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Jaargang 54 nummer 11 

 

Rinus Michels werd tijdens het EK van 1988 aangeschoten door een 
Belgische journalist die zich keurig voorstelde als een verslaggever van Het 
Laatste Nieuws. Waarop Michels hem monter vroeg: "En, wat is het laatste 

nieuws?"  
 

 

Het is halverwege de jaren 60. "We hebben nou een jochie van 17 rondlopen 
dat ons vertelt wat we moeten doen," vertelt Ajax-spits Henk Groot aan 

Herman Kuiphof. "Geven jullie hem dan geen draai om z'n oren?" vraagt de 
journalist. "Maar hij heeft steeds gelijk," antwoordt Groot. 

 
 

 
 

Jimmy Kemp, kok in een Schots ziekenhuis, was zo teleurgesteld over het 
beschamende spel van de nationale Schotse ploeg tijdens de WK 1978, dat 
hij in een lokale krant een advertentie zette. Hierin kondigde hij aan voortaan 

als Engelsman door het leven te willen gaan, en dat hij spraaklessen zou 
gaan nemen om van zijn Schotse accent af te komen.  

 
 
 

 



  

 

Belangrijke datums 
Zaterdag  24 mei    Carbid schieten     
 
 

Na een spannend seizoen met een zo mogelijk nog spannender slot 

werden de Old Soldiers net geen kampioen. Een verdienstelijke 

tweede plaats na een prachtige kampioenswedstrijd tegen de 

(verdiende) kampioen Oldeboorn. En omdat Oldeboorn de Sneeker 

krant niet leest stonden de Old Soldiers toch bij de 

kampioensgalerij! 

 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 
 

Helaas, dit lijkt mij wel een hoogtepunt. 9 wedstrijden werden er vorig 

weekend gespeeld. En hoeveel wedstrijdverslagjes kwamen er binnen, nul 

dus. Kom op jongens en meisjes ga er even voor zitten en laat een ander 

ook genieten van jullie voetbalavonturen.  

 

 

 

 



  

 

Beste bestuurder, 

 

Van 19 tot en met 26 april is het weer zover: de Nationale Sportweek. Een 

week volledig in het teken van sporten en bewegen. Een mooie kans voor 

verenigingen om de deuren te openen en niet-leden kennis te laten maken 

met de voetbalsport en het verenigingsleven. 

 

Doe mee 
Dit jaar heeft de Nationale Sportweek als thema ‘Ik neem je mee’. 

Bestaande leden kunnen dus een vriendje of vriendinnetje meenemen om 

kennis te laten maken met de vereniging. Het organiseren van bijvoorbeeld 

een Vriendinnendag sluit hier perfect bij aan. Maar ook 

wervingsactiviteiten voor andere doelgroepen behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

Op www.knvb.nl/sportweek staat een aantal voorbeelden van mogelijke 

activiteiten inclusief handleidingen en draaiboeken. Hier vind je ook een 

poster voor de Vriendinnendag die je kunt gebruiken om meiden te werven. 

 

Voor vragen of advies m.b.t. het organiseren van wervingsactiviteiten kun 

je contact opnemen met het districtskantoor. 

 

Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

 

René Ahlers  

Piet`s overzicht 
Helaas geen overzicht van Piet deze keer wegens ziekte. Piet beterschap en 

hopelijk tot over twee weken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.knvb.nl/nieuws/33900/verenigingen-doe-mee-met-de-nationale-sportweek
http://www.knvb.nl/sportweek


  

