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Clubblad v.v. Oldeboorn 

Opgericht 15 april 1923 
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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 54 nummer 9 

Toen Cruijff adviseur was bij Ajax, wilde hij eens Tschen La Ling uit het elftal 
halen. Het was tegen FC Twente, dat met 3-2 leidde. Leo Beenhakker was trainer 
bij Ajax. Hij weigerde. Later maakte Edo Ophoff 3-3, en scoorde Tschen La Ling 

het winnende doelpunt. Cruijff ontkende alles.  
 

 
 

Tijdens het WK voor junioren in 1983 vertelde coach Kees Rijvers in Mexico aan 
Been dat hij als voetballer kort na de Wereldoorlog was doorgebroken. Been 

daarop: "De Eerste of de Tweede, meneer Rijvers?" Als aanvoerder van Excelsior 
was Been eens aanwezig bij een bestuursvergadering. Een van de agendapunten 

was een ruimte vinden voor een sponsorbijeenkomst van het in die dagen zeer 
noodlijdende Excelsior. Been stak zijn vinger op: "Zou een telefooncel niks zijn?"  

 

 
 

Bij FC Utrecht haalden de ervaren spelers destijds grappen uit met nieuw 
aangeworven talenten. Men produceerde op het toilet een bolus en deponeerde 

die bij wijze van kroket tussen een opengesneden broodje: "Hier jongen, eet maar 
lekker op." 

 

 
 

Leo Beenhakker wilde oorspronkelijk assistent Mario Been naar Chelsea -West 
Ham United sturen, maar kwam daarvan terug. "Als we mister Bean sturen, 

worden we in Engeland niet serieus genomen."  
 

 



  

 

Belangrijke datums 
Zondag  12 januari   Nieuwjaarsborrel  

vanaf 16.00 tot 21.00 uur 

Zaterdag  24 mei    Carbid schieten     
 

Uit de bestuurskamer!!!!!! 
Allereerst willen we jullie als bestuur een gezond en sportief 2014 

toewensen en jullie bedanken voor de geweldig inzet in het afgelopen jaar. 

Er staat een geweldig complex waar we trots op kunnen zijn! 

Hieronder een paar zakelijke mededelingen vanuit het bestuur: 

 

 Het bestuur bestaat per 1 januari uit: 

Voorzitter (vergaderingen): Bea Rijks 

Penningmeester(s): Jan Hendrik v/d Wal, Arnold 

Oosterbaan en Stefan Oosterbaan 

(Wedstrijd)secretariaat:  Jannie Jager 

Sporttechnische zaken:  August Faber 

Facilitaire zaken:  Jan Nijboer 

Hein Akkerman zit niet in het bestuur maar zal de sponsorzaken 

voor zijn rekening nemen. 

 

 Als je rookt dan graag de peuken opruimen!!! 

 De kantine is open tot een 1,5 uur na de wedstrijd wil iedereen zich 

hier aan houden!!  

 We zoeken leiders voor de volgende elftallen de F-pupillen, de C-

junioren en de het 2
e
 elftal. Heb je belangstelling geef je dan op bij 

August Faber of Jan vd Woude (jeugd) 

 Er heeft een noodreparatie op het parkeerterrein plaats gevonden. 

Over de definitieve aanpak van het terrein wordt gesproken met de 

gemeente Heerenveen. 

 Op 12 januari is er een Nieuwjaarsborrel in de 

kantine iedereen is daarvoor van harte 

uitgenodigd (zie uitnodiging verderop in dit 

blad) 

 

 



  

Protocol kantine 
 Barkeepers zijn hiervoor verantwoordelijk en bij de trainingen is de 

leider verantwoordelijk 

 Zorgen dat koelkasten weer bijgevuld zijn, zo ook snoep en chips  

 Melkkannetjes/schaaltjes legen en afwassen 

 Gehaktbalpan schoonmaken en gehaktballen in vriezer 

 Koffieapparaat filters legen en afnemen met vochtige doek 

 Zo ook elektrisch stel/waterkoker en aanrecht keukentje/voorraad 

 Kratjes met theebekers opruimen en afnemen 

 Bar en tafels afnemen met vochtige doek/stoelen en barkrukken 

netjes op hun plaats 

 Rooster/lekbak afnemen met vochtige doek en nadrogen met 

theedoek 

 Prullenbakken en emmer bij koffieapparaat legen en vuilniszakken 

deponeren in container 

 Thermostaat op 18 

 Controleren of muziekinstallatie en TV uit is 

 Wc’s nakijken evt. closetpapier bijvullen en netjes achterlaten(m.n. 

vrijdagavond ivm jeugdvoetbal) 

 Kantine/voorraadhok en hal aanvegen 

 Netjes afsluiten 

 Controleren of boxen e.d. ook zijn afgesloten/ hek bij ingang 

dichtdoen 

 Geld en sleutels inleveren bij Thea v Maren 

 In kantine is een bezem en veger en blik aanwezig 

 Er wordt contant afgerekend wij schrijven niets meer op! 

