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Promotie/Degradatie  
21 mei Oldeboorn – Nicator   14.00 

25 mei Nicator – Oldeboorn  14.30 

28 mei Mildam  verliezer Nicator/Oldeboorn 

5 juni return 

 

Eindstand 2016-2017 4
e
 klasse A K.N.V.B. 

01 Renado   26-64 77-27 

02 Akkrum   26-56 72-25 

03 Oldeboorn    26-47 70-49 

04 Dronrijp   26-47 42-31 

05 Read Swart   26-45 63-41 

06 Mildam   26-44 64-45 

07 Nieuwesch.    26-36 68-63 

08 Black Boys   26-33 49-68 

09 Oosterlittens   26-30 53-54 

10 Irnsum   26-30 52-56 

11 RKO   26-24 36-61 

12 Aengwirden   26-22 41-82 

13 VWC   26-20 31-64 

14 FFS    26-13 34-86 

 

Oldeboorn – PSV Poortugaal 

    Zaterdag 20 mei 14.00 
 

 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan  
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Piet`s overzicht 

Zullen we deze keer maar eens beginnen 

met het feliciteren van “de kampioenen”, of 

zij die een eervolle prestatie hebben 

geleverd? Misschien kan ik daar dit 

overzichtje dan wel mee vullen. Laten we 

dan maar beginnen met grootste prestatie 

binnen ons cluppie, nl. onze jonge spruiten 

van Oldeboorn JO19-1. Zij wisten enkele 

weken geleden de titel reeds binnen te slepen, maar hebben met de 

huldiging en verdere activiteiten even gewacht tot komende zaterdag. De 

geruchten gaan dat zij zaterdag a.s. om 8.30 u. met een helikopter gaan 

landen op de middenstip en na de wedstrijd door “Boer Harms” in een 

“open limousine” 17 kilometer door het dorp zullen worden gereden…En 

terecht!! Wat onze jongste kroos kan, dat kunnen wij ook, moeten onze 

jongens van Oldeboorn 35+ hebben gedacht. Volledig ongeslagen werd 

afgelopen vrijdag ook door deze “Oldies” het kampioenschap 

binnengesleept. Ook zij zouden in eerste instantie met een helikopter 

worden binnengevlogen, maar door het “overgewicht” van dit team bleek er 

een “Chinook” helikopter nodig te zijn, en deze was helaas niet beschikbaar 

als gevolg van de nodige brandhaarden all over the world….Zij zijn 

inmiddels met een onderzeeër door de Boarn gevaren afgelopen 

vrijdagnacht. Helaas is dit niemand verder opgevallen. Ja, en dan 

Oldeboorn VR1, oftewel ons ladiesteam. Zij wisten helaas geen wedstrijd 

in winst om te zetten, dus wat doe je dan? Dan voer je gewoon “De 

Latjetrap Bokaal” in. Deze enorme bokaal wisten onze dames dus wel mooi 

even binnen te slepen. De bokaal blijkt inmiddels in de kantine van ons 

cluppie in de eregalerij te staan!! Dan moet er uiteraard toch ook nog even 

een felicitatie naar onze jongens van het vlaggenschip. Zij wisten afgelopen 

zondag hun laatste competitiewedstrijd thuis tegen Oosterlittens met 3-0 te 

winnen en zo toch zeer verrassend nacompetitiewedstrijden om promotie 

naar de 3
e
 Klasse KNVB af te dwingen. Komende zondag wacht daarin 

thuis Nicator als tegenstander (aanvang 14.00 u.) en komende donderdag 25 

mei (Hemelvaartsdag) in Leeuwarden om 14.30 u. de return. Vooraf dus 

weer even controleren of de trainer van Nicator ook weer “stoute plannen” 

heeft. De winnaar van deze tweestrijd promoveert naar de 3
e
 Klasse. De 

verliezer krijgt een herkansing tegen…….Mildam (alweer…) en wel op 28 

mei en 5 juni. Komende zondag eerst maar ’s even afwachten “hoe de 

hazen lopen”…Dan wil ik de Ds. Niewoldstrjitte (althans enkele bewoners) 

ook feliciteren met een hartverscheurende seizoensafsluiter in Rotjeknor 

(waarom moest dat 18 jaar duren?) en uiteraard ook een (voorlopige) 



  

felicitatie voor de “Cambuurbewoners” aldaar…Jullie hebben nog (even) 

niks, maar wie weet zit er nog wat in het Leeuwarder Vat (’69)…En dan 

hebben we hier misschien ook nog (een paar) Heerenveen supporters, maar 

nu weet ik eigenlijk niet of ik daar wel een felicitatie op los kan 

laten….Wat een bizar slechte 2
e
 seizoenshelft, en volgens mij dan ook een 

kansloze missie tegen Utrecht de komende wedstrijden. Alle “020” 

