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Oldeboorn 2 – PSV Poortugaal 

20 mei 14.00 
 

Sjaak Swart: Van Breukelen had nooit mogen zeggen dat 

Feyenoord kampioen moet worden. Hij had neutraal 

moeten blijven en moeten zeggen dat Ajax kampioen moet 

worden. 
 

 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan  
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Zondag 30 april as speelt Oldeboorn1 thuis tegen 

Akkrum 1, daar wil iedereen natuurlijk bij zijn! Om 

deze derby gezellig af te sluiten, komen de Melody 

Makers spelen zodat de voetjes van de vloer kunnen!  
 

Oldeboorn – Akkrum 
de geschiedenis 

De eerste keer treffen beide teams elkaar in het seizoen 1926/1927. Akkrum 

werd kampioen van de tweede klas A. F.V.B en O.V.C. (de naam van 

Oldeboorn toen) werd derde. Dit in een competitie van maar 5 teams!!  In 

1936 komen de teams elkaar weer tegen, dit nadat Oldeboorn 2x kampioen 

werd en dus vanuit de derde klas naar de eerste klas promoveert. In dit 

seizoen eindigt Oldeboorn als tweede en Akkrum als vierde. Kampioen 

word T.F.S. Het jaar daarna wordt Oldeboorn kampioen en Akkrum eindigt 

weer als vierde. Helaas voor Oldeboorn, men kan niet promoveren omdat 

de velden niet voldoen aan de eisen. In het seizoen weer hetzelfde liedje, 

Oldeboorn weer kampioen, Akkrum weer vierde en weer geen promotie. In 

het seizoen 39/40 wordt Oldeboorn 3
e
 en Akkrum 5

e
! Daar ook ons land in 

de oorlog wordt betrokken op 10 mei worden nog te spelen wedstrijden niet 

meer gespeeld. Op 27 april 1941 moet een beslissingswedstrijd bepalen wie 

er kampioen wordt van de 1
e
 klas. Akkrum trekt aan het langste eind door 

met 1-0 te winnen. Wedstrijd werd gespeeld in Grou. Het duurt daarna tot 

1953 als beide teams elkaar weer treffen, nu wordt Oldeboorn kampioen en 

Akkrum tweede. Oldeboorn behaalt maar liefst 29 punten uit 16 wedstrijden 

en met een doelsaldo van 51 voor en maar 10 tegen. Men had toen ook wel 

een heel goede keeper namelijk Germ Voolstra (oud keeper van 

Heerenveen). Omdat beide teams promoveerden een jaar later alweer de 

derby, nu wordt Akkrum kampioen en Oldeboorn 5
e
. In dit seizoen liefst 39 

goals om de oren in 16 wedstrijden. In de goal geen Germ meer, zal er 

ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Een jaar later volgde Oldeboorn 

het voorbeeld van Akkrum en werd kampioen en promoveert voor het eerst 

in de geschiedenis van de club naar de vierde klas KNVB! Ondanks dat 

beide teams in de vierde klas spelen treffen ze elkaar weer pas in het 

seizoen 63/64, Oldeboorn wordt derde en Akkrum vierde. Een jaar later 

wordt Oldeboorn 5
e
 en Akkrum staat een plaatsje hoger. Het seizoen 

daarna, Oldeboorn tweede en Akkrum 6
e
.  Door de degradatie in het seizoen 

68/69 treffen beide teams elkaar weer in de 1
e
 klas FVB. Oldeboorn wordt 

5
e
 en Akkrum 4

e
.  In het seizoen 74/75 wordt Akkrum 8

e
 maar Oldeboorn 

doet het nog slechter, 9
e
. Een jaar later doet Oldeboorn het beter en wordt 

zesde, Akkrum eindigt als 10 en een na laatste.                                         



  

Acht mei 1977 Gorredijk, de wedstrijd van de eeuw, Oldeboorn en Akkrum 

eindigen als laatste en moeten dus een beslissingswedstrijd spelen! Akkrum 

wint met 2-0 en Oldeboorn moet weer naar de FVB. 1980/1981, Akkrum is 

ook weer terug naar de FVB en wordt tiende, Oldeboorn doet het beter en 

wordt 5
e
. Een jaar later wordt Akkrum 3

e
 en Oldeboorn 10

e
. Het duurt maar 

liefst tot 1997 tot beide teams elkaar weer treffen, in de 4
e
 klas wordt 

Akkrum 5
e
 en Oldeboorn 6

e
. Een seizoen later degradeert Oldeboorn weer 

naar de 5
e
 klas, Akkrum wordt 7

e
. In het seizoen spelen beide teams weer 4

e
 

klas. Oldeboorn wordt 4
e
 en Akkrum tiende. Een jaar later, Oldeboorn 

zesde en Akkrum weer tiende. Een bijzonder seizoen, 2005/2006. Akkrum 

twaalfde en laatste, dus degradatie naar de 5
e
 klas. Oldeboorn wordt derde 

en promoveert zelfs voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de derde 

klas. Oldeboorn wint op 28 mei in Sneek tegen Renado met 2-1. Oldeboorn 

weer terug in de 4
e
 klas wordt 6

e
, Akkrum wordt keurig tweede in dat 

seizoen 2008/2009. In het seizoen 12/13 (90 jarig bestaan van onze cluppie) 

