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Jaargang 54 nummer 12 

De dikste speler uit de geschiedenis van het voetbal was doelman W. 

Foulke van Chelsea. Hij woog 139 kg en had maat 52 schoenen. 'Little 

Willy' werd hij door de Londenaren genoemd. Willy stond erop dat de 

kleinste speler van Chelsea, 1.50 m, aan zijn zijde het veld opkwam, 

hetgeen wijst op het grote gevoel voor humor van 'Little Willy'.  

 
Willem van Hanegem was bij Feyenoord eens geblesseerd aan z'n 

linkerenkel. Voor de wedstrijd werd echter de rechterenkel over z'n kous 

ingetapet, dus daar gingen de tegenstanders op mikken. Een tip van 

Happel.  

 
In maart 1974 speelde Zaïre een vriendschappelijke uitwedstrijd tegen 

Egypte, in Alexandrië. De Egyptische koks van het hotel waar de Zaïrezen 

verbleven, kwamen in opstand toen hen werd gevraagd om de nationale 

Zaïrese lekkernij te bereiden: aap. 

Het hotelmanagement stond de selectie van Zaïre uiteindelijk toe om dat 

gerecht te eten, maar ze moesten de apen wel zelf bereiden en op de 

hotelkamer opeten. De toeschouwers die in '74 aanwezig waren in 

Dortmund om Zweden, Nederland, Brazilië en Bulgarije in actie te zien, 

konden bij de dooie spelmomenten hun hart ophalen met andere dingen. 

Vanuit het stadion was er een mooi uitzicht op een nabij gelegen 

nudistenkamp. 



  

Aan het begin van de voorjaarscompetitie hebben 2 van de jeugdteams van 

VV Oldeboorn nieuwe wedstrijdshirts gekregen. De D-junioren zijn 

gesponsord door Opmerklik. Opmerklik.nl, webadvies dichtbij. Helder 

advies waarmee je online kansen echt benut. 

Voor meer informatie: www.opmerklik.nl 

 
Op de foto: 

Tamme Veenstra, Jisk Oosterbaan, Rico Hielkema, Ide de Roos, Tygo 

Mebius, sponsoren Jelle Jacob de Vries en Bouke Haspels. 

Job Veenstra, Lars Vink, Jetze Teunissen, Tim Hofstede, Erik Heerma, 

Gerben Bouma, Jurrit Dijkstra Zittend Marianne Dekker en Amber v/d Ven 

 
De E1 junioren zij  gesponsord door Apollo Engineering 

Apollo Engineering is een technisch adviesbureau voor de machinebouw. 

Vanaf 1986 leveren zij maatwerk voor de machinebouw over de hele 

wereld vanuit het hart van Friesland. 

Voor meer informatie www.apollo-engineering.nl  

 

http://www.opmerklik.nl/
http://www.apollo-engineering.nl/


  

 
Op de foto: 

Ridzert Teunissen, Tim Tjoelker (leider), Tiemen Jelsma, Jitske 

Spoelstra,   Ralf van Warmerdam, Kyran Mebius, Jentje Brandsma,  Tinus 

van der Meulen (sponsor, Levi van der Wal,   Dennis Faber (leider) 

Remco Weidenaar ontbreekt 

 

De club en de teams zijn ontzettend blij met de nieuwe shirts en bedankt de 

sponsors voor hun bijdrage!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke datums 
Zaterdag  24 mei    Carbid schieten     
 
 

 



  

Piet`s overzicht 
Koekkoek!!!! Het schaatsseizoen ligt weer achter ons. Schaatsers kunnen 

op zoek naar nieuwe sponsors. Gezien de prestaties tijdens de Olympische 

Spelen moet dat toch geen probleem zijn lijkt me….Of wordt het schaatsen 

internationaal niet meer zo serieus genomen? Afijn, mijn grote vriend Sierd 

(The Fuchs) heeft mij gisteravond weer laten genieten van een ouderwetse 

“El Classico”!!! Een werkelijk sprankelende topper in de Primera Division 

tussen de Koninklijke Real Madrid en Barcelona. Een wedstrijd zoals je ze 

maar zelden ziet en dat ook nog gratis!!! Maginifico!! Daar wil ik er nog 

wel “meer meer” van, en niet “minder minder”!!! Hoewel het betaalde 

voetbal dit weekend in ons Kikkerlandje wat “minder minder” was, 

aangezien elke lokale bromsnor ergens in de Randstad moest “rondlopen”, 

zorgde Sport1 zondagavond om 21.00 u. voor de meest ultieme apotheose 

…. Koekkoek!!! Hopelijk heeft het Boarnster publiek de afgelopen weken 

ook kunnen genieten van spectaculaire wedstrijden. Aan de uitslagen en het 

weer kan het niet gelegen hebben, daar kunnen we wel “meer meer” van 

hebben. Op 15 maart versloegen onze F-pupillen (Oldeboorn F1) onze 

naaste buren uit Akkrum ook in een El Classico, en wel met maar liefst 3-0. 

Van afgelopen weekend is geen uitslag bekend van de wedstrijd Makkinga 

F1 – Oldeboorn F1. Onze kabouters staan dan ook nog op de volledige 

winst uit 2 wedstrijden. Zij mogen komend weekend als enig team op 

zaterdag de wei in, en wel in een uitwedstrijd tegen SJO RVC F4.  De week 

erop gaan ze naar Nieuweschoot F2, en voor “minder minder” dan 3 punten 

doen ze het daar niet!!! Oldeboorn E2 heeft het wat lastig deze competitie. 

