Eindstand 1967-1968 4e klasse A  

01 Blue Boys   20-32 39-21 

02 Dokkum   20-32 61-18 

03 Trynwalden   20-23 33-23 

04 Stiens   20-22 43-47 

05 WZS   20-20 36-32 

06 Black Boys   20-18 44-45 

07 MKV,29   20-17 35-35 

08 de Walden   20-17 25-37 

09 Gorredijk   20-16 24-40 

10 Oldeboorn   20-12 24-40 

11 Kollum   20-11 25-54 

Tweede elftal kampioen 
Het eerste elftal had vrijaf en dus waren deze middag aller ogen gericht op 

het tweede elftal, dat voor het behalen van het kampioenschap de strijd 

moest aanbinden tegen Houtigehage 5. Een gelijkspel was niet voldoende, 

dus er moest worden gewonnen. Velen hadden gehoor gegeven aan de 

oproep om deze wedstrijd te komen bezoeken en ze hebben de jongens 

aangemoedigd. Velen hadden toeters meegenomen, dat lawaai was er 

volop, zelf een spandoek stond langs de lijn opgesteld. En we hebben van 

een spannende strijd kunnen genieten. Onze jongens hebben voor de 

overwinning gevochten. De wil om te winnen was er en de tegenstanders 

kregen dan ook geen centimeter ruimte om te spelen. De eindstand was 

tenslotte 3-0. Na afloop werden de jongens door de voorzitter gefeliciteerd, 

die dit vergezeld liet gaan met een bouquet bloemen. Ook een felicitatie is 

hier op z`n plaats aan de heer Kraan, die een grote stimulerende kracht voor 

de jongens is geweest en altijd met z`n jongens is opgetrokken. Jullie 

voorzitter schrijft nog het volgende: Het is dus gelukt. Met grote overmacht 

(soms) werden de laatste puntjes binnengehaald, Bravo Heren. Eerlijk was 

het ons al jaren een doorn in het oog dat ons tweede zo laag zat, een beetje 

onder de stand zou je zeggen. Maar goed, nu is het toch weer 2e klas 

geworden en volgend jaar zien we wel weer. En zoals Kraan zei, bij het 

gezellig samenzijn afloop, dan hopen wij wel dat de training wat beter en de 



  

conditie wat beter gehandhaafd wordt. Jullie hebben de laatste wedstrijden 

uitstekend gespeeld. Gefeliciteerd, voorzitter van Heel. Hendrik Nieuwland 

belde zelfs van uit het ziekenhuis op om jullie allen hartelijk te feliciteren. 

Hij hoopt binnen enkele dagen weer thuis te zijn. Ook mijn vaste 

medewerker Jac. De Vos wil jullie feliciteren en hij doet dit met het 

volgende rijmpje. 

`` MYN LOKWINSK OAN BOARN 11,, 

Dit is yn gjin jierren bard, 

Dat Boarn in kampioen wer hat. 

No mar wer in klasse heger. 

`t Wurdt fansels dan wol what 

dréger, 

Mar om goed syn bêst to dwaen, 

Dêr sil elk him bêst foar dwaen. 

Nou ha jimme dit ek dien, 

Ienriedich as in âlftal stien. 

Gjin gekanker, hottefyljen. 

Né, -- it doel wie: Spylje, Spylje. 

Sa kaem `t twadde fan Aldeboarn 

mei dit fuotbal op è troan. 

Lok .—mei dizze blide dei, 

Wij supporters libje mei. 

`t Is allinne net de eare, 

Mar jimm`koene ús wer leare, 

Yn in team in goede geast, 

Men berikt dan fierwei `t meast. 

 

De volgende spelers behaalden dit resultaat: 

Wiebren Huisman, Sjoerd Wagenaar, Jan Adamse, Hans Poepjes, 

Jan Dijkstra, Rein Knol, Wieger Wuite, Jelke Tigchelaar, Wietse 

Rodenburg, Rinus Dam, Dictus Benedictus, Pieter Hoekstra, Steven 

van Zinderen, Lou Visser, Durk Wagenaar, Jan Kramer, Chris 

Lantinga en Teije Blaauw. 