wordt zeer teleurstellend. Oldeboorn wordt laatste en degradeert weer naar 

de 5
e
 klas. Akkrum wordt dat seizoen vierde.  Huidig seizoen, de eerste 

wedstrijd gespeeld in Akkrum eindigde in een gelijkspel, 1-1. Aanstaande 

zondag 30 april wordt de wedstrijd in Aldeboarn gespeeld. Akkrum staat 

tweede en heeft een punt minder dan koploper Renado. Oldeboorn staat 

vijfde maar heeft nog zicht op de derde plaats, wat eventueel nog recht 

geeft op promotie/degradatie wedstrijden. Na afloop van deze wedstrijd live 

muziek van de zeer bekende topband, de Melody Makers!!!!! 

 

Stand eerste elftal 
01 Renado     23-55 68-27 

02 Akkrum     23-54 69-21 

03 Dronrijp     23-43 39-28 

04 Read Swart     23-41 58-37 

05 Oldeboorn     23-40 62-45 

06 Mildam     23-37 48-39 

07 Oosterlittens     23-30 51-45 

 

08 Nieuweschoot   23-27 56-60 

09 Irnsum      23-27 48-52 

10 Black Boys      23-27 44-64 

11 RKO      23-24 33-52 

12 Aengwirden      23-21 38-71 

13 VWC      23-18 24-54 

14 FFS       23-10 29-72 

Topscorers 4e klasse A 
1 Robert van Roeden  Oldeboorn  26 

2 Jorke Braaksma Read Swart 23 

3 Nick ten Hoeve Nieuweschoot 19 

4 Giedo de Weerd Renado  18 

5 Jelmer Anema Nieuweschoot 16 

6 Theunis Sloothaak Renado  16 



  

Piet`s overzicht 

Geachte lezers van ons clubblad, 

ondergetekende moet even “met de billen 

bloot” (ik zou het normaal op deze leeftijd 

zeker niet meer doen, en ook niemand 

aanraden, want we worden er niet mooier 

op…), maar als je in de vorige uitgave 

schrijft dat Oldeboorn JO9-2 met 2-4 heeft 

verloren van ONS BOSO, dan is het terecht 

dat een “anonieme man” via de redactie laat weten dat hij nu ook heel erg 

“Boso” is op schrijver dezes, want wat blijkt……Oldeboorn JO9-2 heeft 

met 4-2 gewonnen van ONS BOSO. Dus daarom bij deze mijn 

welgemeende excuses, en hopelijk is het daarmee dan weer “Zo zo”…Dan 

nog even een vraag voor jullie allemaal; “Wat is de overeenkomst tussen 

Oldeboorn 1 en PSV??? ……Heel simpel, PSV heeft afgelopen zondag het 

seizoen voor Ajax verpest door de Amsterdammers de laatste titelkansen te 

ontnemen, en Oldeboorn 1 verpest komende zondag het seizoen voor onze 

westerburen uit Akkrum door in een kolkende “Oldeboorn Arena” 

laatstgenoemde ploeg ook op 4 punten achterstand van de koploper te zetten 

en daarbij ook hun titelaspiraties doen vervagen….Het is dan wel belangrijk 

dat hoofdtrainer Piet De Winter zichzelf niet in de basisopstelling zet, want 

ja, dan krijgen we later alsnog “stront oan ‘e knikker”, of niet Daniël 

Hofstra van Nicator??? Zal toch geen familie van Meint zijn? Hopelijk zijn 

onze jongens van Piet en Wieger wel iets constanter dan de jongens van 

“020”. De ene week blaas je Schalke ’04 letterlijk van het veld, en een 

week later heb je de grootste moeite om (zelfs na een nederlaag) de halve 

finales van de Europa League te halen. Wel een prestatie op zich natuurlijk, 

maar die grote wisselvalligheid is toch een zorgenkindje. Dit is dus hopelijk 

voor Oldeboorn 1 niet meer het geval. De thuiswedstrijd op donderdag 13 

april tegen Mildam ging nog met 2-3 verloren (terwijl in Amsterdam 

Schalke ’04 alle hoeken van het veld kreeg te zien), maar het herstel kwam 

een week later. Afgelopen donderdag werd Oosterlittens met 0-1 van het 

veld geblazen (terwijl Ajax in Gelschenkirchen alle zeilen moest bijzetten). 

