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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 55 nummer 2 

De Noorse aanvaller Kenneth Kristensen is zijn gewicht in garnalen waard. De 

spits verruilt zijn club Vindbjart voor Floey. In plaats van geld ontvangt Vindbjart 

ongeveer 75 kg garnalen. 

"We willen hem niets belemmeren, waar we willen wel iets krijgen", verklaarde 

voorzitter Ulstein. Beide clubs spelen vandaag tegen elkaar. Voor de wedstrijd 

gaat Kristensen op de weegschaal om zijn exacte gewicht te bepalen.  

 

 
De Spaanse club Rayo Vallecano heeft een nieuwe besparingsregeling 

afgekondigd: er wordt geen gratis kauwgom meer verstrekt aan de spelers. De 

ploeg moet het dit jaar ook al stellen met slechts twee shirts per speler. Als ze een 

derde tricot willen hebben, moeten ze dat zelf kopen in de clubshop. De club uit 

de arbeidersbuurt van Madrid heeft een jaarlijks budget van 12 miljoen euro en is 

hiermee een van de armste ploegen in de Primera Division. Vallecano staat laatste 

in de competitie. Het bestuur had de spelers gevraagd niets over de kauwgom-

maatregel naar buiten te brengen. Het levert de club een besparing op van 504 

euro per jaar.  

 

 
Zondag 28 april 2002 betekende voor het Roemeense betaald voetbal een nieuw 

dieptepunt. De wedstrijd in de hoogste divisie tussen Universitatea Craiova en 

UM Timisoara (0-0) telde om precies te zijn slechts twee betalende toeschouwers. 

Er waren 50 agenten in het stadion aanwezig om de orde te bewaren. 



  

 



  

 

Uit de bestuurskamer 
“De scholen zijn weer begonnen”zien we weer hangen .…  

Zo ook de VVO, of waren we al bezig of zijn we gewoon 

doorgegaan? De klusjesmannen in ieder geval wel. Vanwege het 

droge weer moesten de terreinen nat worden gehouden, hebben we 

een mooie zandbak voor de jeugd en een prachtig kalkhokje. En zo 

zijn er zoveel van die ‘verborgen” klussen die ze hebben gedaan.  

De trainers en leiders zijn alweer met de voorbereiding begonnen,de 

commissies en bestuur hebben hun eerste vergaderingen alweer 

gehad. Er is gewoon getraind, geoefend noem het maar op…. De 

eerste activiteiten zijn al geweest: spelmiddag voor de jeugd, BBQ 

voor alle leden, vrijwilligers en sponsoren en aansluitend de 

carbidplofferij. En enkele jeugdleiders en trainers zijn bij de 

VVAkkrum geweest voor een avond met spreker Jan Melchers van 

de KNVB die een informatieve avond gaf over het leiderschap 

binnen de jeugd. En zo zullen er in combinatie met de jeugd-

commissie van Akkrum wellicht meerdere gezamenlijke avonden 

komen. Kortom één en al actie! En dat is natuurlijk ook de bedoeling 

van een sportvereniging, zonder actie kom je er niet, samen met alle 

leden,trainers,sponsoren ,vrijwilligers en ouders. We zijn uiteraard 

blij met de trouwe leiders, trainers en vrijwilligers,maar is nieuwe 

aanwas ook meer dan welkom,is het niet voor nu dan wel voor de 

toekomst. Dus schroom niet om je aan te melden voor bar-

diensten,(hulp)leider,coördinator, commissie, klusjesman/vrouw. 

Wens ik iedereen een mooi,sportief en een gezellig seizoen. 

Bea 



  

 

Gezocht 
Hallo,wij van VV Aengwirden uit Tjalleberd zijn voor ons 

damesvoetbal team (4de klasse) op zoek naar een paar enthousiaste 

dames/meiden vanaf  14 jaar  om ons komend seizoen te gaan 

versterken ,zijn er bij jullie in Oldeboorn toevallig nog dames/meiden 

die hier wel zin aan hebben om op de zaterdag een balletje te gaan 

trappen dan horen wij dat graag van jullie ,alvast bedankt. 

