
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubblad  nr. 3 

Hoofdsponsor: Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken 

 

,,de Zwart Witten” 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

  

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 3 

De Noorse scheidsrechter Per Arne Brataas, die erom bekend stond dat hij bijna 

nooit kaarten gaf, heeft tijdens een interview bekend dat hij dit deed omdat hij 

leesblind was. Als ie een kaart gaf, moest ie daar na de wedstrijd een rapportje 

over invullen, en dat was voor hem een hels karwei. 

"Rode kaarten geven deed ik alleen als het echt niet anders kon. Gele kaarten gaf 

ik helemaal nooit," aldus de inmiddels gestopte scheids, die nooit hoger floot dan 

de vierde amateurdivisie.  

 

 

 
 

Mohammed Sissoko, speler van Valencia, verzon in de zomer van 2004 wel een 

heel originele smoes om te laat terug te keren van het zomerreces. De 19-jarige 

Malinees beweerde dat hij een ingelaste interland met Mali had moeten spelen 

tegen Kenia, uitslag 1-0. Een klein onderzoekje wees echter uit dat deze wedstrijd 

nooit plaats gevonden had. Geconfronteerd met de feiten gaf hij toe dat hij gejokt 

had. Zijn trainer vergaf het hem: "Het is nog maar een jochie en hij heeft zich 

vergist."  



  

 

Piet`s overzicht 
De 2 weken zijn alweer voorbij, en dan 

weet “Kat” mij wel weer te vinden voor 

een “overzichtje”….Meen ik de vorige 

keer dat ik wat in het vooruit heb 

geschreven, maar nee hoor, meneer kan 

niet wachten…Nu begreep ik wel dat hij 

het clubblad deze week wil uitbrengen 

in combinatie met de Infogids 2014-

2015. Dus vooruit dan maar weer. Het wordt meer een overzicht van 

de gespeelde wedstrijden, dan een vooruitblik van de komende 

wedstrijden. Deze zijn de vorige keer reeds besproken….Ik moet 

echter toch eerst nog even wat anders kwijt. Was het tot aan het WK 

Voetbal in Brazilië bondscoach King Louis die als Nationale Pispaal 

werd neergezet (en zeker ook door mij), ben ik bang dat Guus (“kom 

naar huus”) als nieuwe (oude?) bondscoach nu wel ’s aangeschoten 

wild kan worden de komende tijd. De eerste 2 wedstrijden waren niet 

voor de voetballiefhebber weggelegd. Twee wanvertoningen doen het 

WK wel heel snel vergeten op deze manier. Tegen beter in 

waarschijnlijk hoop ik toch dat onze Nederlandse clubs deze week 

iets meer laten zien in de CL en EL……Dan nog even een 

mededeling van huishoudelijke aard; “voor de oudere (ex)leden van 

ons cluppie….via UPC Kanaal 200 kun je de wedstrijden van de sc 

Heerenveen betaald ontvangen (mocht je geen abonnement hebben 

op Fox Sport….”. En dan nog even een verzoek aan de 

Tuchtcommissie van de KNVB….Gelieve geen nota’s meer inzake 



  

gele kaarten e.d. sturen naar Henk de Jong aan de Swettebuorren. 