Afgelopen zondag volgde de lastige uitwedstrijd in Vegelingsoord tegen 

FFS, en deze werd keurig met 1-4 gewonnen. De vorm lijkt nu juist net 

weer op tijd terug voor de derby van komende zondag. Mocht het alsnog 

misgaan komende zondag, dan kan een ieder z’n verdriet in de kantine 

verdrinken na afloop op een deuntje van The MelodyMakers….Op zondag 

7 mei is er dan weer een “serieuze” wedstrijd en wel uit tegen RKO. Ik heb 

overigens even geen idee of onze jongens nu nog kans maken op deelname 



  

aan de nacompetitie. Het is angstvallig stil aan de “overkant”…Het lijkt 

Feyenoord wel…Er broeit iets.. Oldeboorn 2 wist Read Swart op een 2-2 

gelijkspel te houden. Dat betekent weer ’s een puntje. Het schiet niet echt 

op, maar iets is beter dan niets no…Zondag a.s. komt Nicator op bezoek, en 

ik verwacht wel dat scheids Jentsje Nijhuis vooraf de “spelerspassen” gaat 

controleren, want bij Nicator weet je maar nooit of er toevallig ook een 

trainer meespeelt…Op 7 mei gaan ze met de stoomboot naar Ameland, 

maar ik verwacht eerlijk gezegd dat ze al eerder afreizen voor een “pittig” 

trainingskamp aldaar (mar in soad wille soe ik sa sizze!!!). Maar even wat 

“pinten”, sorry, punten pakken daar.. Oldeboorn 3 liet woensdagavond een 

Champions League wedstrijd schieten om thuis de inhaalwedstrijd tegen 

Mildam te spelen met als resultaat ook een 2-2 eindstand. Komende zondag 

trekken ze de polder in om tegen Emmeloord te spelen, tenzij…..er niet 

genoeg spelers zijn. Ook de week erop wachten we het maar weer even af, 

maar vooralsnog staat de thuiswedstrijd tegen Akkrum 4 op het programma, 

dus “babysitters” gevraagd voor 7 mei a.s. Oldeboorn 35+ hebben 

inmiddels ook stramme spieren, aangezien hun toernooi afgelopen vrijdag 

werd afgelast, en ze dus weer niet ff in beweging konden. Dit toernooi is 

verplaatst naar vrijdag 12 mei a.s. De Bobo’s weten nog niet of dit toernooi 

in Delfstrahuizen of Aldeboarn wordt gepeeld. Oldeboorn VR1 is 

kennelijk niet meer interessant genoeg, want ik kan geen uitslagen meer 

vinden op Voetbal.nl. Maar dan is daar altijd nog…….De Technisch 

Directeur van de VVO, en hij wist mij te melden dat ze afgelopen vrijdag 

(in Leeuwarden?) 2 keer tegen een 6-0 nederlaag zijn opgelopen, maar dat 

er ook was gescoord in een wedstrijd die met 3-1 werd verloren. Dat is alles 

wat op onze burelen binnen sijpelde…Sorry Ladies. Volgens datzelfde 

Voetbal.nl spelen jullie op vrijdag 12 mei a.s. het laatste toernooi, en wat 

zou een zege toch mooi zijn, niet dan? Oldeboorn JO17 speelde tegen de 

koploper een vrij kansloze wedstrijd. Ondanks de goeie inzet ging 

Irnsum/GAVC er met een 1-3 overwinning vandoor. Bijna alle jeugdteams 

zijn, of waren, het weekend van 22 en 29 april vrij. Op zaterdag 6 mei staat 

er voor onze jongens een vroegertje op het programma. We reizen dan om 

8.00 u. af naar Wergea. Akkrum/Oldeboorn JO15-3 pakte een keurige 6-3 

overwinning op Blauw Wit. Zij gaan zaterdag 6 mei de thuiswedstrijd 

spelen tegen Bolsward. Daarvoor spelen ze op 2 mei in Leeuwarden nog 

tegen FVC. Oldeboorn JO13-1 verloor spijtig genoeg thuis met 1-3 van 

CVVO uit Lemmer. Zaterdag 6 mei ontvangen ze Ozoo BOSO Sneek, en 

dat zullen ze wel winnen. Ook zij spelen daarvoor nog een inhaalwedstrijd 

en wel op woensdag 3 mei thuis tegen Lemmer. Oldeboorn JO11-1 wist 

keurig met 7-2 te winnen van Tijnje. Verder stonden ze op het 

wedstrijdprogramma van de v.v. Oldeboorn (wat tegenwoordig wel een 

paar keer per week wijzigt..) om op woensdag 19 april in Heerenveen aan te 



  

treden, maar deze wedstrijd is bij mij geheel van de radar verdwenen… Zij 

ontvangen op 6 mei Udiros. Oldeboorn JO11-2 ging helaas met 1-5 ten 

onder tegen Langezwaag, maar tegen Joure wisten ze het prima op 4-4 te 

houden. Dan mogen ze zaterdag 6 mei thuis tegen Joure voor de herkansing 

gaan, en het lijkt me dat ze dan nu wel de volle buit pakken. Oldeboorn 

JO9-1 wist een heel elftal bij elkaar te scoren. Tegen Wispolia werd het 

maar liefst 0-11. Ook zaterdag 6 mei gaat deze doelpuntenmachine weer 

“vol gas”!!! Nu in en tegen Jubbega. Oldeboorn JO9-2 verloor nu toch 

wel? Volgens ingewijden werd het 7-1 voor Nicator, maar ook hier loopt 

nog een onderzoek bij de Tuchtcommissie van de KNVB, aangezien er ook 

in deze wedstrijd waarschijnlijk een trainer heeft meegespeeld. Op 6 mei 

richting Heerenveen en daar worden wat puntjes binnengesleept. Zo, 

niemand vergeten? Dan allemaal maar weer genieten de komende (vrije) 

dagen en weken (voor sommige…pfff). Veel plezier tijdens de “Grote 

Willie en Maxi Show” donderdag a.s. Waar is dat feestje??? Alle Bobo’s in 

Zeist veel succes gewenst met het aanstellen van een bondscoach cq. 

volledig nieuw technisch kader…Misschien iets voor de net ontslagen 

coach van NEC, Peter Hyballa. Hij heeft bewezen dat ie een menigte wel 

kan toespreken (waar kenden we dat ook alweer van???), en dan is ook 

gelijk de discussie van wel of niet een buitenlandse bondscoach opgelost. 