liefhebbers/fans hebben toch wel een felicitatie verdient, want hoe vaak 

komt het nog voor dat we een Nederlandse club in finale tegenkomen van 

een Europees toernooi. Woensdag 24 mei a.s. in Stockholm tegen The 

Mancunians, en geloof mij…Ajax is niet kansloos…Zou het gevoerde 

beleid nu z’n (tijdelijke) vruchten afwerpen? Dan vraag ik me eigenlijk af 

of de KNVB ook een felicitatie verdient…Ja toch wel. Uit welingelichte 

bronnen heb ik nl. vernomen dat de persconferentie van afgelopen dinsdag 

(9 mei) is genomineerd voor een Televizier Ring, en wel in de categorie 

“NEDERLANDSE COMEDY”...Onwaarschijnlijk hoe een “grote” Bond 

zich zo in het hemd kan laten zetten!!! Je hebt “droge” worsten, 

knakworsten, leverworsten, vierkante worsten, en je 

hebt…..”Hansworsten”….Dickie en Rudie veel succes de komende 

wedstrijden. Waar is overigens de PIM gebleven??? Dan wil ik het 

felicitatie “gedoe” afsluiten met mijn oprechte waardering uit te spreken 

voor het verfijnde “achteruitrijden” van Buurman Peke. Achtentwintig jaar 

na de val van de Berlijnse Muur wist hij eindelijk ook zijn eigen muur te 

laten vallen. Een prestatie van formaat!! Zo, hopelijk niemand vergeten. 

Dan kunnen we nu overgaan tot het serieuzere werk. Oldeboorn 1 daar 

hebben we het al even over gehad. Op “Koninginnedag” wisten ze Akkrum 

de laatste titelaspiraties te ontnemen door ze hier op 3-3 te houden. Bij 

RKO werd vervolgens met 1-2 gewonnen, en afgelopen zondag moest ook 

Oosterlittens er dus aan geloven met 3-0. Gevolg dus: Nacompetitie! Succes 

jongens. Oldeboorn 2 kan helaas niet in de voetsporen van Oldeboorn 1 

treden voor wat betreft het succes en de stand op de ranglijst. Integendeel 

zelfs. Zij moeten zelfs nog vrezen voor degradatie. Dit kunnen ze echter 

voorkomen door zondag a.s. de laatste thuiswedstrijd tegen Geel Wit met 

winst af te sluiten. Dan laten ze in ieder geval FVC 5 onder zich. De laatste 

wedstrijden lieten het volgende resultaat zien: Nicator 4 (2-6 nederlaag), 

Amelandia 1 (6-4 nederlaag) en FVC 4 (7-1 nederlaag). Al met al niet erg 

positief. Oldeboorn 3 wist verrassend de nummer 2, Akkrum 4, het 

nakijken te geven. Met maar liefst 6-1 waren onze (jonge) jongens te sterk. 

Dan is het ook logisch dat ze een week later moeten “bijkomen”, en er 

zodoende (weer) niet voldoende spelers zijn….Zondag maar trachten om 

nog even naar Grou te gaan voor de laatste wedstrijd, en dan in de rust… 

Oldeboorn 35+ wist op de valreep nog even een paar tikkies uit te delen. 

Delfstrahuizen (7-0) en LSC (3-1) werden en passant nog even verslagen en 



  

het kampioenschap kon worden gevierd. Einde seizoen, en nu ook maar 

goed uitrusten. Oldeboorn VR1 wisten helaas de laatste 3 wedstrijden ook 

niet in winst om te zetten. Tegen Bolsward werd met 0-4 verloren en MKV 

en Harlingen waren beide met 2-0 te sterk. Overigens is er waarschijnlijk 

wel een toekomst hier voor het damesvoetbal, gezien het aantal speelsters 

wat op de “Latje Trap” foto stond!!! Op naar volgend seizoen ladies!! 

Oldeboorn JO17 zakt ook langzaam weg op de ranglijst. Hier en daar wat 

“pijntjes” en dan duurt het seizoen soms net wat te lang. In een tweestrijd 

met Warga/WWS moest men beide keren hun meerdere erkennen in deze 

combinatie (6-1 en 2-3). Zaterdag sluiten ze de competitie in Akkrum af, en 

bij winst zit een 3
e
 plek er nog in. Akkrum/Oldeboorn JO15-3 speelt 

kennelijk niet vaak meer, aangezien ik niet veel uitslagen tegenkom. Geen 

succes deze combinatie? Alleen een 0-1 nederlaag op 6 mei j.l. tegen 

Bolsward valt er te noteren. Op het programma staat voor zaterdag a.s. de 

thuiswedstrijd tegen FVC. Oldeboorn JO13-1 is “uitgepoept” dit seizoen. 

Het karwei zit er op. Acht puntjes uit tien wedstrijden. Ietwat magertjes, 

maar de nederlagen vielen niet altijd hoog uit, dus is er nog hoop voor de 

toekomst. Tegen SWZ Boso Sneek werd het 3-4 , tegen Lemmer 3-1 en 

tegen LSC slechts 2-1. Oldeboorn JO11-1 verloor van koploper Udiros 

met slechts 0-2 en afgelopen zaterdag was er de winst op Heerenveen (3-1). 

Na eerder met 2-2 te hebben gelijk gespeeld tegen dezelfde tegenstander. 