  

Trainingstijden zijn Maandagavond : 19.30 uur tot 21.00 uur 

                               Woensdagavond: 19.30 uur tot 21.00 uur 

Wedstrijden zijn zaterdagmiddag 14.00 uur 

 

r.hoeksma3@chello.nl  06-40394784 

         

INFO krant 
Voor de INFO krant heb ik nog nodig: 

Samenstelling jeugdcommissie. 

Samenstelling activiteitencommissie. 

Prijzen voor het lidmaatschap en donateurschap. 

Lijst kantinedienst zaterdag en zondag. 

Teamindelingen senioren. 

Graag voor dinsdag 9 september inleveren bij de redactie. 

Stuur het naar:  zwartwitten@vvoldeboorn.nl                                 
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Piet`s overzicht 
Beste minsken, iedereen weer verlost van 

een houten kop en een droge snufferd? Alle 

“Susie Q’s”, “Proud Mary’s”, “Lodi’s” en 

“Molina’s” weer gedumpt in de “Green 

River” en helemaal uitgeteld “Down on the 

Corner”? Denkende dat je een “Fortunate 

Son” bent, maar ondertussen ook wel beseft 

dat “Someday Never Comes”, af en toe naar 

de hemel kijkt en denkt…”Who’ll Stop The Rain”, en hoe later het wordt 

besef je “Long As I Can See The Light”….en uiteindelijk weinig “Hey 

Tonight” meer. Onderweg denk je wat een “Commotion”, and a really “Bad 

Moon Rising”. Eenmaal thuisgekomen is het nog eenmaal “Lookin’ Out 

The Backdoor”, maar helaas het is een “Travelin’ Band” die inmiddels al 

far away over the “Cotton Fields” is verdwenen…..Het laatste waar je op 

dat moment onder het genot van zo’n lekkere vette “plof” kip aan denkt is 

een nieuw voetbalseizoen op de amateurvelden….Wat me in die late uurtjes 

toch nog wel dwars zat, was het feit dat ik Koning Louis nog wel een diepe 

buiging verschuldigd was, gezien de uitstekende prestatie die onze jongens 

in Brasil hebben laten zien. Hij heeft ook mij de mond behoorlijk weten te 

snoeren tijdens het WK. Echter op het moment dat ik die buiging echt wil 

maken, besef ik dat er iets teveel aan alcohol in mijn bloed is terecht 

gekomen, en bijna gelijktijdig dringt het ook tot mij door dat hij momenteel 

met zowel Blind en Di (heilige) Maria ook nog niet echt succesvol is aan de 

andere kant van de Noordzee. Dus besluit ik toch maar om zoveel mogelijk 

rechtop te blijven staan, voor zover dat overigens nog mogelijk is….Ben ik 

nu zo beschonken, of is hij zo….And Now For Something Completely 

Different (de kenners onder jullie weten uiteraard uit welk satirisch 

programma dit destijds kwam….). Het amateurvoetbal, en dan met name 

ons cluppie, gaat langzaam aan ook weer de wei in. Dus moet er kennelijk 

weer iets over geschreven worden, zowel zinvol, als ook compleet zinloos. 

We gaan ons best weer doen om ook dit seizoen iedere editie van het 

clubblad weer te vullen met de nodige informatie (wat een ieder er ook 

maar mee mag doen…..). Uiteraard heb ik nog niet zoveel informatie. Zeker 

aangaande gespeelde wedstrijden, aangezien alleen de jongens van Piet de 

Winter de velden onveilig hebben gemaakt de afgelopen weken. Er werden 

2 oefenwedstrijden gespeeld met wisselende resultaten (verlies tegen 

Renado 3-6, en winst tegen Sport Vereent 1-3). In de 3 bekerwedstrijden 

heeft men echter even duidelijk gemaakt wat de plannen dit jaar zijn. Als  

 



  

PEC Zwolle de bekerfinale van AJAX kan winnen, dan kan Oldeboorn 1 

zeker de landelijke amateurbeker winnen. De volgende ronde is alvast 

bereikt door met 8-2 De Sweach te verpletteren, Diever Wapse met 2-3 te 

verslaan, en berekenend en zuinig (na de feesten) DVSV op 2-2 te houden. 

