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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 8 

Om gediplomeerd betaald voetbaltrainer te kunnen worden, was Willem van 
Hanegem verplicht om een verkorte trainerscursus te volgen. De eerste 

cursusdag trok veel bekijks, vooral van de pers. 
Toen de cursisten uit het klaslokaal kwamen, werden zij bedolven onder de 
persmuskieten. Zo ook Willem van Hanegem. Hem werd door een journalist 

gevraagd wat hij op deze dag had opgestoken. Van Hanegem: "Twee sigaretjes."  
 

 
 

Joop van Daele, libero in het Excelsior waarvan Rob Jacobs trainer was, 
overwoog zijn nogal fors uitgevallen neus operatief te laten corrigeren. Het 

commentaar van Jacobs: "Maar het blijft een gok, Joop."  
 

 
 

Tijdens een Feyenoord-Ajax kreeg de Kromme het aan de stok met Arie Haan en 
deelde prompt een doodschop uit. Terwijl de Ajacied lag te kronkelen van de pijn, 

boog Van Hanegem zich over hem heen en grijnsde: "Zo Arie, nu ben je een 
halve haan." 

  
 

Nadat Johan Cruijff Piet Keizer als linksbuiten had gekozen in zijn "Elftal van de 
Eeuw", kreeg Coen Moulijn tientallen verontwaardigde telefoontjes met de vraag 
waarom Cruijff hem niet had gekozen. Hij bleef er laconiek onder en verzuchtte: 

"Ach, volgende eeuw beter."  



  

 

Belangrijke datums 
Zondag  29 december   Douwe Venema toernooi 

Zondag  12 januari   Nieuwjaarsborrel  

vanaf 16.00 tot 21.00 uur 

Zaterdag  24 mei    Carbid schieten     
 

 

 

 

 

 

 

 

Gehoord/gezien 
Nieuw lid bij onze club   Romarius 

 

26e editie Douwe Venema Toernooi 
Zondag 29 december 2013 vindt de 26e editie van het Douwe 

Venema toernooi plaats in de Utingeradeelhal te Akkrum. Er wordt 

gespeeld vanaf 10.00 uur tot ca. 16.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt EUR 15,= per team en dient op 29 

december 2013 aan Douwe Hein te worden overhandigd. Het team 

dient te bestaan uit minimaal vijf personen. 

Inschrijven kan t/m vrijdag 20 december 2013 bij: 

Anno Huisman: annohuisman@hotmail.com 

Douwe Hein Akkerman: heinekendop@hotmail.com 

Jelle-Jacob de Vries: jellejacobdevries@gmail.com 

 

 

mailto:annohuisman@hotmail.com
mailto:heinekendop@hotmail.com
mailto:jellejacobdevries@gmail.com


  

Piet`s overzicht!!!! 
De laatste in het jaar 2013. Volgens de technisch directeur stoppen 
we er eerst weer even mee. Oldeboorn 1 wist helaas niet de 

volle buit te halen uit de laatste 2 thuiswedstrijden. Werd 

AVV nog met 11-0 verpletterd, helaas bleef de teller 

afgelopen zondag op 1-1 steken tegen Blauwhuis. Nog 

teveel in de ban van Serious Request misschien? 

Uiteindelijk staan onze jongens op een 5
e
 plek en mogen ze 

na de winterstop omhoog gaan kijken. Misschien iets 

minder grote uitslagen neerzetten, maar iets meer 

evenwichtig worden. Met 10 keer 1-0 winnen kom je verder 

dan 1 keer met 11-0 winnen…… Stiekem toch nog hopen 

op promotie via de nacompetitie? We’ll see….Oldeboorn 2 gaat komende 

zondag als laatste het jaar 2013 op passende wijze thuis afsluiten. Vanaf 

12.00 u. kunt u op ons Sportcomplex allemaal het “Baltjse-kanon” nog één 

keer in aktie zien voor Serious Request. Ze zullen Sport Vereent 2 nog één 

keer laten zien hoe dit kanon nu precies werkt!!! Zet de ballen maar op het 

vuur!!! Na afloop van de wedstrijd is er “bal na”. Overigens geeft good-old 

Gert Bals voorafgaande aan de wedstrijd nog een keepersdemonstratie. Dit 

wordt mede mogelijk gemaakt door FC Bal Op Het Dak. Kortom komende 

zondag alle ballen verzamelen……Komt die bal!!! Oldeboorn 3 geniet 

inmiddels al van de winterslaap. De laatste wedstrijd werd in en tegen 

Mildam met 3-3 gelijkgespeeld. Helaas konden ze door dit resultaat de 

laatste plaats nog niet overdoen aan Steenwijkerwold 3. Na de winterstop 

maar weer ’s verder kijken. Hoog Sammy, kijk omhoog 

Sammy…..Oldeboorn 4 wist ook de laatste wedstrijd met een klinkende 

overwinning af te sluiten. Jubbega 5 ging er met 9-3 op. De titel lijkt nog 

steeds de doelstelling van onze oudjes. Maar goed uitrusten de komende 

maanden, en geen gekke dingen doen op wintersport e.d., dan gaat het 

helemaal goed komen. IOC B1 heeft de 1
e
 seizoenshelft afgesloten met een 

keurige 3
e
 plek. Hopelijk zit er na de winterstop nog meer in het vat… 

Oldeboorn C1 heeft de 1
e
 helft van de competitie ook in stijl afgesloten. 

Read Swart werd met een 3-1 nederlaag huiswaarts gestuurd. Ze blijven 

door dit resultaat middenmoter. Oldeboorn D1 had afgelopen zaterdag 

kennelijk nog het zware kampioensfeest in de benen. Ze gingen namelijk 

zeer verrassend met 2-0 onderuit in en tegen GAVC D2 uit Grou. Het 

mocht echter de pret niet drukken. Het kampioenschap was al binnen !!!!!! 

Oldeboorn E1 mocht ook een rondrit door Aldeboarn maken. Zij haalden 

in Jirnsum met een 3-6 overwinning het kampioenschap binnen!!! 