Een 3
e
 plekje lijkt bijna zeker, maar ook een 2

e
 plekje zit er nog in. Dan in 

ieder geval komende zaterdag in Grou ff winnen. Oldeboorn JO11-2 

draagt helaas de rode lantaarn, maar hopelijk kunnen ze die nog overdragen 

aan Gorredijk, dan moeten ze zaterdag in ieder geval winnen van Jubbega. 

De afgelopen wedstrijden werden helaas verloren tegen Joure (1-4) en 

DWP (5-13). Oldeboorn JO9-1 loopt al weken met de kampioensschaal 

door het dorp. Ondertussen werden Jubbega (2-4) en Blue Boys (3-9) ook 

nog ff opzij gezet. Zij gaan zaterdag in een volle kolkende Kuip de 

slotwedstrijd thuis spelen tegen Akkrum. Hoe mooi kan je het krijgen!!! Na 

afloop muziek van “Anker en Anker” met o.a. hun grote hit “Daar komt 

weer een Boarnster aan”. Veel plezier alvast!! Oldeboorn JO9-2 staat 

keurig in de middenmoot en er zit misschien zelfs nog wel een top-3 

notering in. Dan moeten ze zaterdag thuis wel winnen van ONS Boso 

Sneek, en dat moet volgens mij wel kunnen. Dan is het na afloop dubbel 

feest!!! Laat de patatekes maar aanrukken!!! Helaas wisten ze de laatste 2 

wedstrijden niet te winnen tegen resp. Heerenveen (4-2) en Scharnegoutum 

(5-0). Een extra motivatie dus om er zaterdag alles uit te halen!! Allemaal 

maar weer veel voetbalplezier, en bedenk wel; “It’s always the goals that 

are counting”, aldus een voormalig bondscoach en huidig 

“adviseur/praatpaal” voor de KNVB.  



  

Uit onze clubbladen (27) 
Zwart Witte wetenswaardigheden: 

Denkt U even aan de wedstrijd van woensdagavond a.s. in Leeuwarden. Bij 

genoegzame deelname rijdt er een bus. 

 De Olympische kalender die bij H. Piersma zijn besteld zijn 

gearriveerd. Haalt U ze even met f 1.00 in de hand. 

 De Zwart Witten van de buitenleden junioren liggen bij R. Mulder. 

Haal ze af, anders houdt dit op. 

 De contributie van de buitenleden moet weer hoognodig worden 

vereffend. Komt U even langs? 

 De contributie voor spelers alsmede van niet spelende leden wordt 

binnenkort weer opgehaald. Laat de bode niet twee keer lopen.  

 Een artikel over de strafvoering die momenteel in de bonden wordt 

toegepast, komt in het volgende nummer. 

 Het derde elftal moet zondag een wit shirt meenemen, daar F.F.S. 

ook in het zwart speelt. 

(overgenomen uit clubblad 11 – 5
e
 jaargang – 9 december 1964) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Bij een inworp gaat een speler van partij B vlak voor de ingooiende speler 

van partij A staan. Hij springt omhoog op het moment dat de inworp correct 

wordt genomen en de bal bij een medespeler van partij A terecht komt. Wat 

moet de scheidsrechter beslissen? 

A. Hij laat doorgaan. 

B. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en laat het spel 

hervatten met een indirecte vrije schop. 

C. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en laat de inworp 

overnemen. 

D. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en hervat het spel 

met een scheidsrechtersbal. 

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

Wedstrijdverslagen 
Effectief Oldeboorn pakt punt tegen Akkrum 

Op zondag 30 april stond de derby tussen Oldeboorn en Akkrum op het 

programma. Twee weken terug pakte Akkrum de koppositie door het 

rechtstreekse duel met Renado met 1-0 te winnen. Verleden week 

verspeelde Akkrum de koppositie door met 2-2 gelijk te spelen tegen 

Irnsum. Oldeboorn won de laatste twee wedstrijden en heeft nog een kleine 

kans op promotiewedstrijden. Voor beide ploegen was het dus belangrijk 



  

om vandaag te winnen. Bij Oldeboorn keerde Wietse terug in de basis, dit 

ging ten kosten van Ringo. Opstelling: Dennis - Henk, Wietse, Johannes W, 

Tom - Johannes N, Bouke Paul, Hotse, Max - Anno en Robert. Wissels: 

Ringo, Ate en Tim. Vanaf de eerste minuut nam de scheids de touwtjes in 

handen, hij dulde geen commentaar op de beslissingen, dit kwam de 

wedstrijd zeker ten goede. Na een aftastende beginfase was het Oldeboorn 

wat al snel op 1-0 kwam. Geklungel achterin bij Akkrum van Germ Postma 

werd direct afgestraft. Anno snoepte Germ de bal af en zette Robert alleen 

voor Michel Geertsma. Dit buitenkansje moet je Robert niet geven, en hij 

schoof de bal in de lange hoek binnen. Na dit doelpunt nam Akkrum het 

heft in handen, en werd Oldeboorn achteruit gedrukt. Met name over de 

rechterkant van Akkrum werden ze gevaarlijk via Jouke Jan Schaap en 

Hielke Fokkinga. Op snelheid waren beide spelers niet te houden voor de 

Boarnsters. Na een 20 minuten spelen krijgt Aloys Bosma een vrije 

schietkans. Zijn schot verdwijnt via de buitenkant van de paal naast de goal. 