Leider: Jan Kraan en grensrechter Eddy Vink. De drie goals in de 

wedstrijd tegen Houtigehage werden gemaakt door: Dictus 

Benedictus (2x) en Jan Adamse. (Red.) 
 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn-Langweer 

Na de overwinning van vorige week op Res, hebben de mannen van Piet de 

Winter de lijn naar boven ingezet. om deze lijn door te trekken moest er 

deze week gewonnen worden van Langweer. In het begin was het even 

aftasten voor beide ploegen. er werden weinig kansen gecreëerd. Na de 

beginfase werd Oldeboorn wat gevaarlijker en waren ze steeds vaker te 

vinden op de helft van lagweer, maar van grote kansen was nog niet te 

spreken. Het aandringen van Oldeboorn werd beloond door een individuele 

actie van Rene van Kalsbeek. Hij passeerde drie man en schoot de bal  

onberispelijk achter de keeper. 1-0. Langweer zocht veelvuldig hun snelle 

linksvoor die de hele wedstrijd goed verdedigd werd door Henk de Jong. 



  

Echter brak de linksvoor een keer door en gaf een goeie pass voor het goal. 

De bal ging echter voorlangs. vlak na deze kans werd Age de Jong 

ingespeeld op de linkerflank. Hij gaf vervolgens een mooie lange bal op 

Hotse Dekker die in keer de bal tegendraads in schoot vanaf de rechterrand 

van de zestien.2-0. Rust. Na de rust gebeurde er niet veel, totdat een speler 

van langweer ten val werd gebracht. Hierna ontstond een opstootje. Een van 

de spelers van Langweer riep een verwensing richting de scheidsrechter. 

Hierop gaf de scheidsrechter de des betreffende speler een rode kaart. 

Hierna volgende nog  een opstootje rond de scheidsrechter wat steeds 

verder escaleerde. De scheidsrechter besloot de wedstrijd tijdelijk te staken. 

Op de weg naar de box werd er nog wat naar de scheidsrechter geroepen, 

waardoor deze dreigde de wedstrijd op een ander moment uit te laten 

spelen. Na een goed gesprek met beide aanvoerders werd er besloten toch 

verder te voetballen. Onder de voorwaarde dat beide partijen hun mondje 

dicht hielden. Elk weerwoord zou bestraft worden met een (rode) kaart. De 

wedstrijd werd hervat en Oldeboorn gooide de wedstrijd gelijk op slot. 

Rene van Kalsbeek kwam prima door op rechts en schoot de bal hard in de 

korte hoek. even later gaf Rene een goeie bal op Hotse Dekker die zo kon 

intikken. 4-0 Dit was tevens de eindstand. Robin Faber 

 

VV Oldeboorn 1 geeft billenkoek 
Zondagmiddag stond Robur uit Harlingen op het programma voor de 

mannen van Oldeboorn. Net als vorige week was het weer een wedstrijd 

waar de wind flink  aanwezig was. De punten waren hard nodig voor 

Oldeboorn aangezien er in de laatste 3 wedstrijden maar 1 punt werd 

behaald. Oldeboorn begon de wedstrijd met een andere opstelling, Rene van 

Kalsbeek keerde terug en verving Age de Jong,  Arnold Hobma verving 

Hotse Dekker, die met school in de Ardennen aan het bikkelen was. Robert 

van Roeden schoof een plekje naar achteren waardoor Douwe-Hein 

Akkerman op linksbuiten begon. Oldeboorn begon deze wedstrijd erg 

fanatiek en dat viel dan ook meteen op, er werd veel druk gezet op Robur, 

alle ballen waren voor Oldeboorn zodat Robur niet tot voetballen kwam. 

