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Jaargang 54 nummer 14 

Door een truc van een Spaanse radiojournalist is het salaris van Boudewijn 

Zenden bij Barcelona uitgelekt. De verslaggever van het radiostation TYM 

Tenerife belde technisch directeur Carlos Rexach en gaf zich uit voor een 

bestuurslid van Napoli dat belangstelling voor Dani en Zenden zou hebben. Wij 

wilde wel even weten wat het tweetal bij Barcelona verdient. Rexach vond dat 

geen probleem: "Dani heeft hier een salaris van 4,2 miljoen gulden en Zenden van 

3,9 miljoen gulden. Ik weet alleen niet of dat bruto of netto is, maar dat kan ik 

voor u uitzoeken." Alle Spaanse media namen de onthulling van Rexach gretig 

over.  

 
TV-presentator en stadionomroeper Carl Huybregts van Germinal Beerschot 

Antwerpen: "Attentie, attentie, op de parking staat een blauwe Volkswagen Polo 

waarvan de lichten branden. Ook staat er een rode Lada. Daarvan branden de 

lichten niet, maar de rest wel."  

 
De broertjes Erik en Mark van Dijk, spelers van Toto Divisie-club Helmond 

Sport, verkeerden dagenlang in de waan dat er een foto van hen in Voetbal 

International zou staan. De tweeling poseerde op de markt in de meest kolderieke 

posities. Zo moesten zij in hun Helmond Sport-tenue plaatsnemen in een 

speelgoedauto van het Sesamstraat-duo Bert en Ernie. Dit alles werd in scene 

gezet door de collega's van het duo, die een bevriende fotograaf voor het complot 

wisten te strikken. 



  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke datums 
Zaterdag  24 mei    Carbid schieten     
 

K.N.V.B. nieuwtjes 
Onderzoek E en F-pupillen op zondag 

Graag willen we met een nieuw onderzoek in het verenigingspanel de 

mening van de verenigingen weten over het organiseren van de Een F-

pupillen competitie op zondagochtend. Op sommige plekken gebeurt dit al. 

Zo speelt een aantal clubs in en rond de stad Utrecht een pupillencompetitie 

op zondag , waarbij ouders een actieve rol spelen. De volgende 

overwegingen kunnen voor dit onderzoek van belang zijn: 

 
Bij een aantal clubs zijn er wachtlijsten, omdat er geen ruimte meer is op 

het sportcomplex op de zaterdag. Het verplaatsen van bijvoorbeeld de E en 

F-pupillencompetitie naar de zondagochtend zou dan ruimte bieden op de 

zaterdag; 

 
Bij veel clubs worden de wedstrijden voor de pupillen op zaterdag al heel 

vroeg gespeeld, soms al vanaf 08.30 uur. Veel ouders vinden dit erg vroeg. 

Dit geldt vooral bij uitwedstrijden; 

 
Gemeenten die druk uitoefenen, omdat vaak op kosten van de gemeente  

kunstgrasvelden zijn aangelegd die op zaterdag overbelast zijn en op 

zondag niet optimaal worden gebruikt. 

 
Door een aantal maatschappelijke veranderingen kan het voor sommigen 

een uitkomst zijn als hun kinderen op zondag kunnen voetballen 

(bijvoorbeeld eenoudergezinnen, ZZP’ers die werken op zaterdag) 

 



  

Piet`s overzicht 
The End Of The Season (The Kinks 1967) 

nadert. Nog een paar speelrondes en we 

kunnen op voor “Brazilië”……Het WK 

nadert met rasse schreden, en bij het ter 

perse gaan van deze uitgave zal wel zo 

ongeveer duidelijk zijn dat “Koning Louis” 

na het WK de touwtjes in handen krijgt bij 

Manchester United. Ik kijk nu alweer uit 

naar een nieuw seizoen Match Of The Day bij de BBC (iedere zaterdag- en 

zondagavond….). Zou hij nu in Engeland met een bolhoed en een stokkie 

gaan lopen??? Afijn de ene malloot (Mourinho), krijgt gezelschap van de 

andere “mediagek”. Overigens hoop ik wel dat Van Gaal dan vanaf volgend 

seizoen die andere malloot wel een lesje in aanvallend voetbal gaat geven. 

Mijn god, dat defensieve spel van Chelsea is toch niet om aan te gluren. 