Tegen DWP werd een schamele nederlaag geleden (0-10), en afgelopen 

zaterdag kwam men net met 4-0 tekort in en tegen SJO EBC/Delfstrahuizen 

(kan die naam ook wat korter…?). Overigens was men in beide wedstrijden 

wel de bovenliggende partij…. Koekkoek!!! Oldeboorn E1 doet ook leuk 

mee bovenin. Tegen Joure met 1-3 gewonnen en ook Wispolia was tegen 

onze jeugd niet opgewassen (4-1). Volgende week thuis tegen SJO RVC E5 

en dat wordt ook niet “minder minder” dan 3 punten. Oldeboorn D1 is de 

trotse leider in hun competitie. Aengwirden ging er met 4-1 op, en 

Drachtster Boys D6 werd met 0-5 ingepakt. Zaterdag 5 april wordt de 

koppositie verstevigd in en tegen SJO WTTC D3. Oldeboorn C1 vertoeft 

enigszins in de onderste regionen, en dat waren we niet helemaal gewoon. 

Irnsum was te sterk met 11-5!!! En ook SJO RVC C2 trok met 1-3 aan het 

langste eind. Dan volgende week in Joure de eerste overwinning maar 

binnen slepen. IOC B1 laat er ook geen gras over groeien. Na 3 wedstrijden 

staan ze fier op kop met 9 punten. LSC ging met maar liefst 1-0 ten onder, 

en ook FVC was lang niet opgewassen tegen onze combinatie uit 

Irnsum/Oldeboorn, het werd maar liefst 3-2. Koekkoek!!! Zaterdag 5 april 



  

de spannende uitwedstrijd tegen Warga B1. Dat wordt een leuk potje, en 

hopelijk weten ze de ongeslagen status te handhaven. Oldeboorn 1 zwemt 

ergens in een “niemandsland”. Promotie lijkt ver weg, maar degradatie is 

ook niet meer mogelijk (is nl. helemaal niet mogelijk …..de 5
e
 Klasse is al 

het laagste…Koekkoek!!!). Wel werden de 2 laatste wedstrijden in winst 

omgezet. Aengwirden werd met 2-1 verslagen, en afgelopen zondag werd 

de altijd lastige uitwedstrijd tegen Bakhuizen met een prima 2-5 over-

winning afgesloten. Misschien is er nog iets te halen via de na-competitie, 

of willen we op tijd klaar zijn voor het WK? Vrijdagavond spelen ze om 

20.00 u. thuis een oefenwedstrijd tegen mede 5
e
 Klasser Tijnje. Zondag 6 

april ontvangen ze dan om 14.00 u. Black Boys. Deze ploeg is nog volop in 

de race om de titel samen met Bolsward en Robur, maar waarom zou 

Oldeboorn niet die “pain in the ass” kunnen zijn voor deze ploegen, en hier 

en daar ’s even lekker een feestje te verstieren ….Koekkoek!! Oldeboorn 2 

blijft het ondertussen ook prima doen. Twee overwinningen op rij brengt 

hun momenteel een 3
e
 plaats op de ranglijst. Thor 2 werd verslagen met 1-2 

en ook Makkinga 2 werd met 3-2 opzij gezet. Zondag 6 april in en tegen 

DIO Oosterwolde 4 kunnen ze weer 3 punten (en niet “minder minder”) 

bijschrijven. Oldeboorn 3 stelt zich iets meer bescheiden op, en neemt 

momenteel genoegen met een positie in de onderste regionen. Tegen 

Aengwirden 3 was men niet opgewassen (1-6), maar afgelopen zondag toch 

weer een puntje uit bij Old Forward 3-3. Volgend week thuis tegen rode 

lantaarndrager Steenwijkerwold 3 en dan schrijven we weer 3 punten erbij!! 

Oldeboorn 4 gaat maar voor 1 ding, en dat is kampioen worden!!! Ze staan 

behoorlijk op kop in hun competitie, en lijken dan ook niet meer te stuiten. 

De ledematen allemaal wat heel houden, dan kan het hele zootje aan het 

eind van het seizoen wederom op de boerenkar van Mannekoor 

Karrespoor…LSC 7 en Warga waren afgelopen weken de ploegen die het 

onze oudjes lastig dachten te maken, maar hier was geen sprake van. Met 

resp. 2-6 en 2-1 kwam men bedrogen uit. Onze oudjes mogen als enige 

ploeg komende zondag “oan ‘e bak” en wel thuis om 10.30 u. tegen FFS 5, 

en dat wordt minimaal een 7-klapper….De week erop gaat het gezelschap 

naar Black Boys, en dat kan lastig worden, maar de bondscoach heeft er alle 

vertrouwen in en voorspelt 0-2…Tot zover dan maar weer dit monoloogje. 

Morgenavond d’r maar weer plat voor (De beroemde Duitse “Kolenpot” 

derby tussen Borussia Dortmund en Schalke ’04). Hopelijk wordt het ook 

weer een echte kraker.. Oh ja, en misschien kan het iets het op het politieke 

vlak iets “minder”, want politiek zou de kunst van het organiseren moeten 

zijn, het organiseren van relaties tussen mensen, helaas is zij niets anders 

dan ambitie, wreedheid, sadisme en machtswellust. Politici lijden aan een 

verschrikkelijke ziekte, zodra ze aan de macht zijn veranderen ze in 

tirannen……(de namen mogen jullie zelf invullen). 