Henk is “enkele jaren geleden” reeds gestopt met voetballen….en 

ziet een comeback vooralsnog ook niet zitten. Dan wil ik vanaf deze 

plaats Arjen ook nog even een spoedig herstel wensen. Nu dan het 

overzicht. Afgelopen weekend ging onze jeugd dan ook weer van 

start. Over het algemeen met een prima resultaat. Oldeboorn F1 wist 

GAVC F3 met een 7-klapper af te straffen (0-7). Een prima begin 

voor onze jongste spelertjes. Komende weken dit resultaat 

doortrekken. Op 4 oktober ontvangen ze thuis GAVC 4, en dat moet 

dan ook geen problemen opleveren. Oldeboorn E1 speelde 

verdienstelijk gelijk tegen Joure E11 met 3-3. De volgende 

wedstrijden zullen er zeker meer punten volgen, net als op 4 oktober 

in “Stobbegat” tegen FFS E1. Oldeboorn D1 kon het net niet 

bolwerken in en tegen Read Swart D2. Helaas werd er nipt met 3-2 

verloren, maar dat wordt de komende weken wel weer rechtgezet, en 

zeker op 4 oktober thuis tegen Aengwirden D2. Oldeboorn C1 wist 

thuis wel te winnen van Read Swart C1, en wel met de klinkende 

cijfers van 12-3…..Hopelijk hebben ze de komende wedstrijden wat 

meer tegenstand, want deze overwinning kwam uiteindelijk wel wat 

makkelijk tot stand. Op 4 oktober reizen ze af naar 

BEW/Oosterstreek C1. Dus voor de wedstrijden van 20 september en 

27 september verwijs ik graag naar het wedstrijdprogramma verderop 

in deze editie. Oldeboorn 4 kent net als het Nederlands Elftal wel 

een heel moeizame start….Zijn de kampioensschoentjes dan toch wat 

te klein???? De eerste wedstrijd werd nog met 2-2 gelijkgespeeld 

tegen Oosterstreek 2, maar afgelopen zondag was men kansloos bij 

ODV 3. Met maar liefst een 5-0 nederlaag togen de mannen van Jan 

“Guus” Visser met de staart tussen de benen richting Aldeboarn. 

Komende weken vraagt om eerherstel…en op zondag 5 oktober zal 

Stanfries 2 hier in Aldeboarn “klop krijgen”….Oldeboorn 3 kende 

thuis een valse start met een 2-3 nederlaag tegen Kraggenburg 2, 

maar afgelopen zondag werd Veno 3 met maar liefst 1-9 van het veld 

geveegd….Ook zij zullen dit wel doortrekken de komende weken, en 

op 5 oktober dan thuis ook nog even RKO 2 opzij zetten. Oldeboorn 

2 kent onder de nieuwe leiding van “speler/coach” Pruikje een veel 

betere start dan afgelopen seizoen. Er zijn reeds 4 punten bijeen 

gesprokkeld. 1-2 winst bij Blauwhuis en 3-3 tegen Mildam 2 zijn 

prima resultaten. Dus met Pruikje aan het roer wordt winnen van 



  

Oldeboorn 2 een hele toer……Oldeboorn 1 gaat naast het winnen 

van de landelijke amateurbeker nu ook voor het kampioenschap in de 

5
e
 Klasse. Na 2 wedstrijden staat de teller op 6 punten, en is dus het 

maximale binnen gehengeld. Ook Mildam, Oldeholtpade en RES 

hebben de volle buit gepakt. Over 2 weken wordt Mildam thuis 

gepakt, en op 5 oktober ook de volle winst in en tegen St. Jacob, dan 

komt een periodetitel ook al dichterbij, maar volgens de echte 

kenners kunnen we de eerste tussenbalans pas opmaken na ongeveer 

10 wedstrijden. We’ll see….De start is in ieder geval hoopgevend. 

Sluit ik af met een ieder een lekkere nazomer te wensen en bedenk 

wel; “als alle spelers, voor ze het veld opgaan, een kruisje slaan, dan 

zal het zeker wel een gelijkspel worden”…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (75) 
Voorstel tot beleid voor het seizoen 1988/1989. 

Het bestuur van de VV. Oldeboorn stelt 

voor om een ander beleid binnen de 

vereniging te gaan voeren in vergelijking 

met het beleid van de afgelopen jaren. 

Als uitgangspunt is aangenomen de 

stelling: Wie  de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. De VV. Oldeboorn moet de 

jeugdleden het volgende bieden. Een goede gerichte voetbalopleiding. Het 

basisprincipe is sport bedrijven. Wel zodanig, dat de getalenteerde en de 

wat minder getalenteerde leden volledig aan hun trekken zullen komen. 