Afgelopen zondag had ik me verheugd op de topper Liverpool – Chelsea, 

maar ook deze wedstrijd wist Chelsea om zeep te helpen (evenals de eerste 

halve finale in de CL tegen Atletico Madrid). Dit door massaal op eigen 

helft te blijven “hangen”, en met een paar dodelijke uitvallen Liverpool de 

nekslag toe te brengen (0-2). Dus voor volgend seizoen heeft toch Van Gaal 

een voorkeur bij mij. En mocht Manchester United over 10 jaar weer de CL 

winnen, dan weten we zeker dat we dan nog steeds de hand van Koning 

Louis zullen zien……Of Louistje op het WK nog potten gaat breken met 

onze jongens zet ik steeds grotere vraagtekens bij. Ik ben toch bang dat de 

“oranjespullen” deze editie maar op zolder blijven, want om dat nu allemaal 

te gaan ophangen voor 3 wedstrijden….Lijkt me niet nodig, tenzij Louistje 

ons allemaal gaat verrassen. Hij heeft op de diverse tribunes reeds een goed 

gesprek gehad met Van Persie (of ging dat al over Man. United?). Allez, we 

zullen het de komende weken ervaren. Nu eerst maar weer even een 

overzichie.  Er zijn niet veel wedstrijden gespeeld de afgelopen 2 weken. 

Dit ook mede i.v.m. die andere “Koning”….Oldeboorn 1 wist laagvlieger 

Langezwaag keurig op 0-5 te houden, en zij sluiten komende zondag het 

seizoen reeds af met een thuiswedstrijd tegen wederom een laagvlieger, St. 

Jacob. Een mooie slotoverwinning lijkt me, en dan het seizoen eindigen met 

38 punten uit 22 wedstrijden. Waarschijnlijk een 5
e
 plekkie. Niks meer en 

niks minder. Volgend seizoen maar weer ’s een gooi doen naar promotie. 

Oldeboorn 2 wist de uitwedstrijd bij Sport Vereent 2 met duidelijke cijfers 

te winnen. Na de 1-4 overwinning staan ze op de 4
e
 positie. Met nog 4 

wedstrijden te gaan is de 3
e
 plek het hoogst haalbare, en dat zou een prima 

prestatie zijn. Zondag mogen ze nog even uitrusten, maar een week later 

moeten ze naar Jubbega 4, en dat is de koploper, dus dat gaat lastig 



  

worden….Gelijkspelletje? Oldeboorn 3 wist Steenwijkerwold 3 met 2-1 te 

verslaan en komt iets los van onderste positie. Komende zondag wacht om 

10.00 u. de thuiswedstrijd tegen Akkrum 3. Ik verwacht toch een kleine 

verrassing.  Volgende week alweer thuis, en wel tegen Heerenveen 5. Daar 

liggen misschien wat meer kansen. En dan is de koek nog niet op, want op 

donderdagavond 15 mei spelen ze alweer de graszoden uit het 

thuiscomplex, en wel tegen Mildam 2. Dat wordt op zeker een overwinning. 

Oldeboorn 4 lijkt me nu wel zo ongeveer kampioen. Met 13 verliespunten 

minder dan nummer 2 Black Boys, lijkt een titel wel binnen bereik. Alvast 

proficiat!!! Jubbega 5 ging er met 1-7 op, en ook Warga ging ten onder met 

0-2. Komende zondag uit naar Nieuweschoot 5 en een week later het 

officiële kampioenschap vieren in en tegen Akkrum 4? Het zou me wat 

zijn…..IOC B1 kwam helemaal niet in aktie de afgelopen weken. Komende 

zaterdag mogen de combi-players weer in aktie, en wel in en tegen LSC B4 

uit Sneek. Een week later op naar de Culturele hoofdstad om tegen FVC B2 

ook de volle winst te pakken. Ook hier kan dan het kampioenschap binnen 

zijn. Penningmeester “trekt uwe portemonnee maar”, want dit gaat 

consumpties kosten….Oldeboorn C1 wist maar liefst 2 keer te winnen, en 

wel tegen Oldeholtpade C2 (2-1) en Joure C4 (2-4). Komende wedstrijden 

is het zaak dat de 3
e
 plaats wordt vastgehouden. Dat moet dan gebeuren 

tegen Irnsum C1 en SJO RVC C2, en ik waarschuw nu alvast maar 

even…dat worden lastige wedstrijden, maar de bal is rond, jullie spelen elf 

tegen elf, en beginnen bij 0-0…..Oldeboorn D1 wist helaas niet te winnen 

van Gorredijk D3 (0-3). Ook zij gaan voor de 3
e
 plaats. Om te beginnen 

zaterdag a.s. uit bij Aengwirden D2, en een week later thuis tegen 

Drachtster Boys D6. Dit gaat 6 punten opleveren, en misschien nog wel een 

2
e
 plek, of……..Maar niet te ver vooruitkijken. Leef bij de 

dag…..Oldeboorn E1 mocht ook niet even lekker aan het gras ruiken de 

afgelopen weken. Dan zaterdag a.s. maar weer thuis tegen Joure E10, en 

daarna naar Terwispel E1. Deze laatste wordt een pittige tegen de koploper. 