Dit resulteerde dan ook in de 14
e
 minuut tot een 1-0 voorsprong. Een   goeie 

pass van Arnold Hobma zette Rene van Kalsbeek alleen voor de keeper en 

die wist hem goed langs de keeper te schuiven. Oldeboorn bleef druk zetten 

om de voorsprong te verdubbelen en dat lukte dan ook erg goed. Wietse 

Huisman wist in de 24
ste

 minuut met een goeie dieptepass Douwe-Hein 

alleen voor de keeper vrij te spelen, hij maakte het    zeer koelbloedig af 

met een perfect balletje over de keeper. Het ging vandaag erg gemakkelijk 

bij Oldeboorn en snel kwam de 3-0 dan ook op het scorebord.  Douwe-Hein 

wist Robert alleen voor de keeper te zetten en die maakte het rustig af,  na 



  

31 minuten  stond het 3-0. Robur wist in de eerste helft geen kansen te 

creëren. Een vrije trap van de linkerkant werd in 1 x genomen maar kwam 

op de lat, verder werd het niet echt gevaarlijk voor het doel van Stefan 

Oosterbaan. Net voor rust scoorde Rene 4-0 door een geweldige individuele 

actie, Rene kreeg de bal op het midden en wist zijn snelheid goed te 

gebruiken,  met een boog vloog hij om de verdediging heen en speelde 

zichzelf goed vrij,  speelde de keeper uit en had het voor het intikken. Dat 

was dan ook de ruststand van deze wedstrijd. In de rust was het een zeer 

ontspannen sfeer maar werd er wel op gehamerd dat wij onze kop er bij 

moesten houden en direct weer fel moesten beginnen aan de 2
e
 helft. Alles 

was nog mogelijk en wij wisten dat Robur direct vol gas zou geven om toch 

nog de wedstrijd om te draaien.  Robur zette de 2
e
 helft dan ook meteen  

druk op Oldeboorn, hierdoor kwam er ook veel ruimte in de counter voor 

Oldeboorn en dat resulteerde in de 50
ste

 minuut ook voor de 5-0. Robert 

wist de bal op de zijlijn te veroveren en had daar dan direct ook 2 spelers 

van Robur te pakken waardoor hij iemand een “panna” gaf en zichzelf goed 

vrijspeelde. Hij wist de bal goed af te leveren bij Rene, hij maakte deze 

actie, die een goal verdiende, dan ook af. Nu was het dan ook echt 

afgelopen met Robur, de 6-0 kwam er snel achteraan door een rush van 

Robin Faber die hem daarna goed afgaf, zodat Douwe-Hein kon scoren. De 

wedstrijd was gespeeld en was dan ook niet echt meer geweldig. Robur had 

opgegeven en Oldeboorn hoefde niet meer.  Rene wist nog de 7-0 te maken. 

In een kwartier tijd werd er bij Oldeboorn 3 x gewisseld: Douwe-Hein werd 

vervangen door Age de Jong,  Arnold Hobma werd vervangen door 

naamgenoot Arnold Oosterbaan en Rene van Kalsbeek werd vervangen 

door Dennis Faber. Helaas werd het toch nog 7-1 door een goeie aanval van 

Robur. De ingevallen Age mocht de 8-1 op het bord zetten. Klaas Hartmans 

kon hem inlopen maar gaf hem sociaal af aan Age die hem in kon tikken, 

dit had hij ook wel even nodig nadat hij enkele minuten daarvoor de 

grootste kans van zijn leven miste. Dennis wist nog een hakje door de lucht 

diep te geven maar deze werd helaas niet afgemaakt. Robur had nog een 

kans maar Stefan pakte deze hard geschoten bal van 2 meter klemvast.  Een 

goeie pot van Oldeboorn, eindelijk billenkoek !  Stefan Oosterbaan 

 

Negen – nul spraken zij teder, 

Langezwaag was te gast bij een vastberaden Aldeboarn. Een 

Aldeboarn die de week ervoor in Bolsward onplesant betast is! wou 

winst zien. Dit zagen we aan het eind van de rit ook, in een glorieuze 

uitslag van 9-0, alhoewel deze misschien nog wel meer had kunnen 

worden. In een heerlijke eerste helft vol strijd werd er maar liefst 

zeven keer gescoord. 