Geweldige prestaties!!! Oldeboorn F1 was eerder al in de winterslaap 

gegaan. Dus verder geen nieuws over. Dan allemaal maar fijne feestdagen 



  

en een sportief 2014 gewenst en denk een beetje om “Flappie” (en anders 

graag even 11 seconden stilte)…..en als hij niet daar is, dan is hij dus ergens 

anders……Beware Of Darkness!!!! 

 

Uit onze geschiedenis (61) 
Oldeboorn geeft Harkema oorwassing 

Oldeboorn heeft gisteren ongenadig hard toegeslagen tegen Harkema 

Opeinde. De ploeg van Sido Postma won met 7-0 en bleef voor de twaalfde 

achtereenvolgende wedstrijd in de DERDE KLASSE B ongeslagen.  

,,Alles klopte vandaag”, constateerde Sido Postma, die na Oldeboorn - 

Harkema Opeinde (7-0) zeer in zijn nopjes was. ,,We zijn al twaalf 

wedstrijden op rij ongeslagen en vandaag liep het goed.” Harkema 

anvoerder Jan Kooistra maakte het zijn ploeg lastig  door vlak na rust een 

tweede gele kaart te ontvangen. De stand was op dat moment 2-0. ,,De 

jongens hebben vandaag echt heel goed gevoetbald. Ik geef ze een 

tien plus”, aldus Postma.  
 

Eindstand 2006-2007 3e klasse B 

01 Drachten    22-42 44-32 

02 Gorredijk    22-41 43-25 

03 Franeker    22-40 45-36 

04 St.Annapar.    22-36 40-43 

05 Warga    22-33 47-43 

06 Harkema O.    22-33 47-48 

07 Dio Oosterw.  22-32 36-34 

08 Rood Geel    22-31 43-38 

09 Stiens    22-28 41-39 

10 Oldeboorn    22-26 39-34 

11 MKV,29    22-17 21-57 

12 Heerenveen    22-15 22-39 

Promotie/degradatiewedstrijden: 

06-05-2007 Asser Boys – Oldeboorn 1-5 

13-05-2007 Oldeboorn – Asser Boys 2-2 

 

Handhaving Oldeboorn 
Na de 1-5 overwinning in Assen stond voor Oldeboorn handhaving in de 

derde klasse al bijna vast. Thuis wisten de Boarnsters het verplichte 

nummer netjes af te werken: Oldeboorn-Asser Boys (2-2). 

,,Het was een campingwedstrijd. We hadden een stormloop verwacht 

van Asser Boys, maar er gebeurde niks. Ik heb nog nooit een wedstrijd 

gezien die voor mijn gevoel zo lang duurde”, aldus trainer Sido Postma van 

Oldeboorn.,, 

 

Wedstrijdprogramma 
22 december  Oldeboorn 2 – Sport Vereent 2  12.00 



  

Wedstrijdverslagen 
St. Jacob 1 – Het Barcelona 1 

Doordat we zondag 24 november geen inhaalwedstrijd hadden hoefden we 

die zondag niet te voetballen. Een week later ging de competitie door en 

moesten we bij Sint Jacob op visite. Douwe Hein Akkerman kon niet 

meevoetballen, omdat hij geopereerd was aan zijn knie maar hij was wel 

mooi mee om te supporteren.  In het begin van de eerste helft kregen we al 

snel door dat onze tegenstanders niet bepaald voorzichtig met ons om 

gingen. Als snel volgde er een sandwich op Arnold Hobma die niet 

zachtzinnig was. Maar er werd wel fanatiek gevoetbald van beide ploegen. 

Met ook veel kansen van Oldeboorn zoals de twee schoten van Klaas op de 

lat. Door een blessure van Floris Crone op de links back moest hij 

gewisseld worden met Tim Tjoelker. Oldeboorn was goed aan het 

overspelen waardoor ze Sint Jacob er vaak uitspeelden. De goals kwamen 

in de eerste helft niet uit acties maar uit een corner van Age de Jong die 

Anno Huisman hem via de binnenkant van de paal er prachtig in kopte en 

via twee vrije trappen. De eerste vrije trap werd mooi binnen gewerkt door 

Robert van Roeden. De tweede door een vrije trap van Rene Kalsbeek, 

omdat er een harde tackel op hem werd ingezet. Dit moest een kaart 

opleveren maar de scheids gaf niks. In het begin van de tweede helft gingen 

de verdedigers van Oldeboorn te veel naar voren voetballen waardoor de 1-

3 kwam. Maar gelukkig was er niks loos. Er werd bij Oldeboorn goed 

gevoetbald en dat vonden de spelers van Sint Jacob waarschijnlijk ook, 

omdat we werden vergeleken met Barcelona. Dit gaf ons natuurlijk nog 

meer power en daardoor kwam waarschijnlijk ook de 1-4 van Anno 

Huisman door een schitterende actie met schot. Helaas door een blessure 

van Robert van Roeden en Rene Kalsbeek aan hun knieën werden hun nog 

wel gewisseld. Ringo Crone en Rene Spinder kwamen voor hun erin. De 

eindstand bleef een terechte 1-4. Weer een billenkoek uitgedeeld dus!  

Henk de Jong 

 

                                     De Boarnsters nemen revanche 
Nadat de eerste wedstrijd in de competitie op Terschelling onnodig verloren 

werd met 3-2 was het nu de uitgelegen mogelijkheid voor de zwart-witten 

om revanche te nemen. Oldeboorn begon de wedstrijd met een wijziging in 

de opstelling ten opzichte van vorige week. Dit keer mocht Dennis Faber op 

de linksback positie beginnen. Na het eerste fluitsignaal begon Oldeboorn 

gelijk druk naar voren te zetten iets waar onze eilandgasten de nodige 

moeite mee hadden. Het duurde dan ook niet lang voor dat Oldeboorn de 1-

0 op het scorebord wist te zetten. Na goed combinatiespel op het 

middenveld kon Age de Jong de bal doorgeven aan Rene van Kalsbeek. 