Laat die ballen maar uit de koker komen!!! Komende zondag voor de eerste 

competitiewedstrijd naar VWC (onder leiding van good old ome Free 

Holtrop). De weken erop volgen AVV (thuis), Langezwaag (uit) en Mildam 

(thuis), en dan zit de maand september er ook alweer op….Oldeboorn 2 

durft het zondag thuis ook nog niet aan, en gaat liever naar Blauwhuis om 

na afloop van de wedstrijd nog even langs Café de Kliuw te gaan….Dan de 

week erop maar weer thuis spelen, en wel tegen Mildam 2. Een week later 

weer een verre reis, en nu naar Bakhuizen. De maand september wordt 

afgesloten thuis tegen de mannen van de Visserijdagen uit Harns. 

Oldeboorn 3 speelt komende zondag wel thuis, en dat tegen Kraggenburg 

2. Daarop speelt men tegen resp. Veno 3 (uit), FFS 2 (thuis) en Heerenveen 

3 (uit). Oldeboorn 4 opent het bal als kampioenen van vorig seizoen dit 

keer thuis tegen Oosterstreek 2. De week erop naar Wijnjewoude (ODV 3), 

dan Stanfries 2 thuis, en als laatste deze maand naar Lippenhuizen (Thor 2). 

Onze jeugdteams (4 heb ik er doorgekregen) beginnen hun competitie op 

zaterdag 13 september a.s. Oldeboorn C1 begint thuis tegen het lastige 

Read Swart C1. De week erop alweer een moeilijke wedstrijd en wel uit 

tegen DWP C1. Op 27 september ontvangen ze thuis SJO J.V. OB C3. 

Oldeboorn D1 daar in tegen gaat als eerste wedstrijd spelen in De Knipe 

tegen Read Swart D2. De week erop komt Oldemarkt D2 op bezoek, en 

daarna nog even naar Heerenveen om D7 te verslaan. Oldeboorn E1 gaat 

als eerste thuis de strijd aan met Joure E11, een week later uit naar 

Heerenveense Boys E9, en dan nog thuis tegen Jubbega E4G. Oldeboorn 

F1 gaat eerst op de fiets naar Grou (GAVC F3). Een week later thuis tegen 

SJO RVC F5, en op 27 september op naar Heerenveense Boys F5. Ik soe sa 

sizze “goed wiet halde fan binnen” en in soart wille allegeare, en betink 

jimme; “Tactiek is niet de man uitschakelen of zo, nee het is weten waar je 

mee bezig bent”……  

 

The Cowmen 



  

Uit onze geschiedenis (73) 
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE VOETBALBOND 

 

Tel. 512451                                                  s-Gravenhage,  7-juni 1966                                                                 

Grondtechnische Dienst                              Verl. Tolweg 6. 

 

Betr.  Inspectie terrein                                 Bestuur v.v. Oldeboorn                   

i.v.m. promotie                                             p/a de heer P.v/d. Feer 

                                                                     Waagsteeg 4 

                                                                     Oldeboorn 

Mijne Heren, 

Op grond van de in de competitie van uw afdeling behaalde resultaten 

bestaat de mogelijkheid, dat uw elftal naar de K.N.V.B. –competitie 

promoveert. In verband hiermede delen wij u mede, dat een dergelijke 

promotie eerst een feit zal worden, wanneer ook ter plaatse uw speelveld, 

materiaal, kleed- en wasgelegenheid en inhoud van de verbandtrommel 

zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de K.N.V.B. De heer J. 