  

1-0 Douwe Hein Akkerman, na een strakke voorzet van Rene van 

Kalsbeek 

2-0 Stifje over de keeper van Arnold Hobma 

3-0 Bekeken effectbal Klaas Hartmans, voorwerk Douwe Hein 

Akkerman 

4-0 Schot Douwe Hein Akkerman 

5-0 Een lage voorzet waar Douwe Hein Akkerman overheen stapte en 

zo een verdediger verraste die hem in eigen doel tikte 

6-0 Rene van Kalsbeek die zich er weer goed doorheen dansde 

7-0 Wreefschot Anno Huisman, Kaboemmm 

Na de schaft hoopten we dat we dit konden verdubbelen. Dit 

gebeurde niet, er werd twee keer gescoord. 

8-0 Prima sterke actie, met goal als afloop van Klaas Hartmans 

9-0 Prachtige Boogbal over de keeper van Hotse Dekker 

Een stukje concentratie en een goede keeper van 

Langezwaag(touche) hielpen dit plan om zeep. Dit hielp dit zodanig 

om zeep dat in de slotfase van de wedstrijd gaten vielen en 

Langezwaag zo nu en dan behoorlijk druk op onze achterste linie 

beoefenden. De voetbal wet!? 

In deze sportieve wedstrijd werden er toch nog twee gele kaarten 

uitgedeeld, aan beide ploegen een. Eigenaardige beslissing!  

Al met al mogen wij bescheiden en toch met trots zeggen dat dit een 

zuivere billenkoek is :) 

Piet Vlugt scoorde deze dag ook twee goals. Arnold Hobma 

 

Boarn 2 komt overal stap te laat 
Op zondag 17 november stond voor het 2

e
 de uitwedstrijd tegen ODV 2 uit 

Wijnjewoude op het programma. Het was om 8.50 verzamelen om net voor 

9u richting Wijnjewoude te rijden. Dit liep allemaal wat anders. Toen leider 

Prûk om 8.45 het sportcomplex oprijden, stonden er al 3 spelers klaar. 

Captain boektoe en de Bangma Boys. Eerst maar tanken en dan weer 

kijken. Inmiddels 6 man. Yaltsje, vanderbee en fabert waren er. Na wat bel 

pogingen kwamen Khilone, en de gebroeders Hagel en Bammus rond 9u 

aan. Toen was het nog wachten op Spindert en Bonkie. Net voor 9.15 waren 

we compleet en konden we met 11 man richting Wijnjewoude. Rango had 

zich wegens ziekte s’ochtends afgemeld. Rond 9.40 arriveerden we in 

Wijnjewoude. Er was vandaag weinig tijd voor de PPT, dus alleen maar een 

opstelling. En snel naar buiten. De PPT was vandaag ook vast niet 

doorgekomen bij alle slaapkoppen. Leider Prûk voelde de bui al hangen en 



  