  

Rene die de laatste weken eenvoudig het net weet te vinden kon alleen op 

de keeper aflopen en de 1-0 maken. Een paar minuten later was het gelijk 

weer raak. Dennis Faber kwam goed op aan de linkerkant en maakte een 

combinatie met Klaas Hartmans, waarna hij besloot om uit te halen. Een 

mooi schot met de linkerkant van de wreef in de benedenhoek waarmee 

Dennis voor de 2-0 aantekende. Enkele minuten later was het weer raak. Dit 

keer was het Klaas Hartmans die wegdraaide bij zijn tegenstander. De 

scheids zou bijna fluiten voor onreglementair vasthouden door de 

verdediger van AVV, maar Klaas wist toch nog een schot te produceren. De 

bal leek houdbaar, aangezien deze de nodige snelheid mistte, maar vloog 

toch in de goal. AVV wist niet onder de druk van de Boarnsters uit te 

komen en het duurde ook niet lang voordat Age de Jong de 4-0 wist aan te 

tekenen. Na een mooie steekbal van rechtsback Henk de Jong faalde Age 

niet 1 op 1 met de keeper. Oldeboorn speelde deze middag goed positiespel 

en gaf achterin niks weg. AVV had grote moeite om onder de druk uit te 

komen en had grote moeite om de voorwaartsen te bereiken. De 5-0 werd 

gemaakt uit een penalty door Rene van Kalsbeek nadat Klaas Hartmans 

onreglementair onderuit werd gehaald in het strafschopgebied van de 

tegenstander. De 6-0 kwam van de voet van Age de Jong nadat de bal uit de 

kluts voor zijn voeten terecht kwam. Na de 6-0 floot de scheidsrechter voor 

de rust en was het tijd voor een lekker bakje thee en kon Stefan Oosterbaan 

even bijkomen. Na de rust ging Oldeboorn verder met waar het gebleven 

was. Goed positiespel en doelpunten maken waardoor Oldeboorn in de 

tweede helft verder uitliep. Het begon met een prachtig afstandsschot van 

Robert van Roeden. Robert, die de laatste weken goed in vorm is, schoot 

vanaf 25 meter de bal snoeihard op goal. De bal raakte in eerste instantie de 

paal, maar verdween via de keeper alsnog in het goal. Even later was het 

ook Anno Huisman die zijn goaltjes meepikte. Anno, die door een blessure 

van Robin Faber weer achterin speelt naast zijn broer Wietze, is de laatste 

weken goed op dreef. Door op de juiste momenten in te schuiven zorgt hij 

voor veel gevaar, iets wat zondag wederom resulteerde in twee doelpunten. 

Ook Rene wist het net weer te vinden in de tweede helft. Na een goede actie 

van Robert, die de bal perfect voorgaf, kon Rene de bal bij de tweede paal 

binnen lopen. Uiteindelijk werd het 11-0, omdat een speler van AVV de bal 

nog ongelukkig op de voet kreeg, na een goede actie van invaller Ringo 

Crone. Waar Oldeboorn in voorgaande wedstrijden vaak de concentratie 

verloor en slordig ging voetballen wisten ze vandaag de concentratie tot het 

laatste fluitsignaal vast te houden. KLASSE gedaan mannen! Volgende 

week is het alweer de laatste wedstrijd voor de winterstop en ook in deze 

wedstrijd hebben de zwart-witten weer het nodige recht te zetten. Als ook 

deze wedstrijd in winst wordt omgezet dan is het tijd voor gezelligheid… 

Chinezen bij Moeke ;) Klaas Hartmans 



  

Mildam 2 – Aldeboarn 3 
Zondagochtend 8 december 9:00 hebben 8 man zich verzameld om keurig 

op tijd naar Mildam te vertrekken voor een lekker potje voetbal. Gelukkig 

kwamen Gabe (9:03) Marius… ja die voetbalt ook (9:05) en Jelco (9:15) 

ook nog aankakken waardoor we een heus elftal op de been konden 

brengen. Aaltsen was zo vriendelijk zijn broer Ate nog even uit bed te 

ranselen en spontaan hadden we ook nog iemand die kon vlaggen. Krek 

echt. Helaas ontbraken Hessel Stulp en Johannes Lolkema, die om 24:00 

uur op Whatsapp nog hadden aangegeven er bij te zijn. Zo’n pakjesavond 

gaat ook die jongens niet in de koude kleren zitten. Als je mag kiezen 

tussen voetballen of met je net gekregen cadeautjes spelen dan is de keuze 

natuurlijk gauw gemaakt, alle begrip voor het zonder enig bericht niet 

komen opdagen. Ondanks de korte voorbereidingstijd was het gevoel goed, 

Marten vertelde op zijn karakteristieke wijze de opstelling en iedereen 

kreeg een extra motiverend woordje mee in dichtvorm. Het was voor 

iedereen duidelijk wat zijn taak was en Marius kreeg nog even snel 

buitenspel uitgelegd zodat we ook een ervaren vlaggenist hadden. De eerste 

5 minuten gebruikten we om de tactiek van de tegenstander te analyseren en 

daarna hebben we alle registers opengetrokken om vervolgens met de alom 

bekende overrompelingstactiek de tegenstander vleugellam te maken. Na 

een paar op het nippertje afgestopte doelpogingen wisten na een minuut of 

12 de openingstreffer te scoren. Hier voor de liefhebbers de literaire 

herhaling: Na een interceptie van Martin die de goed in de bal gekomen 

middenvelder Jan Wybren aanspeelde die op zijn beurt de door het midden 

opgekomen rechtsachter René aanspeelde die daarna uitstekend Aaltsen 

wegstuurde die vervolgens met een mooie voorzet zijn broer Ate alleen 

voor de keeper zette alwaar de afronding even effectief was als de 5 passes 

ervoor. Het mooiste aan dit doelpunt was dat geen enkele pass langer was 

dan 6 meter waardoor de kans dat het fout gaat aanzienlijk kleiner wordt. 

Uitermate intelligent gevoetbald! Doelpunt 2 was ook mooi, eigenlijk heb 

ik geen idee meer precies hoe die ging, ik was zelf ook een beetje 

overrompeld door onze overrompelingstactiek, ik weet wel dat het Ate was 

die hem maakte, volgens mij na een goede dieptepass van Jan Wybren.  

Doelpunt 3… en ja dit is allemaal nog eerste helft een mooie actie van 

Aaltsen, na wederom een goede opbouw over rechts, die hem scherp voor 

wist te geven waarna Ate de bal vakkundig in de goal wist te lopen.  