Helaas gaan ze volgens mij op het grote “bondsburo” nog steeds uit van de 

stelling; “wij maken eigenlijk zelden fouten, want wij hebben moeite ons te 

vergissen”….Take care!! 

 
P.S. Mochten er onverhoopt fouten, of onwaarheden staan in bovenstaand 

“onzinverhaal”, dan is de auteur daar NIET verantwoordelijk 

voor…..Reacties, op- en of aanmerkingen en klachten kunnen rechtstreeks 

worden geplaatst op de (fan)site van Johan Derksen!!! 
 

Uit onze clubbladen (26) 
EVEN OPLETTEN  s.v.p. 

Een van onze leden, zelf actief voetballer, meent 1s zondags aan de lijn de 

meest obscure scheldwoorden en insinuaties het veld in te moeten slingeren. 

Hij weet zelf wel wie we bedoelen. Houdt dat niet direct op dan wordt hem 

de toegang tot de terreinen subiet ontzegd. 

 

Het bondsbestuur heeft dringend geadviseerd scheenbeschermers te dragen. 

In Engeland is dit zelfs verplicht. Meent U dan niet te kunnen voetballen, 

kijk dan eens naar de Engelsen. 

(overgenomen uit clubblad 9 – 5
e
 jaargang – 25 november 1964) 

 



  

GEFELICITEERD 

Op de maandag in Heerenveen gehouden examens voor F.V.B. 

scheidsrechters slaagden onze leden S. Knol en H. Piersma. 

Laatstgenoemde behaalde bovendien het hoogste aantal punten van allen. 

Als attentie kreeg hij het bekende F.V.B. speldje. Hulde! 

 

De B. junioren zijn, waarschijnlijk tot eind januari uit de competitie. Dit is 

een verschijnsel dat elk jaar voorkomt en ze zullen er vast wel overheen 

komen. Train goed ondertussen dan schrikken ze straks allemaal. 

(overgenomen uit clubblad 10 – 5
e
 jaargang – 2 december 1964) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Een wisselspeler die aan de zijkant van het veld zich aan het warm lopen is, 

spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld raak in zijn 

gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en onderbreekt het spel. Wat zal de 

scheidsrechter nu moeten beslissen? 

A. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en 

hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenspeler 

werd geraakt. 

B. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en 

hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 

tegenspeler werd geraakt. 

C. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en 

hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was 

toen hij floot. 

D. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en 

hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen 

hij floot. 

Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!! 
 

Wedstrijdverslagen 
Makkelijk gegeven penalty beslist Oldeboorn-Mildam 

Op donderdag 13 april stond voor Oldeboorn de inhaalwedstrijd op het 

programma tegen Mildam. Tim Tjoelker verving deze wedstrijd de 

geschorste Johannes Nijdam. Opstelling: Dennis - Henk, Wietse, Johannes, 

Tom - Max, Tim - Bouke Paul, Anno, Hotse - Robert. Wissels: Ate, Ringo 

en Iwan. De wedstrijd stond onder leiding van Dhr. vd Singel. Aan deze 

scheids beleefd Oldeboorn geen beste herinneringen, verleden jaar floot hij 

de uitwedstrijd bij Renado dramatisch en ook vanavond drukte hij weer een 

negatieve stempel op de wedstrijd voor de thuisploeg. Vanaf het begin 



  

ontstond een rommelig duel, beide ploegen grossierden in balverlies en 

moesten via gelukjes tot kansen komen. Na 10 minuten verscheen spits 

Wagenaar van Mildam met alle geluk alleen voor Dennis. Met een 

geweldige reflex wist hij de spits van scoren te houden. Iets later viel de 1-0 

aan de andere kant. Goed doorgaan van Hotse over de linkerkant werd 

beloond. Zijn voorzet caramboleerde via Robert en een verdediger achter de 

doelman van Mildam. Lang kon Oldeboorn niet genieten van de voorsprong 

vanaf de aftrap kwam een lange bal. Henk stond verkeerd opgesteld en 

Wietse maakte de keuze de bal eerst te laten stuiten. Dit bleek de verkeerde, 

de bal stuitte verkeerd op, en viel net over Wietse heen. De linksbuiten van 

Mildam trok naar binnen en gaf spits Wagenaar een niet te missen kans 1-1. 