In de 25e minuut komt Akkrum langzij. Een voorzet van Fokkinga blijft 

wat hangen door de wind, en wordt door Henk verkeerd ingeschat. 

Johannes de Vries onderschept de bal en legt hem terug op de vrijstaande 

Schaap. Beheerst schiet hij de bal langs Dennis. In de fase daarna ontstaan 

nog een paar hachelijke momenten voor de Boarnster goal. Maar een 

tegentreffer wordt voorkomen. Het is uiteindelijk Oldeboorn die met een 2-

1 voorsprong de rust op zoekt. Een lange bal over de Akkrummer defensie 

wordt goed door Anno binnen gehouden. Hij weet de bal bij Johannes 

Nijdam te krijgen, deze draait zich knap vrij. En met een verrassend schot 

in de verre hoek geeft hij Geertsma voor de tweede keer het na kijken deze 

middag. In de tweede helft wordt een stormend Akkrum verwacht. En al 

binnen twee minuten na rust ligt de gelijkmaker tegen de touwen. Een 

makkelijk gegeven vrije trap op de rand van de zestien, wordt in eerste 

instantie prima gekeerd door Dennis. Uit de rebound valt de bal uiteindelijk 

voor de voeten van Fokkinga, die de bal hoog in het dak van de goal schiet. 

Wederom geen kans voor Dennis. Akkrum blijft daarna zoeken naar de 

voorsprong, en met een aantal corners wordt het Oldeboorn lastig gemaakt. 

Uit een afgeslagen corner krijgt Johannes de Vries een prima schietkans, 

maar is het Bouke Paul die zich er voor gooit en het schot blokt. Oldeboorn 

moet het de tweede helft hebben van spaarzame counters. Na 70 minuten is 

het opnieuw Postma die bal verspeeld en Robert lijkt vrije doorgang naar de 

goal te krijgen. Maar hij wordt door diezelfde Postma met een overtreding 

tegen de grond gewerkt. Gele kaart en een vrije trap voor Oldeboorn op 

twintig meter van de goal. Anno krult de bal prima over de muur, maar de 

bal is een prooi voor Geertsma. Uit de doeltrap van Geertsma ontstaat de 2-

3 voor Akkrum. Gedragen door de wind valt de bal over de verdediging. De 

snelle Schaap houd de bal binnen. Hij krijgt uiteindelijk te veel ruimte om 



  

een voorzet te geven op Aloys Bosma die volledig vrij staat op de rand van 

de zestien. Met een bekeken rollertje in de lange hoek, laat hij Dennis deze 

middag voor de derde keer kansloos. Met deze voorsprong leek Oldeboorn 

een nederlaag op te lopen. Vlak na de 2-3, kopte Johannes W een lange bal 

niet goed terug op Dennis. Gelukkig wist hij de bal net voor de spits van 

Akkrum weg te slaan. Johannes Nijdam liet zich een kwartier voor tijd 

vervangen door Ringo. Oldeboorn creëerde weinig en had uiteindelijk weer 

de hulp van Postma nodig om langzij te komen. Wederom geklungel bij 

hem, en deze keer was het Bouke Paul die hem de bal ontfutselde en via een 

kluts alleen voor Geertsma verscheen. Met een harde schuiver liet hij 

Geertsma kansloos, en de 3-3 was een feit. Aan deze stand hadden beide 

ploegen niks. Maar in de resterende tien minuten waren beide ploegen niet 

bij machte om de overwinning nog te forceren. Schaap schoot een bal nog 

net voorlangs. En aan de andere kant wist Robert de bal niet goed voor de 

goal te krijgen bij de vrijstaande Hotse. En zo floot de prima scheidsrechter 

na 92 minuten voor het laatst. En zo was Oldeboorn deze middag uiterst 

effectief, ze mochten blij zijn met een punt aangezien Akkrum deze middag 

het betere van het spel had. Oldeboorn zag de concurrentie wel winnen, en 

staat nu vijf punten achter op de derde plek met nog 2 wedstrijden te gaan. 

Akkrum zag Renado winnen, en zo de achterstand vergroot worden tot drie 

punten. Het doelsaldo van Akkrum is wel beter, maar zij zijn dus 

afhankelijk van de resultaten die Renado neer zet. 

 

Oldeboorn in 2e helft langs stug RKO 
Op zondag 7 mei stond voor Oldeboorn de laatste uitwedstrijd van dit 

seizoen op het programma. Op sportpark De Treffer in Rutten was RKO de 

tegenstander. In de thuiswedstrijd had Oldeboorn het de eerste helft lastig, 

maar liep in de tweede helft uit na een ruime 5-0 overwinning. RKO vecht 

nog om uit de nacompetitie van degradatie wedstrijden te blijven. 

Oldeboorn begon met dezelfde 11 spelers als in de derby tegen Akkrum. 

Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes W, Tom – Johannes N, Bouke 

Paul, Hotse, Max – Anno en Robert. Wissels: Ringo, Iwan en Tsjerk. Onder 

een lekker zonnetje werd er om 14.00 afgetrapt. Beide ploegen hanteerden 

vanmiddag vaak de lange bal om de aanval in stelling te brengen. Door dat 

RKO in de eerste helft feller was dan Oldeboorn had de ploeg het erg lastig. 

Vooral de duels om de tweede bal waren meestal voor RKO. Daardoor 

kwam de achterhoede vaak onder druk te staan. Nadat RKO al een paar 

keer over het doel van Dennis had geschoten, was het na 20 minuten wel 

raak. Uit een afgeslagen corner werd de bal van 25 meter op de slof 

genomen. Dennis stond aan de grond genageld, en zag de bal buiten zijn 

bereik de goal in vliegen. Op dat moment een juiste verhouding van het 



  

spelbeeld. Na de tegen goal begon Oldeboorn beter in de wedstrijd te 

komen. Via Robert werd de ploeg een aantal keren dreigend, maar de 

finesse ontbrak nog in de eindpass. Uit een scherpe vrije trap van Tom 

kreeg Anno net zijn hoofd niet tegen de bal. Toch had Oldeboorn vijf 

minuten voor rust langzij moeten komen. Uit een goede aanval over de 

linkerflank zette Robert de bal laag voor en het leek voor Bouke Paul een 

koud kunstje om de gelijkmaker binnen te tikken, maar laatst genoemde liet 

de bal door de benen glippen en hapte zand in de doelmond van RKO. En 

zo ging de ploeg met een 1-0 achterstand rusten. In de rust werd gehamerd 

om vooral de duels om de tweede bal te winnen en daarmee het heft in 

handen te nemen. Dit laatste ging in de tweede helft een stuk beter. Wel 

moest de verdediging alert zijn op de snelle aanvallers van RKO. Dennis 

hield zijn ploeg met een redding in de wedstrijd, een schietkans ging via 

zijn benen net langs de goede kant van de paal voor Oldeboorn. Daarna 

drong Oldeboorn meer aan, maar de verdediging van RKO kreeg er vaak 

nog net een been tussen. Uiteindelijk was het Robert die Oldeboorn bij de 

hand nam. Na een prima assist van Anno liet hij met een prachtige 

beweging de verdediging kansloos om daarna ook nog de keeper op het 

verkeerde been te zetten om zo simpel de gelijkmaker op het bord te zetten. 

Daarna ontstond er een open duel, beide ploegen hadden niks aan een 

gelijkspel en het spel golfde heen en weer. Op een aantal rommelige 

situaties aan beide na waren er weinig grote kansen. 20 minuten voor tijd 

werd Bouke Paul vervangen door Ringo. Vlak daarna kwam Oldeboorn uit 

het niets bijna op 1-2. Henk kreeg de bal op dertig meter van de goal, en 

besloot maar eens te schieten. Via de vingertoppen van de doelman belande 

deze bal op de lat. Pech voor Oldeboorn, een paar minuten later had de bal 

er zo maar aan de andere kant in kunnen liggen. Max veroverde vlak voor 

de eigen zestien de bal prima terug maar gaf toen een terugspeelbal die de 

spits alleen voor Dennis zette. Door snel uit te komen wist Dennis in eerste 

instantie de bal te redden. De rebound lag voor het intikken, maar licht 

onder druk gezet schoot de spits de bal hopeloos over de goal. Uiteindelijk 

was het Robert die er voor zorgde dat er drie punten mee gingen naar 

Oldeboorn. Hij speelde zich zelf prima vrij buiten de zestien. En bijna uit 

stand krulde hij de bal langs alles en iedereen in de verre hoek. Daarna ging 

RKO alles of niks spelen. Op een paar kluts situaties in de zestien na, bleef 

de ploeg overeind. In de omschakeling had de ploeg nog uit kunnen lopen 

als er iets zorgvuldiger met de bal was omgesprongen. Na ruim 90 minuten 

floot de scheids voor het eindsignaal en kon Oldeboorn weer drie punten bij 

schrijven, waardoor de ploeg nu al één punt meer heeft dan afgelopen 

seizoen, namelijk 44. Doordat zowel Read Swart als Dronrijp vandaag niet 

verder dan 0-0 kwamen, heeft de ploeg van Piet de Winter nog steeds een 

kleine kans op de derde plaats. De ploeg moet dan zelf thuis winnen van 



  

Oosterlittens, en dan moet Dronrijp verliezen van kampioen Renado en 

moet Read Swart thuis punten laten liggen tegen Nieuweschoot. Zo staat er 

volgende week zondag nog zeker wat op het spel, en beloofd het net als in 

de eredivisie nog een spannende laatste competitieronde te worden. 

 

Oldeboorn lachende derde na nederlagen van 

 Dronrijp en Read Swart 
Op zondag 14 mei stond voor Oldeboorn de laatste wedstrijd van dit 

seizoen op het programma. Tegenstander deze middag was het al 

uitgespeelde Oosterlittens. Oldeboorn maakte nog een kleine kans op 

promotie wedstrijden, maar dan moest de uitslagen bij twee andere 

wedstrijden wel positief uitpakken. Oldeboorn begon deze middag in 

dezelfde samenstelling als tegen RKO. Opstelling: Dennis - Henk, Wietse, 

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

Wissels: Tim, Ringo en Iwan. 

