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Afscheid 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, en die tijd van gaan is 

voor ons aan gekomen. Wij kunnen terugzien op een hele fijne periode bij 

een clubje wat ons hart heeft gestolen. Zwart Wit Boarn zullen wij nooit 

vergeten. De sfeer de saamhorigheid de binding onderling dat was top. 

Wij gaan terug waar onze wortels liggen dicht bij de familie en onze 

vrienden. Wonen gaan wij in het land van DIE WELTMEISTER aber kein 

EUROPAMEISTER, en dat is Duitsland. Aan Oldeboorn zullen wij vaak 

terug denken, de vrijdagavond altijd gezellig eerst trainen en daarna een 

biertje drinken. Dan op de fiets naar huis waar de telefoon rinkelt is Jan 

goed thuis gekomen. Dat is vriendschap grote klasse. De uitwisseling met 

OBW uit Zevenaar mijn oude vereniging dat zijn altijd 

weer momenten, waar je stilletjes aan terug zit te 

denken. Schakelen ,dan die bal maar de Peppelebomen 

in dat vergeet je ook nooit meer. De feestjes bij 

MOEKE de Bruin waar wij s morgens om 4.30 thuis 

werden gebracht wat een tijd. Nogmaals Yvonne en ik 

willen jullie bedanken voor de gastvrijheid en 

hartelijkheid, die wij altijd hebben ontvangen. Wij 

wensen jullie op de eerste plaats heel veel gezondheid 

en geluk, en een sportieve toekomst aan deze prachtige 

vereniging. Jan en Yvonne Berensen. 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 
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Overzicht 
Hee boeren, burgers en buitenlui. Na een 

lange tijd van (verplichte) afwezigheid mag 

ik vanaf nu weer wat bladvulling verzorgen. 

Allemaal een beetje bijgekomen van een 

wisselende (sport) zomer, voor wat betreft 

de temperaturen (pffff…) en de diverse 

prestaties? Moeten we het daar dan ook nog 

even over hebben voordat we met het 

“serieuzere” werk beginnen? Ach, vooruit dan maar. Het clubblad moet ook 

vol nietwaar??? Nog genoten van het “waardeloze” EK Voetbal in 

Frankrijk? Met de juiste defensieve opstelling had Nederland daar toch 

geen raar figuur geslagen? Het kan toch niet zo zijn dat landen als IJsland 

en Wales ons nu weer gaan aftroeven op een volgend toernooi. Als het 

echter aan de KNVB (kleine Bertje…) ligt dan zijn we pas in 2026 weer op 

niveau….Welk niveau eigenlijk? Als het zo doorgaat wordt de KNVB 

binnenkort alleen nog bestuurd door keepers…..Hoezo “inzetten op een 

defensieve speelstijl, en beginnen bij het fundament achterin”….Afijn, 

begin oktober mogen Danny en Fredje (de sprookjes van Grim) laten zien 

dat het wel (weer) goed komt. Hopelijk hebben jullie toch nog kunnen 

genieten van de Olympische Spelen, hoewel ook daar de prestaties sterk 

wisselend waren. Overigens heb ik gehoord dat Moeke de Bruin binnenkort 

Yuri van Gelder heeft uitgenodigd voor een staaltje rekstok acrobatiek 

boven de Boarn. Vooraf heeft ie “vrij” drinken, en kan ie zich nog wat 

“inpoederen”….Ook hier geldt: “deelnemen is belangrijker dan 

winnen”…Helaas kon ûs Bauke Mollema het ook niet helemaal volhouden 

in de Tour. Ik heb hem al aangeboden om vanaf nu 3 keer per dag met 

buurman Peke Hoekstra te gaan “toeren”, zodat ie z’n uithoudingsvermogen 

kan opkrikken en volgend jaar wel het podium haalt. Max Verstappen 



  

schijnt inmiddels rijlessen te krijgen bij Autorijschool Lolkema, aangezien 

hij momenteel wat problemen heeft om de koppeling te vinden. Wordt aan 

gewerkt…Nee, dan onze Paralympiërs. Zij kwamen wel met een 

gigantische hoeveelheid medailles uit Rio terug. En ja, waarom zou een 

gehandicapte sporter geen sportman/vrouw van het jaar kunnen worden???? 

Uiteindelijk was nog wel het meest verrassende nieuws van de afgelopen 

periode dat……..de v.v. Oldeboorn………WEL……met 3 seniorenelftallen 

de competitie ingaat. Ja, daarbij verbleekt al het andere (sport)nieuws. 

Hopelijk zijn alle spelers minimaal voor een heel seizoen gecontracteerd en 

kunnen ze in mei volgend jaar terugkijken op een geslaagd seizoen o.l.v. 

