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Oldeboorn I-Bakkeveen I 
In het voorjaar van 1956 brachten we met ons eerste elftal een bezoek aan 

Aldeboarn om een wedstrijd te spelen tegen het eerste van Boarn. Ik was er 

wel eens eerder geweest met de junioren (toen adspiranten genoemd). Het 

strijdperk lag toen halverwege Nij Beets tegenover het Boarnster  ” 

zwembad”. Dit noodveld was bijna zeker het slechtste veld van Friesland. 

Omdat we met de bus gingen was dat, voor een bij ons wonend echtpaar 

Bethlehem, een mooie gelegenheid om mee te reizen om een bezoek te 

brengen aan hun naamgenoten/familieleden. Dit bespaarde hun een 

ommelandse reis en bovendien was het niet duur. Immers bijna niemand 

had toen een gewone auto.    Ik herinner me nog, dat we ons moesten 

verkleden bij café v.d. Feer. (merkwaardig, dat de eerste letter van Feer een 

F is en niet een V). Tegenwoordig heet het “Moeke de Bruin”. De waard en 

de waardin waren met twee andere personen aan het kaarten. Daarna naar 

het voetbalveld, dat op de zelfde plek lag als het tegenwoordige. We 

moesten, meen ik, over een brede plank ( met een leuning) over de sloot het 

voetbalveld betreden.  Er werd met een toen gangbare leren bal gespeeld en 

met voetbalschoenen, die tegenwoordig alleen nog in museums te 

bewonderen zijn. Het was niet zo maar een wedstrijd: Oldeboorn kon 

namelijk kampioen worden, terwijl wij ook nog een kansje hadden. Van de 

wedstrijd weet ik niet veel meer. Alleen ,dat Oldeboorn veel beter was (4-0) 

en de namen van enkele spelers zoals Jan Nieuwland, de gebroeders 

Castelein , Stremler en Hein Piersma. Waarschijnlijk hebben Piet Goerres 

en Jelle Postma ook meegedaan. Een negatief punt van ons was, dat we de 

kampioen geen bloemen aanboden. Na de wedstrijd moesten we ons wat 

afpoedelen bij Van der Feer. 

 

 

 



  

De eindstand van de competitie in klasse 1 van de F.V.B. was: 

Oldeboorn         18 wedstr.  32 punt.    Gersloot               17 pnt. 

Bakkeveen                           27              Sport Vereent      16                                                                                                                      

ODV                                    24              Udiros                  13 

Nieuweschoot                      20              Oosterstreek         13 

Mildam                                17               Langezwaag          1 

Toen 2 punten voor een gewonnen wedstrijd 

    Het volgende jaar werden wij kampioen. Ondertussen was mijn 

buurjongen Riemer v.d.Velde als 16-jarige bij ons elftal gevoegd. Hij 

zorgde voor heel wat doelpunten. Dat hij later zoveel voor het Friese 

voetbal zou gaan betekenen stond in de sterren geschreven.  

      Het is alles lang, lang geleden. Nog voor de tijd dat Durk Valk, Wieger 

Huisman, Honkie de Jong, Siete Veenstra enz. enz. weet van de wereld 

hadden. Later heb ik nog gezien, dat zij als een soort jonge, blonde 

Germanen  de voetbalarena betraden om o.a. hun aartsvijand uit 

Utingeradeel, Akkrum, te bestrijden. 

 Maar het is zoals een Nederlandse dichter schreef: 

“Het is voorbij, voorbij, het is voorgoed voorbij”. 

        Rest mij nog te vermelden, dat ik een sympathieke club als Oldeboorn  

alles wat goed is toe  wens en eindig met de woorden zoals mijn oude 

kluppie in de grijze oudheid heette; ”Houdt Moedig Stand”. 

Klaas Sikkema ( oud-keeper, oud-leraarMulo/ Mavo, oud-inwoner van 

Akkrum)     



  

 

Hieronder het wedstrijdformulier van die gespeelde wedstrijd. Gaat 

tegenwoordig wel wat anders (digitaal)! 