had zelf de schoenen maar meegenomen. Klokslag 10u blies de uitstekende 

scheidsrechter voor het beginsignaal. Dit mag ook wel eens gezegd worden 

gezien we allemaal meemaken met Boarn 2. Al snel bleek dat ODV wel 

wakker was, en de meerderheid bij ons 2
e
 niet. Dankzij Nick wisten we het 

eerste kwartier te overleven. Uiteindelijk moest hij toch capituleren bij een 

mooie volley. De voorzet kwam van de rechtsbuiten, en de linksbuiten 

mocht ongedekt raak volleren. Er stonden een paar nog wakker te worden 

bij het 2
e
. Vandaag bleek het vooral in de 1

e
 helft moeilijk om iemand met 

een zwart shirt aan te spelen. Elke pass werd ingeleverd, en dat was zonde, 

want er lag telkens een gapend gat op het middenveld. Deze werd dan goed 

ingelopen door de boarnsters, maar ja die 2
e
 pass kwam nooit aan. Voor rust 

liep ODV nog uit naar 3-0. Beide keren mocht de spits vrij aannemen in de 

16, draaien en schieten. Telkens waren we een stap te laat. Boarn 2 werd 

nog 1 keer gevaarlijk. Een mooie vrije trap van Khilone werd door de 

keeper net onder de lat weg getikt. In de rust was het jolig in de 

kleedkamer, maar dat schuiven we maar af, op de vele sapjes die een aantal 

hadden genuttigd de avond er voor. Bonkie bleek in de 1
e
 helft amper te 

kunnen lopen en werd eruit gehaald. Leider Prûk ging als laatste man in het 

veld staan. Misschien niet heel slim, maar ja je moet wat. Zijn invalbeurt 

had wel effect. Bij zijn eerste balcontact ging de bal direct in de kruising. 

Alleen wel aan de verkeerde kant. Door deze PED, was het laatste beetje 

geloof weg bij het 2
e
. De 2

e
 helft was wel meer op en neer gaand. Maar 

ODV bleef gevaarlijker over de flanken. Vanderbee werd er moedeloos van 

om telkens achter zijn man aan te moeten lopen. We kwamen zelf ook een 

paar goed door. Vaak na een door kopbal van Panga. Alleen ontbrak het de 

boarnsters aan snelheid vandaag. Verder dan wat afzwaaiers uit de 2
e
 lijn 

kwam het 2
e
 niet. Daarnaast wist Nick in de 2

e
 helft de dubbele cijfers te 

voorkomen. Hij moest nog wel 2x vissen, 1 schot uit de 2
e
 lijn in de 

kruising en een rebound na eerst een goede redding van hem. Het 2
e
 deed 3 

minuten voor tijd nog wat terug. Fabert schoot in de 16 knap raak. Volgens 

captain Tim was dit de anschlusstreffer van het 2
e
. Maar zoals de hele 

ochtend al, net te laat. Deze 6-1 nederlaag maar snel vergeten, maar gezien 

de jolige sfeer tijdens en na de wedstrijd komt dat helemaal goed. Volgende 

week onszelf maar revancheren uit bij Houtigehage 2. 

Prûk 

PPT) Prûks Pep Talk 

PED) Prûks Eigen Doelpunt 

 

Aldeboarn 4 – Black Boys 5 27 oktober 2013 
Windkracht 6 en emmers vol water uit de lucht is voor de meeste 

voetballers op zondagmorgen al geen prettig vooruitzicht om te moeten 



  

voetballen. Toch moesten we er aan geloven en op het moment van de 

aftrap was het in ieder geval droog. Met de harde wind 

was het toch nog lastig voetballen maar hadden we via 

Rebaf (net naast) en Pieter P. (afzwaaier)  onder andere 

een paar goeie kansen om op voorsprong te komen . Ook 

Black Boys hadden een paar goede kansen maar dankzij 

goed keepers werk van Siemen  met 0 - 0 de rust in. Met de wind in de rug 

en een paar personele wisselingen proberen we in de tweede helft snel op 

voorsprong te komen en dit leek er ook op maar helaas na een snelle 

counter vanuit een ingooi  0 -1 . Door te blijven voetballen en Rebaf weer 

terug in de gelederen te  brengen met een gelukje 1 – 1. Over en weer 

hadden beide ploegen kansen maar weer Black Boys 1 – 2 . Weer vanuit 

een achterstand moeten voetballen en een paar kansjes , was het Pieter P. 

die via een intikkertje toch nog 2 -2 op het bord zet. 

Dit is tevens ook de eindstand . Henk v/d Meulen 

 

Baltsjeverslag vanuit het altijd pittoreske Wijnjewoude 
Na de zware wedstrijd tegen ODV te Wijnjewoude was het tijd om de zure 

nasmaak weg te spoelen met een heerlijk gehaktbaltsje in de kantine. 

Helaas kon ik zelf maar een schamel hapje proeven van mijn collega. De 

baltsjes waren niet meer voorradig. Aan dat ene hapje had ik wel genoeg 

om te concluderen dat het een 7,5 als cijfer kreeg. Ook mijn testcollega’s 

waren zeer positief. De bal had een goede, ietwat pittige smaak en een 

grove structuur. Volgens de dhr. M.M. Tjoelker was de service, ik citeer, 

“Formidabel”, “Uitstekelbaars”, “Fantastisch”. En voordat de dhr. M.M. 