Rebaf de Frikandellenkoning!!! Dan nu maar (even) over naar het 

overzicht. Oldeboorn 1 heeft er alweer de nodige potjes opzitten. Op 21 

aug werd er met 3-0 gewonnen thuis tegen Boornbergum (beker). Twee 

dagen later was De Sweach in datzelfde toernooi te sterk (3-1) en op 28 aug 

wist ook Drachten de wedstrijd tegen onze jongens winnend af te sluiten (6-

0). Einde bekerdroom, maar net als voor Manchester United geldt ook voor 

ons vlaggenschip: “alleen de competitie geldt”…..en daarin doen ze het tot 

op heden zeer verdienstelijk. Na een valse start op 4 sept in en tegen 

Nieuweschoot (2-1 nederlaag), ging gelijk het roer om en werden er maar 

liefst 3 overwinningen op rij genoteerd (Renado 3-1, Dronrijp 2-1 en 

afgelopen zondag Mildam 3-5). Ze zijn, net als Feyenoord, op weg naar 

“iets”..De “Bossingel” i.p.v. de Coolsingel…Zondag a.s. komt 

hekkensluiter Aengwirden op bezoek. No problem. Daarna op naar Sneek 

(Black Boys). Dat wordt lastiger. Op 16 okt komt Irnsum langs voor de 

eerste derby alhier dit seizoen, en waarschijnlijk ook gelijk een topper. 

Goed onderweg mannen!!!  Oldeboorn 2 wist de eerste wedstrijd tegen 

Warga helaas niet te winnen (1-4 verlies). Maar heel snel is daar al de 

ommekeer. Tegen Read Swart werd het nog 2-2, maar wat gebeurde daar 

afgelopen zondag??? Thuis werd Akkrum 3 met maar liefst 7-0 huiswaarts 

gestuurd!! Zondag thuis weer een lastige wedstrijd, nl. tegen Leovardia. De 

week erop lekker vrij!! Dan komt op 16 okt weer een ploeg uit Leeuwarden 

langs, te weten Friesland 4. Succes jongens. Goed bezig!! Oldeboorn 3 had 

gelijk een zevenklapper in Emmeloord (helaas verlies…7-1). Het herstel 

was een week later reeds daar. Ook zij wisten Mildam vijf keer te laten 

vissen (2-5 winst). Helaas was GAVC 3 afgelopen zondag met dezelfde 

doelcijfers te sterk. Komende zondag naar Bakhuizen (altijd lastig..en ver 

weg). Zondag 9 okt komt Renado langs en een week later ook op naar 

Sneek (LSC 1890 5). Komt goed jongens!!! Oldeboorn 35+ is ook weer 

ontwaakt uit de zomerslaap. De eerste uitslagen die binnendruppelen zien er 

goed uit. Read Swart 3-2 winst. Akkrum 0-0. GAVC 8-1 winst. Akkrum 2-

1 verlies (kan gebeuren) en GAVC 2-0 winst. Vrijdag gaat het hele stel naar 

Akkrum voor het volgende toernooi. Hou de focus heren!!! Oldeboorn 



  

JO17 (B-junioren) hadden een valse start thuis tegen de combi 

Irnsum/GAVC. Met een 0-4 nederlaag kwamen ze duidelijk te kort. 

Afgelopen zaterdag werd dat prima rechtgezet in Akkrum door met 1-5 te 

winnen. Zaterdag a.s. thuis tegen de combi Warga/WWS en de week erop 

zit het eerste gedeelte van de competitie er alweer op na de wedstrijd in en 

tegen Joure. Daarna 3 weken rust, en afwachten wat de nieuwe competitie 

indeling gaat brengen. Akkrum/Oldeboorn JO15-3 (C-junioren) is een 

combinatie waarbij 4 spelers vanuit ons kleine dorpje zijn 

vertegenwoordigd. Zij speelden zaterdag hun eerste wedstrijd en dat leverde 

gelijk een 1-5 overwinning op in Sneek. Zaterdag spelen ze in Akkrum 

(thuis) tegen SJO WTTC. De week erop naar Blauwhuis, en ook de week 

erop mogen ze die kant weer op, en nu naar Bolsward. Oldeboorn JO13 

(D-pupillen) hebben nog niet het juiste balgevoel, maar dat komt wel. 

Tegen SJO WTTC werd met 4-5 verloren en zaterdag j.l. gingen ze met 6-0 

in Langezwaag ten onder. Voor het juiste balgevoel spelen ze zaterdag a.s. 