 

Uitslagen oefenwedstrijden 
de Walden – Oldeboorn  5-4 

Oldeboorn – Akkrum  1-2 

Mildam – Oldeboorn  2-2 



  

Piet`s overzicht 
Op verzoek van de directie even een kort 

overzichtje. Overzichtje van wat zullen jullie 

misschien denken….Geen idee eigenlijk. We 

zitten nog volop in de winterstop en 

eigenlijk heeft alleen het vlaggenschip tot op  

heden de groene weide betreden. De jeugd 

heeft het MFT toernooi weer achter de rug. 

Dit toernooi werd deze keer gespeeld in de 

Soccerdome in Heerenveen. De resultaten zijn mij niet bekend, maar er 

zullen zeker wel wedstrijdverslagen in deze editie verschijnen…Ook het 

resultaat (opbrengst) van de snertactie is mij niet bekend, dus ook daar hoef 

ik niet over te eameljen. Foppe heeft ondertussen Henkie nog even verder in 

z’n hempie gezet…Spannende transfers waren er ook al niet veel te noteren. 

John Heitinga stopt op z’n 32
e
. Vind ik ook al niet zo spannend, aangezien 

ik toen ook al gestopt was. Guus en Louis komen een “salonremise” 

overeen afgelopen zondag. Leicester City veegt afgelopen zaterdag 

Manchester City even van het veld met 1-3 en lijkt op weg naar het 

kampioenschap in de Premier League (oftewel Calimero op het 

“miljoenenbal”). Ajax weet Feyenoord nog verder in een crisis te drukken 

in een heerlijke wedstrijd. Overigens wel overschaduwd door het “pop-

incident”. Hoe komt zo’n pop het stadion overigens in? Maar een paar 

wedstrijden zonder publiek lijkt me. Gewoon keihard optreden!! Foppe en 

z’n jonkjes zijn ook weer terug op aarde na een teleurstellende nederlaag 

tegen “Ziyech” (oftewel hoe straf je die eikels van een “supporters” ’s even 

lekker af….grote klasse!!). Henkie voelt inmiddels de hete adem van de 

Super Boeren behoorlijk in z’n nek. Drs. Pep gaat het volgend seizoen 

proberen bij Manchester City als trainer. Ik ben benieuwd hoeveel “de 

Sjeik” nu weer gaat investeren. Volgens mij wordt er een compleet nieuw 

team “gekocht” ter vervanging van deze volgevreten vedettes. Ondertussen 

blijkt ons cluppie ook al “last” te hebben van het carnaval…Het 2
e
 elftal 

kon afgelopen zondag niet aantreden, omdat ze of in Oeteldonk of bij de 

Kruikenzeikers waren…..De Gondelvaart is kennelijk niet meer 

genoeg….Ach moet kunnen toch?? Gewoon handjes thuis en dan komt het 

helemaal goed….Sparta Rotterdam lijkt ondertussen weer op weg naar de 

Eredivisie, terwijl Sparta Deinum 1 afgelopen zondag niet eens voldoende 

spelers op de been konden brengen om tegen onze jongens van het 3
e
 te 

spelen. Hoe teleurstellend….Ondertussen heeft Haaije z’n woning dusdanig 

geïsoleerd dat hij dagelijks in de korte broek loopt. Komende zomer zal 

tijdens de Gondelvaart (matinee) wel weer volop “I Saw The Light” worden 

gezongen, gezien het Boarnster Lichtplan..Overigens zijn we afgelopen 



  