  

Uit onze geschiedenis (66) 
Droomstart Oldeboorn in de hoofdklasse 

Oldeboorn staat na twee wedstrijden in de zondag FVB-hoofdklasse 

verrassend bovenaan met de volle winst en een doelsaldo van 15-2. Een 

droomstart derhalve, al denkt trainer Jan van der Berg daar logischerwijze 

wat genuanceerder over: Ik hoopje mar dat de jongens net neist de skuon 

rinne, want dit giet fansels sa net troch. Wonnen de Boarnsters vorige week 

van Wispolia met 1-7, deze keer werd Udiros uit Nieuwehorne met 8-1 het 

slachtoffer van de Boarnster dadendrang. Halverwege leek het overigens 

helemaal niet een monsterzege te worden, want alleen Sietze Bergsma had 

keeper Peter Nijboer toen kunnen verslaan. Maar in de tweede helft was er 

geen houden meer aan voor Udiros, wij joegen fierstenfolle romte wei, 

aldus trainer Cor Dijkstra en dat betekende dat Oldeboorn naar hartelust 

kon counteren en scoren. Sietze Bergsma, Johan Tijsma (2x), Siete 

Veenstra, Willem van Kalsbeek, Sybrand Oosterbaan en Janco Voolstra 

waren de succesvolle schutters voor de thuisclub. Willem Schokker kon uit 

een strafschop de spreekwoordelijke eer redden. Een verdiende, maar 

duidelijk geflatteerde zege voor Oldeboorn, dat Oldeholtpade, Haulerwijk 

en Sparta naast zich op kop weet. 

Opstelling Oldeboorn: 

Doel: Siemen Willem Smink 

Achter: Johannes Poepjes,Harke Hartmans, Johan Tijsma en Cees Reitsma 

Midden: Janco Voolstra, Sybrand Oosterbaan, Siete Veenstra en Henrico 

Veerman 

Voor: Sietze Bergsma en August Faber 

Ingevallen: Pieter Poepjes voor Sietze Bergsma/Willem van Kalsbeek voor 

Henrico Veerman 

 

Eindstand 1993-1994 Hoofdklasse 

01 Donkerbroek 22-32 59-33 

02 Oldeboorn  22-27 56-43 

03 Bakhuizen  22-27 51-46 

04 Haulerwijk  22-27 44-39 

05 de Westhoek 22-25 52-27 

06 Oldeholtpade 22-23 34-36 

07 Robur  22-20 27-31 

08 Black Boys  22-19 31-37 

09 Udiros  22-19 36-47 

10 Langezwaag  22-18 30-42 

11 Sparta,59  22-16 47-52 

12 Wispolia  22-11 38-72 



  

 

Beslissingswedstrijden om de 2
e
 plaats: 

19-05-1994 Haulerwijk – Bakhuizen 0-6 

24-05-1994 Oldeboorn – Haulerwijk 3-0 

26-05-1994 Bakhuizen – Oldeboorn 2-0 

Nacompetitie: 

29-05-1994 Oldeboorn – Oldeholtpade 0-7 

02-06-1994 Oldeholtpade – de Westhoek 0-4 

05-06-1994 de Westhoek – Oldeboorn 1-1 

08-06-1994 Oldeholtpade – Oldeboorn 2-2 

12-06-1994 deWesthoek – Oldeholtpade 0-2 

15-06-1994 Oldeboorn – de Westhoek 1-4 

Beslissingswedstrijden gespeeld in Oldeboorn  

19-06-1994 de Westhoek – Oldeholtpade 1-1 

22-06-1994 de Westhoek – Oldeholtpade 1-3 

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn verliest weer 

Afgelopen zondag speelde Oldeboorn de altijd lastige uitwedstrijd in 

Harlingen tegen Robur. Een tegenstander die de Boarnsters in het verleden 

ook vaak zijn tegengekomen, maar dit was de laatste keer dat beide ploegen 

elkaar zouden treffen, omdat Robur vanaf volgend seizoen gaat fuseren met 

v.v. Harlingen. In hun laatste seizoen doen de Harlingers het overigens 

uitstekend en doen volop mee om het kampioenschap. Oldeboorn 

daarentegen draait een stuk stroever en doet na de wedstrijd in Harlingen 

nergens meer om mee. De laatste kans om nog wat van het seizoen te 

maken en mee te doen in de tweede periode werd niet gegrepen, omdat de 

Boarnsters met een 1-0 nederlaag huiswaarts keerden. In de beginfase had 

Robur een duidelijk veldoverwicht. Het zette vroeg druk op de Boarnster 

achterhoede en de spitsen Outhuyse en Zeilmaker waren deze middag lastig 

te bedwingen door de verdediging van Oldeboorn. Gelukkig had doelman 

Dennis Faber steeds een antwoord op enkele gevaarlijke kopkansen in het 

eerste half uur. Na dit half uur kwam Oldeboorn iets beter in het spel wat 

resulteerde in 2 uitstekende kansen voor René van Kalsbeek. Maar ook de 

keeper van Robur kende een goede middag en won de één tegen één duels. 

Uiteindelijk kwamen de Harlingers in de eerste helft toch nog op een 

verdiende voorsprong. Een goed uitgespeelde aanval, waar de Boarnsters er 

in de omschakeling even niet goed uitzagen, leidde tot een treffer van 

Robur aanvoerder Kamsma, die vanaf zestien meter de bal keihard in de 

hoek knalde, 1-0. Vlak voor rust kreeg Klaas Hartmans een uitgelezen kans 



  

op de gelijkmaker, na goed voorbereidend werk van René van Kalsbeek. 