thuis tegen Gorredijk (let op, dat wordt een overwinning). Een week later 

gaan ze naar Heerenveense Boys, en volgens “de geleerden” zijn ze 15 okt 

vrij. Oldeboorn JO11 1 (E-pupillen) startten de competitie bescheiden met 

een 3-3 gelijkspel tegen De Sweach…..maar dan afgelopen zaterdag…..Uit 

de slof schieten noemen ze dat!!! Drachtster Boys compleet van het veld 

geblazen met …0-19!!!! Nu begrijp ik ook waarom Gerben weer graag bij 

ons wil voetballen…Zaterdag mogen ze thuis spelen tegen Blue Boys. Een 

week later gaan ze naar Tijnje, en op 15 okt komt Gorredijk langs. Beide 

voetjes op de grond houden, dan komt het helemaal goed!! Oldeboorn 

JO11 2 (E-pupillen 2) zijn ook nog op zoek naar de juiste richting. Ze 

wisten al wel 5 keer het juiste doel te vinden, maar helaas moesten ze ook 

15 keer “vissen” (Oudehaske 5-3 Nieuweschoot 2-10). Volgende week 

thuis tegen Heerenveen en op 15 okt naar LSC in Sneek. Die puntjes komen 

er wel!! Oldeboorn JO9 (F-pupillen) waren net een maatje te klein tegen 

ONT (9-2) Van afgelopen zaterdag is helaas geen uitslag komen 

binnendruppelen…Zaterdag a.s. naar Drachten. De week erop thuis tegen 

Gorredijk en daarna nog ff naar De Sweach. Het balletje lekker rond laten 

gaan en op naar het juiste doel, dan komt het ook bij jullie helemaal goed. 

Oldeboorn DAMES …Zijn de dames al in training???? Of is het “a 

question of time”? Louis van Gaal is nog steeds beschikbaar als 

trainer….Hij zit nu maar wat bij 

Truus yn e hûs…..Dus dames, ik zou 

zeggen bellen met Louistje en dan 

kan het spektakel los, en horen we in 

no time op onze velden “It’s again 

the same song”….Allemaal maar 

weer veel plezier. 



  

Uit onze clubbladen (18) 
EVEN AANDACHT 

Op zaterdag 7 september zijn er in de Oldeboorn box een paar Quick 

korfbalschoenen blijven liggen. Deze hebben de hele week in de box 

gelegen maar zijn zondagmorgen j.l. na de wedstrijd van de A.junioren 

tegen Akkrum verdwenen. Wil degene die deze schoenen per ongeluk heeft 

meegenomen  deze even terug bezorgen op Sparstraat 4. 

 

Na de wedstrijd in en tegen Akkrum heeft H. Piersma een witte 

voetbalbroek te veel meegenomen. Hij ligt schoon en wel te wachten op 

Sparstraat 4.    

(overgenomen uit clubblad 3 – 4
e
 jaargang – 18 september 1963) 

 
SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

Een inwerper werpt de bal voorzichtig tegen de rug van de dichtbij staande 

scheidsrechter, om op die manier de bal weer te kunnen spelen. Via de 

scheidsrechter gaat de bal echter over de zijlijn. Wat zal de scheidsrechter 

hier beslissen? 

A. Hij geeft de tegenpartij een inworp 

B. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een directe 

vrije schop op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte 

C. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een indirecte 

vrije schop op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte 

D. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte 

 

Wedstrijdverslagen 
Voorbereiding en voorbeschouwing op seizoen Oldeboorn 1 

Op vrijdag 31 juli begonnen de mannen van Piet de Winter aan de 

voorbereiding op het nieuwe seizoen. Al snel bleek dat het geen 

geweldige voorbereiding zou worden. De bouwvak moest nog 

beginnen en het grootste deel van de selectie ging nog op vakantie. 
De eerste oefenwedstrijd werd ook geschrapt vanwege te weinig 

spelers. Qua selectie is er niet heel veel veranderd bij Oldeboorn. 

Alleen Klaas Hartmans is gestopt ivm met zijn nieuwe baan bij een 

wereldwijd groot concern. Daarvoor komt Max Antonissen terug van 

vv Heerenveen, waar hij de afgelopen jaren door de C, B en A’s liep. 

Verder gaan de routiners Wietse Huisman, Tsjerk Akkerman en 



  

Johannes Nijdam nog een jaar door. Uit de B’s maakt Iwan Huitema 

de overstap naar de A-selectie. Verder voegden de 30-ers Ate 

Bergsma en Bouke Paul Kleefstra zich weer bij de 1
e
 selectie. Voor 

Bouke Paul een mooi moment naar een aantal zware knieblessures de 

afgelopen jaren. Na een stuk of 5 trainingen stond op dinsdag 16 

augustus een oefenwedstrijd op het programma in en tegen Tijnje. De 

beentjes waren nog een beetje stroef, en al na 30 seconden stond het 

1-0 voor Tijnje. Het bleek een foutenfestival van 2 kanten te worden, 

met Oldeboorn na 90 minuten aan de goede kant van de score. Het 

werd 4-5 door doelpunten van Age 2, Anno 2 en Robert. In de beker 

werd Oldeboorn dit jaar gekoppeld aan Drachten (3
e
 klas) De Sweach 

(zaterdag 4
e
 klas) en Boornbergum (zondag 5

e
 klas). Tegen laatste 

genoemde begon Oldeboorn de bekercampagne thuis. Dit leverde een 

3-0 overwinning op door 3 treffers van Age de Jong. 2 dagen later 

ging Oldeboorn op bezoek in Beetsterzwaag. Oldeboorn was de 

bovenliggende partij en nam via Age een 0-1 voorsprong. Daarna 

werden de kansen niet benut en kreeg de ploeg in de omschakeling 

het deksel op de neus. Uiteindelijk werd het 3-1 voor De Sweach. En 

dan de laatste bekerwedstrijd. Deze stond op het programma na het 

Gondelvaart weekend in Oldeboorn. Elk jaar is het weer een strijd 

om met een zo fit mogelijke ploeg te komen. Door de vele regenval 

van de zaterdags moest er aangetreden worden op het kunstgras in 

Drachten. Bij Oldeboorn stonden een aantal jongens nog zwaar onder 

invloed in het veld. Van de goede bedoelingen kwam dan ook weinig. 