Met 4 puntjes uit deze beide wedstrijden zou de bondscoach al heel 

tevreden zijn. Oldeboorn E2 komt maar niet van die hatelijke nul af. Ook 

CVVO E8 wist opnieuw het feestje te verpesten door met 3-6 te winnen. 

Maar geloof mij (of niet….), komende zaterdag kan de vlag uit! Zo rond 

half elf is het wonder in Sint Johannesga geschiedt. DWP E4 verslagen door 

Oldeboorn E2!!! En in die flow trekken ze dat positieve resultaat door naar 

de volgende wedstrijd thuis tegen EBC/Delfstrahuizen, en hopla….weer 3 

punten. Zo gemakkelijk gaat dat dus. Oldeboorn F1 speelt inmiddels 

gewoon lekker mee in de middenmoot, en die positie gaan ze zaterdag nog 

’s verstevigen in en tegen Akkrum F4, en een week later thuis tegen 

Makkinga F1. De thuisnederlaag van 1-3 tegen SJO RVC F4 zijn we allang 

vergeten….Keep The Faith!!!! Zo, de komende week weer lekker naast 



  

Gijpie op de bank (saunaatje, zwembadje… je kent dat wel…). Gewoon een 

lekker weekie….En dan komend weekend ook maar ’s even kijken of die 

ouwe Titanic nog weer ’s komt boven drijven…..Ja, je stopt niet met 

voetballen omdat je te oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met 

voetballen…..Lekker man….Goodbye. 

 

Een Ajax-fan heeft een olielamp gekocht in een antiekwinkel. Hij 

poetst de lamp goed schoon en - je raadt het al - plots komt er een 

geest uit. De geest roept: "Bedankt dat ik weer eens effe wat frisse 

lucht krijg, voor het eerst in 2847 jaar. Je mag drie wensen doen! 

Maar let op, alles wat jij wenst, krijgen PSV-supporters dubbel." 

"Nou, da's best," zegt de Ajax-fan. "Om te beginnen wil ik graag 

een Ferrari." De geest brabbelt wat en floeps! de Ferrari staat voor 

de deur. "Maar alle PSV-fans hebben nu ook twee Ferrari's hoor!" 

roept de geest. "Ja ja, ik weet het," zegt de Ajacied. "Mijn tweede 

wens behelst een miljoen gulden op mijn bankrekening!" De geest 

brabbelt weer wat en even later belt de bank dat er groot bedrag is 

gestort op zijn rekening. "Mooi!" roept de Ajax-fan. "Ja, da's wel 

mooi," merkt de geest op, "maar alle PSV'ers hebben nu 2 miljoen 

gulden op hun rekening." "Hmm, ja, da's toch wel vervelend," 

mompelt de Ajax-fan. "Je hebt nog een derde wens," zegt de geest. 

"Nou," zegt de Ajax-fan, "ik heb altijd al een nier willen 

donoren!" 



  

Uit onze geschiedenis (68) 
Oldeboorn: gemoedelijkheid en historisch besef . 

De beste ploeg van Boarnsterhim zijn: het is een strijd binnen een strijd. 