 Zijn er artikelen op of is er behoefte/vraag naar iets schrijf dit op 

voorraad/bestellijst achter de bar 

Protocol boxen 

 De leider en/of trainer is verantwoordelijk voor het netjes 

achterlaten van de boxen en zou per toerbeurt spelers en/of hun 

ouders kunnen aanwijzen 

 Schoenen niet uitkloppen in de boxen, dit kan buiten op de bezems 

 Boxen aanvegen en aangeveegde in prullenbak  

 Wc ’s nakijken en evt aanvullen met closetpapier 

 Zowel na de wedstrijden en na de trainingen (ook zorgdragen voor 

de gastenboxen) 

 Douchegedeelte droogtrekken met daarvoor bestemde trekker 

 In iedere box is bezem/trekker en veger en blik aanwezig 

Scheidsrechterhokje:  Bij wedstrijden hokje bij het boxen schoonmaken 

ook even uitvegen 

Protocol ballenhok en gangetje 



  

 De trainer en/of leider is hiervoor verantwoordelijk 

 Alles weer netjes op hun plaats leggen/hangen/zetten 

 Hok aanvegen + gangetje 

 Er is een bezem + veger en blik aanwezig deze ook te gebruiken in 

hokje van Harm 

Protocol bestuurskamer 

 Aanwezigen zijn hiervoor verantwoordelijk 

 Tafel afnemen en stoelen weer netjes op hun plaats 

 Koelkastje bijvullen 

 Zorgen dat gebruikte bekers zijn opgeruimd 

 Thermoskannen en schalen naar kantine brengen en afwassen 

 Vloer aanvegen 

 Controleren of computer enz uit is 

 Bezem  en veger en blik is in bestuurskamer aanwezig 

 

Zo kunnen we met zijn allen er zorg voor dragen voor een mooi,schoon 

en opgeruimd complex. 

 

Per 1 januari 2014 verhoogt de rijksoverheid de leeftijdsgrens voor 

alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar. Vanaf 1 januari aanstaande 

mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank worden 

verkocht. Ook mogen jongeren onder de 18 dan geen drank meer hebben op 

voor publiek toegankelijke plaatsen (straat, park. café etc., met uitzondering 

van supermarkten ). De maatregelen gelden voor iedereen die op of na 1 

januari 2014 jonger is dan 18 jaar. Er komt geen overgangsregeling voor de 

jongeren die dan 16 of 17 jaar zijn en aan wie volgens de huidige wet wel 

alcohol mag worden verkocht. In de nieuwe Drank- en Horecawet staat dat 

de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol aangegeven moet worden bij 

iedere ingang van elke Organisatie waar alcohol verkocht wordt. De 

aanwezigheid van een alcoholsticker is wettelijk verplicht wanneer alcohol 

wordt verkocht. Deze stickers kunnen gratis worden besteld bij Horeca 

Stichting Nederland: www.hsn-horeca.nt/klantenservice/alcoholsticker. 

 

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 

http://www.hsn-horeca.nt/klantenservice/alcoholsticker


  

Uit onze geschiedenis (62) 
De wedstrijd F.V.B. – G.V.B  

In den zondag a.s. te Wolvega te houden wedstrijd F.V.B – G.V.B. zullen 

de volgende spelers uitkomen. F.V.B. Doel: Scheper (L.S.C.); achter: v.d. 

Schaaf (Aristides) en Hoekstra (Langezwaag; midden: Wissema 

(Gorredijk), Marten Groen (Oldeboorn) en Kramer (Aristides); voor: 

J.Keuning (Presto), J.Zijlstra (ex Freno, Hennie Nieuwland (Oldeboorn), 

R.Keuning (Presto) en Franconi Jr.(Aristides). Scheidsrechter de heer 

Jedema. De burgemeester van de gemeente Weststellingwerf heeft zich 

bereid verklaard den aftrap te doen. 

 

Eindstand 1935-1936 2
e
 klasse B 

01 Oldeboorn   12-17 50-21  

02 Leeuwarder Boys 12-17 38-26 

03 Drachten 2  12-16 35-31 

04 Houtigehage 2 12-14 30-21 

05 Zwaagwesteinde 12-9   28-29 

06 Leeuwarden 5 12-7   18-38 

07 Hardegarijp  12-4   23-56 

 

Beslissingswedstrijd: 

Leeuwarder Boys – Oldeboorn 0-4 

 

Voetbalclub E.D.O. in Friesland 
Het Haarlemsche E.D.O. maakt een reis naar Friesland. Zaterdag speelt de 

club ter gelegenheid heid van de Harlinger feestweek in de Friesche 

havenstad tegen een jeugdelftal en Zondag op het Frieslandterrein tegen een 

Friesche K.N.V.B.elftal. 

Voor deze wedstrijden zijn onderstaande elftallen tallen samengesteld: 

Jeugdelftal 

Doel: Krikke (Frisia) 

Achter Venema (Drachten) en Marten Groen (Oldeboorn) 

Midden: Koolen (Friesland), Wassenaar (Frisia) en Blom Jr (L.S.C.) 