In een gezapige beginfase bleek al snel dat Oldeboorn niet een hele lastige 

middag te wachten stond. Oosterlittens speelde ongeïnspireerd en 

grossierde in balverlies. Oldeboorn zelf was ook slordig en had moeite om 

de spitsen in stelling te krijgen. Toch kwam de 1-0 halverwege de eerste 

helft uit de luchtvallen. Een lange crosspass van Johannes W, kwam via 

Bouke Paul en Anno bij Robert voor de voeten. Laatstgenoemde dacht niet 

na, en volleerde vanaf ruim 20 meter de bal hard en hoog langs de keeper. 

Daarmee tekende de spits alweer voor zijn 30e doelpunt dit seizoen. Na 

deze treffer was het geloof bij de gasten helemaal weg, toen ook nog hun 

gevaarlijkste aanvaller met een enkelblessure de strijd moest staken, kwam 

de achterhoede deze middag niet meer in de problemen, en beleefde Dennis 

misschien wel de rustigste middag van dit seizoen. De 1-0 stand bleef tot de 

rust staan. In de tweede helft kwam Ringo in het veld voor Hotse, die deze 

middag totaal niet in de wedstrijd zat. De tweede helft ging op dezelfde 

voet verder. Oldeboorn controleerde en probeerde met uitvallen de score uit 

te bouwen. Tom moest zich al vroeg in de 2e helft laten vervangen door 

Tim. Na een klein kwartier in de 2e helft was de 2-0 een feit. Johannes W, 

legde een bal achter de verdediging van Oosterlittens, na enig aansporen 

ging Robert er nog achteraan en wist de laatste man de bal te ontfutselen 

om daarna simpel de bal langs de keeper in de korte hoek te schuiven. 

Daarna regende het kansen voor de thuisploeg. Een paar minuten later 

stuurde Johannes N. met een prima pass Robert weg. De spits leek de 3e 

vrij binnen te schuiven, maar legde bal breed op de meegelopen Anno. 

Deze zag de keeper met een prachtige redding de bal corner tikken. Daarna 

verdwenen twee kansen van Robert nog net naast en over de goal. Een 

kwartier voor tijd kreeg Oldeboorn een strafschop. Rechtsback Henk kreeg 



  

de kans de penalty te nemen, maar bedankte voor de eer, waarna Robert zelf 

achter de bal ging staan. De concentratie was wel weg bij hem, en de keeper 

wist zijn inzet te keren. Zo onttrok de keeper van Oosterlittens zich als 

enige aan de malaise. Hij moest nog wel een keer de bal uit het net halen. 

Max veroverde een bal op het middenveld, en na een mooie combinatie met 

Anno had hij vrij door gang naar de keeper. Heel rustig schoof hij de bal 

onder de keeper door tegen de touwen. Daarmee maakte hij zijn eerste goal 

sinds hele lange tijd. In de uiterste slotfase mocht Iwan nog in het veld 

komen, voor de aan het einde van dit seizoen stoppende Johannes N. 

Daarmee kreeg de ploeg het idee, dat de standen op de andere velden niet 

positief waren, en dit als een soort afscheidswissel werd gezien. Toen de 

uitstekende scheids na 92 minuten voor het einde floot bleek dat de 

tussenstanden wel in het voordeel van de Boarnsters was. Kampioen 

Renado deed zijn plicht en won met 0-2 bij Dronrijp. Door dat Read Swart 

thuis de derby tegen Nieuweschoot met 3-4 verloor, was Oldeboorn de 

lachende derde. De ploeg passeerde zowel Read Swart als Dronrijp op de 

ranglijst. En door dat de ploeg als 3e eindigde kreeg de ploeg de periode 

van kampioen Renado. De mannen van Piet de Winter krijgen nu twee 

kansen om promotie naar de 3e klasse af te dwingen. Eerst mag de ploeg 

het in een dubbele confrontatie opnemen tegen de nummer 11 van de 3e 

klasse A. Dit is vv Nicator uit Leeuwarden. Komende zondag speelt 

Oldeboorn thuis om 14.00 en op Hemelvaartsdag staat de uitwedstrijd om 

14.30 in Leeuwarden op het programma. De winnaar handhaaft zich of 

promoveert. De verliezer krijgt nog een kans. De tegenstander in die 

dubbele ontmoeting zal Mildam zijn. Deze staan gepland op zondag 28 mei 

en maandag 5 juni. Zo krijgen de Boarnsters voor het tweede jaar op rij te 

maken met een toetje. Wij hopen een ieder dan ook komende zondag te 

begroeten op het sportpark in Oldeboorn. Verder wensen we kampioen 

Renado al vast veel succes in de 3e klasse.    

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is C: De overtreding wordt al gemaakt voordat het 

spel is hervat. Genoemde speler die te dicht bij staat en omhoog springt, 

dient een gele kaart te worden getoond. De spelhervatting blijft echter 

dezelfde, dus een inworp voor partij A. 