Adams zal vrijdag 17 juni as. des morgens om 10.30 uur op uw terrein 

aanwezig zijn om dit en de kleedgelegenheid aan een keuring te 

onderwerpen. Op prijs zal het worden gesteld, indien u maatregelen treft, 

opdat daarbij een uwer bestuursleden aanwezig is, die tevens op de hoogte 

is van bijzonderheden omtrent de huur en het onderhoud van het terrein en 

meerdere  verenigingszaken. Indien uw terrein en terreininrichting nog niet 

voor keuring gereed zijn, zal de inspectie toch plaatsvinden. Mogelijk 

kunnen wij u van advies dienen en deze keuring zal dan ook niet in 

rekening worden gebracht. Dit wordt ter plaatse beoordeeld. Wij willen 

echter zo spoedig mogelijk de terreinen in ogenschouw nemen. Van deze 

gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt u er nadrukkelijk van in kennis 

te stellen, dat het bestuur van de K.N.V.B. in zijn op 2 oktober 1948 

gehouden vergadering besloot, afdelingsverenigingen welke naar de 

K.N.V.B.- competitie promoveren, alleen dan aan deze competitie te laten 

deelnemen, indien bij onderzoek is gebleken, dat een aan minimum eisen 

voldoende kleed- en wasgelegenheid aanwezig is op hetzelfde terrein, waar 

het speelveld is gelegen en deze zich niet bevindt in een café of daarvan 

deel uitmaakt. Zonder uw tegenbericht nemen wij aan, dat een uwer heren 

op het terrein aanwezig is. 

Afschrift aan consul                                         Hoogachtend 

met her verzoek hier-                   KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE                                       

bij, zo mogelijk                                         VOETBALBOND 

aanwezig te zijn. L. Brunt 

                                                                   Secretaris-Penningmeester 



  

 

Eindstand 1965-1966 1
e
 klasse A 

01 Blue Boys 16-27 71-16 

02 Oldeboorn 16-23 44-20 

03 de Walden 16-18 34-35 

04 Arum 16-18 32-34 

05 Warga 16-16 32-32 

06 Akkrum 16-14 37-50 

07 Irnsum 16-10 36-52 

08 Sparta,59 16-10 25-42 

09 Robur 16-8   39-69 

 

 

Uitslagen oefen/beker 

wedstrijden 
Zondag 10 aug. Oldeboorn – Renado 3-6 

Zondag 17 aug. Sport Vereent – Oldeboorn 1-3 

Zondag 24 aug. Oldeboorn – de Sweach 8-2 (B) 

Dinsdag 26 aug. Diever/Wapse – Oldeboorn 2-3 (B) 

Zondag 31 aug. DVSV – Oldeboorn (B) 2-2 

Dinsdag 2 sept. Akkrum – Oldeboorn 

Zondag 7 sept. Start competitie 
 

Eindstand beker 
1 Oldeboorn 1 3 7 13 6 

2 DVSV 1 3 4 6 6 

3 Diever-Wapse 1 3 3 5 6 

4 Sweach De 1 3 3 4 10 
 

Piet van der Feer Bokaal 
Douwe Hein Akkerman Eerste 4 

Age de Jong Eerste 4 

Robert van Roeden Eerste 2 

Anno Huisman Eerste 1 

Wietse Huisman Wzn Eerste 1 

Arnold Oosterbaan Eerste 1 

 

 

 

 



  

Competitie-indeling E en F 

pupillen 
 

6 FFS E1 10:00 

5 Jubbega E4G 8:45 

1 Heerenveense Boys E9 9:00 

2 Joure SC E11 12:30 

3 Akkrum E4G 11:30 

4 Oldeboorn E1 10:00 

 
8 SJO RVC F5 9:00 

5 SJO RVC F4 9:00 

11 Langweer F1 9:00 

6 FFS F1 9:00 

9 Heerenveense Boys F5 10:00 

12 Aengwirden F2G 9:30 

3 Joure SC F7 9:00 

7 GAVC F4 10:30 

2 GAVC F3 9:00 

4 DWP F3G 9:00 

1 Oldeboorn F1G 10:00 

10 Akkrum F3 9:00 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
 

Zondag 7 september 

VWC 1 - Oldeboorn 1   14.00 

Blauwhuis 2 – Oldeboorn 2   14.00 

Oldeboorn 3 – Kraggenburg 2  11.00 

Oldeboorn 4 – Oosterstreek 2  10.00 

 

Zaterdag 13 september 

Oldeboorn C1 – Read Swart C1  11.00 

Read Swart D2 – Oldeboorn D1  10.15 

Oldeboorn E1 – Joure E11   10.00 

GAVC F3 – Oldeboorn F1   09.00 

 