Solisten in een recreatieve - en prestatie gerichte groep kan niet. Daarvoor 

is onze vereniging helaas te klein. Er is dus sprake van één doelgroep t.w. 

a1le leden. Er zal prestatie gericht worden gewerkt. Het kweken van 

clubliefde en wedstrijdmentaliteit is in eerste instantie belangrijk. Het 

behalen van gunstige wedstrijdresultaten met als doel een zo hoog 

mogelijke plaats op de kompetitielijst komt dan vanzelf.  Met plannen 

maken alleen voor1988/1989 zijn we er niet. Er zal naast dit plan ook een 

langere termijnplanning dienen te komen. 0p dit moment staat echter eerst 

de 2e kompetitiehelft 1987/1988 voor de deur. De D- junioren en de A-

junioren zijn kampioen geworden in hun groep. Met  het vertrek van Haiko 

van Dijk viel een groot gat in de begeleiding. Voor de jongste spelers is 

Gerard Keizer aangetrokken als trainer voor de tweede helft van dit seizoen. 

De hoofdtrainer Franke Kooistra neemt naast de selektie ook A-junioren 

voor zijn rekening. 

Dan seizoen 1988/1989.   

Het bestuur heeft gekozen voor in ieder geval (semi) - professionele 

begeleiding/training van alle jeugdleden. Dit houdt in het aanstellen van een 

vakbekwame en bevoegde jeugdtrainer. Daarvoor is inmiddels een 

sollicitatie procedure Op gang gezet. Het begeleiden van het eerste elftal 

kan gezien de financiële situatie niet meer door een professionele man 

gebeuren. Er is binnen de vereniging gezocht naar iemand die dit kan doen. 

D. Valk is in principe bereid als trainer voor het eerste elftal te fungeren. 

I.v.m. zijn werk (onregelmatige diensten) zal hij echter niet altijd 

beschikbaar zijn. Er wordt naarstig gezocht naar iemand die hem dan kan 

vervangen. Het bestuur heeft goede hoop dat dit lukt. Tot zover ons plan 

voor 1988/1989. 0p 29 januari zullen er ongetwijfeld leden zijn die nog 

vragen hierover hebben. Het bestuur is zich aan het prepareren om die 

avond goed geslagen ten ijs te komen. Tot ziens, tot 29 januari `s avonds on 

20.00  uur in Hotel GOERRES. Het Bestuur 



  

 

Eindstand 1987-1988 2e klasse A F.V.B.   

01 Sparta`59      22-37 91-19 

02 Boornbergum   22-35 48-19 

03 Buitenpost      22-34 59-36 

04 Bakhuizen      22-29 48-26 

05 Thor       22-25 42-28 

06 St.Jacob      22-21 49-38 

07 Oldeboorn      22-17 49-63 

08 Blue Boys      22-16 31-44 

09 F.F.S.      22-15 21-44 

10 Aengwirden      22-14 42-60 

11 A.V.V.      22-12 26-50 

12 O.N.V.      22-3   15-94 

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn start competitie met overwinning tegen VWC 

Na een redelijk succesvolle voorbereiding, waarin de tweede ronde van het 

bekertoernooi werd bereikt ten koste van De Sweach (8-2 winst), 

Diever/Wapse (2-3 winst) en DVSV (2-2), stond zondag 7 september de 

eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2014/2015 op het programma.  