Toen was het rust, bakje thee. Toen kwam Marius erin 3 -3  

Naast Marius zijn we ook nog genaaid door de scheids die een doelpunt 

afkeurde, een penalty niet gaf en Ate er uitstuurde nadat deze, na voor de 

12e keer zijn gehaakt een keer een beetje natrapte. Toch weer een puntje  



  

Met onze grote dank aan Corné Schukken (weer een uitstekende wedstrijd) 

Siep Bangma (mag niet eens in de schaduw staan van onze vaste keeper 

Robbert van der Torre) en René Spinder (duidelijk minder min dan de 

vorige wedstrijd). Volgend verslag wordt geschreven door Hessel en 

Johannes. (minimaal 3 A4tjes lettertype Arial 9) Albert Nijholt 

 

Jeugdverslagen 
Oldeboorn C1 – Read Swart C1 

 Zaterdag 7 december moesten wij de C, tegen rood/zwart. 

 De eerste helft was spannend,we hadden veel kansen,en toen gaf ik 

 (Cedric) een voorzet naar Anouk en die scoorde de eerste.  
 Tweede helft scoorde rood/zwart,dus stond het gelijk. 

 Toen nam Oldeboorn aftrap,en toen scoorde Anouk de tweede. 

 Toen later scoorde ik ( Cedric ) in de kruising de laatste. 

 We hebben allen goed gespeeld,gewonnen met 3-1.  

 Groetjes Cedric Kok. 

 

Oldeboorn D1- Warga D2 
Zaterdag 30 november hebben wij gewonnen met 12-1. Nu zijn wij zeker 

kampioen . In de eerste helft stond het al 9-0 .  Ik weet niet meer wie er 

precies hebben gescoord, in ieder geval Gerben, Duco, en Marianne. Ik heb 

zelf bijna gescoord, helaas op de paal( eigenlijk dubbele punten). We 

hadden ook nieuwe shirts aan. Na de wedstrijd zijn we op de kar geweest en 

patat gegeten. Groetjes Amber van der Ven  

 

Speciaal voor Tamme (hij ontbrak op de groepsfoto vorig krantje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Oldeboorn E1 – Eangwirdum E2 
Zaterdag moesten we tegen Aengwirden voetballen. 

toen hebben we met 3-1 gewonnen. Jentsje heeft 2 keer gescoord in de 

eerste heeft jentje gescoord en in de 2 helft jentje en levi. Ridzert stond 

beide helften op keep gestaan. het was een leuke wedstrijd. 

Tiemen Jelsma 

 

Pupil van de week 
Naam: Jorn  Brouwer 

Leeftijd en team:   8 jaar  F  kes 

Op welke plaats speel je:  overal  
Op welke plaats speel je het liefst:  voorin 

Beste voetballer ter wereld:  Messi 

Beste voetbalclub ter wereld:  Spanje 

Leukste televisie programma:  sponge bob 

Doe je ook aan andere sporten:  Nee 

Heb je huisdieren:  Bram de kat,  Koos konijn, Vissen 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn:   Johannes? 

Wat eet je het liefst: Patat 

Wat eet je liever niet: Spruitjes met slagroom. 

 

Langstzittende bestuursleden 
Piet v/d Feer  45 jaar 

Jan Nieuwland 24 ,,  

Binne Oosterbaan 19 ,, 

Kees Heida  18 ,, 

Bauke Bosma  16 ,, 

Rinse Mulder  16 ,, 

Roel H. Nieuwland 16 ,, 

Carl van Heel  14 ,, 

 
Een erg domme voetballer staat na de wedstrijd onder de 

douche met een paraplu! "Waarom doe je dat?" vraagt 

een teamgenoot. Antwoord deze: "Ik ben mijn handdoek 

vergeten." 



  

Seizoensoverzichten 
1e seizoenshelft I.O.C. B1 

In het kennismakingsverslag van 2 maand terug omschreef ik de tot stand 

koming en de start van het combinatieteam tussen Irnsum en Oldeboorn. Na 

2 wedstrijden stond de teller op 4 punten, Thuis tegen Scharnegoutum B1 

werd 2-2 gespeeld. En er werd uit met 2-5 gewonnen van de latere 

kampioen CVVO B3. De 2 daarop volgende wedstrijden werden met lege 

handen afgesloten. Als deze 2 wedstrijden aan het eind waren gespeeld, had 

het meer opgeleverd. Eerste werd er thuis met 1-2 verloren van LSC 1890 

B4. Dit team was beter op elkaar ingespeeld dan I.O.C. en dat gaf 

uiteindelijk de doorslag. Wel liet I.O.C. de kans op een punt liggen door een 

penal te missen. Een week later gingen ze in Sneek op bezoek bij SWZ B3. 

Deze stugge tegenstander gaf weinig weg, en 2 foutjes werden afgestraft en 

zo met 2-0 verloren. Tegen Blauw Wit ’34 B5 werd de ommekeer 

bewerkstelligd. Het werd maar liefst 12-1, en de ene aanval was nog mooier 

dan de andere. 2 weken later gingen ze op bezoek bij de koploper Blauw 

Wit ’34 B3. Een goede tegenstander, maar de organisatie van het 

combinatieteam was prima. De 1-1 eindstand was dan ook zeker verdiend 

en een groot compliment waard. Door het puntverlies van de Leeuwarders 

tegen I.O.C. was JV Bolsward nu koploper. Het vol zelfvertrouwende 

spelende I.O.C. was de Bolswarders compleet de baas. Het overwicht werd 

vlak voor rust omgezet in een 1-0 voorsprong. Deze werd in de 2
e
 helft 

goed verdedigd en uitgbreid naar een 3-0 eindstand. Een week later werd 

ook VVI/Renado B3 aan de zegekar gerezen. Daar stond na 80 minuten 

voetbal 1-5 op het bord. En daarna kwam de wedstrijd die al vanaf het 

begin rood omcirkeld stond. Zaterdag 16 november 9.30, I.O.C. B1 – 

GAVC B2. Een wedstrijd de Irnsum nooit wil verliezen, en dit hadden de 

coaches ook goed er ingepeperd. Ook de Boarnsters verzaakten deze 

wedstrijd niet, en GAVC werd met de staart tussen de benen huiswaarts 

gestuurd. De afgetekende 5-0 overwinning voor I.O.C. was maar een 

matige afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Alles was uit de kast 