Drachten was een maatje te groot en te veel spelers gaf niet thuis. Na 

90 minuten zwoegen stond er een 6-0 eindstand op het scorebord. Dat 

de score niet hoger uitviel tegen het uitstekend combinerende 

Drachten was vooral te danken aan keeper Dennis Faber die een 

aantal fantastische reddingen verrichte, maar bij elk doelpunt 

kansloos was van de Drachtsters. Dan het vooruitzicht op de 

competitie, aankomende zondag start Oldeboorn uit bij vv 

Nieuweschoot in Heerenveen. Een tegenstander waar de Boarnsters 

het altijd lastig mee hebben. Het zal weer een spannende competitie 

beloven met vele streekderby’s. De competitie kon niet mooier 

ingedeeld worden. De verre reizen naar Vollenhove, 

Steenwijkerwold, Wilhelminaoord zijn er niet bij dit jaar. Wel 

wedstrijden tegen Akkrum, Irnsum, FFS, Read Swart, Mildam, 

Aengwirden, Renado, Nieuweschoot. Een geweldige competitie 



  

waarin de verschillen weer klein zullen zijn. Oldeboorn heeft de 

voorbereiding gespeeld zonder de vele routiners. Wietse Huisman is 

net weer begonnen met trainen, en spoedig zullen ook Johannes 

Nijdam en Tsjerk Akkerman zich weer bij de selectie voegen. Het zal 

dan nog wel een paar weken duren voordat die jongens wedstrijd fit 

zijn. De wedstrijd tegen Nieuweschoot komt voor Wietse Huisman 

waarschijnlijk nog net te vroeg. Bouke Paul Kleefstra is helaas 

alweer gestopt. Wederom vocht in de knie heeft hem doen besluiten 

om nu definitief de schoenen aan de wilgen te hangen. Zijn eigen 

gezondheid is belangrijker dan een potje voetbal op zondag. 

Oldeboorn zet wederom in op een plek in de middenmoot,  maar als 

het net zo’n competitie wordt als afgelopen jaar dan gaat het een 

fantastisch seizoen worden. Oldeboorn werd knap 3
e
, maar met 9 

punten minder had er om degradatie gespeeld moeten worden. We 

zullen het zien, na een wedstrijd of 10 kun je meer zeggen, aangezien 

Oldeboorn het seizoen nog niet compleet ingaat. Ook moet je hopen 

op zo weinig mogelijk blessures en schorsingen. De selectie is smal, 

maar als iedereen fit blijft is er veel mogelijk. Dat hebben ze 

afgelopen jaar kunnen ervaren. Op zondag 11 september staat de 

eerste thuiswedstrijd op het programma. Tegenstander is dan Renado 

uit Piet de Winter zijn woonplaats St. Nyk. Gelijk een mooi affiche 

om thuis met te beginnen. We hopen een ieder dan weer te zien op 

het Boarnster sportcomplex. 

 

Nieuweschoot 1 – Oldeboorn 1 
Op zondag 4 september stond de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 

2016/2017 op het programma voor Oldeboorn. De tegenstander van 

vandaag,  Nieuweschoot, eindigde vorig seizoen als 8
e
 in de 4

e
 klasse B. De 

voorbereiding van Oldeboorn dit jaar was verre van perfect, omdat er veel 

spelers op vakantie waren. Oldeboorn kon ook jammer genoeg vandaag niet 

over een volledige selectie beschikken. Zo ontbraken er vandaag Wietse 

Huisman, Anno Huisman, Johannes Nijdam en Tjserk Akkerman.  Het 

centrale duo bestond vandaag uit Robin Faber en Johannes Watzema, Tim 

Tjoelker stond op de linksback positie waardoor Tom Proot een linie naar 

voren ging. Robert van Roeden kwam daardoor achter de spitsen, Age de 

Jong en Ate Bergsma, te spelen. Max Antonissen stond controlerend op het 

middenveld met daarnaast aan de rechterkant Hotse Dekker, daarachter 

stond Henk de Jong op zijn vertrouwde plekje.  