 

Kantinedienst 
Zaterdag 20 mei 

08.15-sluit Ouders van Hessel Jelsma en Dejan Kok  

 



  

Piet van der Feer Bokaal 
Robert van Roeden  31 

Age de Jong   17 

Anno Huisman   13 

Pieter Poepjes   11 

Arnold Oosterbaan   9 

René van Kalsbeek   8 

Ate Bergsma    7 

Iwan Huitema    7 

Arnold Hobma     6  

August Faber    6 

Hotse Dekker    5 

Aalzen Bergsma   4 

Sietse v/d Brink   4 

Johannes Nijdam   3 

Tsjerk Akkerman   3 

Siete Veenstra    3 

Bouke Paul Kleefstra   2 

Ringo Crone    2 

René Spinder    2 

Douwe Hein Akkerman  2 

Martin Meester    2 

Johannes v/d Wal   2 

Max Antonissen   1 

Wietse Huisman   1 

Dennis Faber    1 

Tim Tjoelker    1 

Stefan Oosterbaan   1 

Ids de Roos    1 

Jan Hendrik v/d Wal    1 

Patrick Antonissen   1 

Gerben Bouma    1 

Robin Faber    1 

Peter Krako    1 

Rik van Santen    1 

   Ronald van Warmerdam 1 

 



   



  

Interfjoetje 
Naam: Linda Dijkstra 

Geboren: Hoogvliet (Rotterdam) op 25 augustus ‘82 

Speelt in: Damesteam  

Roken/alcohol: Tsja...met mate(n) 

Kan sex voor de wedstrijd: Tuurlijk, zou niet weten waarom niet 

Beste boek: Alles van Karin Slaughter 

Beste film: Reservior Dogs 

Beste acteur en/of actrice: Jake Gyllenhaal 

Lievelingskost: Witlof met kaas en ham 

Hobby,s: Muziek en avondjes uit 

Mooiste man en/of vrouw: een mengelmoes van Ryan Gosling en Jake 

Gyllenhaal zou perfect zijn! 
Favoriete club: Feyenoord 

Favoriete speler: oud speler Dennis Bergkamp 

Beste trainer: August Faber natuurlijk!  
Slechtste trainer: geen idee 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Feyenoord 

Favoriete televisieprogramma: Wie is de mol 

Favoriete televisie presentator: Tim Hofman 

Kwal van de televisie: Peter R. De Vries 

Favoriete muziek: Nirvana op nr 1 en nog heel veel meer! 

Favoriete andere sport: Tennis 

Hoogtepunt: das privé , maar uiteraard de geboorte van onze 3 kinderen 

Dieptepunt: Tsja...die horen er ook bij 

Beste krant/tijdschrift: de Tuorkemjitter  

Een hekel aan: Doordrammers en betweters! 

Bewondering voor: Mensen die doorzetten om hun dromen te 

verwezenlijken 
Kwal van de voetballerij:Johan Derksen 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: George Clooney, even een lekker 

espresso nuttigen. What else? 
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Doordrammers en betweters 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Geen idee 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: binnen een jaar 2 

damesteams creëren 
Voetbal is: een leuke teamsport en uiteraard gezellig 

Wat je verder altijd al kwijt wou :Don’t worry, be happy! 

 



  

Jeugdverslagen 
Warga/WWS JO17 – Oldeboorn JO17 zaterdag 6 mei 

Een vroegertje op zaterdag 6 mei. Na een zware Bevrijdingsdag voor 

sommige spelers stonden we om 9 uur in Wirdum klaar voor de aftrap. We 

hadden 13 spelers. Leon was er niet (studie), Ids T. (rug) en Daan (de hik). 

We kwamen met 0-1 voor door een prachtig doelpunt van Jurrit. Helaas 

scoorde Warga/WWS voor de rust ook nog. Na de rust konden we het niet 

meer bijbenen en hebben we met 6-1 verloren. Zaterdag a.s. thuis maar 

revanche nemen. De aanvoerder. 

 

Oldeboorn JO17 – Irnsum/GAVC JO17 1-3 
Op zaterdag 15 april moesten we thuis tegen de koploper en kampioen 

Irnsum/GAVC. We hebben goed partij gegeven, maar helaas wel met 1-3 

verloren. We speelden beter dan vorige week in Joure, dus dat was een 

opsteker. Het doelpunt werd gemaakt door Iwan de Verschrikkelijke uit een 

penalty. Johannes Watzema floot een prima wedstrijd. 

Nou dag maar weer en de groeten van de slingerback. 

 

Joure JO17 – Oldeboorn JO17 8 april 
Op naar Joure om de punten te pakken. Dat dachten we wel even. We 

stonden met de rust dan ook met 1-4 voor door doelpunten van Idske T. 

Gerben B. (2) en Rikkie. Wat er toen na de rust gebeurde ben ik helemaal 

vergeten…We hebben met 6-5 verloren!!! Hoe was het mogelijk!!! Wel 

nog een prachtig doelpuntje van Idske T. Helaas wel stevig balen. En de 

zandbak lag er nog wel zo mooi bij in Joure… 

Groeten van de andere broer. 