Daarna werd het spel van Oldeboorn als maar minder. Vooral Henk had 

totaal zijn avond niet. Voor de goal langs uit verdedigen, half ingrijpen. En 

de hele ploeg speelde ongeïnspireerd. Het was wachten op de voorsprong 

voor Mildam. Eerst kreeg Wagenaar nog een grote kans, na een lange van 

de laatste man gedragen door de wind, werd door Johannes onbewust in de 

diepte door gekopt. Wagenaar twijfelde te lang en de kans was verkeken. 

Toch had Oldeboorn ook zomaar weer op voorsprong kunnen komen. Uit 

een vrije trap van Tom kopte Anno achterwaarts rakelings over. Voor rust 

wist Mildam uiteindelijk op de verdiende 1-2 voorsprong te komen. Uit een 

corner werd er niet mee gelopen en de rechtsbuiten kopte hem tussen Hotse 

en de paal door binnen. In de rust werd besloten dat de ploeg weer 4-4-2 

ging spelen. Ringo kwam in het veld voor Henk. In de tweede helft bracht 

Oldeboorn meer strijd. Zo makkelijk als Mildam voor rust voetbalde lukte 

hen nu niet meer. Oldeboorn kwam alleen niet echt tot kansen. Robert werd 

goed uit de wedstrijd gespeeld door de twee centrale verdedigers van 

Mildam. Halverwege de tweede helft kreeg Oldeboorn loon na werken. Uit 

een scrimmage voor het doel van Mildam was het uiteindelijk Bouke Paul 

die het laatste zetje gaf. Dit punt had Oldeboorn ook recht op gezien de 

tweede helft. Mildam creëerde ook niet veel in de 2e helft. Bij 2 gevaarlijke 

momenten was het Johannes die er tot twee keer toe net een been tussen 

kon krijgen. Toch was het uiteindelijk weer scheids vd Singel die de 

wedstrijd besliste. Nadat spits Wagenaar zich al een keer in de zestien had 

laten vallen in een duel met Tim. Was het in de 89e minuut diezelfde 

Wagenaar die eerste een overtreding maakte op Max, waarna deze in 

onbalans het duel aan ging en ten val kwam. Spits Wagenaar liet zich hier 

mooi overheen vallen en de scheids besloot de bal op de stip te leggen tot 

frustratie van alles en iedereen bij Oldeboorn. Gezien de big smile op het 

gezicht van de scheids kickte hij hier vooral van. De penalty werd benut, en 

zo leed Oldeboorn de derde nederlaag op rij. Volgende week donderdag 

speelt Oldeboorn de inhaalwedstrijd bij Oosterlittens om 18.45. 
 



  

Oldeboorn wint inhaalwedstrijd bij Oosterlittens 
Na drie nederlagen op rij mocht Oldeboorn op donderdagavond 20 april 

aantreden in en tegen Oosterlittens. Verleden seizoen werd uit ruim 

verloren en thuis ruim gewonnen. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Bij 

Oldeboorn ontbraken Henk de Jong (voor werk in buitenland), Johannes 

Nijdam, Ate Bergsma, Jan Hendrik van der Wal (allen geblesseerd). 

Opstelling: Dennis - Tim, Wietse, Johannes, Tom - Bouke Paul, Hotse, 

Ringo, Max - Robert en Anno. Wissels: Johannes van der Wal en B-

junioren Iwan Huitema en Leon Siemonsma. Op een stroperig veld ontstond 

vanaf de aftrap een gelijkwaardig duel. Over het vele veld ontstonden veel 

duels, en beide ploegen hadden moeite om kansen te creëren. Robert was 

telkens vervelend voor de verdediging van de thuisploeg maar hij werd 

goed uit de 16 gehouden. Het stroperige veld zorgde er ook voor dat bal 

telkens net niet lekker mee ging. Maar dat was iets waar beide ploegen last 

van hadden. Oosterlittens probeerde via de snelle buitenspelers gevaarlijk te 

worden. Tim speelde verdienstelijk op rechtsback als vervanger van Henk. 

Hij zat kort op de man, en hield hem goed in bedwang. Aan de andere kant 

gold hetzelfde voor Tom. Slechts eenmaal kwam de rechtsbuiten vrij door 

over rechts, maar wist Wietse de bal corner te tikken. Gevaarlijkste moment 

van Oosterlittens kwam uit een te korte terug kopbal van Wietse op Dennis. 