Tjoelker dat zegt dan moet er heel wat gebeuren. Hij kreeg namelijk zonder 

daarom te vragen extra mayonaise toegediend. Dat noemen we nou een 

gevalletje uitstekend anticiperen op de situatie. Het eindcijfer 

wordt dan ook een welverdiende 7.6. En daarmee gaat ODV 

aan kop in het baltsje klassement. Dat is nu als volgt: 

1. ODV: 7.6 

2. ONB: 6.2 

PB
1
 dhr Spinder: 9 

Dan nog even graag uw aandacht voor het volgende: Op 

zaterdag  

7 december kunt u de overheerlijke gehaktbal van Dhr A. Spinder op uw 

eigen bord hebben. Ik hoor u nu denken hoe is dit dan mogelijk? Wel dat 

gaat als volgt: Op 7 december komen wij als baltsje comité bij u langs de 

deuren. U kunt dan bij ons gehaktballen kopen. Deze gehaktballen zijn door 

                                                 
1
 Particulier Baltsje 



  

ons, in samenwerking met de heer A. Spinder gemaakt. En de opbrengst 

van deze gehaktballen actie gaat naar Serious Request. Serious Request zet 

zich dit jaar in voor kinderen die overlijden aan de gevolgen van diarree. 

Dit is een groot probleem in heel veel arme landen in Afrika. En dit 

probleem kan verholpen worden door hele simpele kleine goedkope dingen 

als een blokje zeep of een washandje. Hierdoor wordt de hygiëne van de 

mensen beter en zijn ze minder vatbaar voor diarree. 

Zorg er daarom voor dat u op 7 december thuis bent en koop deze heerlijke 

balletjes voor het goede doel!.  

 

Derde elftal 
 

 

 

 

Jeugdverslagen 
V.v. Aldeboarn  C1 - v.v. Jubbega C1 

Zaterdag  16 november moesten we elf uur thuis spelen. 

 Jubbega had  de aftrap , hun trapten af maar gelijk hadden wij de bal 

alweer en toen gingen we naar voren, eerst schoot Hessel (volgens mij) op 

de paal en toen kwam Duco en hij schiet hem alsnog in de GOAL (1-0) 

ongeveer binnen 2 minuten . Toen scoorde Jubbega net voor de rust ( 1-1). 

Na de rust speelden wij niet zo goed, maar later wel weer gelukkig. Toen 

scoorde Hessels (2-1) .Toen hadden we nog 10 minuten te gaan. Maar toen 

had Jubbega 2 minuten voor het einde van de wedstrijd de gelijkmaker 

gescoord. JAMMER GENOEG   

Groetjes, Sietse Hofstra 

 

Aldeboarn D1 – WWS D1 
 de helft  begon het al goed. 

we scoorden toen direct met 1-0 

Gerben had gescoord. 

maar toen werd het spannend want de tegen partij scoorde. 

toen kwam de rust. 

de tweede helft scoorden we al snel weer. 

toen maakte de tegen partij eigen goal. 

maar daarna scoorde Gerben weer. 

Daarna scoorde ik . 



  

uiteindelijk floot de scheidsrechter en was het 5-1 voor ons. 

Tamme veenstra 

 

FVC D3 – Aldeboarn D1 
Wij moesten zaterdag 17 november uit tegen FVC. In de eerste helft was de 

eindstand 0-2 voor ons. Het was niet echt een fijn veld want het was op 

kunstgras. Dus iedereen had schaafwonden op de knieën. In de tweede helft 

hadden we weer twee goals gescoord. Marianne had 1 goal en ik had 3 

goals. We hadden in ieder geval wel plezier en het was een leuke wedstrijd. 

Groetjes Gerben Bouma 

 

Oldeboorn E1 – GAVC E5 
Verslag E-tjes 2 november  thuis GVAC-E5  

Het was een leuke wedstrijd . 