winter wel wat internationale muzikale coryfeën kwijt geraakt. Het heeft 

kennelijk even zo moeten zijn dat we afscheid moesten nemen van David 

Bowie, Glenn Frey, Maurice White, Paul Kantner..en op de valreep ook nog 

Eddy Wally!!.... Wisten jullie trouwens wel dat Oldeboorn 1 een 

oefencampagne heeft gespeeld met de volgende resultaten; De Walden 5-4 

verlies, Akkrum 1-2 verlies en Mildam 2-2 gelijk. Des te knapper is het dan 

ook dat ze zondag de competitie weer hebben hervat met een 

thuisoverwinning van 4-2 op Oosterlittens. Deze overwinning was ook hard 

nodig gezien de stand op de ranglijst. Het geeft Piet en z’n jongens weer 

wat lucht. Komende zondag mogen ze weer thuis aantreden. Het is nu de 

beurt aan RKO. Voorafgaande aan deze wedstrijd speelt Oldeboorn 3 om 

10.00 u. voor de competitie de onvervalste derby tegen Akkrum 3. Het 

carnaval is achter de rug, Koning winter gaat onze deur voorbij, dus maar 

weer rollen met die bal!! Mochten er verder nog spannende dingen 

gebeuren de komende tijd, dan wil ik een ieder verzoeken dit op Facebook 

te plaatsen, dan zal ik dat wel ’s via Wendy te horen krijgen…En zo komt 

er weer een einde aan dit prietpraat. Volgende keer gaan we hopelijk weer 

wat dieper in op de “wereldproblematiek”…Dan ga ik nu weer verder met 

waar ik mee bezig was, want; “Ik hou van werken, zolang het werken is 

waarvan ik hou”…Alaaf!! 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een veldspeler die een tegenstander duwt, moet alleen worden bestraft met 

een directe vrije schop c.q. strafschop, indien dit: 

A. Onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet 

gebeurt 

B. Naar het oordeel van de scheidsrechter gebeurt 

C. Geen correcte schouderduw is 

D. Met twee handen gebeurt 

 

Uit onze clubbladen (10) 
In zijn veertigste jaar schaft onze voetbalvereniging zich een nieuw jasje 

aan. Het zal geen krantje meer heten, maar deftig De Zwart-Witten. Wel 

een bewijs van levenslust van de club en levenskracht van het nog jonge 

krantje. Als eenvoudig stencil werd het tot nu toe door iedereen gespeld, 

verslagen gelezen, opstellingen becritiseerd en de Piersma`s werden op 

iedere, sporadische typefout opmerkzaam gemaakt. Oudere leden zeggen 

wel eens in onze tijd hoefde er geen krantje te zijn. Wij spraken elkaar altijd 

door de week en wij praten dan over de club, de vorige en de volgende 

wedstrijden. T.V., bromfiets en ander verenigingswerk maken de band wat 



  

losser en het krantje is een middel om iedereen van het wel en wee van onze 

club op de hoogte te houden. Men leest nu verslagen van niet gezien 

wedstrijden, van welpen en juniores. Er werd een extra brede 

schrijfmachine in Amsterdam op de kop getikt, de advertenties kwamen 

vlot binnen (hartelijk dank voor Uw medewerking adverteerders) en zo ligt 

dan dit nummer van de Zwart-Witten voor U. Ik hoop dat er nog vele 

volgen.    Voorzitter.  

(overgenomen uit clubblad 8 – 3
e
 jaargang – 24 oktober1962) 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is A: Het duwen moet op een niet correcte manier 

geschieden, want anders is er geen sprake van een overtreding. Het met 

schouder tegen schouder duwen, bal binnen speelbereik hebben en de 

intentie hebben de bal te willen spelen is geen overtreding. Als het duwen 

onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet 

gebeurt, moet de scheidsrechter ingrijpen en een directe vrije schop c.q. 

strafschop toekennen. 

 

Wedstrijdverslagen 
VV Oldeboorn komt goed uit de winterstop 

Nadat de eerste twee wedstrijden na de winterstop waren afgelast mochten 

de jongens van trainer Piet de Winter eindelijk weer een officiële wedstrijd 

spelen tegen Oosterlittens. Met een nagenoeg fitte selectie, Henk de Jong en 

Arnold Hobma zijn nog niet wedstrijdfit en Age de Jong was nog niet fit 

genoeg om te starten maar kon wel op de bank plaatsnemen. Gezien het 

aantal punten, beide 16, was deze wedstrijd erg belangrijk om de 3 punten 

aan het einde bij te kunnen schrijven. Oldeboorn zou dan wel uit een ander 

vaatje moeten tappen dan de uitwedstrijd welke met 5-1 verloren werd.  