gehaald, en de nederlaag zal nu nog wel na dreunen in Grou. En anders 

wrijven de Irnsummers het er wel in. De laatste 2 uitwedstrijden van het 

najaar gingen naar Langweer B1 en Heerenveen B4. Dit waren de nummers 

10 en 11 van de ranglijst. Uit bij Langweer werd moeizaam de punten mee 

genomen. Het grote overwicht werd niet uitgedrukt in de eindstand, 0-2. En 

ook de laatste wedstrijd werd gewonnen, Heerenveen lukte het niet om de 

soepel draaiende I.O.C. machine te ontregelen. Met een 1-5 nederlaag 

mochten zij de handjes dicht knijpen. Door deze overwinning en mooie 

eindsprint eindigt I.O.C. B1 op een knappe 3
e
 plaats in de 

najaarscompetitie. Waren de jongens iets eerder bij elkaar gekomen en op 



  

elkaar ingspeeld geraakt, dan had er zeker een kampioenschap in zitten. Dit 

zullen ze zeker in de voorjaarscompetitie willen bereiken. Een groot 

compliment aan de leiding en spelers. Via deze weg wil ik alle jongens van 

dit combinatieteam en de leiders Stefan vd Ley en Patrick Bron bedanken 

voor de 1
e
 seizoenshelft. Naast hen wens ik ook alle ouders van de jongens 

een fijne kerst en een sportief, gelukkig en gezond 2014.  

Johannes Watzema 

1e seizoenshelft C-junioren 
Na wederom een enorme puzzel om elftallen samen te stellen afgelopen 

zomer kwamen we uit op een C-elftal met 13 spelers. De laatste jaren heb ik 

2x een elftal met 12 spelers gehad, en dat was prima gegaan. Dit seizoen 

was het een ander verhaal. We gingen vaker zonder wissels weg dan met 

wissels. Het team bestond uit Djurre vd Woude, Iwan Huitema, Anouk 

Stulp, Rik van Santen, Wolter Brak, Leon Siemonsma, Ids Tijsma, Rinse 

Tijsma, Cedric Kok, Hessel Heerma, Tjitze Brandsma, Sil vd Woude en 

Sietse Hofstra. De laatste 3 mogen qua leeftijd nog in de D’s spelen. Helaas 

ontbrak Leon Siemonsma de hele eerste seizoenshelft door een slepende 

blessure. Telkens als hij weer wilde beginnen, kwamen de klachten gelijk 

terug. Hopen dat hij de 2
e
 seizoenshelft wel van de partij mag zijn. 

Daarnaast speelt Anouk Stulp de ene week in Oldeboorn bij ons, en het 

andere weekend bij het meidenteam van Oosterlittens. De competitie 

indeling was allemaal mooi in de buurt. Door dat de club nog steeds geen 

trainers heeft geregeld werden de trainingen in de eerste seizoenshelft 

wisselend gedaan door Arjen vd Bij, Johannes vd Wal en Jan vd Woude. 

We begonnen het seizoen met een uitwedstrijd bij WTTC C2 in Tijnje. Dit 

bleek nog bijna hetzelfde team als verleden seizoen. Allemaal 2
e
 jaars c’s en 

een maatje te groot voor ons jonge team. Daar waar spelers van Tijnje 1 

stap zetten moesten mijn spelers er 3 doen om dezelfde afstand te over 

bruggen. De teller stokte uiteindelijk bij 10-0. Een valse start, maar geen 

schande. Een week later kregen we de kans om de valse start weg te 

poetsen. Dit lukte ook, een strijdbaar Oldeboorn was feller dan 

Heerenveense Boys C5. Dit kwam vooral door de effectiviteit. Van de 10 

kansen werden er 7 benut, en door dat Ids zijn goal schoon hield wonnen 

we met 0-7. De 3
e
 wedstrijd was verschrikkelijk spannend. 5 minuten voor 

tijd stond het tussen Boarn en JV Oostenburg C3 4-4. Beide teams kregen 

kansen op de winnende, helaas viel deze in de slotminuut aan de verkeerde 

kant. Uit een afgeslagen corner volleerde een speler van buiten de 16 raak 

in de kruising. Een beauty, maar wel balen. Daarna ging de reis door naar 

Idskenhuizen waar het werd opgenomen tegen VVI/Renado C3. Dit bleek 

de offday wedstrijd van het seizoen te zijn. Deze hebben we er altijd 1x 

tussen zitten. Tegen een gelijkwaardige tegenstander keken we bij rust 



  

tegen een 5-0 achterstand aan. De jongens waren niet vooruit te branden. 

Ids kreeg nog een schop onder de kont van de spits van hen bij een actie 

hem te stoppen. Deze schop onder de kont hadden de 10 anderen ook nodig. 

Deze boodschap kwam in de rust wel over, en in de 2
e
 helft werd door beide 

teams niet meer gescoord al waren er wel kansen. Na deze onnodige 

nederlaag moest Gorredijk C3 het opnemen tegen een super gemotiveerd 

Oldeboorn. Zij moesten met een 14-2 nederlaag terugkeren naar Gorredijk. 

En gezien het aantal gecreëerde kansen mocht Gorredijk daar nog blij mee 

zijn. Het enige wat nog ontbrak dit seizoen was de eerste goal voor Cedric. 

Hij had steeds de pech dat de paal of de keeper in de weg stond. Deze goal 

kwam een week later. We mochten op bezoek bij hekkensluiter 

Langezwaag C1. De gedachte was, dit doen we wel even. Binnen 5 minuten 

werd deze instelling afgestraft door de 1-0. Het stugge Langezwaag wist 

deze score lang vast te houden. Net voor rust besloot Tjitze maar van 25 

meter te schieten, deze bal vloog fantastisch onder kant lat achter de keeper. 

In de 2
e
 helft gingen de Boarnsters op zoek naar de winst. Deze kwam er 

ook. Tot 2x toe scoorden we uit een vlijmscherpe counter na een corner van 

Langezwaag. Eerst was het Cedric die een 1 op 1 met de keeper beheerst 

afronde. Vlak voor tijd scoorde Iwan de 1-3. Door deze winst melden we 

ons in de middenmoot van de competitie. Een week later werd op eigen 

veld gehakt gemaakt van SJO OFW C2. Het werd maar liefst 17-1. Nog in 

de wolken van deze overwinning gingen we op bezoek bij SC Joure C4. 