Tegen de oude ploeg van trainer Piet de Winter waren de Boarnsters 

gebrand op de eerste overwinning. De slechte start van vorig seizoen ( 0 

punten uit 2 wedstrijden) was men nog niet vergeten en om niet meteen 

achter de feiten aan te lopen was het zaak om goed te beginnen. Vanaf het 

beginsignaal was bij alle spelers de scherpte aanwezig. Alleen had 

Oldeboorn in de beginfase van de wedstrijd de pech dat scheidsrechter 

Holtrop een aantal discutabele beslissingen nam, die niet in Boarnster 

voordeel uitvielen. Eerst kreeg VWC, dat ook scherp aan de wedstrijd was 

begonnen, tot twee keer toe een vrije trap op twintig meter van het 

Boarnster doel. Beide keren dachten spelers en begeleiding van beide teams 

dat de overtreding gemaakt werd door een speler van VWC, maar Holtrop 

zag het anders. Gelukkig voor Oldeboorn troffen beide vrije trappen geen 

doel, al scheelde dat niet veel. Even later werd Anno Huisman op het 

middenveld opzichtig onderuit getrokken door zijn tegenstander, maar 

wederom schoot Holtrop VWC te hulp en liet doorspelen. De meeste 

Boarnsters dachten een vrije trap mee te krijgen en schakelden niet op tijd 

om. VWC speelde het vervolgens uitstekend uit en kwam op een 1-0 

voorsprong. Oldeboorn liet zich door de achterstand echter niet van de wijs 

brengen en bleef prima voetbal spelen. De druk op de achterhoede van 

VWC werd steeds groter en er volgden kansen op de gelijkmaker. 

Afstandsschoten van Age de Jong, Hotse Dekker en Wietse Huisman 

werden echter gepareerd door de keeper en ook op een goed uitgespeelde 

aanval waarbij Anno Huisman vrij werd gespeeld had de doelman van 

VWC een antwoord. Het was dan ook een aderlating voor de ploeg uit 

Munnekeburen deze doelman vlak voor rust de strijd moest staken, toen hij 



  

met zijn hoofd ongelukkig en hard in aanraking kwam met een Boarnster 

aanvaller. Hij probeerde eerst nog wel door te spelen, maar moest zich even 

later toch laten vervangen en werd per ambulance naar het ziekenhuis 

gebracht. Hopelijk voor hem valt de schade mee. Nog voor rust kwam 

Oldeboorn op de meer dan terechte gelijkmaker. Anno Huisman speelde 

zichzelf op de linkerkant vrij en leverde een uitstekende voorzet op Age de 

Jong. Diens kopbal werd nog gestopt door de keeper, maar in de rebound 

schoot Hotse Dekker onberispelijk binnen, 1-1. 

In de rust bleef Arnold Hobma in de kleedkamer achter en werd vervangen 

door Klaas Hartmans. Dit bleek achteraf een gouden wissel te zijn. 

Hartmans was in de tweede helft bij bijna elke gevaarlijke aanval betrokken 

en was vlak na rust al dichtbij een doelpunt. Na een goede individuele actie 

schoot hij echter voorlangs. Het duurde echter niet lang voordat hij alsnog 

zijn eerste treffer van het seizoen maakte. Een fraai afstandsschot  zeilde 

buiten bereik van de doelman in de verre bovenhoek, 1-2. Niet lang daarna 

ontfutselde Hartmans de bal van een verdediger van VWC en stelde Douwe 

Hein Akkerman in staat om de 1-3 binnen te schieten. De wedstrijd was 

toen eigenlijk al beslist. Trainer de Winter bracht vervolgens de 

teruggekeerde Johannes Nijdam in het veld voor Hotse Dekker. In het 

vervolg van de wedstrijd kwamen de Boarnsters niet meer in de problemen. 

Age de Jong pikte in de slotfase ook nog zijn doelpunt mee. Een vrije trap 

van Douwe Hein Akkerman werd door Klaas Hartmans subtiel verlengd tot 

bij de tweede paal, waar Age de Jong het laatste zetje mocht geven en voor 

de eindstand van 1-4 zorgde. Wietse Huisman 

 

Oldeboorn 2 start met moeizame overwinning 
Oldeboorn 2 is sinds lange tijd het seizoen weer begonnen met een 

overwinning. Op zondagmiddag 7 september werd er een bezoek gebracht 

aan Blauwhuis 2. We reisden met 14 af naar Blauwhuis. Dit jaar is 

Johannes Watzema bereid gevonden om als speler/leider te fungeren bij het 

2
e
. Oldeboorn begon in een 4-4-2 formatie. Stefan – Arjen, Ophir, Jan 

Hendrik, Floris – Corne, Rene, Johannes W, Arnold – Wiemer, Ringo. 