Gezien het weerbeeld was het vooraf al duidelijk dat de wind een erg 

belangrijke factor zou worden. Oldeboorn koos er voor om de 1
ste

 helft 

tegen de wind in te spelen. Na een enorm moeizaam begin van beide 

kanten, was het Oosterlittens die na 20 minuten terecht op een 0-1 

voorsprong kwam. De rechtsbuiten van Oosterlittens werd te veel ruimte 

geboden om de bal in de 16 te plaatsen waar de spits tussen Johannes 

Watzema en Dennis Faber op kon duiken om de bal binnen te tikken. Nadat 

een speler van Oosterlittens uit een corner nog een enorme kans wist over 

de koppen was Oldeboorn wakker en begon de duels te winnen. Ze 

begonnen steeds meer, ondanks dat het lastig was met de harde wind en het 

hobbelige veld, te voetballen en dit zorgde dan ook voor de nodige 



  

dreiging. Na een goede aanval over een aantal schijven begon een speler 

van Oosterlittens een overtreding binnen de 16 op Tsjerk Akkerman. De 

goed leidende scheidsrechter wees resoluut naar de stip. Deze terecht 

gegeven penalty werd door Robert van Roeden prima ingeschoten.   

Oosterlittens probeerde met de wind in de rug druk te zetten op de 

verdediging van Oldeboorn maar echt gevaarlijk werd dit niet. Oldeboorn 

kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit. Waar de meeste spelers dachten om 

met een 1-1 stand de kleedkamer op te zoeken was het in de laatste 

seconden van de eerste helft Robert van Roeden met een erg goede actie die 

twee man voorbij speelde en daarna via de onderkant van de lat scoorde, 

een fantastische goal en met een 2-1 voorsprong de rust in met in gedachten 

dat we de tweede helft de wind mee hebben. In de pauze bleek dat Robin 

Faber niet verder kon, hij werd vervangen door Age de Jong. Age ging in 

de spits spelen waardoor Klaas Hartmans, Anno Huisman en Johannes 

Nijdam allemaal een plekje zakten. Trainer Piet de Winter gaf aan dat we 

op dezelfde manier moesten blijven spelen en dat de kansen dan wel 

kwamen. Noodzaak was dat we daarnaast niets moesten weggeven achterin. 

De 2
de

 helft was het gelijk Oldeboorn die het betere van het spel had wat al 

snel tot een enorme kans voor Age de Jong leidde. Hij kon alleen op de 

keeper af, na een goede pass van Robert van Roeden, en de hoek voor het 

uitkiezen had maar hij besloot een stiftje te doen welke naast de doelpaal 

ging. Alle tweede ballen waren voor Oldeboorn en ook de kansen. Age de 

Jong gunde Tsjerk Akkerman een niet te missen kans maar door een 

polletje schoot Tsjerk de bal over het doel. In de 65
ste

 minuut was het Age 

de Jong die na een uitstekende voorzet van Robert van Roeden alsnog de 3-

1 wist binnen te tikken. Oldeboorn bleef de betere ploeg maar toch bleef 

Oosterlittens gevaarlijk door enkele dode spelmomenten. De 3-2 viel in de 

75
ste

 minuut dan ook door een door richting veranderde vrije trap. Gelukkig 

wist Oldeboorn binnen 2 minuten de 4-2 te maken. Na een goede dieptepass 

van Anno Huisman wist Age de Jong aan de verdediging van Oosterlittens 

te ontsnappen en met een goed individuele actie en dito schot de bal in de 

korte hoek te schieten. Oosterlittens had hierna geen geloof meer en 

Oldeboorn voetbalde de wedstrijd rustig uit. Hotse Dekker en Johannes van 

der Wal vielen nog in voor Sietse van de Brink en Tsjerk Akkerman. 