Hij schoot de bal echter over het doel van Robur. In de tweede helft had 

Oldeboorn de wind in de rug en kreeg een licht veldoverwicht. Het moest 

ook op jacht naar de gelijkmaker, maar was nauwelijks in staat om het 

Robur echt lastig te maken. De Boarnsters speelden ook teveel de lange bal 

en ook het slecht bespeelbare veld hielp niet echt mee. Toch had 

scheidsrechter Metselaar vlak na rust een strafschop moeten geven aan 

Oldeboorn, toen Klaas Hartmans in het strafschopgebied werd gevloerd. Hij 

wuifde het echter weg en gaf daarna de protesterende Anno Huisman een 

gele kaart. In het restant van de tweede helft kregen de Boarnsters nog een 

100% kans. Douwe Hein Akkerman mocht in buitenspelpositie door en kon 

alleen op de doelman af. Normaal zijn dit soort kansen wel aan de routinier 

besteed, maar nu kwam wederom de keeper van Robur als winnaar uit de 

strijd. Terwijl de Boarnsters meer risico’s gingen nemen om wat te 

forceren, kreeg Robur meer ruimte voor de tegenstoot en kregen de 

Harlingers in de slotfase nog de beste mogelijkheden om de wedstrijd 

definitief te beslissen met o.a. een schot op de paal. Tom Proot trok vlak 

voor tijd nog eens aan de noodrem, bracht een doorgebroken speler ten val 

en werd met een rode kaart van het veld gestuurd. De toegekende vrije trap 

werd knap gepareerd door Dennis Faber. Oldeboorn probeerde nog een 

slotoffensief eruit te persen, maar kon geen vuist meer maken. Door de 

nederlaag zakken de Boarnsters naar een zesde plaats op de ranglijst. 

Volgende week speelt Oldeboorn thuis tegen nummer vijf Aengwirden. 

Wietse Huisman 

 

Oldeboorn – Aengwirden 
Zondag 16 maart stond voor VVO de thuiswedstrijd tegen Aengwirden op 

het programma. De laatste ontmoeting tussen beide ploegen liep uit op een 

0-0 gelijkspel, waar Oldeboorn het gevoel had dat er tegen deze ploeg meer 

te halen valt. Vandaag dus de opdracht om dit te laten zien. In de beginfase 

van de wedstrijd gaat het spel aardig gelijk op. Aengwirden weet een paar 

keer snel de voorhoede te vinden uit een counter, maar Keeper Faber houdt 

het Oldeboorn doel schoon met een aantal goede reddingen.  Oldeboorn 

begint na deze fase toch wel het overwicht te krijgen in de wedstrijd en 

weet zo ook een paar kansen te creëren. De voorhoede is scherp, werkt hard 

én samen om de tegenstander direct onder druk te krijgen. Zo weet Douwe 

Hein Akkerman de bal op doel te koppen en te schieten, maar de doelman 

en de paal behouden VVO van het eerste doelpunt. Ook klaas Hartmans en 

Age de Jong krijgen wat mogelijkheden maar weten niet te scoren. Na een 

half uur ongeveer krijgt spits Hartmans de bal aangespeeld op de rand van 

de 16 meter. Zo als zo vaak weet hij handig bij zijn tegenstander weg te 



  

draaien en komt hij richting het doel van Angwirden. Zijn inzet lijkt via de 

keeper én de paal in eerste instantie niet over de doellijn te komen, maar 

een inkomende verdediger van Aengwirden neemt alle twijfel weg door 

ongelukkig het laatste zetje te geven. Hartmans eist dit doelpunt overigens 

wel op, het was natuurlijk wel zijn verdienste na een goede actie. 1-0 voor 

Oldeboorn, een verdiende voorsprong. De thuisploeg weet nog voor de thee 

de 2-0 op papier te zetten. Een goede corner valt bij de 2
e
 paal op het hoofd 

van een boarnster en komt in de bekende kluts terecht. Het is Anno 

Huisman die het eerst bij de bal is en dan ook niet twijfelt om deze tegen de 

touwen te werken. Aengwirden komt er in deze eerste helft niet echt aan toe 

om een uitgespeelde kans te creëren. Dit komt mede door het hard werken 

van de verdediging van de thuisploeg. In de tweede helft moet Oldeboorn al 

vroeg wisselen. Age de Jong verlaat het veld voor Hotse Dekker. In de 

eerste 20 minuten lijkt het spel wat op en neer te gaan, met kleine kansen 

voor beide ploegen. Ook spits Hartmans wordt gewisseld. Voor hem in het 

veld gekomen: Jan Hendrik vd Wal. Hier en daar dus wat noodgedwongen 

wijzigingen in de opstelling van VVO. Een diepe pass van Aengwirden 

wordt door aanvoerder Wietse Huisman weggekopt in een duel met de 

voorhoede van de bezoekers, waarna Huisman ten val komt in eigen 

zestien. De bal wordt hierna opnieuw in de zestien meter gespeeld, tegen de 

nog steeds liggende Huisman. Blijkbaar komt deze bal ongelukkig tegen 

zijn arm, waardoor de scheidsrechter een penalty geeft. Keeper Faber gaat 

nog de goede hoek in, maar de 2-1 is een feit. Aengwirden gaat na dit 

incident wel geloven in een gelijkspel en geeft ook wat meer druk op de 

thuisploeg.  Oldeboorn weet gelukkig de voorsprong vast te houden en 

houdt de 3 punten in eigen dorp. Op doelsaldo is Oldeboorn nu Aengwirden 

voorbij op de ranglijst en staat op de 5
e
 plaats. Volgende week op het 

programma: Bakhuizen uit. Tom Proot  

 