Een concurrent om de strijd aan te gaan voor een plek in de subtop. Deze 

wedstrijd was gelijkwaardig. Wij kregen de mooiste kansen maar maakten 

te weinig om de punten mee huiswaarts te krijgen. Kansen verhouding 6-12, 

Einduitslag 5-2 voor Joure. Een week later kwam nr. 2 Jubbega C1 op 

bezoek in Boarn. Deze bomen van jongens zouden de Boarnsters wel even 

oprollen. Zelfs de jongens van Irnsum/Oldeboorn B1 keken met verbazing 

naar de jongens en vroegen zich af. Zijn dat C’s, ze zijn een kop groter dan 

ons. De scheids had nog niet gefloten voor de wedstrijd of Jubbega stond al 

1-0 achter. Doordat Rik, Anouk en Leon ontbraken deed Duco vd Bij 

vandaag mee. Hij stond op de juiste plek om de rebound binnen te schieten 

toen Hessel de paal raakte. Jubbega was even van slag en had mazzel dat de 

bal van Tjitze iets later opnieuw de paal raakte. Daarna kregen zij de 

wedstrijd onder controle. Gelukkig had Ids vandaag een top dag, daar 

raakten de spelers van Jubbega moedeloos van. In de 2
e
 helft werd Boarn 

steeds verder achteruit gedreven. Via een van richting veranderd schot 

kwam Jubbega langzij. Het hoogtepunt van de 1
e
 seizoenshelft moest nog 

komen via een prachtige combinatie op eigen helft tussen vele spelers werd 

Hessel de diepte ingestuurd. Vanaf de rechterkant ging hij richting 16-meter 

gebied en zag de keeper iets te ver voor de goal staan. Zijn stift vloog over 

de keeper in de verre kruising. 2-1 en een sensatie hing in de lucht, helaas 



  

scoorde Jubbega vlak voor tijd nog wel de verdiende gelijkmaker. Maar ik 

was trots op de prestatie van mijn team. Na een weekje rust gingen ze op 

bezoek bij koploper Drachtster Boys C4. Dit team had alles nog gewonnen 

en al 99 goals voor en maar 11 tegen. Interim leiders Anno Huisman en 

Arnold Oosterbaan konden niet voorkomen dat er met 10-1 werd verloren. 

De laatste wedstrijd voor de winterstop was een rechtstreekse strijd met 

Read Swart C1 om een plek in het linker- of het rechterrijtje, (lees plek 6 en 

7). Vanaf minuut 1 liet Oldeboorn merken dat zij die plek wilden. 

Oldeboorn kreeg kans op kans, maar verzuimde te scoren. Vlak voor rust 

lukte het toch, het was Anouk die de ban brak. In de 2
e
 helft hetzelfde 

beeld. Oldeboorn bleef de mooiste kansen missen en kreeg daarvoor de 

rekening gepresenteerd. Read Swart scoorde mooi de 1-1. Zij vierden de 

goal nog, en vanaf de aftrap ging Anouk diep en zag haar schot via een 

Knypster been met een boogje over de keeper gaan 2-1. Daarna waren er 

kansen aan beide kanten. Het was Cedric die er vlak voor tijd 3-1 van 

maakte en daarmee de eindstand op 3-1 bepaalde. Daarmee eindigt 

Oldeboorn C1 op een knappe 6
e
 plaats met 16 punten uit 11 wedstrijden.  

Bij deze wil ik ten eerste Arjen, Johannes en Jan bedanken voor de 

trainingen. Ook wil ik Jan bedanken voor het fluiten van de 

thuiswedstrijden. En Roelof voor het meerdere malen vlaggen. Ook Leon 

was er een paar keer bij om de jongens te steunen en te vlaggen, Klasse! Ik 

weet hoe lastig het is om langs de kant staan en te moeten toekijken. Bij 

deze wens ik iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig sportief en 

gezond 2014. Johannes Watzema 

 

Extra leider gezocht voor Oldeboorn C1 
Zoals de meeste wel weten wordt ik eind januari/ begin februari voor het 

eerst papa. Daarom zal ik na de winterstop niet meer elke zaterdag 

aanwezig kunnen zijn. Het is voor een club ontzettend belangrijk dat er 

vrijwilligers zijn, en het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden. We 

zullen met zijn allen de club draaiende moeten houden. Al jaren pinnen we 

ons vast aan hetzelfde groepje vrijwilligers, en dit groepje wordt steeds 

kleiner. Vers bloed is welkom en ook zeker nodig om jullie eigen kinderen 

te laten voetballen. Voor mijzelf is het komende voorjaar het laatste half 

jaar als leider. Na 7 jaar met bijna hetzelfde ploegje op pad te gaan wordt 

het tijd om tijd te maken voor mijn eigen kind. Als deze later op een leeftijd 

is om te sporten zal ik me zeker weer inzetten voor de club. Ik ben bij dit 

ploegje gekomen toen ze E-pupillen waren, daarna werd het een D 7-tal en 

daarna D-pupillen. En nu alweer anderhalf jaar C-junioren. In deze weg is 

het prachtig te zien hoe een ieder zich ontwikkeld. De ene moet 

gestimuleerd worden en een ander juist weer afgeremd. Van dat proces heb 



  

ik enorm genoten. Het enigste wat er aan ontbrak is een kampioenschap, elk 

jaar deden we leuk mee in de subtop, maar telkens waren er 1 of 2 teams 

een maatje te groot. In het voorjaar gaan we er weer voor en het zou mooi 

zijn om daar mee af te sluiten. Ik hoop dat er onder de lezers en aantal 

enthousiast worden om mij de 2
e
 seizoenshelft te ondersteunen/ vervangen 

als ik er niet ben. En om het dan volgend jaar volledig over te nemen. Ik 

hoop dat er een aantal reacties binnen komen. Want het is echt een 

geweldig iets om wekelijks met die jongens en dame op te trekken. 