Johannes vd W, Eyal en Jeroen waren de reserves. Onder warme 

temperaturen begon Oldeboorn aardig aan de wedstrijd, al snel bleek dat we 

de meest voetballende ploeg waren, alleen de eindpass was vaak net niet 

goed. Blauwhuis beperkte zich tot lange ballen op hun aanvallers. De eerste 

mogelijkheid was ook voor Oldeboorn, de voorzet op Johannes was net te 

hoog en te scherp, waardoor de bal niet op goal kon worden geschoten. 

Halverwege de 1
e
 helft kwam Oldeboorn op een 0-1 voorsprong. Ophir 

onderschepte op eigen helft de bal, en mocht opstomen tot ver over de 

middenlijn, zijn steekpass op Ringo was perfect. Hij liep samen met 



  

Johannes op de keeper af. Ringo zette met een schijnbeweging de keeper op 

het verkeerde been en schoof de bal in het lege doel. Daarna vergat 

Oldeboorn de score op te voeren, een paar keer slordig in buitenspel lopen, 

en kansjes van Arnold, Wiemer en Ringo leverden geen goal op. 

Een paar minuten voor rust moest Ophir met geel 10 minuten van het veld. 

Deze kaart was terecht nadat hij een gevaarlijke counter van Blauwhuis met 

de hand onschadelijk had gemaakt. Blauwhuis probeerde voor rust nog 

langzij te komen, maar kreeg in de counter de 0-2 om de oren. Ringo werd 

in de 16 vrij gespeeld, waarna hij beheerst raak schoot. Een mooie opsteker 

en stand om de rust mee in te gaan. In de 2
e
 helft kwamen de 3 wissels in 

het veld voor Rene, Wiemer en Jan Hendrik. Oldeboorn moest nog een 

minuut of 7 zien te overleven met 10 man. Helaas moest Stefan de 1-2 

toestaan in de beginfase. Een lange bal op de linksbuiten werd door Arjen 

verkeerd ingeschat, waarna de aanvaller de bal door de benen van Stefan 

gelukkig binnen schoot. Nog niks aan de hand, en Oldeboorn ging op zoek 

naar de marge van 2. Deze had Jeroen op zijn schoen. Johannes gaf een 

perfecte diepe bal op Eyal, deze zette Jeroen alleen voor de keeper. Deze 

wist helaas met de teen te redden. De 1-3 wilden niet vallen en werd 

zenuwachtig. Posities werden niet goed ingevuld, het storen werd niet juist 

meer gedaan. Blauwhuis rook bloed en werd steeds dreigender. Maar 

gelukkig misten zij de scherpte voor de goal. Halverwege de 2
e
 helft dacht 

Blauwhuis de gelijkmaker te scoren, maar Stefan wist met een wereld 

redding de aanvaller van scoren te houden. Deze kopte een perfecte voorzet 

diagonaal over Stefan heen. Met een katachtige reflex tikte Stefan de bal 

met zijn vingertoppen via de lat over de goal. Daarna gingen Johannes W 

en Ringo moe gestreden van het veld voor Wiemer en Rene. Zij mochten de 

wedstrijd uitspelen. Echt rustig zaten we niet op de bank. Want de 

gelijkmaker hing in de lucht. Na een 2
e
 helft van ruim 55 minuten vond de 

scheids het welletjes en zo ging de 3 punten mee naar Boarn. Een redelijke 

1
e
 helft en een zwakke 2

e
 helft. Het gaat om de puntjes en die zijn binnen. 

Komende zondag de thuiswedstrijd tegen Mildam 2. Zij begonnen het 

seizoen met een 0-0 gelijkspel tegen LSC 5. Johannes Watzema 

 