Gelukkig voor Wietse kwam Dennis snel uit om de goal te verkleinen 

waarna de spits net naast schoot. Aan de andere kant had ook de keeper van 

Oosterlittens weinig te doen. Oldeboorn combineerde een paar keer prima 

via het middenveld en aanval, maar net de eindpass ontbrak telkens. Zo 

gingen beide ploegen met 0-0 rusten. In de tweede helft schakelde 

Oosterlittens een tandje bij en wankelde de ploeg van Piet de Winter in de 

beginfase. De linies waren te ver uit elkaar en Oosterlittens combineerde 

prima tussen de linies, waardoor het defensieve blok van Oldeboorn werd 

overlopen. Vooral over de rechterkant van het veld kwamen ze een aantal 

malen dreigend door. Er ontstonden een paar gevaarlijke situaties voor de 

goal van Dennis. Maar met hangen en wurgen hield de defensie stand. In 

die fase wist Oldeboorn de spitsen ook niet te bereiken, en elke bal naar 

voren was voor de thuisploeg. Halverwege de tweede helft kreeg Oldeboorn 

de controle weer terug, en kon het zelf weer gevaarlijk worden. Na dat 

Robert onreglementair gestuit was op de rand van de 16. Krulde hij zelf de 

bal over de lat. Ruim een kwartier voor tijd verving Iwan Huitema de moe 

gestreden Bouke Paul. Koud in het veld kreeg Iwan gelijk een kans. Na een 

scrimmage voor het doel van Oosterlittens viel de bal op rand 16 voor zijn 

voeten. Helaas schoot Iwan de bal naast. Oldeboorn bleef het initiatief 

houden en leek in de 80e minuut op voorsprong te komen via Anno. Van 

dichtbij tikte hij de bal binnen uit een voorzet van Robert. Alleen werd 



  

laatstgenoemde terug gevlagd voor buitenspel. In de 83e minuut viel alsnog 

de 0-1 voor Oldeboorn. Ringo onderschepte een bal op het middenveld. Via 

de combinatie met Anno en Hotse was het laatste genoemde die Robert de 

diepte inspeelde. Deze keer kwam Robert echt los van zijn directe 

tegenstander. Robert bleef koel en schoof de bal in de lange hoek langs de 

doelman. In de resterende minuten perste Oosterlittens er nog een offensief 

uit. Maar op een scrimmage voor de zestien bleef Oldeboorn vrij makkelijk 

overeind en mocht zo weer drie belangrijke punten bijschrijven met het oog 

op plek drie op de ranglijst. Het verschil met nummer drie Dronrijp is 3 

punten met nog 4 wedstrijden te gaan. Komende zondag gaan we op bezoek 

bij hekkensluiter FFS in Vegelinsoord.  
 

Oldeboorn verslaat hekkensluiter FFS 
Op zondag 23 april ging Oldeboorn op bezoek bij hekkensluiter FFS. 

Alleen vier overwinningen en een wonder zou de ploeg uit Vegelinsoord 

nog kunnen redden. Bij Oldeboorn ontbrak Wietse door een 

familieweekend. Hij werd vervangen door Johannes Nijdam die nog niet 

helemaal hersteld was van zijn blessure, maar toch kon starten. Verder 

starten dezelfde 10 namen als tegen Oosterlittens. Opstelling: Dennis - Tim, 

Johannes N, Johannes W, Tom - Bouke Paul, Hotse, Ringo, Max - Anno en 

Robert. Wissels: Henk, Johannes van der Wal en Iwan. Beide teams 

begonnen afwachtend aan het duel. Oldeboorn speelde geen volle bak en 

FFS probeerde het wel, maar daar ontbreekt het aan voldoende kwaliteit. Na 

zes minuten komt Oldeboorn op voorsprong. Bij de eerste aanval wordt het 

verdedigende blok van FFS zoek gespeeld. Robert behoud goed het 

overzicht en Anno schuift simpel de 0-1 binnen. Daarmee leek het een 

makkelijke middag voor Oldeboorn te worden. Alleen binnen de minuut 

was de stand al weer gelijk. FFS hanteerde veelal de lange bal op de lange 

sterke rechterspits. Uit een diepe bal wint hij het kopduel van Tom, waarna 

de rechtermiddenvelder simpel Ringo op zij zette, en de bal in het uiterste 

hoekje binnen kant paal binnen hobbelt. Vanaf dat moment neemt 

Oldeboorn het heft in handen. FFS wordt achteruit gedrukt en er komen een 

aantal kleine kansjes. Een vrije trap van Robert wordt net over getikt. Uit 

die corner beland de bal via Anno op de lat, en ook de rebound gaat er niet 

in. Bij dat duel raakte de keeper van FFS geblesseerd, maar gaat na een 

behandeling wel verder. In de 25e minuut, wordt Robert in de zestien 

gevloerd. Overduidelijk een penalty, maar de scheids wuift het weg. Een 

paar minuten later komt Oldeboorn weer op voorsprong dankzij een enorme 

blunder van de doelman. Robert schiet met zijn mindere rechterbeen uit de 

tweede lijn op goal. De bal gaat recht op de keeper af, maar deze laat de 

ballen door de benen glippen. Vlak daarna probeert Bouke Paul het ook met 

een schot van afstand. Deze bal gaat helaas op de paal. Vlak voor rust is 



  

FFS dichtbij de gelijkmaker. De rechtsbuiten gaat op wilskracht door en 

komt tot in de zestien, waar hij struikelend over de bal niet tot een schot 

komt, en Dennis makkelijk kan oprapen. In de laatste minuut voor rust 

komt de spits van FFS nog ongelukkig in botsing met Dennis. De scheids 

fluit voor de rust, en beide spelers kunnen na de rust gewoon verder spelen. 