Er waren veel goals gescoord . 

De eerste helft stond ridzert op kiep . 

De tweede helft stond Dani op kiep . 

We  hebben 8-2 gewonnen . 

Groetjes Kyran Mebius  

 

Heerenveen  E12 tegen Aldeboarn E1 

Zaterdag 16 november hebben we tegen Heerenveen gevoetbalt. 

We hebben 1-16 gewonnen. 

We moesten om 10 uur voetballen. 

De eerste helft stond Ridzert op keep, 

en de tweede helft stond Dani op keep. 

Dani mocht de penalty nemen want Heerenveen had hens,  

hij zat er in! 

Er waren twee ziek, Kyran en Remco. 

Groetjes Ralf van Warmerdam en Jitske Spoelstra 
 

Aldeboarn F1- IJfc F2  zaterdag 9 november 2013 
Wij hebben gevoetbald  de eerste helft stond  Aniek op keep en we hadden 

in de eerste  helft een gescoord.  Hessel had gescoord.  Ik stond de tweede 

helft  op keep. Ik hoefde niets te doen,  dat was erg saai. En Jesse hat ook 

een gescoord. Daniële van der Meulen   

 

Workum F1   -    oldeboorn F1 
zaterdag 16 November moesten wij voetballen in Workum. 

in de eerste minuut maakte Jesse 0 -1. 



  

Al snel was het 2-1. en toen was het na de rust 3-1. 

we hebben erg leuk gespeeld. 

Aniek van Warmerdam    

 

D-pupillen bijna kampioen!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
v.l.n.r.Jetze Teunissen, Rico Hielkema, Kuba Sowa, Tim Hofstede, Job 

Veenstra, Marianne Dekker, Amber van der Ven, Erik Heerma, Tamme 

Veenstra, Gerben Bouma, Jurrit Dijkstra. Ids de Roos, Lars Vink en Jisk 

Oosterbaan waren reeds op weg naar de kleedkamer, Duco van der Bij was 

uitgeleend naar de C-junioren. 

 

Pupil van de week 
Naam: Hessel Jelsma 

Leeftijd en team: 8 jaar F1 g  
Op welke plaats speel je: spits 

Op welke plaats speel je het liefst: spits 

Beste voetballer ter wereld: Xavi 

Beste voetbalclub ter wereld: Barcalona 

Leukste televisie programma: Slugterra 

Doe je ook aan andere sporten: Dammen 

Heb je huisdieren: een hond 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: nummer 6 van het eerste 

Wat eet je het liefst: pannenkoeken 

Wat eet je liever niet: spruitjes 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 23 november  

Makkum F2 – Oldeboorn F1  11.00 

Zondag 24 november  

Houtigehage 2 – Oldeboorn 2  10.00 

Zaterdag 30 november 

Heerenveen B5 – I.O.C. B1  15.00 

Drachtster Boys C4 – Oldeboorn C1 09.00 

Oldeboorn D1 – Warga D2  09.45 

Oldeboorn E1 – Aengwirden E2 10.00 

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 

Zaterdag 7 december 

Langweer B1 – I.O.C. B1  11.00 

Oldeboorn C1 – Read Swart C1  11.00 

GAVC D2 – Oldeboorn D1  09.00 

Irnsum E3 – Oldeboorn E1  10.00 

Zondag 8 december 

Oldeboorn 1 – AVV  1   12.00 

Oldeboorn 2 – Sport Vereent 2  12.00 

Mildam 2 – Oldeboorn 3  12.00 

Oldeboorn 4 – Jubbega 5  10.30 

Zaterdag 14 december inhaal 

 

Zondag 15 december inhaal 

Oldeboorn 1 – Blauwhuis 1  14.00 

 

Zondag 22 december beker/inhaal 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 
 



  