Oldeboorn 2 pakt op valreep punt tegen Mildam 2 
Voor Oldeboorn stond er op 14 september een thuiswedstrijd op het 

programma tegen Mildam 2. Door dat het 3
e
 weer veel te weinig spelers had 

gingen vandaag Johannes vd Wal, Jan Hendrik en Rene met hen mee. Het 

2
e
 had daarom de beschikking over 12 spelers. Doordat Corne zich 

verslapen had begonnen de volgende 11: Stefan – Willes, Ophir, Johannes, 

Floris – Tim, Wiemer, Eyal, Arnold – Jeroen, Ringo. Onder leiding van 

Jentje werd er om 10.30 afgetrapt, de beginfase was van beide kanten 



  

rommelig. Oldeboorn werd slordig zodra ze over de middenlijn kwamen, 

geen enkele eindpass kwam aan en de duels voorin werden vooral 

gewonnen door de fysiek sterkere spelers van Mildam. Halverwege de 1
e
 

helft kwam Mildam gelukkig op een 0-1 voorsprong. Een vrije trap werd 

ongelukkig door Wiemer aangeraakt, waardoor de bal in de verre hoek 

binnen viel, terwijl Stefan richting korte ging. Kort daarna had Mildam een 

penalty moeten krijgen, maar Jentje wuifde het voorval weg. Vlak voor rust 

kwam Mildam zelfs op een 0-2 voorsprong. Tim blokte een bal op het 

middenveld, maar zag tot zijn afgrijzen de bal over de verdediging vallen. 

Stefan zou uitkomen maar twijfelde de spits had vrije door tocht, en lepelde 

de bal over hem in de goal. Met die stand gingen de teams de rust in. Corne 

kwam in de 2
e
 helft voor Willes in het veld. Oldeboorn ging meer druk 

vooruit geven, hierdoor kon Mildam alleen nog de lange bal diep spelen, 

deze waren vaak een prooi voor de verdedigers. Na zo’n 10 minuten stuurde 

Johannes van eigen helft Jeroen in de diepte, hij schudde goed zijn directe 

tegenstander af en schoof de bal langs de keeper in de goal 1-2. Daarna ging 

Oldeboorn op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg een domper te 

verwerken. Ophir verprutste achterin knullig de bal, waarna hun snelle 

aanvaller richting Stefan kon, hij schoof de bal uit een moeilijke hoek toch 

langs Stefan, 1-3. Daarna ging Oldeboorn schuiven, Johannes schoof door 

naar de spits om iets te forceren. Mildam werd steeds verder achteruit 

gedrukt, maar de aansluitingstreffer wilde niet vallen. Halverwege de 2
e
 

helft viel Arnold geblesseerd uit en kwam Willes weer binnen de lijnen. 

Mildam haalde in de slotfase hun ervaren laatste man van het veld. Hierna 

vielen de gaten bij hen achterin. Tim wist dankbaar gebruik te maken van 

de ruimte en schoot de 2-3 binnen. Vanaf dat moment was het volle bak op 

zoek naar de gelijkmaker. Johannes dacht hem te maken na goed 

voorbereidend werk van Tim, maar zag tot zijn afgrijzen de keeper met een 

reflex de bal nog corner tikken. Uiteindelijk kwam de gelijkmaker er nog 

wel. Na een combinatie door het centrum stond Johannes vrij aan de 

rechterkant, hij had alle tijd om een perfecte voorzet af te geven. Deze gaf 

hij ook over strak door de 5 meter, waarna Tim bij de 2
e
 paal knap raak 

kopte. Daarna wilden beide ploegen nog winnen. Vlak voor tijd werd Ringo 

nog ten onrechte terug gevlagd voor buitenspel. Ook Mildam scoorde niet 

meer en zo stond er een 3-3 eindstand op het bord. Verleden week een 

betere 1
e
 helft, vandaag werd er de 2

e
 helft gestreden door de Boarnsters. 

Dit zagen zij nog beloond worden met een punt. Volgende week gaan we 

op bezoek bij Bakhuizen 2. (12.00) Johannes Watzema 

 

 

 



  

Jeugdverslagen 
VV OLDEBOORN C1  vs  READ SWART C1 

Op zaterdag 13 september 2014 moesten wij tegen Read Swart voetballen. 