Als Oldeboorn met dezelfde inzet als in deze wedstrijd zijn wedstrijden gaat 

spelen zullen er nog voldoende punten volgen. Volgende week staat de 

thuiswedstrijd tegen de nummer drie RKO op het programma. Om 

aansluiting te krijgen met de bovenste plaatsen te krijgen zal ook deze 

wedstrijd gewonnen moeten worden.  Johannes Nijdam     

 



  

Pupil van de week 
Naam: Tobias de Jong 

Leeftijd en team: leeftijd 10 team E1 

Op welke plaats speel je: links of rechts voor  

Op welke plaats speel je het liefst: rechts voor 

Beste voetballer ter wereld: Arjen Robben 

Beste voetbalclub ter wereld: Bayern München 

Leukste televisie programma: Game Shakers (Nickelodeon) 

Doe je ook aan andere sporten: Nee 

Heb je huisdieren: Ja 2 kippen, 1 Konijn, 1 poes en 3 vissen 

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: Age de Jong 

Wat eet je het liefst: Patat 

Wat eet je liever niet: rode bieten 

 

Jeugdverslagen 
MFT Toernooi in Soccerdome Heerenveen (Oldeboorn C1). 

Op 2 zaterdagen in januari (9/1 en 16/1) mochten we aantreden met onze C-

spelers (uit de B-Junioren) op het MFT Toernooi. Dit keer werd het 

toernooi georganiseerd in het Soccerdome in Heerenveen. Voor iedereen 

iets nieuws….Een speelveld van 15 x 30 m. volledig omringd door een 

boarding en netten, zodat de bal te allen tijde in het speelveld blijft. Geen 

doeltrappen, hoekschoppen, ingooien meer. Het spel komt alleen stil te 

liggen bij een doelpunt of een overtreding. Dat moet iedereen toch wel 

aanspreken!! Wedstrijdjes van 8 minuten waarin het tempo erin blijft en de 

spelers geen moment rust wordt gegund. Daarnaast is enig fysiek contact op 

het kunstgras wel toegestaan. Dit in tegenstelling tot zaalvoetbal. Kortom 

een prachtig alternatief voor het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in de 

Utingeradeelhal in Akkrum. Ook de spelers hebben volop genoten van het 

snelle spel, wat daarnaast ook nog heel leerzaam is, aangezien je telkens 

snel moet handelen en voortdurend scherp moet zijn. Het was ook nu 

uiteraard eerst even wennen aan de omstandigheden. Op zaterdag 9 januari 

waren we ingedeeld in een poule met Sparta C1, Irnsum C2, Warga C1 en 

Warga C4. We speelden een “dubbele competitie”. De eerste wedstrijd 

tegen Warga C1 werd 2-2. Een aardig begin. Daarna werden we behoorlijk 

weggetikt door Sparta (4-0). Tegen Irnsum C2 was daar de eerste 

overwinning (2-1). Tegen Warga C4 werd doelpuntrijk met 2-3 verloren. 

De kans op de eindoverwinning was inmiddels wel verkeken. De lol was er 

echter nog volop. Dat bleek goed z’n uitwerking te hebben. Warga C1 werd 

met 5-1 verpletterd. Tegen Sparta werd het nu slechts 0-1. Helaas wisten we 

tegen Irnsum ook niet de 2
e
 overwinning te behalen (0-1 verlies). Gelukkig 



  

werd er met een 1-0 overwinning afgesloten tegen Warga C4. Conclusie 

was dat we een week later in de verliezerspoule moesten aantreden. Deze 

poule bestond uit Warga C4, Warga C3, Warga C1 en WWS C1. Het begin 

was voortvarend. Warga C3 werd met een klinkende 3-0 overwinning uit 

het “hok” gestuurd, en ook Warga C2 werd verslagen (2-0). In een waar 

spektakelstuk tegen WWS werd het uiteindelijk 4-3 voor WWS. Even leken 

we van slag, want ook van Warga C4 werd nipt verloren (0-1). Tegen 

Warga C3 werd de draad weer opgepakt met een daverende 4-1 

overwinning. Tegen Warga C1 werd het 2-2. Daarna was het de beurt aan 

WWS om te tonen dat ze eerder terecht hadden gewonnen. Helaas voor 

WWS wisten onze jongens deze keer fantastisch uit te halen en met maar 

liefst 5-1 te winnen. We leken nog volop in de race voor de “titel”….Helaas 

sloten we de laatste wedstrijd met een 2-2 gelijkspel af tegen Warga C4. 