Piet van der Feer Bokaal 
René van Kalsbeek  Eerste 11 

Douwe Hein Akkerman Eerste 7 

Johannes Nijdam Derde 7 

Pieter Poepjes Vierde 7 

Age de Jong Eerste 6 

Robert van Roeden Eerste 5 

Hotse Dekker Eerste 4 

Klaas Hartmans  Eerste 4 

Siep Bangma Tweede 4 

Arnold Oosterbaan Tweede 4 

August Faber Vierde 4 

Siete Veenstra Vierde 4 

Ringo Crone Tweede 3 

Dennis Faber Tweede 3 

Aaltsen Bergsma Derde 3 

Hessel Stulp Derde 3 

Robert van Steinvoorn Vierde 3 

Arnold Hobma Eerste 2 

Anno Huisman Eerste 2 

Eyal Ashur Tweede 2 

Jan Wybren Boschma Derde 2 

Patrick Antonissen Vierde 2 

Ellert Quarré Vierde 2 

Piet v/d Vlugt Vierde 2 

Corné Schukken Tweede 1 

Jan Hendrik v/d Wal Tweede 1 

Johannes v/d Wal Tweede 1 

Floris Crone Derde 1 

Jorrit Zandberg Derde 1 

 

 

 

 

 

 



  

Mannen, bier en voetbal 
Afgelopen weekend bezocht ik min of meer per ongeluk een 

voetbalwedstrijd. Ik was uitgenodigd door mijn broer en samen met 

wat vrienden van hem bevond ik me op de staantribune van het 

NAC-stadion, door de club zelf betiteld als ‘het gezelligste stadion 

van Nederland’. Binnen vijf seconden kreeg ik mijn eerste bier. Ik 

kan niet tegen bier en eigenlijk ben ik ook helemaal niet gezellig, 

maar kom, ik besloot mijn uiterste best te doen om erbij te horen. 

Drie bier later voelde ik me er al echt een beetje bij horen. 

“Flapdrol!”, riep ik tegen een willekeurige speler. Ik werd 

goedkeurend aangekeken door de mannen om me heen, die tegen 

willekeurige spelers ook voortdurend “Oen!” en “Zak tabak!” riepen. 

Toen ik mijn vierde of vijfde beker bier kreeg – ik was de tel 

enigszins kwijt – kwam er een wave aan. Verschrikkelijk vind ik dat, 

zo’n wave. Maar vanavond niet. Hé, bier doet wonderen met iemand 

die niet tegen bier kan. Ik zwaaide met mijn armen en vervolgens met 

mijn hele lichaam en riep luid en duidelijk: “Helahola!” Dat riepen 

alle mannen om me heen namelijk. Ja, tel mannen en voetbal en veel 

bier bij elkaar op, en je krijgt ‘Helahola!’. “Even pissen”, zei ik 

vrolijk. Het woord ‘pissen’ had ik al een jaar of veertig niet meer 

gebruikt, maar ik hoorde er nu helemaal bij. Zeker toen ik 

terugkeerde op de staantribune met een treetje bier. “Hé, Hansie heeft 

gehaald! Hansie! Wat heb jij een gezellige broer”, hoorde ik iemand 

tegen mijn broer zeggen. “Ik kijk er echt van op”, zei mijn broer. 

Slechts af en toe werd er gekeken naar wat er op het veld gebeurde. 

Verder sloegen alle mannen elkaar voortdurend op de schouder of 

gaven elkaar een por, al dan niet ‘Helahola!’ roepend. Eerlijk gezegd 

was het ook weer niet zo moeilijk om erbij te horen, vooral niet na 

zes of zeven bier. Ik weet niet meer hoe ik thuisgekomen ben. Maar 

toen ik vanochtend opstond, had ik én hoofdpijn én een erg tevreden 

gevoel – zomaar toch mooi een avond lang man onder mannen 

geweest. “Hoe was het?”, vroeg mijn vrouw. “Gezellig”, zei ik. 

“Waar hebben jullie het allemaal over gehad?”, vroeg ze. 

“Gewoon, mannenpraat”, zei ik, en liet het daar maar bij. Want om 

nou te specificeren dat we voornamelijk ‘Helahola!’ hadden staan 

roepen, nee. Sommige dingen kun je maar beter geheim houden voor 

je vrouw.  
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