Van Akkrum, Warga, GAVC, Irnsum en Oldeboorn zitten die laatste vier 

bij elkaar in de competitie. Dat alleen al maakt de derde klasse A op zondag 

tot een buitengewoon interessante competitie. Akkrum is de laagst 

geklasseerde ploeg van Boarnsterhim op dit moment, een eer die ook 

Oldeboorn wel eens ten deel viel. Het kleine dorpsclubje hoort 

tegenwoordig echter bij de grote jongens. Desalniettemin is de 

gemoedelijkheid gebleven en is het historisch besef groot. Terwijl winterse 

buien neerdalen op Aldeboarn, biedt het clubgebouw van de plaatselijke 

voetbalvereniging geen al te vrolijke aanblik. Een grijsblauwe muur met 

een vaalkleurig dak; het is op het eerste gezicht niet dat wat je van een 

derdeklasser zou verwachten. Voorzitter Hein Akkerman erkent dat 

ruiterlijk. Met een forse glimlach en dito knipoog, dat wel. Ach, it hat ek 

wol wat?, merkt hij op, of net dan?. Akkerman zegt er geen woord te veel 

mee, sterker nog; de preses heeft gelijk. Het straalt iets uit van gezelligheid, 

iets authentiek. Knus ook. Het past bij de clubcultuur van Oldeboorn: daar 

waar gemoedelijkheid nog een groot goed is. Bestuursleden van 

tegenstanders kijken hun ogen uit bij Boarn zoals de club ook wel 

liefkozend wordt genoemd in de volksmond. De voorzitter herinnert zich 

onder meer het duel tegen Frisia, eerder dit seizoen. Dy mannen kamen hjir 

yn harren moaie pakken en se seagen al wat nuver. Met een lach; ien 

bestjoerslid bygelyks dy siet de spinreagen te tellen. Wie denkt dat het bij 

Oldeboorn een bende is, vergist zich echter. Niemand bij de club die er een 

potje van maakt. En modern is het onderkomen dan misschien niet, aan 

bijvoorbeeld de website kan menig Friese amateurclub een puntje zuigen. 

Alles netjes opruimen en bewaren, dat kunnen ze wel in Aldeboarn. En het 

loont. De geschiedenis van de club is door de jaren heen minutieus 

bijgehouden. Het historisch besef is groot, respect voor clubiconen ook. Zo 

is er de Anne Nijdam-bokaal; een interne competitie voor de lagere 

elftallen. Of neem de P.P. van der Feer-bokaal, ter ere van een van de langst 

zittende bestuursleden ooit. Zijn werk voor de club als bestuurslid zal 

nimmer vergeten worden. Van der Feer zat van 1927 tot en met 1969 42 

jaar (!) in het bestuur van de club. Mijmerend over het verleden roept 

alweer het heden. De sneeuwval is toegenomen, het is koud buiten. Maar de 

cultuur van met elkaar, voor elkaar wordt tijdens het duel met Sint 

Annaparochie in hoogsteigen persoon uitgedragen door voorzitter 

Akkerman. Die voelt zich niet te groot om als invaller voor de vaste 

verslaggever van de lokale-omroep verslag te doen van de wedstrijd. Heart 

der ek by, moat kinne. Utwedstriden doch ik altyd. Op het veld probeert 



  

Oldeboorn haar verrassend goede klassering in de bovenste regionen te 

verstevigen door een thuiszege. Lang lijkt het erop dat het gebeurt, door een 

goal van Douwe Hein Akkerman. Maar Rudy Fopma zorgt namens de 

gasten voor de 1-1 eindstand. Verwacht van de voorzitter geen slapeloze 

nachten na dit gelijkspel tegen de Bilkers. Sportief gezien is het seizoen nu 

al geslaagd: de ploeg heeft meer punten dan vorig seizoen en is 

tegenwoordig allesbehalve het domste jongetje van de klas die 

Boarnsterhim heet. Zoveel is wel duidelijk.    

 

Eindstand 2007-2008 3e klasse A 

01 Frisia    22-50 69-24 

02 Franeker    22-44 58-31 

03 Oldeboorn    22-41 48-28 

04 GAVC    22-38 43-27 

05 St.Anna.    22-34 48-42 

06 Harkema O.    22-30 54-44 

07 Stiens    22-26 29-40 

08 Irnsum    22-24 25-51 

09 ONB     22-22 31-53 

10 Gorredijk    22-21 30-52 

11 Warga    22-21 30-52 

12 Rood Geel    22-16 22-55 

 

Promotie/degradatiewedstrijden: 

04-05-2008 Oldeboorn – Actief     1-2 

08-05-2008 Actief – Oldeboorn     4-3 

 

Oldeboorn verrast koploper Frisia 
Verrassend was de uitslag van Oldeboorn-Frisia (1-1). ,,Ach”, zei trainer 

Sido Postma. ,,het was wel dik verdiend. Daar was ook de trainer van Frisia 

het over eens.” Oldeboorn had voor rust uitstekende kansen. Zo raakte 

Anno Huisman de onderkant van de lat en kopte Bauke Paul Kleefstra in 

kansrijke positie over. Frisia stelde er voor rust slechts een vrije trap van 

Koos Wetting tegenover. Oldeboorn liet Frisia het spel maken en 

counterde bij vlagen uitstekend. Toch kwam Frisia op voorsprong. ,,Maar 

ze speelden het niet goed uit’, een beetje stads”, zei Postma. Dankzij Tjerk 

Akkerman werd in de negentigste 

minuut 1-1 gemaakt. ,,Akkerman 

is niet kapot te krijgen”, vond 

Postma. ,,Hij heeft conditie voor 

drie en is razendsnel. Heel 

belangrijk voor het team.” 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
Een speler krijgt op eigen helft de bal aangespeeld, neemt hem aan 

en wil richting helft tegenstander gaan. Van achteren komt een 

tegenstander op hoge snelheid aanlopen. Deze is te laat om de bal 

nog te spelen, steekt toch het been uit en brengt zijn tegenstander op 

onbesuisde wijze ten val. Hoe zal de scheidsrechter hier dienen te 

handelen? 