  

Oldeboorn begon sterk aan de wedstrijd en had al na 5 minuten op een 1-0 

voorsprong kunnen staan, Age de jong werd goed weggestuurd maar kon de 

bal niet in het doel krijgen. De Boarnster waren de bovenliggende partij in 

de 1
e
 helft en wonnen vaak de 2

e
 bal. Dit resulteerde er ook in dat de 

Boarnster gevaarlijker waren voor het doel dan Nieuweschoot. Ook in de 

20
e
 minuut een kans voor Age de Jong, door traag ingrijpen van de 

verdediging van Nieuweschoot kon hij tot een schot komen. Maar hier 

ontbrak richting aan en verdween naast het doel. Het was wachten op de 0-1 

voor Oldeboorn en die kwam er ook. Het was Robert van Roeden die de bal 

tergend langzaam langs de doelman plaatste en hem via de binnenkant van 

de paal zag binnen rollen.  Vanaf dat moment kwam Nieuweschoot wat 

beter in de wedstrijd en kwamen er kleine kansjes, maar die leverden niks 

op. Zo bleef het dus bij een 0-1 ruststand voor Oldeboorn. In de 2
e
 helft 

waren de rollen omgedraaid, Nieuweschoot kwam goed uit de rust en zetten 

Oldeboorn meteen onder druk. Met een aantal goede combinaties kwamen 

ze er gevaarlijk uit, maar deze inzetten werden gekeerd door doelman 

Dennis Faber. Even later was het wel raak voor Nieuweschoot. Een corner 

werd ingekopt en kon niet goed weg worden gewerkt door Henk de Jong, 

de bal belandde weer bij de spits van Nieuweschoot en die wist hier wel 

raadt mee. Hij schoot de bal feilloos via de binnenkant van de paal binnen, 

1-1.  Vanaf dat moment was het vooral tegenhouden voor Oldeboorn en 

gokken op de uitbraken die er ook kwamen. Alleen werden de 

buitenkansjes niet goed benut door Oldeboorn. 10 minuten voor tijd kreeg 

Oldeboorn de deksel toch nog op zijn neus. Verdediger Robin Faber 

probeerde een schot van de spits van Nieuweschoot te blocken, hierdoor 

kwam er een boog aan het schot die voor de uitkomende Dennis Faber te 

machtig was en belandde de bal in het net. Oldeboorn deed zichzelf 

vandaag te kort, er had meer ingezeten voor de ploeg van Piet de Winter. 

Een puntendeling was een terechtere afspiegeling geweest voor de 

wedstrijd, maar Nieuweschoot ging iets beter met de kansen om. Zondag 11 

september staat de eerste thuiswedstrijd van Oldeboorn op het programma. 

Dan is om 14:00 uur de tegenstander Renado, die de eerste wedstrijd van 

het seizoen ook verloor met 0-1. Dennis Faber 

 

Oldeboorn boekt eerste zege van seizoen 
Op zondag 11 september moest Oldeboorn het thuis op nemen tegen 

Renado uit St. Nyk, dit is de woonplaats van de Boarnster trainer Piet de 

Winter. Ook is het de confrontatie tussen de nummers 2 en 3 van het 

afgelopen seizoen. Beide ploegen waren het seizoen met een nederlaag 

gestart. Bij Oldeboorn keerden vandaag de gebroeders Huisman terug in de 

basis. Dit ging ten koste van Tim en Ate. De opstelling van de Boarnsters 



  

als volgt: Dennis – Henk, Wietse, Johannes W, Robin – Max, Hotse, Tom, 

Anno – Age, Robert. Wissels: Johannes N, Tim, Sietse en Stefan. Verleden 

week speelden de Boarnsters een prima partij, maar vergaten een aantal 

opgelegde kansen af te maken, waarna ze het deksel op de neus kregen van 

Nieuweschoot. Vandaag begonnen beide ploegen onrustig aan de wedstrijd. 

Renado probeerde met crosspasses de snelle buitenspelers in stelling te 

brengen en Oldeboorn probeerde met steekballetjes achter de verdediging 

van Renado hun spitsen te bereiken. Na zo’n 10 minuten nam Oldeboorn de 

leiding. Age de Jong werd de diepte ingestuurd en kruiste voorlangs bij de 

laatste man, waarbij ze elkaar raakten en de verdediger onderuit ging. 9 van 

de 10 scheidsrechters fluiten voor een overtreding, maar deze liet door 

gaan. Waarna Age vandaag wel rustig bleef en de bal in de lange hoek langs 

de keeper schoof. Lang kon Oldeboorn niet van de voorsprong genieten. 