Enthousiast neem dan contact op met mij, of Jan v/d Woude van het 

jeugdbestuur. 

 

1e seizoenshelft D-pupillen 
De D-pupillen bestonden dit seizoenshelft uit maar liefst 15 spelers te 

weten: 

Rico Hielkema, Jisk Oosterbaan, Jurrit Dijkstra, Jakub Sowa, Marianne 

Dekker, Amber van der Ven, Duco van der Bij, Ids de Roos, Lars Vink, 

Gerben Bouma, Tamme Veenstra, Tim Hofstede, Jetse Teunissen, Erik 

Heerma en Job Veenstra. Bovenstaand rijtje is opgesteld van oud naar jong. 

Ook dit seizoen konden we weer een beroep doen op onze vaste 

scheidsrechter Henk Vink. Sybrand Oosterbaan was bereid gevonden om 

samen met Siete Veenstra dit seizoen in goede banen te leiden. We zagen 

Hessel Heerma, Sil van der Woude en Sietse Hofstra vertrekken naar de C-

junioren. Nieuw bij de D’s waren Tim Hofstede, Jetse Teunissen, Erik 

Heerma, Job Veenstra (allen van de E-pupillen over gekomen) en Marianne 

Dekker (nieuw lid).  

14-09-2013:  

De eerste wedstrijd was thuis tegen Leeuwarder Zwaluwen, welke we 

mochten verwelkomen in ons geheel gerenoveerde voetbalkantine/boxen. 

Het krachtsverschil was veel te groot in het voordeel van VV Oldeboorn 

D1. Er werd gewonnen met maar liefst 14-1. Onder heerlijke 

voetbalcondities (nat veld, een beetje motregen en weinig tot geen wind) 

een verdiende overwinning.  

21-09-2013: 

Thuis bleek VV Heerenveen D7 een lastige tegenstander. Onze vaste keeper 

Kuba Sowa was ziek, zodoende moesten Jurrit Dijkstra en Job Veenstra de 

keeperwanten aantrekken. Echt blij waren ze er niet mee, maar het moest 

even, klasse jongens! Binnen een kwartier stonden we met 3-0 voor, maar 

dit was een vertekend beeld. Heerenveen had het betere veldspel, waar wij 

uit de counters op voorsprong kwamen. Ook een kwaliteit! Echter, onze 

jongens en meiden oogden vermoeid en dromerig, zodat Heerenveen terug 

kon komen tot 3-1 en 4-2. Uitslag werd uiteindelijk 5-3, waarbij we de 



  

laatste 10 minuten met 10 man eindigden nadat Ids de Roos iets te laat een 

tackel inzette, waarbij de bal niet geraakt werd…… 

28-09-2013: 

Akkrum – VV Oldeboorn, een mooi affiche voor een spannende wedstrijd. 

Altijd een beetje extra motivatie om deze wedstrijd te willen winnen (zeker 

bij de trainers/leiders!). Er werd in deze wedstrijd niet goed gevoetbald, 

maar ook deze werd gewonnen, 1-4. Als je deze wedstrijden ook wint, wat 

zou de rest van de competitie ons dan nog brengen? 

5-10-2013: 

Wat een spanning! Twee ongeslagen teams mochten het tegen elkaar 

opnemen. Leovardia D3 was een goed team met weinig zwakke plekken. 

Keurig in trainingpakken werden we geïmponeerd reeds tijdens de 

warming-up. Wat een uitstraling had deze ploeg. We vergaten bijna onze 

eigen warming-up te doen, zo druk bestudeerden we deze tegenstander. En 

dat hadden we goed gedaan, want bij de rust stond het 1-0 voor Boarn. De 

tweede helft kwamen we met 2-3 achter, maar in de slotfase dwongen we 

toch de 4-3 overwinning af. Er werd beter positiespel gespeeld dan de 

afgelopen wedstrijden. Mede ook doordat te tegenstander goed veldspel op 

de mat lag. Met 12 punten uit 4 wedstrijden doen we het prima! 

12-10-2013: 

ST Foarut/Dronrijp D4 bleek een tegenstander met een vlammende start. 

Het eerste kwartier van deze wedstrijd voetbalde deze ploeg ons 

ondersteboven, of het lag het aan ons? Met 3 knappe voetballers kon ST 

Foarut/Dronrijp D4 goed meekomen, maar naarmate de wedstrijd vorderde, 

kregen we steeds meer grip op deze tegenstander. Na een 2-3 ruststand, 

mede behaald door prima keeperswerk van Jacub Sowa, liepen we na rust 

uit naar 2-10. Job Veenstra viel in deze wedstrijd uit met een liesblessure, 

maar volgende week hebben we een vrij weekend, dus alle tijd om te 

herstellen voor de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit ’34 D5. 

26-10-2013: 

Wederom op papier een zware tegenstander. Al zeg ik dat elke keer volgens 

de spelers (er moet immers geen sprake zijn van onderschatting!). In deze 

wedstrijd werd er zeer goed gespeeld, prima positiespel met mooie 

aanvallen “uit het boekje” met als resultaat 8 doelpunten. Daar Blauw-Wit 

er 1 had gemaakt, bleven ook deze 3 punten in Aldeboarn. We hadden extra 

rust gehad vanwege een inhaalweekend, en er was ook niet getraind i.v.m. 

de herfstvakantie. Iedereen was dus lekker uitgerust en fit en dat was te 

zien! 

Complimenten voor de inzet en het vertoonde spel. Volgende week dan de 

“echte” topper tegen koploper LAC Frisia D5. 

 

 



  

02-11-2013: 

Om 8 uur gingen we ietwat gespannen richting Leeuwarden voor, zoals bij 

LAC Frisia werd getypeerd als, “de wedstrijd van de week”. Frisia D5 was 

de koploper in de competitie. Er moest dus gewonnen worden! Onder prima 

omstandigheden moet gezegd worden dat Frisia vooral de eerste helft het 

betere veldspel had, maar wij konden al counterend prima weerstand 

bieden. Kuba hield ons in de wedstrijd met een aantal uitstekende 

reddingen. De tweede helft voetbalde Oldeboorn uitstekend, wat tot wat 

frustratie leidde bij enkele spelers van Frisia. De scheidsrechter irriteerde 

zich ook zichtbaar aan de houding van die spelertjes, wat resulteerde in een 

(terecht of onterechte) penalty voor Oldeboorn. Uiteindelijk werd er met 2-

4 huiswaarts gekeerd, een belangrijke stap naar het kampioenschap! 