In de tweede helft het zelfde beeld. FFS probeert met lange ballen 

gevaarlijk te worden, en Oldeboorn wacht geduldig op kansjes om de score 

uit te breiden. Vlak na rust valt Tim uit na een duel. Henk komt binnen de 

lijnen om zijn vertrouwde plekje weer in te nemen. Dat doelpunt komt er 

uiteindelijk na een klein kwartier in de tweede helft. Een prima steekbal van 

Max op Robert wordt door laatstgenoemde met een harde diagonale 

schuiver in de lange hoek binnen geschoten. De keeper van FFS kan het 

duel niet uitspelen en wordt vervangen. De veldspeler die nu tussen de 

palen staat kan niet voorkomen dat Anno ook zijn tweede van de middag 

maakt. Via een vlotte aanval breekt Hotse over rechts uit, en legt de bal 

prima breed op de meegelopen Anno. 

Oldeboorn haalt daarna Johannes N en Robert uit voorzorg naar de kant. Zij 

worden vervangen door Johannes van der Wal en Iwan. In het restant van 

de wedstrijd krijgt Oldeboorn nog een paar kleine kansjes maar gescoord 

wordt er niet meer. Zo boekte Oldeboorn wederom een belangrijke zege 

met het oog op plek drie. Voor FFS viel het doek vanmiddag. Zij kunnen 

directe degradatie niet meer ontlopen, en zullen de komende jaren moeten 

bouwen aan een nieuw team om dan weer proberen terug te komen in de 

vierde klasse. Komende zondag staat de onvervalste derby thuis tegen 

Akkrum op het programma. Na afloop is er live muziek in de kantine, komt 

dus allen om Oldeboorn ook dan naar een overwinning te helpen en er een 

gezellige middag/avond van te maken. 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: Het betreft hier een wisselspeler. Na 

onderbreking van het spel zal de scheidsrechter betrokken wisselspeler 

wegzenden door het tonen van de rode kaart. De spelhervatting is een 

indirecte vrije schop en de plaats van spelhervatting is daar waar de bal was 

op het moment van onderbreken. 
 

 

 

 



  

 

Interfjoetje 
Naam: Sandra Riedstra 

Geboren: 10 juni 1981 te Oosterwolde  

Speelt in: Het damesteam van Aldeboarn 

Gespeeld in: Nog nooit eerder voetbal gespeeld!  

Roken/alcohol: Roken niet, wel een lekker speciaal biertje op zijn tijd. 

Kan sex voor de wedstrijd: Waarom niet? 

Beste boek: De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry, Rachel Joyce 

Beste film: Intouchables 

Beste acteur en/of actrice: James Todd Spader, Blacklist 

Lievelingskost: Grieks en Italiaans eten  

Hobby,s: Lezen , wandelen en racefietsen  
Mooiste man en/of vrouw: Michiel Huisman 

Favoriete club: SC Heerenveen 

Favoriete speler: Geen voorkeur 

Beste trainer: Natuurlijk August Faber en Bert Sikkema 

Slechtste trainer: Danny Blind 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Feyenoord 

Favoriete televisieprogramma: Wie is de mol 

Favoriete televisie presentator: Humberto Tan 

Kwal van de televisie: Peter R. de Vries 

Favoriete muziek: Mumford and Sons 

Favoriete andere sport: Racefietsen en Rugby 

Onderschatte voetballer: Klaas- Jan Huntelaar 

Overschatte voetballer: Ibrahim Affelay 

Hoogtepunt: De geboorte van Tijm en Suze en 18-12-2009 

Dieptepunt: Geen 

Beste krant/tijdschrift: Donald Duck en Katrien 

Een hekel aan: Oneerlijke mensen 

Bewondering voor: Kookkunsten van mijn man  

Kwal van de voetballerij: Wilfred Gene 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Chantal Janzen 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Onechte mensen 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Tijm van Rooij (kabouters) 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Geen idee 

Voetbal is: Een heerlijke sport waar je je lekker in kan uitleven met een 

leuk team! 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Life is like riding a bicycle, to keep your 

balance you must keep moving!  



  

 

Piet van der Feer Bokaal  
Robert van Roeden 26 
Age de Jong  17 

Anno Huisman  13 

Pieter Poepjes  10 

René van Kalsbeek 8 

Arnold Oosterbaan 7 

Arnold Hobma   6  

Iwan Huitema  6 

August Faber  6 

Hotse Dekker  5 

Ate Bergsma  5 

Sietse v/d Brink 4 

Aalzen Bergsma 3 

Siete Veenstra  3 

Johannes Nijdam 2 

Ringo Crone  2 

René Spinder   2 

Tsjerk Akkerman  2 

Johannes v/d Wal  2 

Wietse Huisman  1 

Bouke Paul Kleefstra  1 

Dennis Faber   1 

Tim Tjoelker   1 

Stefan Oosterbaan  1 

Jan Hendrik v/d Wal   1 

Patrick Antonissen`  1 

Robin Faber   1 

Peter Krako   1 

Martin Meester   1 

Rik van Santen   1 

Ronald van Warmerdam 1 

 

Jeugdverslagen 
Udiros JO11-2G-Oldeboorn JO11-1 

Voor Oldeboorn en Udiros is dit een belangrijke wedstrijd. Oldeboorn staat 

1e en Udiros 2e. Het verschil is 1 punt. Joris is er niet bij. Dus gaat 

Sebastiaan op keep. Na een tijdje komt Udiros met 1-0 voor. Er zijn nog 

geen echte kansen voor Oldeboorn geweest. Vlak na de goal volgt ook de 2-

0. Er is een corner voor Udiros en die waait zo in het goal. Want er stond 

niemand bij de paal. Jammer. Nog voor rust maakt Udiros maarliefst 3-0. 