Voor: H Dijkstra (F.V.C.), Abe Lenstra (Heerenveen), Swart (Gorredijk), 

Mooyman (H.Z.C.) en Smeding (H.Z.C.) 

K.N.V.B. elftal 

Doel: Groen (Olyphia – Noordwolde) 

Achter: Bakker (Rood-Geel) en Ter Heegde (Friesland) 

Midden: Jansen (Leeuwarden), De Rapper (Black Boys) en Zijlstra 

(Friesland), Voor: Kerkhoven (Rood-Geel), Flisijn (Leeuwarden),  

Buitenhuis (Friesland), Dolstra (F.V.C.) en De Leeuw (Steenwijk) 



  

Jeugdverslagen 
Kampioenen !!! 

Wij zijn zaterdag 7 December kampioen geworden  Jentje en Levi hebben 

de goals gemaakt ik stond in de verdediging. We hebben 6-1 gewonnen. 

Toen kregen we een zak snoep en daarna gingen we op de foto jammer 

genoeg ging mijn zakje snoep stuk en viel in de modder. Daarna gingen we 

naar Aldeboorn daar gingen we op de kar door het dorp. Daarna kregen we 

patat toen iedereen het ophad mochten we naar huis en toen heb ik met 

Jentje gespeeld.  Groetjes Remco Weidenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporter van!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wijsheden van de trainer 
Heeft u wel eens geprobeerd een sprint te trekken op precies 60% van uw 

kunnen? Een trainer die zonder met de ogen knipperen aangeeft ‘’jongens, 

de eerste sprint op 60%, de tweede op 80% en de derde voluit’’. Het zou 

toch jammer zijn dat je bij de eerste sprint al 70% gegeven hebt en daarmee 

10% weggooit. Dan de categorie trainers die voor elke competitie wedstrijd 

aangeeft: ‘’mannen vandaag wordt een belangrijke wedstrijd’’. Heeft u ooit 

een trainer gehad die beweerde dat ‘’het vandaag een onbelangrijke 

competitiewedstrijd wordt’’ ?  Trainers trappen altijd zoveel open deuren in 

dat als je erover nadenkt het nergens op slaat wat ze zeggen. Nog een 

voorbeeld: "we moeten scherp en geconcentreerd spelen en mogen geen 

cadeautjes weggeven". Dank u, trainer, goede tip, normaal laat ik bewust de 

tegenstander een keertje lopen, vooral in sinterklaastijd.  Mijn inziens kan 

de  wedstrijdbespreking van tevoren eigenlijk naar ongeveer 10 seconden 

en kan er na een gezamenlijke ‘’kom op hé, d’ran’’ afgetrapt worden. 

‘’We zeiden van tevoren tegen elkaar dat we zo lang mogelijk de nul wilden 

houden en dat is ons de eerste drie minuten aardig gelukt’’ is een 

uitdrukking van trainer Hans Meyer na een verloren Bundesliga wedstrijd. 

Buiten het feit dat het een grappige opmerking is, is het verder natuurlijk 

een zinloze opmerking. Wordt dan niet altijd geprobeerd zo lang mogelijk 

de nul te houden? Ook kan ik tegenwoordig mijn lachen niet meer houden 

als iemand roept: ‘’we moeten proberen vroeg te scoren’’, vooral een 

uitdrukking die gebruikt wordt op het moment dat er tegen een 

ogenschijnlijke makkelijker tegenstander gespeeld wordt. Nee, normaal 

wachten we altijd zo lang mogelijk met scoren, maar vandaag doen we het 

anders. Dan trainers die bij hun aanstelling laten optekenen dat ze dit jaar 

‘’verzorgd en aanvallend willen voetballen, gericht op resultaat’’. Ik zit echt 

te wachten op de eerste trainer die onverzorgd lange ballen wil spelen en 

maar wil kijken wat het wordt. Ook aardige daar-zakt- mijn-broek-van-af-

gehalte hebben de opmerkingen dat ‘’Als je de kansen niet afmaakt, dan 

kun je er op wachten dat je er nog eentje tegen krijgt’’ en ‘’we moeten 

ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan’’. Deze behoeven geen 

nadere toelichting denk ik. Al jarenlang vraag ik me overigens af wat een 

goed moment is om een doelpunt tegen te krijgen, aangezien menig trainer 

namelijk beweert dat het tegendoelpunt op een ‘’slecht moment’’ viel. Wel 

moet ik een trainer helemaal gelijk geven als hij beweert dat "als wij die 1-0 

maken in plaats van zij, krijg je een hele andere wedstrijd". Dit is natuurlijk 

een waarheid als een koe. Of het echt nadelig is voor een elftal om een 

trainer voor de groep te hebben?  Och, ik denk het niet, ik heb iemand wel 

eens horen zeggen dat elk nadeel… 

 



  

 



  

 
 



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