We hadden een meisje als scheidsrechter en dat was een officiële 

scheidsrechter van de KNVB of zoiets en daarom moesten we voor de 

wedstrijd eerst allemaal op een rij staan en toen ging zij de spelerspassen 

controleren. De wedstrijd begon om 11:00 en bij ons stond Ids op keep, 

achterin Wolter, Leon, Djurre en Sietse. Het middenveld bestond uit: rik, 

tjitse en hessel en voorin Anouk, Gerben en Iwan. We zetten Read Swart 

direct van af de aftrap vast en creëerden goede kansen en kwamen als snel 

op voorsprong, en uiteindelijk gingen we met een comfortabele 5-0 

tussenstand rusten. In de tweede helft gingen Wolter, Hessel en Gerben 

eruit en kwamen Rico, Rinse en Cedric er in. In de tweede helft zetten wij 

weliswaar wat minder druk maar toch bleven we de betere ploeg en we 

breidden de voorsprong al vroeg in de tweede helft verder uit. Maar jammer 

genoeg was Read Swart in aanvallend opzicht wel beter de kleedkamer 

uitgekomen en scoorden ze wel 3 keer in de tweede helft. Uiteindelijk 

wonnen we de wedstrijd wel ruim, ik weet niet meer precies wie er 

gescoord heeft, volgens mij Anouk 2 ,Tjitze 6, Cedric 3 en Rik 1, eindstand 

12-3 wat best knap is aangezien we vorig seizoen met bijna het zelfde team 

met 3-1 wonnen. Hopelijk gaat het volgende week net zo goed tegen DWP 

C1 wat vandaag verloor met 6-0 uit bij Sport Vereent C1. Iwan Huitema 
 

Read Swart D2 – Oldeboorn D1 
Deze wedstrijd hebben wij onterecht verloren met 3-2. Heel veel waren 

voor het eerst op een groot veld. De eerste goal scoorde  Jentje. De tweede 

scoorde Levi. De derde scoorde Huub maar die werd afgekeurd. Maar we 

hebben goed gespeeld. Gr. Sil van der Woude 

 

Oldeboorn E1 - Joure E11 
Zaterdag 13 september hebben de eerste wedstrijd na de zomervakantie 

gespeeld. 

In de eerste helft moesten we er wel even inkomen, 

daarom scoorde Joure als eerste een doelpunt. 

Daarna scoorde wij ons eerste doelpunt. 

Toen was het pauze. 

In de tweede helft heeft Joure een tijd voor gestaan met 1 - 3. 

Maar wij maakten ook nog twee doelpunten en dus was de eindstand 3 - 3.   

groetjes Jitske Spoelstra  

 



  

Piet van der Feer Bokaal 
Douwe Hein Akkerman Eerste 5 

Age de Jong Eerste 5 

Ate Bergsma Derde 5 

Robert van Roeden Eerste 3 

Tim Tjoelker Tweede 3 

Martin Meester Derde 3 

Klaas Hartmans Eerste 2 

Ringo Crone Tweede 2 

Jelco Meijer Derde 2 

August Faber Vierde 2 

Hotse Dekker Eerste 1 

Anno Huisman Eerste 1 

Wietse Huisman Wzn Eerste 1 

Arnold Oosterbaan Eerste 1 

Jeroen Beeksma Tweede 1 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
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 

 

Zaterdag 27 september 
Oldeboorn C1 – Oostenburg C3  11.00 

Heerenveen D7 – Oldeboorn D1 09.00 

Oldeboorn E1 – Jubbega E4  10.00 

Heerenv.B. F5 – Oldeboorn F1  10.00 

 

Zondag 28 september 
Oldeboorn 1 – Mildam 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Harlingen 5  10.30 

Heerenveen 3 – Oldeboorn 3  11.00 

Thor 2 – Oldeboorn 4   10.00 

 

Zaterdag 4 oktober 

BEW/Oosterstr. C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn D1 – Aengwirden D2 10.00 

FFS E1 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn F1 – GAVC F4  10.00  

 

Zondag  5 oktober 

St. Jakob 1 – Oldeboorn 1  14.00 

LSC 5 – Oldeboorn 2   12.15 

Oldeboorn 3 is vrij  

Oldeboorn 4 – Nieuweschoot 4 10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de wedstrijdverslagen?!?!?!?! 



  

Kantinedienst zondag 



  

  



  

Kantinedienst zaterdag 



  

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 