a. Hij onderbreekt het spel en kent een directe vrije schop toe aan de 

verdedigende partij en toont de overtreder een gele kaart voor het ten 

val brengen van zijn tegenstander, op een wijze waarbij hij het duel 

op ondoordachte manier aangaat. Een onbezonnen handeling. 

b. Hij fluit af, kent een directe vrije schop toe aan de verdedigende 

partij en vermaant de overtreder publiekelijk en stevig voor het fors 

inkomen. 

c. Hij onderbreekt het spel, kent een directe vrije schop toe aan de 

verdedigende partij en toont de overtreder een gele kaart voor het ten 

val brengen van zijn tegenstander op een wijze waarbij gevaar of de 

gevolgen voor zijn opponent niet in ogenschouw neemt. 

d. Hij onderbreekt het spel, kent een directe vrije schop toe aan de 

verdedigende partij en toont de overtreder een gele kaart voor het ten 

val brengen van zijn tegenstander op een wijze waarbij de 

noodzakelijke inspanning wordt overschreden en hij het risico loopt 

zijn tegenstander te blesseren 

 

ANTWOORD VERDEROP IN KRANTJE!!!!!!!!! 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn gemakkelijk langs Langezwaag 

Na de nederlaag van vorige week tegen koploper s.c. Bolsward is er dit 

seizoen voor Oldeboorn definitief geen prijs meer te halen. De laatste twee 

wedstrijden gaan dan ook nergens meer om, maar de Boarnsters willen zo 

goed mogelijk afsluiten om met een goed gevoel het komende 

voetbalseizoen in te gaan. Te beginnen in de uitwedstrijd tegen laagvlieger 

Langezwaag. De thuiswedstrijd tegen deze ploeg werd met 9-0 gewonnen, 

dus een overwinning lag in de lijn der verwachtingen. Met deze gedachte 

gingen de Boarnsters (die aantraden zonder de geschorste spelers René van 

Kalsbeek en Anno Huisman) waarschijnlijk ook het veld in, want het 

publiek werd een vrij gezapige pot voetbal voorgeschoteld. De start was 

echter veelbelovend, want in de tweede minuut waaide een als voorzet 

bedoelde bal van Douwe Hein Akkerman over de vertwijfelde doelman van 

Langezwaag in de verre hoek, 0-1. Hierna lieten de Boarnsters de touwtjes 

wat vieren en kon Langezwaag er een paar keer uit komen. Uit een vrije 

trap leek de thuisploeg op gelijke hoogte te komen, maar de treffer werd 

terecht afgekeurd wegens buitenspel. In het vervolg van de eerste helft ging 

er veel mis aan beide kanten, maar als Oldeboorn weleens een geslaagde 

combinatie wist op te zetten werd het ook meteen gevaarlijk. Uit een 

hoekschop van Douwe Hein Akkerman schoot Wietse Huisman de 

Boarnsters op een 0-2 voorsprong. Even later kreeg Hotse Dekker een bijna 

niet te missen kans aangeboden door Age de Jong, maar van dichtbij schoot 

Dekker de bal naast het doel van Langezwaag. Age de Jong moest zich 

even later geblesseerd laten vervangen en voor hem kwam clubtopscorer 

Johannes Nijdam in het veld. Nijdam had zijn seizoensproductie in het 

restant van de wedstrijd verder kunnen uitbreiden, maar liet de 

mogelijkheden daartoe onbenut. Toch kwamen de Boarnsters nog voor rust 

op een 0-3 voorsprong. De licht geblesseerde Klaas Hartmans, die deze 

middag vooral uitblonk in het negeren van volledig vrijstaande 

medespelers, liet zien dat zelfzuchtigheid soms ook tot succes kan leiden en 

slalomde zich op fraaie wijze door het hart van de Langezwaagster 

defensie, omspeelde de doelman en scoorde beheerst, 0-3. Langezwaag 

scoorde voor rust ook nog een doelpunt, maar wederom stond de schutter 

buitenspel en de treffer werd dan ook afgekeurd. In de pauze gaf trainer Piet 

de Winter aan dat er te slap werd gespeeld en indien er een tandje bij ging 

komen er wederom een monsterscore in zou zitten. Helaas was dit aan 

dovemans oren besteed en kabbelde de wedstrijd op dezelfde voet verder. 