09-11-2013: 

WWS (Wirdum Wytgaard Swichum) D1 kwam op bezoek. Deze 

middenmotor bleek een wat saaie ploeg. Kennelijk reden voor “onze 

jongens en meisjes” om ook, zeg maar rustig, slapjes aan de wedstrijd te 

beginnen. 

Immers, het was een middenmotor! En dat pakte toch niet zo goed uit, want 

WWS voetbalde knap mee. Na de rust bleken we wakker, na wat stevige 

woorden van de leiding.  

Eindstand 5-1. Man of the Match: Henk Vink! Hier wou ik het voor deze 

wedstrijd maar bij laten. 

16-11-2013: 

Op het kunstgras van FVC (Friesche Voetbal Club, wederom Leeuwarden) 

speelden we een prima wedstrijd. Met een wedstrijdbal waar kennelijk met 

pijn en moeite 0.1 bar was ingepompt, waren we nog in staat 7 goals te 

maken. Siete had nog aangeboden onze bal te gebruiken, maar dit werd niet 

gewaardeerd door zijn college leider. De scheidsrechter moest nog ergens 

opgetrommeld worden, de wedstrijd begon 10 minuten te laat, en de boxen 

waren smerig. Ach, overal is wel wat, zo zie je maar weer. De koffie was 

prima trouwens! Naaste concurrent LAC Frisia verloor van Leovardia, 

zodat het gat nu 6 punten is. Volgende week hebben we vrij, zodat we de 

week daarop tegen Warga kampioen kunnen worden door minimaal gelijk 

te spelen. Aangezien Warga laatste staat, zou dit toch moeten lukken…….. 

30-11-2013: 

DE wedstrijd! Hier hadden we het voor gedaan met zijn allen. Vandaag 

konden we dan eindelijk officieel kampioen worden. De kar was geregeld, 

spandoeken en medailles lagen klaar en de patatjes/frikadellen/kroketten 

wachtten geduldig bij Hotel “it Fryske Hynder”. Er moest dan wel 

gewonnen worden van Warga D2. Al na 5 minuten hadden we in de gaten 

dat we veel te sterk waren en we stonden dan ook snel voor met 3-0. 



  

Ondanks dat Erik Heerma ziek was (hij was wel te kijken uiteraard!) liepen 

we uit naar een 12-1 uitstand. KAMPIOEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Na de wedstrijd werden de medailles uitgereikt door Jan van der Woude. 

Hierna konden we met zijn allen op de foto met de nieuwe shirts van “On 

the Job”. En dan het hoogtepunt: op de kar door het dorp. De stropakjes op 

de kar werden gebruikt om in spoor achter te laten door het dorp, zodat we 

de weg terug ook makkelijk konden vinden. Na de rondrit konden we de 

aanval inzetten op de patat, frikadellen en kroketten. 

Al met al een geslaagd half seizoen, waarin we iedereen willen bedanken 

voor het rijden en het support. Met de hulp van de ouders kunnen we 

immers niet voetballen. 

Ook willen we Arjen van der Bij Tjerkszoon (regelen van de kar, trekker en 

stro), “ it Fryske Hynder” (patat/frikadellen/kroketten), onze trainers Jan 

van der Woude, Arjen van der Bij 2, Johannes van der Wal en alle andere 

trainers wie we gehad hebben….., vaste scheidsrechter Henk Vink, 

invalleiders Jelle Teunissen en Jo Dekker, en iedereen die ik vergeten ben 

bedanken voor jullie inzet. 

Groeten Siete en Sybrand 

PS: we hebben 14 december ook nog een wedstrijdje gespeeld tegen een 

team van Grou welke door het leven ging als Grou D2. Deze werd verloren 

met 0-2. 

 

Piet van der Feer Bokaal 
René van Kalsbeek 15 

Age de Jong 9 

Pieter Poepjes 9 

Robert van Roeden 8 

Douwe Hein Akkerman 7 

Johannes Nijdam 7 

August Faber 7 

Klaas Hartmans  6 

Anno Huisman 6 

Robert van Steinvoorn 5 

Hotse Dekker 4 

Dennis Faber 4 

Siep Bangma 4 

Arnold Oosterbaan 4 

Siete Veenstra 4 

Ringo Crone 3 

Aaltsen Bergsma 3 

Ate Bergsma 3 

Jan Wybren Boschma 3 

Hessel Stulp 3 

Arnold Hobma 2 

Eyal Ashur 2  

Patrick Antonissen 2 

Ellert Quarré 2 

Piet v/d Vlugt 2 

Corné Schukken 1 

Bart de Vreese 1 

Jan Hendrik v/d Wal 1 

Johannes v/d Wal 1 

Floris Crone 1 

Jorrit Zandberg 1 

Menko Dijkstra 1 

Sybrand Oosterbaan 1 

 



  

 
1 CVVO B3 11 28 55 16 

2 SWZ B3 11 26 65 14 

3 ST Irnsum-

Oldeboorn B1 

11 23 40 12 

4 Blauw Wit'34 B3 11 21 44 27 

5 Scharnegoutum'70 B1 11 20 52 15 

6 LSC 1890 B4 11 20 39 24 

7 Bolsward B2 11 18 45 32 

8 GAVC B2 11 13 29 38 

9 Heerenveen B4 11 9 28 43 

10 SJO RVC B2 10 6 15 45 

11 Langweer B1G 10 4 13 51 

12 Blauw Wit'34 B5 11 0 5 113 

 

Oefenprogramma 1e elftal 
12 januari Oldeboorn – VWC 

19 januari Oldeboorn – Renado 

26 januari Diever/Wapse – Oldeboorn 

2 februari Steenwijker Boys – Oldeboorn 

9 februari Zandhuizen – Oldeboorn 

16 februari Start competitie Oldeboorn - RES 

 

 

 



  

 

 



  

Kleurplaat 
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Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
Fax:  05 66 - 65 43 43 
Internet:   www.knol-akkrum.nl 