Thor2 _ Oldeboorn2 
Vandaag reisden we af naar Lippenhuizen, iets later dan gepland omdat er 

een klein misverstand was. Maar gelukkig konden we dat via de app snel 

verhelpen. Dus met andere woorden als we om 10 uur moeten voetballen 9 

uur aanwezig.Dan de wedstrijd we gingen er met een goed gevoel heen 

omdat we thuis met liefst 8_0 hadden gewonnen. Maar wisten wel dat we 

het niet te makkelijk moesten opnemen.We begonnen goed aan de wedstrijd 

waar we de bal lekker konden rond spelen. Vooral achterin liet Thor ons 

onze gang gaan. Dit resulteerde als snel voor een paar open kansen. Door 

steeds de verkeerde beslissing te nemen werden de kansen verprutst. We 

hielden wel druk op het doel van thor maar er was geen doorkomen aan. 

Zoals het meestal gaat bij voetbal als je er hem zelf niet in knalt dan valt ie 



  

aan de andere kant. We verspeelden de bal op het middenveld waar na een 

wilde trap naar voren de spits van thor oog in oog kwam te staan met Stefan 

en krulde hem mooi in de verre hoek 1_0 onterecht. Verder hadden we nog 

wel wat kansjes maar het mocht niet baten. Na rust werden  Aaltsen Ringo 

en Bart  gewisseld voor Siep Jeroen en Ophir . Thor kreeg zo waar de beste 

mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden maar daar stak Ophir en 

hagel  steeds een beentje voor ook Stefan red ons een paar keer . We 

hadden het even moeilijk en kwamen er niet meer zo goed uit. De beste 

kans was nog voor Siep vlak na de aftrap khilone krulde de bal bekeken 

over de verdediging waar Siep juist zijn voet moest tegen zetten maar 

helaas hij raakte hem niet. Toch lukte het ons om langs zij te komen.Op het 

eerste gezicht was het een onhoudbare die leek buiten te gaan rollen maar 

omdat het veld en de keeper van Thor mee werkte kon Eyal de bal nog net 

binnen houden waar na hij na rustig draaien de bal precies op het hoofd van 

Jeroen  legde 1_1 prima goal. Even later kon thor weer op voorsprong de 

bal werd ongelukkig tegen de hand van Ophir gekopt penalty. Maar Stefan 

pareerde de strafschop waar na de goed meegelopen hagel de bal weg 

trapte. Toen werd de wedstrijd wat grimmig en werden hier en daar wat 

overtredingen begaan. Khilone had wat klachten en werd gewisseld voor 

Bart. De wedstrijd bleef spannend en kansen waren er  aan beide kanten tot 

dat de spits van Thor en Ophir elkaar zodanig  leuk vonden en maar met 

elkaar even gingen boxen gelukkig kwam Eyal zijn broer even helpen waar 

na Johannes zijn hele lijf moest gebruiken om de iets wat zwaardere spits 

van Thor moest tegenhouden Ophir en de spits van thor werden er 

uitgestuurd niet verkeerd want de spits van Thor maakten het ons best 

lastig. Dan gingen we weer wat beter voetballen dat resulteerde in een paar 

mooie kansen en toen kreeg Jeroen de bal ingespeeld waarna hij dacht van 

he Siep staat er mooi voor het was een hele mooie voorzet die mooi over de 

keeper heen ging prachtige goal Jeroen bedoeld of niet hij zat er prima in 

1_2. Nu was het pompen of verzuipen Thor kwam nog gevaarlijk dicht bij 

de gelijkmaker maar daar stond onze man van de wedstrijd weer Stefan 

Oosterbaan met de zoveelste redding.We hielden stand en gingen met de 3 

puntjes naar Boarn.  Johannes blesseerde zich nog door dat hij verkeerd 

neer kwam op zen hand maar hopen dat het maar goed gaat.sterkte 

Johannes.Nou het was een mooie pot en niet te vergeten onze trouwe trainer 

supporter Jan Berendsen was ook van de partij Jan bedankt voor de steun in 

Lippenhuizen . En hopen dat we volgende  weer de 3 puntjes kunnen 

pakken Oant Sjen . Bart de Vreese 

 

 

 

 



  

Een kijkje in de keuken bij Boarn 2 
Een kijkje achter de schermen bij jawel: het tweede van vv Oldeboorn. Een 

onthulling van de dagelijkse beslommeringen van een van de meest 

bijzondere amateurvoetbalteams op deze aardbol. Een verhaal over het team 

met al die Hollanders en die ene Belg.   

Maandag:  
Na de winst op THOR uit Lippenhuizen staat het vizier al weer op scherp 

voor de volgende wedstrijd. Tijd om na te genieten is er niet. Sommige 

spelers zijn duidelijk nog herstellende van de wedstrijd. Of beter gezegd: 

van de feestelijke gevolgen van na de wedstrijd. Terwijl de ranglijst via 

Whatsapp uitgewisseld wordt en tevreden wordt geconstateerd dat Boarn 2 

goed bezig is, begint ook het besef te dagen dat er nog veel meer in het vat 

zit.  