Zondag 14 september 

Oldeboorn 1 – AVV 1   14.00 of 12.00 

Oldeboorn 2 – Mildam 2    10.30 

VENO 3 – Oldeboorn 3   10.30 

ODV 3 – Oldeboorn 4   10.00 

 

Zaterdag 20 september 

DWP C1 – Oldeboorn C1   09.00 

Oldeboorn D1 – Oldemarkt D2  10.00 

Heerenv. B. E9 – Oldeboorn E1  08.45 

Oldeboorn F1 – SJO RVC F5  10.00 

 

Zondag 21 september 

Langezwaag 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Bakhuizen 2 – Oldeboorn 2   12.00 

Oldeboorn 3 – FFS 2    11.00 

Oldeboorn 4 – Stanfries 2   10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

Uit onze geschiedenis (74) 
Blauwhuis 2 – Oldeboorn 2 1 april 1990 

Vanuit Hotel Goerres vertrokken we via huize Meester, om aldaar de meest 

slaapzuchtige van het tweede op te pikken, richting Blauwhuis om aldaar de 

smadelijke 0-4 thuisnederlaag te wreken. Door blessures en uitlenen van 

spelers hadden we elf man plus de coach en een door Janco meegenomen 

grensrechter tot onze beschikking. Honkie was ook weer van de partij, maar 

bij de opstelling bleek dat hij van zijn vaste stekkie verdreven was door 

Marinus en het nu in de spits mocht proberen. In de eerste helft bleek dit 

een gouden greep, want hij maakte beide doelpunten voor ons, en met een 

beetje meer geluk en conditie  had hij er een paar meer gemaakt. Ruststand 

derhalve 0-2 voor ons. Na rust had Blauwhuis de wind mee en begon dan 

ook fel aan te vallen. Oldeboorn gaf weinig kansen weg, maar kon zelfs ook 

geen vuist meer maken, en toen Blauwhuis  dan ook 1-2 maakte, moesten 

alle zeilen worden bijgezet. Harm viel nog in voor de geblesseerde Marinus, 

waardoor Honkie toch weer laatste man werd. Ondanks een slopend laatste 

kwartier, behielden we onze voorsprong, zodat we met twee puntje richting 

Oldeboorn konden rijden. Volgende week de thuiswedstrijd tegen Rood 

Geel 4, waar in de uitwedstrijd 2-2 werd gespeeld. Thuis moet er echter een 

overwinning in zitten. Spelers dat seizoen: 

Piet Tijsma,Jelle Teunissen,Binne Oosterbaan,Sipke Vink,Egbert van der 

Krieke,Marinus Dam,Jan Meester,Jan Nijdam,Honkie de Jong,Tinus van 

der Meulen,Jelle Wierda,Dick Westerhoven Ate Oosterhof,Willem van 

Kalsbeek,Harm Oosterbaan (Leider) 

 

  

 

 

Eindstand 1989-1990 2e klasse B 

01 SCS 20-35 64-19 

02 Mildam 20-29 51-27 

03 Oldeboorn 20-28 75-33 

04 de Westhoek 20-28 56-23 

05 Zandhuizen 20-24 54-27 

06 FFS 20-22 31-25 

07 Aengwirden 20-15 30-61 

08 St.Jacob 20-15 38-42 

09 Fochteloo 20-13 34-64 

10 Gersloot 20-10 25-56 

11 ONV 20-1 8-89 

Eindstand 2
e
 klasse C 

01 Akkrum 2 22-36 87-25 

02 L.S.C. 4 22-36 79-33 

03 Oldeboorn 2 22-28 56-48 

04 G.A.V.C 2 22-25 62-33 

05  Bakhuizen 2 22-25 51-45 

06 Geel Wit 3 22-24 43-42 

07  Renado 2 22-18 43-51 

08 Blauwhuis 2 22-17 42-56 

09 Irnsum 2 22-17 39-61 

10 Nicator 4 22-17 35-57 

11 Rood Geel 4 22-13 42-80 

12 Hubert Sn. 4 22-6 30-80 



  

 

Kleurplaat 



  

 



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