Een middenvelder van Renado kreeg te veel ruimte waarna hij de bal op de 

snelle rechtsbuiten gaf. Deze verraste Robin en was voor Johannes ook niet 

meer te houden, waarna hij de bal onder Dennis doorschoof. Daarna was 

Renado in de eerste helft de bovenliggende partij. Oldeboorn gaf te veel 

ruimte weg tussen de linies waardoor Max telkens op het middenveld in de 

problemen kwam. Ook Robin en Henk hadden in de eerste helft veel moeite 

met de buitenspelers. Op een paar gevaarlijke voorzetten voor de goal langs 

na bleef het 1-1. In de laatste minuten voor rust werk Oldeboorn nog een 

paar keer gevaarlijk. Age de Jong schoot een vrije trap hard in de muur, 

waarna een corner ontstond. Deze werd door Robert perfect voor gegeven 

en Wietse dacht binnen te gaan koppen, helaas voor hem zat Anno er nog 

net aan met zijn kruin, en weg was de kans. In de rust werd gehamerd om 

de linies korter bij elkaar te houden. Robin bleef achter in de kleedkamer en 

werd vervangen door Johannes N. Hierdoor schoof Max naar linksmidden 

en Tom terug naar de back positie. Vanaf de aftrap in de 2
e
 helft bepaalde 

Oldeboorn het spel. Renado kreeg geen ruimte meer om te voetballen, en 

alle ballen op de spitsen werden door de achterhoede onderschept. Het was 

dus ook wachten op de kansen van de thuisploeg. Na een uur spelen kwam 

de 2-1 op het bord. Max won drie duels op rij en speelde op Age, deze had 

goed oog voor de diepgaande Robert en stak de bal door de verdediging. 

Robert wist wel raad met dit kansje en met een schijnbeweging zetten hij de 

keeper op het verkeerde been, omspeelde hem en schoof de bal in het lege 

doel. Renado probeerde het daarna nog wel, maar Oldeboorn gaf niks weg 

in de 2
e
 helft. Dennis kreeg slechts 1 schotje tussen de palen. Bij Oldeboorn 

kwam Sietse nog in het veld voor de leeg geknokte Hotse. 20 minuten voor 

tijd onderschepte Johannes W een bal achterin, zijn pass op Anno mislukte, 

maar kwam onbedoeld bij Age de Jong. Op snelheid ging hij langs 4 

verdedigers en schoot de 3-1 binnen. Daarmee was de wedstrijd wel 

gespeeld. Met een beetje geluk was de score daarna nog hoger uitgevallen. 



  

Eerste kopte Anno een corner diagonaal in, de keeper kon er niet bij, maar 

met een krachtsinspanning met de hak tikte de verdediger de bal nog van de 

lijn. Daarbij kwam hij wel ten val boven op de eigen keeper, die minuten 

lang nodig had om weer opgelapt te worden. Tim verving in de slotfase nog 

de moe gestreden en licht geblesseerde Max. Vlak voor tijd kreeg Johannes 

N nog een vrije kopkans uit een corner, maar deze ging rakelings over. Zo 

boekte Oldeboorn op basis van de 2
e
 helft een verdiende zege. Door de vele 

gelijke spelen vandaag staat alles gelijk weer dicht bij elkaar. Alleen 

Akkrum heeft nog de volle buit te pakken. Volgende week komt Dronrijp 

op bezoek in Oldeboorn. Zij wonnen vandaag met 3-2 van Nieuweschoot, 

en komen daarmee op 4 punten. Met de zelfde inzet en beleving als de 2
e
 

helft van vandaag dan kan het weer een mooie middag worden. Trainer Piet 

de Winter van Oldeboorn zal vandaag nog wel een paar rondjes extra met 

de hond door St. Nyk lopen. Want met een overwinning op zak is dat erg 

prettig. Johannes Watzema 

 

Oldeboorn wint ook 2e thuiswedstrijd van seizoen 
Op zondag 18 september moest Oldeboon thuis aantreden tegen Dronrijp. 

Verleden week werd knap en terecht met 3-1 gewonnen van Renado. 

Vandaag dus Dronrijp, de kampioen van de 5
e
 klasse A van verleden jaar. 

De gasten waren het seizoen met een gelijkspel en een zege goed begonnen. 

Oldeboorn begon met 2 wijzigingen ten op zichte van een week eerder. 

Max Antonissen was geblesseerd en werd vervangen door Sietse van de 

Brink. En Johannes Nijdam speelde in plaats van Robin Faber. Opstelling: 

Dennis – Henk, Wietse, Johannes W, Tom – Johannes N, Hotse, Sietse, 

Anno – Age en Robert. Wissels Tim, Robin, Wiemer en Stefan. Oldeboorn 

begon vandaag goed aan de wedstrijd en na 3 minuten resulteerde dat in de 

1-0. Een combinatie door het midden kwam bij Robert aan de linkerkant. 

Die gaf een perfecte voorzet voor de goal langs. En vanaf de rand 16 nam 

Age de bal ineens op de pantoffel en liet de keeper kansloos. Een heerlijke 

start voor de thuisploeg. Daarna kwam er van de goede intenties van de 

Boarnsters. Voetballend lukte het niet erg, waardoor veelvuldig de lange bal 

werd gehanteerd. Normaal weet Anno de duels dan wel te winnen, maar 

tegen de 2.07 lange laatste man van Dronrijp was niets te beginnen. Deze 

heerste in de lucht, en de 2
e
 ballen werden allemaal opgepikt door de 

middenvelders van Dronrijp. Daardoor kwam er veel druk op de laatste 

linie van de thuisploeg. Na een kwartier was het aan Dennis Faber te 

danken dat het 1-0 bleef. Johannes gaf rugdekking aan Tom, waarna de 

steekbal op de spits van Dronrijp kwam. Deze ging in de 16 alleen op Faber 

af, maar laatstgenoemde kwam als winnaar uit de strijd. Daarna waren er 

nog wel wat hectische momenten voor de goal van Oldeboorn, maar echt 



  

gevaarlijk werd het niet. Dennis kreeg nog een paar rollertjes op zich af. 