Sebastiaan keept wel goed. In de tweede helft heeft Oldeboorn de wind 

mee. Zo kunnen ze wel wat goaltjes maken. Met corners gaat iedereen mee 

naar voren. Sebastiaan is dan de keeper en verdediger tegelijk. Soms moest 

Sebastiaan dan ver uitkomen uit zijn goal. Hij pakte steeds weer de bal. Zo 

kwam ook de 3-1. Sebastiaan schoot de bal naar Jesse en die schoot op 

doel. De keeper pakte de bal de eerste keer. Hij liet hem later los en Aniek 

schoot de bal erin. Nog twee te gaan. Later leek het uitkomen van 

Sebastiaan fout te gaan maar Sjoerd pakte de bal af en zo werd het niet 4-1 

maar stond het nog 3-1. Later maakte ook Jesse een goal. 3-2!. Gian gaf de 

voorzet. Maar helaas bleef het 3-2. Nu staat Oldeboorn niet meer 1e maar 

Udiros. Groetjes Sebastiaan Witteveeen  

 

 



  

Oldeboorn JO 11-1 tegen Tijnje JO 11-1 
We moesten op zaterdag 15 april tegen  Tijnje voetballen. 

Sebastiaan heeft in de eerste minuut gescoord maar het bleef heel lang 1-0. 

Het was wel spannend  want ze hadden ook  heel veel kansen maar Joris 

heeft heel goed gekeept. 

Daarna maakte Sjoerd er 2-0 van. 

In de tweede helft maakte Mees weer een goal en stond het  3-0. 

Toen heeft Tijnje gescoord,  3-1. 

Daarna heeft Sebastiaan weer gescoord ,4-1. 

Ik heb de 5-1 gescoord. 

Jesse  heeft er 6-1 van gemaakt 

Toen heeft Tijnje weer gescoord, 6-2 

De laatste goal was van Jesse. 

We hebben 7-2 gewonnen en het was een erg leuke wedstrijd. 

Gemaakt door Aniek van Warmerdam   

 

Kantinedienst 
Zondag 30 april 

09.30-12.45 Ynga en Tessa  
12.45-17.00 Anet en Bea 

17.00-20.30 Jannie en Jan 
 

Zaterdag 6 mei 

08.15-10.00 Ouders van Sjoerd Sixma en Lyanne Huitema 

10.00-sluit Ouders van Syb de Jong en Yfke van Maren 
 

Zondag 7 mei 

09.00-12.15 Johannes Nijdam en Tsjerk Akkerman 

12.15-sluit Frans Goerres en Patrick Antonissen 
 

Zaterdag 13 mei 

08.15-10.00   Ouders van Aniek van Warmerdam en Rimer Wierda 

10.00-sluit Ouders van Storm Schotanus en Sem v/d Veen 
 

Zondag 14 mei 

09.00-12.15 Tom Proot en Max Antonissen 

12.15-sluit Martin Meester en Ronald Van Warmerdam 
 

Zaterdag 20 mei 

08.15-sluit Ouders van Hessel Jelsma en Dejan Kok  

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zondag 30 april 

Oldeboorn 1 – Akkrum 1     14.00 

Oldeboorn 2 – Nicator 4     10.30 

Emmeloord 5 – Oldeboorn 3     14.00 

Dinsdag 2 mei 

FVC JO 15-3 – Akkrum/Oldeboorn JO15-3   19.00 

Woensdag 3 mei 

Oldeboorn JO13-1 – Lemmer JO13-1    19.00 

Zaterdag 6 mei 

Warga/WWS JO17-1 Oldeboorn JO17-1   09.00 

Akkrum/Oldeboorn JO15-3 – Bolsward JO15-4   14.00 

Oldeboorn JO13-1 – SWZ Boso Sneek JO13-4   09.30 

Oldeboorn JO11-1 – Udiros JO11-2    09.00 

Oldeboorn JO11-2 – Joure JO11-10    10.00 

Jubbega JO9-3 – Oldeboorn JO9-1    10.00 

Heerenveen JO9-10 – Oldeboorn JO9-2    09.00 

Zondag 7 mei 

RKO 1 – Oldeboorn 1      14.00 

Amelandia 1 – Oldeboorn 2     11.00 

Oldeboorn 3 – Akkrum 4     10.00 

Woensdag 10 mei 

Heerenveen JO11-8 – Oldeboorn JO11-1   18.30 

Vrijdag 12 mei  35+ (Aldeboarn) 

Delfstrahuizen – Oldeboorn     19.30 

Oldeboorn – LSC 1890      20.00 

Vrijdag 12 mei  Vrouwen (Bolsward) 

Oldeboorn VR1  - Bolsward VR3    19.30 

MKV`29 VR3 – Oldeboorn VR1    20.00 

Oldeboorn VR1 – Harlingen VR3    20.30  

 

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 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