Teruggefloten 
Amateurvoetbal is de geur van tijgerbalsem en onwelriekende 

scheenbeschermers in een onbegrijpelijk kleine kleedkamer. Het is het 

kunstgras vervloeken. Amateurvoetbal is vier suikerklontjes in een bekertje 

slappe thee en je voetbaltas openritsen om erachter te komen dat je maar 

één sok bij je hebt. Helaas is het tegenwoordig ook de kop van Jut, de 

zogenaamde bakermat van excessief geweld en goddeloosheid; de politiek 

gebruikt het amateurvoetbal niet voor niets als metafoor voor onze huidige 

maatschappij.‘Zonder respect geen voetbal!’ Het is een slogan die 

veelvuldig uit de monden van politici komt. Mensen die vroeger als laatste 

werden gekozen tijdens gym. Dit is dan ook het volk dat blij is met de 

eerste stap richting geweldloos amateurvoetbal: een tijdstraf van 10 minuten 

na het krijgen van een gele kaart. Deze nieuwe regel heeft alles van doen 

met de kortstondige volkswoede die systematisch door Nederland raast als 

er iets ergs heeft plaatsgevonden. Vergankelijke verontwaardiging. We zijn 

een week heel boos, houden een stille tocht en dan gaat het leven gewoon 

weer verder. Denkt iemand nog wel eens aan Mauro of Kony? We geven 

geen moer om een ander, althans, niet langdurig. ‘Erg hè van Syrië, maar 

wie zingt eigenlijk het Koningslied?’ Een tijdstraf na een gele kaart is de 

meest onzinnige spelregel ooit. De maatregel gaat er namelijk van uit dat 

mannen af kunnen koelen, maar een onderbreking is voor ons geen 

oplossing, het is juist een katalysator voor trammelant. Mannen kunnen niet 

toekijken. Dat is teasen. Een tijdstraf werkt nooit. Niet tijdens voetbal en 

ook niet tijdens een orgie. „Menno,ga jij maar even op de gang staan en 

kom pas terug als je weer als een normaal mens kunt fisten.” Mijn 

oplossing? Een algehele afschaffing van grensen scheidsrechters. Ze zijn 

namelijk onnodig en verstoren de gelijkheid. Net als boswachters. Een 

boswachter waakt over een natuurgebied en spreekt mensen aan die zich 

niet aan de regels houden. De natuur is van ons allemaal, iedereen is gelijk, 

een boswachter is gewoon een megalomane schlemiel in een beige broek. 

Op de pleintjes en in de parken hebben we nooit scheidsrechters nodig 

gehad, waarom op het veld dan wel? Och, die verrukkelijke parkjes. 

Kledingstukken als doelpalen en doorspelen tot de lantaarnpalen 

aanflikkeren. Dat is voetbal. En fluit nu maar af, hondenlul. 

 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (65) 
Oproep om zaterdagmiddag voetbal in Oldeboorn in stand te 

houden. 
Het voortbestaan van 0LDEB00RN ZM is in een kritieke fase gekomen. 

Door verhuizing, studie en andere oorzaken zijn er voor het volgende 

voetbalseizoen nog slechts 9 spelers overgebleven. 0mdat voor het redelijk 

functioneren van een ploeg toch minimaal 15 spelers nodig zijn, spreken de 

problemen voor zich". De overgebleven 9 spelers en hun trainer en 

begeleider doen dan ook een DRINGEND beroep op alle “clubloze” 

voetballers om zich als lid op te geven. Ook spelers die nu op zondag 

voetballen en eventueel wel op zaterdag willen spelen worden dringend 

verzocht zich spoedig te melden. Een definitieve overgang van één of meer 

spelers van zondag naar zaterdag zal dan, later, met de leiders, onderling 

besproken moeten worden. Wanneer er te weinig animo blijkt te bestaan 

dan zal OLDEB00RN ZM moeten verdwijnen, waarbij. opgemerkt dient te 

worden dat het opheffen van de zaterdagmiddag-afdeling voor de 

betrokkenen erg pijnlijk zal zijn en dat het later eventueel weer oprichten 

van een ZM afdeling, veel moeilijker is. Wanneer echter blijkt dat er vanuit 

de zondag-afdeling enige belangstalling bestaat voor het spelen op 

zaterdagmiddag, dan zal ook in de toekomst een zaterdag- elftal in 

0LDEBOORN mogelijk zijn. 0p de jaarlijkse algemene vergadering van de 

V.V.OLDEB00RN van afgelopen vrijdag is dan ook besloten om deze 

oproep over het hele dorp te verspreiden. Ter informatie, thuiswedstijden op 

zaterdag beginnen altijd om 2 uur en uitwedstrijden meestal om 2 uur. 

Geïnteresseerden worden dringend verzocht zich ,voor 1 juni op te geven 

bij: Haiko van Dijk. Tel.1260, Joris Quarré, Rimmert Eyzenga Tel.1737 en 

Tjitte Neuenschwander.Tel .1627. 

  

Spelers ZM - elftal 

Johannes van Kalsbeek        

Tjitte Neuenschwander 

Henk Vink 

Douwe Bethlehem 

Marcel Veerman 

Auke Akkerman 

Klaas Akkerman 

Tjeeerd Ypma        

Joris Quarré 

Rimmert Eyzenga 

Frits Bangma 

Pieter de Vries 

Rimmert Veninga 

Lolke Akkerman 

Rinus Dam 

Berend Hoekstra 

Leider: Haiko van Dijk 

  



  

 

 

Eindstand  1983-1984 3e klasse G 

01 Harkemase B5 20-31 54-27 

02  O.N.T. 4 20-24 35-29 

03 R.W.F. 3 20-22 42-27 

04 Gorredijk 2 20-21 27-28 

05 Akkrum1 20-20 24-28 

06 De Sweach 1 20-19 41-38 

07 Houtigehage 1 20-19 27-31 

08 Oldeboorn 1 20-19 30-40 

09 Eastermar 2 20-18 46-49 

10 Jubbega 2 20-16 30-37 

11 Heerenv. B. 5 20-11 30-52 

 

 