Verder werden de andere ballen goed onschadelijk gemaakt. Het is dan niet 

altijd mooi, maar wel nuttig. Dronrijp zocht de gelijkmaker maar kreeg in 

de omschakeling de 2-0 om de oren. Dit was een echt cadeautje. Robert 

werd de diepte ingestuurd door Age, maar leek het duel te verliezen van de 

verdediger. Maar deze liep de keeper in de weg, die de bal weg zou rossen. 

Waardoor de verdediger de bal van schrik langs de doelman tikte. En daar 

was Robert die dankbaar gebruik maakte en de bal in het lege doel schoof. 

Zo ging Oldeboorn met een goed gevoel rusten. In de 2
e
 helft zakte 

Oldeboorn nog wat verder in om de voorsprong te verdedigen. En daarmee 

Dronrijp van de goal af te lokken en dan met counters toe te slaan. Dit 

recept pakte goed uit, alleen ontbrak het in de 2
e
 helft aan de rust om de 

bevrijdende 3-0 te maken. In de 2
e
 helft wist Oldeboorn wel vaker de 2

e
 

ballen te veroveren, waardoor Dronrijp weinig mogelijkheden kreeg om 

gevaarlijk te worden. De snelle linksbuiten werd goed in bedwang 

gehouden door Henk en Wietse, en hetzelfde gelde voor Tom en Johannes 

W over de andere kant. Daarvoor was Johannes N weer ouderwets aan het 

stofzuigen, waardoor Anno meer ruimte kreeg om de spitsen aan het werk 

te zetten. Zowel Robert als Age kwamen een paar keer door de laatste linie, 

maar de 3-0 wilde niet vallen. De eindpass vaak net te hard. En de 

afronding te onrustig waardoor de ballen naast ging. De trainer van 

Dronrijp schreeuwde wat hij kon, al was het meeste onzin wat deze Hyballa 

uitkraamde. In het laatste kwart werden Sietse en Johannes N vervangen 

door Robin en Tim. De 2.07 lange laatste man ging in de spits er bij lopen 

in een poging om de aansluiting te krijgen. Hij wist de ballen goed door te 

koppen, maar daar anticipeerden de verdedigers van de thuisploeg goed op. 

In de laatste minuten viel nog wel de 2-1. Uit een corner kopte deze speler 

raak. Daarbij gebruikte hij wel Johannes W als springplank die nog aan de 

bal zat met zijn hoofd. In de 5 minuten blessuretijd kraakte Oldeboorn, 

maar het hield stand. En na 95 minuten floot de uitstekende leidsman voor 

het eindsignaal. En zo is Oldeboorn met 6 punten uit 3 wedstrijden goed 

begonnen. En staan ze met Akkrum om een gedeelde 3
e
 plaats. Volgende 

week gaat Oldeboorn op bezoek bij Mildam. 

 

Jeugdverslagen 
Dit D1 voetbalteam van VVOldeboorn is over en uit  

Daarom nog een kort overzicht tot besluit  

Lief en leed hebben we gedeeld  

En er is heel wat ge-appt en gemaild  

Prachtige momenten en soms ook tegenslagen  

Maar over de prestaties en inzet nooit te klagen  



  