Gelukkig zorgde Robert van Roeden met enkele fraaie acties voor de 

spaarzame hoogtepunten in de wedstrijd. Eerst bediende hij met een voorzet 

Douwe Hein Akkerman, die bij de tweede paal met een volley prachtig 



  

afrondde, 0-4. In de slotfase bracht van Roeden de eindstand zelf met een 

mooie lob in de verre hoek op 0-5. Toen waren Floris Crone en Arnold 

Oosterbaan inmiddels al ingevallen voor Klaas Hartmans en de 

moegestreden Hotse Dekker, die na de energievretende (mini) 

playbackshow van zaterdagavond de 90 minuten niet kon vol maken. Over 

twee weken speelt Oldeboorn de laatste wedstrijd van het seizoen thuis 

tegen Sint Jacob. Wietse Huisman Wzn 

 

Warga 3 – Oldeboorn 4 
Van tevoren wat onnodige zinspelen bedacht, jegens `t feit dat veel andere 

teams vrij waren, en onze opponent de nodige versterkingen aan kon 

brengen. Maar daar was volgens enkele teamgenoten geen sprake van ! 

Beide ploegen gingen redelijk furieus uit de startblokken, wat van onze kant 

een wonderschoon doelpunt opleverde, Ronald en Patriek zetten een mooie 

combinatie op met een strakke voorzet die Wiemer feilloos binnen schoot ! 

`T restant van de 1e helft was eigenlijk niet noemenswaardig op een paar 

kansjes na  van smots en die kansjes dan ook direct weer om smots hielp !    
Na de rust bleef August aan de kant ( achilles blessure ), en kwam pake 

binnen de lijnen, alhoewel pake de lijn regelmatig bezocht , dat is nog es `t 

veld breed houwe !! Het spel kabbelde wat voort, we hadden nog wel wat 

kansjes, maar ook smots , dus je raadt `t al .... Op een gegeven moment was 

Cornee aan de bal, zag geen afspeelmogelijkheid en ging zelf maar op 

avontuur, wat resulteerde in een prima afgemaakte kans en zo de 0-2 op `t 

bord kwam !! Toen was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld, en zo dacht 

Piet Vlugt er ook over en werd vervangen door good old mug !! Mug deed 

dat heel verdienstelijk nl hij dekte zijn tegenstander op dezelfde manier als 

de vluchtheuvel..... Verders weinig wapenfeiten meer vandaag , maar 

gewoon op deze manier troch balje , en dan......... Met vriendelijke groet, 

Wietse Huisman Szn 

 

Facebookverslagjes 
Vanochtend mijn jeugdploegje eindelijk beloond met 3 punten. Thuis tegen 

Oldeholtpade C2 werd het 2-1. In een uitstekende 1e helft troefden we de 

gasten op alle fronten af. De 1-0, bekeken kopgoal van Rinse was een 

slechte afspiegeling. In de 2e helft was het omgedraaid. De gasten feller, en 

wij met rug tegen de muur. Uit een vrije trap van Djurre vanaf 30 meter 

kwamen we 2-0 voor. In de hachelijke slotfase scoorden de gasten nog. 

Maar met passie, strijd en beleving werd de overwinning ondanks een paar 

hachelijke momenten uit het vuur gesleept. Trots  

 

https://www.facebook.com/djurre.vanderwoude


  

Zo sta je laatste met de jeugd, en 5 dagen later met 2 overwinningen op rij 

ineens 3e. Vanavond beet Joure C4 zich stuk op een collectief strijdend 

Oldeboorn. Na 70 minuten stond er 2-4 voor ons op het scorebord. Klasse 

boys/girl! 

 

Jeugdverslagjes 
Aldeboarn D1-Aengwirden D2G 

De eerste helft was spannend. 

Gerben scoorde al snel. Toen kwam Aengwirden  in actie. 

Lars hield de bal nog maar net. Toen scoorde ik tamme. 

De eerste helft was voorbij. Daarna scoorde Gerben nog een keer. 

toen was er een blessure bij Aengwirden. 

het werd steeds spannender. 

Maar uiteindelijk scoorde Gerben weer. 

De scheidsrechter floot. De wedstrijd was afgelopen 

Tamme Veenstra 

 

SJO WTTC D3 - Oldeboorn D1 
Wij moesten zaterdag naar lippenhuizen.  De D’s 

De wedstrijd begon wat later dan gepland. In het begin was er veel 

buitenspel. De wedstrijd ging wat gelijk op. Daarbij waren ook een paar 

blessures. Gerben begon aan een solo en scoorde de 1-0, een mooie goal! 