Dinsdag:   
Naast het leveren van een topprestatie in het weekend wordt er door de 

helden van het tweede doordeweeks gewerkt aan een maatschappelijke 

carrière. Mocht een professionele carrière in het voetbal er onverhoopt  tóch 

niet inzitten, dan is er nog steeds geen man over boord. Sommige spelers 

kijken daarvoor zelfs over de grens en studeren zich een eind in de rondte in 

Groningen. Uiteraard laten zij zich niet verleiden door alle 

horecagelegenheden die deze stad rijk is. Het tegenovergestelde is waar: ze 

houden zich keurig aan de trainings- en voedingsschema’s die meegegeven 

worden door de staf van Boarn 2.  

Woensdag:  
De week is weer door midden. Zaagmans heeft zijn werk gedaan. Er komt 

bericht uit Bulgarije van teamgenoot Arjen van der Bij. Hij is op een 

trainingsstage bij Lokomitiv Plovdiv. En dat valt hem behoorlijk tegen. 

Naast de bizarre weersomstandigheden in de Balkan is ook de manier van 

spelen niet zoals hij gewend is. Waar bij Boarn 2 duidelijk de Ajax filosofie 

aangehouden wordt, is het in Plovdiv vooral ‘lange halen vroeg thuis’ 

voetbal. Een tussentijdse terugkeer van een van de sterkhouders wordt dan 

ook niet uitgesloten. Wordt vervolgd.  

Donderdag: 
Langzamerhand wordt de wedstrijdselectie voor het aankomende duel tegen 

Makkinga duidelijk. Zo zijn onder andere de gebroeders Ashur en Aaltsen 

Bergsma met oranje hesjes te zien tijdens de training. Het lijkt er op dat 

Tim Tjoelker dit weekend met het eerste elftal mee gaat doen. De coach kan 

verder nog niet veel prijs geven over de manier van spelen. Wel zegt hij: 

“Makkinga heeft ons de vorige keer positief verrast en het is zaak het bij 

deze ene verrassing te houden”. Verder: “Makkinga zal niet komen om te 

verliezen”. Er moet wat gebeuren dus.  



  

Vrijdag:  
De laatste training voor de wedstrijd van aankomende zondag. Onder 

leiding van Jan Berensen wordt er stevig getraind op het reliëfrijke 

trainingsveld van Oldeboorn. Daarna volgt de wedstrijdbespreking. Het 

schijnt dat de spelers uitgenodigd zijn voor een fuifje in het plaatselijke 

jeugdcentrum. De coach benadrukt nogmaals het belang van komende 

wedstrijd dus wordt er besloten toch maar naar dit feestje te gaan. Want dat 

komt de teamspirit ten goede is de algemene gedachte. 

Zondag 23 maart:  
De zaterdag is voor iedereen rustig verlopen. Vandaag moet het dan ook 

gebeuren! Inzet: een derde plaats op de ranglijst. Om 12:00 uur klinkt het 

fluitsignaal van de scheidsrechter. Vanaf het begin is duidelijk dat 

Makkinga inderdaad niet komt om te verliezen. Integendeel: met leuk 

combinatievoetbal weet het een aantal goede kansen te creëren. Zo ook 

nadat de keeper van Boarn 2 een uitstekende actie begint in de eigen 16. 

Doordat hij opgehitst wordt door het in grote getale aanwezige thuispubliek 

vergeet hij even dat de 16-meter inderdaad ophoudt na 16 meter. Een vrije 

trap is het gevolg en helaas wordt deze benut. 0-1. Gelukkig werd nog voor 

de rust de 1-1 genoteerd. Doelpuntenmaker is Aaltsen Bergsma. De man die 

onnavolgbare acties en ongelooflijke doelpunten maakt, maar ook 

doelpunten zoals vandaag. Een niet optimaal geraakte bal die met enig 

fortuin tussen de palen belandt. Na de rust wordt Jeroen Beeksma in het 

veld gebracht. Over hem is al veel geschreven is en dus waren de 

verwachtingen hooggespannen. En dat was niet zo vreemd natuurlijk. Hij 

had de week er voor  tijdens zijn debuut eigenhandig THOR met lege 

handen achtergelaten in Lippenhuizen (2 goals). De 2-1 valt gelukkig al 

snel. De goal wordt gemaakt door Arnold Oosterbaan oftewel Captain, El 

Capitano, Der Kapitän. Een keurig schot in de verre hoek dat de keeper 

kansloos laat. Dit wordt niet meer uit handen gegeven is dan de gedachte 

vlak na zo’n doelpunt. Helaas wordt de aansluitingstreffer nog wel gemaakt 

door Makkinga. Boarn 2 laat het daar echter niet bij zitten en circa 10 

minuten voor tijd maakt Eyal Ashur de winnende goal. Een hard, geplaatst 

schot in de korte hoek zorgt ervoor dat de imposante ongeslagen reeks van 

Boarn 2 nog imposanter wordt. “Maar het is nog te vroeg om de platte kar 

bij de heer M. Kleefstra uit het hok te halen” aldus een anonieme supporter. 

Feit is wel dat Boarn 2 zich definitief in de top van de 5
e
 klasse nestelt! Top! 

Groet Johannes van der Wal 

 

"Quincy was te laat op het trainingskamp, dus die moet een boete betalen. Dat 

geld stop ik in de Foppe-foundation. Wat dat is? Ik ben mijn huis aan het 

verbouwen en kan wel wat geld gebruiken." 