Het wachten was nu op de prijsuitreiking. We hadden 14 punten behaald, en 

we hoopten toch wel “ergens” op. Hoe groot was dan ook de teleurstelling 

dat de organisatie (v.v. Warga) via de megafoon omriep dat we “slechts” 11 

punten hadden, en dat uiteindelijk WWS er met de beker vandoor 

ging…..Vreemd…Gelijk nog even naar het uitslagenbord gelopen, en ja 

hoor…onze klinkende 5-1 overwinning op WWS was als verlies genoteerd 

door de organisatie. Helaas was WWS al snel met de beker vertrokken, dus 

die konden we niet terugvragen. Nadat we e.e.a. bij de organisatie kenbaar 

hadden gemaakt reden we toch enigszins teleurgesteld huiswaarts. Enkele 

dagen later kregen we van de organisatie te horen (v.v. Oldeboorn) dat er 

kennelijk nog meer fouten waren gemaakt deze zaterdag. Niet Oldeboorn, 

maar Warga was de winnaar. Wij waren uiteindelijk “slechts” 2
e
 geworden, 

en WWS 3
e
….Vreemde gang van zaken allemaal, maar dat doet echter niets 

af aan het feit dat het toernooi verder wel geslaagd was. De spelers vonden 

het leuk, en ook de leiders/ouders hadden zich wel vermaakt. Volgend jaar 

maar weer in het Soccerdome. De organisatie bij deze nog bedankt. Ook de 

chauffeurs Sjoukje en Sybrand nog bedankt. De leiders. 



  

Kantinediensten 

 

Rooster entree/lotenverkoop 
14 februari  Froukje en Wendy 

6 maart  Astrid en Rixt 

13 maart  Fenna en Ingrid 

3 april   Maayke en Nina 

24 april  Marloes en Mirjam 

15 mei   Alice en Monique 

Aanvang 13.00 uur/Tom heeft de boekjes al klaarliggen en 

genummerd/de prijzen zijn aanwezig inde kantine/3 prijzen per 

keer/verkoop tot ongeveer 14.30/14.45 uur. 

Als je niet kan dan graag onderling ruilen. 

Alvast bedankt, Bea 



  

Wedstrijdprogramma 
Zondag 14 februari 

Oldeboorn 1 – RKO 1   14.00 

Oldeboorn 3 – Akkrum 3  10.00 

 

Zondag 21 februari 

Renado 1 – Oldeboorn 1  14.00 

St. Annaparochie 3 – Oldeboorn 3 10.30  

 

Zondag 28 februari 

VWC 1 – Oldeboorn 1   14.00  

 

Zondag 6 maart 

Oldeboorn 1 – VENO 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Udiros 3   10.30 

 

Zondag 13 maart 

Oldeboorn 1 – Kraggenburg 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Mildam 2  10.30 

Oldeboorn 3 – FVC 4   10.00 

 

Zondag 20 maart 

de Blesse 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Drachten 4 – Oldeboorn 2  10.00 

Warga 2 – Oldeboorn 3   11.00 

 

Zondag 3 april 

Oldeboorn 1 – Irnsum 1   14.00 

Oldeboorn 2 – Donkerbroek 2  10.30 

Oldeboorn 3 – GAVC 3   10.00 

 

Zondag 10 april 

Black Boys 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Udiros 3 – Oldeboorn 2   10.00 

Frisia 4 – Oldeboorn 3   10.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 



  

 

  



    

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