Direct daarna scoorde Thor via een verre afstand 1-1. De ruststand was dus 

1-1. Na de pauze gingen Marianne en Tamme op wissel en kwamen Rico en 

Tygo in het veld. Thor scoorde de 2-1. Tamme die er alweer in gekomen 

was scoorde de 2-2. Thor scoorde weer tegen en maakte er weer 2-3 van. 

We probeerden druk te zetten maar al gauw werd de bal weer afgepakt door 

Thor en ze scoorden nu de 2-4. Gerben maakte het weer spannend, en 

maakte er 3-4 van. We zetten alles op alles om een gelijke stand te maken 

maar Thor had de bal weer afgepakt en maakte weer een goal 3-5 voor 

Thor. Dit was de eindstand van deze wedstrijd. Helaas verloren we na een 

spannende wedstrijd. Marianne Dekker      

 

FFS E2 - Oldeboorn E1 
Zaterdag 19 april moesten wij tegen FFS . 

We hebben met 2-7 gewonnen. De eerste helft stonden we 0-5 voor. 

Levi en Jentsje hebben de 7 doelpunten gemaakt, Levi 2 en Jentsje 5. 

Het was een leuke wedstrijd en we zijn blij dat we gewonnen hebben! 

Groetjes van Jitske Spoelstra.   

 



  

Oldeboorn E2 – Heerenveense Boys E 9 
Zaterdag morgen moesten wij tegen heerenveenseboys. We hebben 1-4 

verloren. De eerste helft hebben de  heerenveenseboys 4 goals gemaakt. 

De tweede helft  heeft  Lianne gescoord. In de eerste helft heeft lianne op 

kiep gestaan. De tweede helft heeft Hesssel op kiep gestaan ik zelf was 

verdediger.ik vond het een leuke wedstrijd. Jorn Brouwer  

 

Oldeboorn E2 - CVVO E8 
Ik (Daniëlle) heb de eerste helft op keep gestaan.  ik heb twee 

doorgelaten.  Liane heeft een gescoord.  En ik heb ook de tweede helft op 

keep gestaan toen heb ik vier doorgelaten . Liane heeft nog een gemaakt en 

Dani ook.  De eind stand is 3-6 voor cvvo E8. Daniëlle van der Meulen E2 

 

Aldeboarn f1 - Irnsum  
Vandaag moesten we tegen Irnsum spelen, vorige keer hadden we van ze 

gewonnen. We hebben nu ook gewonnen met negen -nul. Ik heb vijf keer 

gescoord, sebastiaan  drie keer en nog iemand één keer. Toen we penalty 

moesten schieten waren we Mees ineens kwijt, hij was al gaan douchen!! 

Zijn vader heeft hem nog snel opgehaald. Groetjes Jesse ten Hoor 

 

Pupil van de week 
Naam: Jitske Spoelstra 

Leeftijd en team: 10 jaar, E1 

Op welke plaats speel je: verdediger 

Op welke plaats speel je het liefst: verdediger 

Beste voetballer ter wereld: weet ik niet 

Beste voetbalclub ter wereld: Nederlands elftal 

Leukste televisie programma: The voice kids 

Doe je ook aan andere sporten: ja, gym 

Heb je huisdieren: nee 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: iedereen 

Wat eet je het liefst: pasta`s 

Wat eet je liever niet: spruitjes en spinazie  

 

 
1 ST Irnsum-Oldeboorn B1 4 12 11 5 

2 Scharnegoutum'70 B1 5 10 21 14 

3 Warga B1 6 10 16 17 

4 FVC B2 6 5 10 14 

5 ST IJVC-Blauwhuis B2 5 4 11 15 

6 LSC 1890 B4 6 4 11 15 



  

Standen Jeugd 
1 SJO RVC C2 6 18 28 7 

2 Irnsum C1 6 13 23 16 

3 Oldeboorn C1 6 7 17 24 

4 Oldeholtpade C2 6 6 11 13 

5 Scharnegoutum'70 C2 6 4 11 18 

6 Joure SC C4 6 4 15 27 

 

1 Gorredijk D3 6 16 18 8 

2 SJO WTTC D3G 6 13 30 16 

3 Oldeboorn D1 6 10 16 12 

4 SJO J.V. Oostenburg D3 6 4 12 17 

5 Drachtster Boys D6 6 4 13 24 

6 Aengwirden D2G 6 4 16 28 
 

     