Jong Oranje-coach Foppe de Haan weet wel hoe hij zijn zaakjes moet regelen 



  

Elftalfoto Derde elftal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Oldeboorn 4 – Joure 6 
2 maart 2014: Oldeboorn 4 – Joure 6. De eerste wedstrijd na een lange 

winterstop. Goed uitgerust gingen we van start. Meteen was te zien dat 

iedereen weer fit was. Joure kwam er de gehele wedstrijd niet aan te pas. 

Met goed positiespel en wervelende aanvallen werd de tegenstander 

bestookt. Joure werd met de rug tegen de muur gezet, en Oldeboorn wist 

een welverdiende 4-1 overwinning te behalen. Leider Jan Visser beloonde 

Man of the Match Siete Veenstra, na een uitstekende individuele actie, met 

een publiekswissel. Met dit resultaat blijven we bovenaan staan en blijft het 

kampioenschap in het vizier. Scheidsrechter Wieb Zandberg floot paste zich 

aan ons spel aan en floot een uitstekende wedstrijd; Wieb bedankt!  

Volgende week, tegen GAVC, kan Pieter Poepjes zijn 300
e
 competitieduel 

maken. You go Pieter! Siete Veenstra. 

 

Oldeboorn 4 – Warga 3 
De dag dat Jan v/d W.  kroegpraat voor het laatst gelooft. Maar ze geloven 

in Grou ook in Sint Pieter en Sint Pieter is altijd veel te vroeg Jan. Aanvang 

wedstrijd 10.30 uur, na 15 minuten 0-1 een tegenvaller. Maar daarna een 

sterker Oldeboorn, wat resulteerde in de gelijkmaker. Siep B. had wel tien 

kansen maar benutte er geen 1. Vlak voor rust kwam Warmerdampie met 

zijn hoogtepunt uit zijn voetbalcarrière. Maar helaas konden wij dit niet 

zien (stonden achter de bar). Maar hij scoorde na een flitsende flipperkast 

festval. Rust…dus… Na de rust kwam Siete in het 

veld voor de glaszetter in het veld. Jeltje heeft de 

hele wedstrijd meegemaakt, ze werd er niet warm 

van. Niveau was echter weer onnavolgbaar. Kans op 

kans belandde in de weilanden. Tot superspits 

August onze goalgetter Pieter deed vergeten. Enfin, 

na August zijn super goal bleef het nog lang spannend. De derde helft werd 

nog spannender toen Jeltje haar hele hebben en houwen uitstalde. Wat kan 

er toch veel in een vrouwentas. Op zoek naar haar Tarzan werd het later en 

later. Dit verslagje is geschreven door meerdere spelers, bar-personeel 

en onder supervisie van Piet v/d Vlugt.   
 

Jeugdverslagen 
C1 Aldeboarn-C2 Scharnegoutum 

Wij moesten zaterdag tegen Scharnegoutum voetballen.  

Best wel vroeg in de wedstrijd scoorden wij de 1-0.  

Aan het eind van de 1e helft stonden we met 2-1 voor.  

De 2e helft hadden we wind tegen en dat was wel vervelend.  

Alweer vroeg in 2e helft scoorden zij de 2-2 en snel daarna de 2-3  



  

Met een gelukje scoorden wij de 3-3. In de laatste minuten scoorden hun 

nog een goal en wij kort daarna ook nog. Het was een spannende en een 

leuke wedstrijd. Groeten Tjitze Brandsma 

 
Oostenburg D3-Oldeboorn D1 

Wij moesten zaterdag tegen Oostenburg D3 uit voetballen en het was een 

spannende wedstrijd. Er kwam snel een eerste goal door Gerben en toen uit 

een corner de 1-1. En toen kwam de 2-1 voor Oostenburg en toen was het 

pauze. Er kwamen nog veel kansen maar toen eindelijk de 2-2. We waren 

heel erg blij want we hadden nu nog kans om te winnen, maar het is 

uiteindelijk toch 2-2 gebleven. We waren best wel teleurgesteld want we 

hadden kunnen winnen maar we hebben gelukkig niet verloren.   

Erik Heerma 

 

Oldeboorn e1-Aengwirden e2g 
Zaterdag 8 maart moesten we tegen Aengwirden voetballen. We hebben 1-3 

verloren. We hadden geen wissels. De keeper van Aengwirden gooide het 

doel om en toen zat hij opgesloten. De eerste helft stond het 0-0, maar de 

tweede helft maakte Jentje binnen tien seconden een goal. De tweede helft 

werd iedereen wel wat moe. En we hadden heel veel kansen. 

Ralf van Warmerdam 

 

Joure E10 - E1 Oldeboorn E1 
We begonnen met de aftrap. Dus Jentsje en Levi namen hem. We hadden de 

aftrap maar dat was niet genoeg voor de eerste goal. Maar niet lang daarna 

kwam Jentsje de aanval in dus het stond 1-1. De ruststand.Toen de tweede 

helft begon was het eerst wat over tikken maar opeens kwam Jentsje op het 

doel af en tikte hem er in! Niet lang daarna kwam Remco uit de verdediging 

op het doel af en tikte hem er ook in. Toen was het proberen voor Joure 

maar ze gingen er niet in. Eindstand 1-3 Ridzert Teunissen  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Heerenveense Boys E-9 tegen Oldeboorn E-2 
Wij moesten tegen de Heerenveense Boys voetballen. In de eerste helft 

kwamen we op 1-0 door een goal van Hessel. Maar vlak daarna scoorden de 

Heerenveense Boys 6 keer. De tweede helft scoorden de Heerenveense 

Boys nog 1 keer. De uitslag 7-1. En de eerste helft stond Joris op keep en de 

tweede helft Dani. Groeten lyanne Huitema 

 

Oldeboorn E2 – DWP E4 
Wij hebben zaterdag 15 maart 2014 tegen  dwp gespeeld.               