Met Ridzert op keep, dat was heel veel waard  

Hij heeft dit team heel wat tegendoelpunten bespaard  

Erik als stevige verdediger kon zich prima verweren  

En liet ook weinig tegenspelers passeren  

Tiemen in het middenveld  

Heeft ook menig tegenspeler geveld  

Lyanne ons enigste stoere meid tussen de heren  

Kon zich ook altijd prima verweren  

Job soms als spits en eeuwige twijfelaar  

Is nog steeds met voetbal niet helemaal klaar  

Ralf is in dit team flink gegroeid  

En tot goede middenvelder uitgebloeid  

Remco, klein van stuk maar niet te passeren  

Kon zich ook prima handhaven tussen de heren  

Tamme, een wisselende speler met wisselende taken  

Heeft heel wat doelpunten weten te maken  

Jentje onze rotsvaste linksvoor  

Kreeg er vaak weer een bal tussendoor 

Levi steevast voor aan de rechterkant  

Heeft ook vaak kunnen wijzigen de stand  

En dan nog Tim en Huub de tegeltjes achterin  

Maakten het de tegenstanders vaak slecht naar de zin  

En wat waren we blij met onze trainster Kim  

Die gelukkig meer van voetbal houdt dan van gym  

Wat heeft ze het team veel geleerd  

En wat werd ze door het team geliefd en geëerd  

Een afsluiting met een kampioenschap wat wil je nog meer  

En wat was het toch spannend die laatste keer  

En zonder vlaggers en mensen die wilden chauffeuren  

Had dit allemaal niet kunnen gebeuren  

Ook aan Jelle onze vaste scheids een woord van dank hierbij  

Zeer rechtvaardig en altijd eerlijk vonden wij  

Het geschreeuw van Jan is nu gebeurd  

En ook Anneke is met mails en apps uitgezeurd  

Allemaal veel succes in jullie verdere voetballoopbaan  

En we hopen nog vaak aan de zijlijn te mogen staan  

Groeten Jan en Anneke 

 

 

 

 



  

Oldeboorn JO 11-1 – De Sweach JO 11-1 
We moesten zaterdag  17 september voor het eerst weer voetballen en 

eigenlijk waren we best heel erg zenuwachtig. Het werd eerst 1-0 voor De 

Sweach toen werd het ook al  erg snel 2-0. Daarna  scoorde Mees 2-1 en 

even later ook  2-2. Toen  was het rust. Daarna werd het 3-2 voor De 

Sweach. Maar toen scoorde Mees weer en dat was zijn derde goal deze 

wedstrijd. Joris was de hele wedstrijd keeper en die heeft heel veel ballen 

tegen houden. De eindstand was 3-3 en het was een hele leuke, spannende 

wedstrijd. Groetjes Aniek van Warmerdam   

 

Oudehaske JO11-2 - Oldeboorn JO11-2 
Hallo allemaal 
Zaterdag 17 September was alweer de eerste wedstrijd tegen Oudehaske. 
Ik moest aanvoerder zijn dus toen gin ik eerst de scheidsrechter een handje 

geven en ook de aanvoerder van vv.Oudehaske een handje geven. 
Toen begon de best hele mooie wedstrijd, maar Oudehaske scoorde in de 

eerste helft wel 3 keer en Wesley voor Aldeboarn 1 keer, in de tweede helft 

scoorde Oudehaske nog 2 keer maar Wesley ook nog en Yfke maakte een 

hele mooie kopbal die erin ging maar die deed haar wel heel veel pijn aan 

haar hoofd.We hebben dus uit met 5 – 3 verloren, maar we hadden volgens 

mij net zo goed kunnen winnen. Volgende keer beter 
Groetjes Storm Schotanus, Doeiiiiiiiiii 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: deze handeling dient te worden uitgelegd als 

onsportief gedrag. Als hij de bal voorzichtig tegen de rug van de dichtbij 

staande speler had geworpen, dan behoefde de scheidsrechter niet in te 

grijpen. In dit geval dient hij de inwerper de gele kaart te tonen, en het spel 

dient te worden hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 

bal de scheidsrechter raakte. 

 

Piet van der Feer Bokaal  
Age de Jong  8 

Robert van Roeden 6 

Arnold Hobma   4 

René van Kalsbeek 3 

August Faber  3 

Sietse v/d Brink 2 

Iwan Huitema  2 

Anno Huisman  1 

René Spinder  1 

Patrick Antonissen` 1 

Pieter Poepjes  1 

Rik van Santen  1 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Vrijdag 30 september 35 + (Akkrum) 

Oldeboorn – GAVC      19.00 

Akkrum – Oldeboorn      19.30 

Oldeboorn – Read Swart      20.00 

 

Zaterdag 1 oktober 

Oldeboorn JO17-1 – Warga/WWS JO17-1   11.00 

Akkrum/Oldeboorn JO15-3 – SJO WTTC JO15-3  13.00 

Oldeboorn JO13-1 – Gorredijk JO13-4    09.30 

Oldeboorn JO11-1 – Blue Boys JO11-1    09.00 

Drachten JO9-2 – Oldeboorn JO9-1    10.15 

 

Zondag 2 oktober 

Oldeboorn 1 – Aengwirden 1     14.00 

Oldeboorn 2 – Leovardia 2     10.30 

Bakhuizen 2 – Oldeboorn 3     12.00 

 

 

Zaterdag 8 oktober 

Joure JO17-3 – Oldeboorn JO17-1    14.00 

IJVC?Blauwhuis JO15-3 – Akkrum/Oldeboorn JO15-3  09.00 

Heerenv.B. JO13-6 – Oldeboorn JO13-1   10.25 

Tijnje JO11-1 – Oldeboorn JO11-1    09.00 

Oldeboorn JO11-2 – Heerenveen JO11-11   10.00 

Oldeboorn JO9-1 – Gorredijk JO9-4    09.00 

 

Zondag 9 oktober 

Black Boys 1 – Oldeboorn 1     14.00 

Oldeboorn 2 vrij 

Oldeboorn 3 – Renado 3      12.00 

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

Kleurplaat 



  

 



  

 

  



    

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