 

1 Wispolia E1 6 13 21 7 

2 Aengwirden E3 6 12 15 14 

3 FFS E2 5 9 16 13 

4 Oldeboorn E1 5 9 14 11 

5 Joure SC E10 6 7 12 18 

6 SJO RVC E5 6 0 12 27 
 

     

 

1 Heerenveense Boys E9 5 15 33 8 

2 SJO EBC/Delfstrahuizen E4 4 9 22 10 

3 CVVO E8 5 9 22 14 

4 DWP E4G 5 3 11 30 

5 Oldeboorn E2 5 0 5 31 

 

1 SJO RVC F4 6 18 29 7 

2 Sportclub Makkinga F1 5 12 19 12 

3 Nieuweschoot F2 6 12 17 14 

4 Oldeboorn F1G 7 9 24 15 

5 Akkrum F4G 6 3 13 26 

6 Irnsum F3 6 0 6 34 
 



  

 

Antwoord spelregel 
Het antwoord op de vraag moet C zijn: welke wijze valt nu onder 

het begrip ‘op onbesuisde wijze’? Volgens de regels is dit: waarbij 

gevaar of gevolgen voor de tegenstander niet in ogenschouw wordt 

genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Piet van der Feer Bokaal 
Johannes Nijdam 19 

Pieter Poepjes 18 

René van Kalsbeek 17 

Klaas Hartmans  13 

Robert van Roeden 12 

August Faber 12 

Age de Jong 11 

Douwe Hein Akkerman 10 

Anno Huisman 10 

Siep Bangma 8 

Arnold Oosterbaan 6 

Robert van Steinvoorn 6 

Siete Veenstra 6 

Eyal Ashur 5 

Hotse Dekker 4 

Dennis Faber 4 

Jeroen Beeksma 4 

Aaltsen Bergsma 4 

Jan Wybren Boschma 4 

Jelco Meijer 4 

Patrick Antonissen 4 

Floris Crone 3 

Ringo Crone 3 

Ate Bergsma 3 

Hessel Stulp 3 

Ronald van Warmerdam 3 

Arnold Hobma 2 

René Spinder 2 

Johannes v/d Wal 2 

Johannes Watzema 2 

Sybrand Oosterbaan 2 

Ellert Quarré 2 

Corné Schukken 2 

Piet v/d Vlugt 2 

Wietse Huisman Wzn 1 

Bart de Vreese 1 

Jan Hendrik v/d Wal 1 

Andreas de Boer 1 

Jorrit Zandberg 1 

Wiemer Dekker 1 

Menko Dijkstra 1 

Robbert v/d Torre 1 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 3 mei 

LSC B4 – Irnsum/Oldeboorn B1 17.00 

Oldeboorn C1 – Irnsum C1  11.00 

Aengwirden D2 – Oldeboorn D1 11.00 

Oldeboorn E1 – Joure E10  10.00 

DWP E4 – Oldeboorn E2  09.35 

Akkrum F4 – Oldeboorn F1  09.00 

Zondag 4 mei   
Oldeboorn 1 – St. Jacob 1  14.00  

Oldeboorn 2 vrij 

Oldeboorn 3 – Akkrum 3  10.00 

Nieuweschoot 5 – Oldeboorn 4  10.00 

Zaterdag 10 mei 
FVC B2 – Irnsum/Oldeboorn B1 16.30 

SJO RVC C2 – Oldeboorn C1  10.45 

Oldeboorn D1 – Drachtster B. D6 09.45 

Wispolia E1 – Oldeboorn E1  09.00 

Oldeboorn E2 – EBC/Delfstrah. E4 10.30 

Oldeboorn F1 – Makkinga F1  09.00 

Zondag 11 mei 
Jubbega 4 – Oldeboorn 2  10.00 

Oldeboorn 3 – Heerenveen 5  10.00 

Akkrum 4 – Oldeboorn 4  10.00 

Donderdag 15 mei 
Oldeboorn 3 – Mildam 2  19.00 

Zaterdag 17 mei 
Irnsum/Oldeboorn B1 – Warga B1 14.00 

Oldeboorn C1 – Joure C4  11.00 

Oldeboorn D1 – SJO WTTC D3 09.45 

SJO RVC E5 – Oldeboorn E1  09.00 

Oldeboorn F1 – Nieuweschoot F2 09.00 

Zondag 18 mei 
Oldeboorn 2 – ODV 2   12.00 

Read Swart 3 – Oldeboorn 3  10.00 

Oldeboorn 4 – Gorredijk 6  10.30 



  

 



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