Het was een leuke wedstrijd maar helaas hebben we met 10-0 verloren. 

wij hebben ons best gedaan dus de volgende keer gaan we scoren!  

Groetjes Janieck van Asperen.  

 

Delstrahuizen e4-aldeboan e2 
We moesten tegen delstrahuizen voetballen de eerste helft was het 4-0 toen 

hadden we pauze de tweede helft ging het beter dan de eerste helft het was 

toen was het namelijk o-o groetjes dani van warmerdam   

 

 

Irnsum F3 - Oldeboorn F1 

Het was de eerste wedstrijd vandaag. We moesten tegen Irnsum. 

Het ging heel goed want we hebben dik gewonnen. We hebben 6 x 

gescoord! De tegenstander had 0 x gescoord. 

We hebben ook even een keer pauze gehad. 

Het was heel leuk. Groeten Tygo Hielkema 

 

Makkinga f1-Oldeboorn f1 
Zaterdag 22 maart moesten we tegen Makkinga voetballen.  We hebben 3-4 

verloren en het was heel spannend want ze waren 2 koppen groter.  Jesse 

heeft 2 doelpunten gemaakt en Rimer heeft 1 doelpunt gemaakt. 

Aniek van Warmerdam                                             

 



  

Pupil van de week 
Naam: Lyanne Huitema 

Leeftijd en team: 9 jaar e2 

Op welke plaats speel je: middenveld 

Op welke plaats speel je het liefst: middenveld en spits 

Beste voetballer ter wereld: Messi 

Beste voetbalclub ter wereld: FC Barcelona 

Leukste televisie programma: everybody dance now 

Doe je ook aan andere sporten: nee 

Heb je huisdieren: 1 hond en 2 konijnen 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: iedereen 

Wat eet je het liefst: pizza 

Wat eet je liever niet: witlof en spruiten 

 

TOP 10 
Originele namen van voetbalclubs 

1. HBOK – Het begon op klompen (Zunderdorp) 

2. THOR – Toto heil onzer ribbenkast (Lippenhuizen) 

3. TPO – Tussen puinhopen opgericht (Moerdijk) 

4. DIVA`83 – Dames in voetbal actief (Groningen) 

5. DHS – Doorlopen hinderen schieten (Schiedam) 

6. MMO – Met moeite opgericht (Hoogmade) 

7. GVA – Gysbrecht van Aemstel (Doornenburg) 

8. KMVZ – Kampioenschappen moeten verdiend zijn 

(Amsterdam) 

9. RIA – Rooms in alles (Westdorpe) 

10. BDK – Bob de Korver – (Amsterdam)  

 

 

 

 

 

 



  

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

 

Zaterdag 29 maart 
SJO RVC F4 – Oldeboorn F1  10.00 

 

Zondag 30 maart 
Oldeboorn 4 – FFS 5   10.30 

 

Zaterdag 5 april 
Warga B1 – Irnsum/Oldeboorn B1 11.15 

Joure C4 – Oldeboorn C1  10.40 

SJO WTTC D3 – Oldeboorn D1 12.15 

Oldeboorn E1 – SJO RVC E5  10.00 

Oldeboorn E2 is vrij   

Nieuweschoot F2 – Oldeboorn F1 11.15 

 

Zondag 6 april 
Oldeboorn 1 – Black Boys 1  14.00 

Dio Oosterwolde 4 – Oldeboorn 2 10.00 

Oldeboorn 3 – Steenwijkerwold 3 10.00 

Black Boys 5 – Oldeboorn 4  14.00 

 

Zaterdag 12 april 
Irnsum/Oldeboorn B1 – Scharneg. B1 14.00 

Scharnegoutum C2 – Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn D1 – Oostenburg D3 09.45 

Aengwirden E3 – Oldeboorn E1 09.30 

Oldeboorn E2 – Heerenv.B E9  10.30 

Oldeboorn F1 – Irnsum F3  09.00 

 

Zondag 13 april 
Oldeboorn 1 – Bolsward 1  14.00 

Bergum 3 – Oldeboorn 2  12.00 

Oldeboorn 3 – Oosterstreek 2  10.00 

Oldeboorn 4 is vrij 

 

  



  

Piet van der Feer Bokaal 
René van Kalsbeek Eerste 16 

Pieter Poepjes Vierde 16 
Johannes Nijdam Derde 14 

Klaas Hartmans  Eerste 12 

Age de Jong Eerste 11 

Robert van Roeden Eerste 10 

August Faber Vierde 9 

Douwe Hein Akkerman Eerste 8 

Anno Huisman Eerste 8 

Siete Veenstra Vierde 6 

Siep Bangma Tweede 5 

Arnold Oosterbaan Tweede 5 

Robert van Steinvoorn Vierde 5 

Hotse Dekker Eerste 4 

Dennis Faber Eerste 4 

Aaltsen Bergsma Tweede 4 

Jan Wybren Boschma Derde 4 

Eyal Ashur Tweede 3 

Floris Crone Tweede 3 

Ringo Crone Tweede 3 

Ate Bergsma Derde 3 

Hessel Stulp Derde 3 

Arnold Hobma Eerste 2 

Jeroen Beeksma 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 

Ronald van Warmerdam Vierde 1 

 



  

 



  

 



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
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Fax:  05 66 - 65 43 43 
Internet:   www.knol-akkrum.nl 