Eindstand 1983-1984 2e klasse B 

01 Langweer 22-37 87-27 

02 Oldeboorn 22-35 67-29 

03 ODIS  22-33 62-22 

04 ODV  22-29 54-25 

05 Boijl  22-28 52-31 

06 Tijnje  22-26 53-35 

07 Amelandia 22-25 59-40 

08 Oosterstreek 22-20 51-47 

09 de Westhoek 22-12 28-66 

10 Wispolia 22-9    19-62 

11 Gersloot 22-5    25-95 

12 ONV  22-5    17-95 

 

 

 

 

 

 

 



  

Piet van der Feer Bokaal 
René van Kalsbeek Eerste 16 

Johannes Nijdam Derde 12 

Pieter Poepjes Vierde 12 

Klaas Hartmans  Eerste 10 

Age de Jong Eerste 10 

Robert van Roeden Eerste 9  
Douwe Hein Akkerman Eerste 7 

Anno Huisman Eerste 7 

August Faber Vierde 7 

Siep Bangma Tweede 5 

Robert van Steinvoorn Vierde 5 

Siete Veenstra Vierde 5 

Hotse Dekker Eerste 4 

Dennis Faber Eerste 4 

Arnold Oosterbaan Tweede 4  
Aaltsen Bergsma Tweede 3 

Floris Crone Tweede 3 

Ringo Crone Tweede 3 

Ate Bergsma Derde 3 

Jan Wybren Boschma Derde 3 

Hessel Stulp Derde 3 

Arnold Hobma Eerste 2 

Eyal Ashur Tweede 2 

Jelco Meijer Derde 2  

Patrick Antonissen Vierde 2 

Sybrand Oosterbaan Vierde 2 

Ellert Quarré Vierde 2 

Piet v/d Vlugt Vierde 2 

Corné Schukken Tweede 1 

René Spinder Tweede 1 

Bart de Vreese Tweede 1 

Jan Hendrik v/d Wal Tweede 1 

Johannes v/d Wal Tweede 1 

Andreas de Boer Derde 1 

Jorrit Zandberg Derde 1 

Menko Dijkstra Vierde 1 

 

 



  

Kantinedienst zaterdag 

seizoen 2014 
 

Algemene informatie: 

Je dient één uur voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn Ben je 

verhinderd, zorg dan zelf voor een vervanger. Dus blijf niet zomaar 

weg! 

Indien er wedstrijden af - of ingelast worden krijgen jullie telefonisch 

bericht. 

De kas kun je afhalen en na verloop retourneren bij: Thea van Maren, 

Jac. Knolstrjitte 3 Aldeboarn Tel. 0566-842154 (Thea is NIET 

verantwoordelijk voor afzeggingen etc!) 

Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Thea gaan om de kas op te 

halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het schema deze 

verantwoordelijkheid op zich neemt. 

 



  

* Kas en sleutels ophalen bij Thea van Maren 

* Koffie zetten 

* Watercontainer aanzetten voor thee 

* Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven 

* Voor sluiting de vloer aanvegen en de kantine netjes achterlaten 

* Kas en sleutels terugbrengen naar Thea van Maren. 

Namens de Activiteitencommissie willen jullie alvast bedanken voor jullie 

inzet en medewerking -voor de voetbalclub te Aldeboarn. 

 

TIGE TANK!! 

 

Graag willen wij jullie email adressen en telefoonnummers deze kunnen 

jullie sturen naar: s.oosterbaan@upcmail.nl 

 
 

Komt een jongen aan de bar en bestelt 19 bier. "Zoveel?", vraagt 

de barkeeper verbaasd. "Ja," antwoordt de jongen, "hieronder 

staat immers: onder de 18 wordt niet getapt." 

  



  

Kleurplaat 
 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 15 maart 

Irnsum/Oldeboorn B1 – LSC B4 14.00 

Irnsum C1 – Oldeboorn C1  11.00 

Oldeboorn D1 – Aengwirden D2 09.45 

Joure E10 – Oldeboorn E1  09.00 

Oldeboorn E2 – DWP E4  10.30 

Oldeboorn F1 – Akkrum F4  09.00 

 

Zondag 16 maart 
Oldeboorn 1 – Aengwirden 1  14.00 

Thor 2 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – Aengwirden 3  10.00 

LSC 7 – Oldeboorn 4   14.30  

 

Zaterdag 22 maart 
Irnsum/Oldeboorn B1 – FVC B2 14.00 

Oldeboorn C1 – SJO RVC C2  11.00 

Drachtster B. D6 – Oldeboorn D1 10.30 

Oldeboorn E1 – Wispolia E1  10.00 

EBC/Delfstrah. E4 – Oldeboorn E2 10.00 

Makkinga F1 – Oldeboorn F1  11.00 

 

Zondag 23 maart 
Bakhuizen 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Makkinga 2  12.00 

Old Forward 2 – Oldeboorn 3  10.30 

Oldeboorn 4 – Warga 3   10.30 

 

Vrijdag 28 maart 
Oldeboorn 1 – Tijnje 1   20.00(O) 

  



  

 

 



  

 

 



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