 

Oldeboorn JO17 – GAVC JO17 5-2 
Op 17 april moesten we thuis tegen GAVC. Het werd de wedstrijd van 

Cedric. Een week niet getraind maar toch 3 keer scoren. Moet ie vaker 

doen! Erben en Gerben maakten ook een doelpunt. We kwamen nog met 0-

1 achter, maar geen paniek. Gelukkig weer gewonnen. Op naar de 

volgende. Groeten van een middenvelder 
 

Oldeboorn JO13-1d  -  VV Lemmer JO13-1d 
Woensdag  3 mei moesten we tegen VV Lemmer voetballen. We moesten 

om 18:30 uur in de box zijn en begonnen met de warming up. Ongeveer na 

20 minuten maakte Daniëlle de 1-0. Daarna maakte Kyran de 2-0. Na de 

rust maakte VV Lemmer de 2-1. Maar daarna maakte Jentje de 3-1. En dat 

is ook de eindstand geworden. Ik vond het  een leuke wedstrijd.  

Groetjes Ralf van Warmerdam  



  

Verslag wedstrijd V.V.Oldeboorn JO11-1  vs  Udiros JO11-2 
Zaterdag 6 mei 2017 

Mees heeft een  feestelijk uitje naar Texel  een gemis deze wedstrijd. 

3 jongens geknipt en geschoren Joris, Jesse en Sebastiaan, dat zal een snelle 

wedstrijd moeten geven. De wedstrijd gaat  goed van start en het team 

maakt er een spannende wedstrijd  van. Enkele toeschouwers komen later 

met eigen koffie hmmmm! Hoe is de stand?  Het zijn ronde cijfers geven de 

aanwezige toeschouwers aan. Die zichzelf als harde kern zien. Ze noemen 

zichzelf de F-side van Aldeboarn E1. Er wordt gevloten voor een hands bal 

van Jesse.  Vrije trap tegen. Joris houdt de bal keurig tegen, zoals het hoort. 

De tegenpartij rolt een spandoek uit. De toeschouwers van de F-side komen 

direct met een tegen spandoek ter grootte van een A4-tje. “ HUP BOARN” 

Er wordt stevig gestreden over en weer en het team houdt goed stand. 

Kansen over en weer maar er wordt niet gescoord.  

Coach “Simona” roept Anniek kan het niet alleen. 

Er is een groot veld tussen de verdedigers van Aldeboarn en de voorhoede, 

kilometervreter Gian loopt van de ene naar de andere kant en weer terug. 

Een break out van Aldeboarn leidt helaas niet tot resultaat, maar Joris  zegt 

“Zij voelen de druk” Scheidsrechter verzoekt de toeschouwers van de F-

side rustig te zijn, grrr.  Spreekkoren blijven uit.  

De eerste helft afgesloten met een keurige 0-0. 

De tweede helft. 

De tegenpartij Udiros heeft al gauw een hoekschop te pakken , gelukkig 

maar wordt er niet gescoord. Let wel de toeschouwer met eigen koffie komt 

opnieuw terug met koffie van huis, hmmmm! Wat is er toch met de koffie 

bij de club aan de hand…? Na 8 minuten is het 0-1. De energie ebt weg . 

Er wordt veel geduwd door de tegenpartij. Anniek krijgt een stevige duw en 

valt. Een vrije trap is “te” en blijft uit. Na 20 minuten is het 0-2. De moed 

zakt in de schoenen en de spirit is ver te zoeken, maar  Aldeboarn houdt 

stand en de nederlaag eindigt met deze 0-2. Waarbij dit een keurige 

wedstrijd was tegen de nummer 1, die met deze wedstrijd kampioen is 

geworden. Goed gedaan allen, groet Gian Andringa en zijn vader. 

 

Jubbega JO9-3 – Oldeboorn JO9-1    Zaterdag 06- 05-17 
De dag van de waarheid voor de F1, op naar Jubbega!  

Jubbega was de tegenstander.   

Zowel de spelers team Aldeboarn als Jubbega waren scherp 

Wie nu zou winnen zou kampioen worden, wat een spannende wedstrijd 

zeg! 

We kwamen op 0-1. daarna scoorde Jubbega uit corner 1-1.  

Wat waren de teams aan elkaar gewaagd 



  

Nu even  

De tweede helft 

Na amper los te zijn in de tweede helft werd het 1-2 voor ons,  

Ondertussen was de spanning flink opgelopen, ook bij de ouders 

Halverwege de tweede helft 1-3 voor Aldeboarn,  

Vlak daarna 2-3 voor Jubbega 

En net een minuut voor het einde van de tweede helft 2-4 voor Aldeboarn! 

Fokko heeft de gools gemaakt 

Gefeliciteerd jongens, wat hebben jullie het goed gedaan als team 

Nu zijn jullie kampioen, geweldig! Jorrit Hofstra 

 

Scharnegoutum JO9-4 – Oldeboorn JO9-2 
Het was een lange reis richting Scharnegoutum omdat de afrit richting 

Sneek afgesloten was. De onweer van de nacht ervoor was nog voelbaar 

toen we het veld opkwamen. Oldeboorn had de eerste helft helaas weinig 

puf en sommige spelers leken nog wat slaperig. Hierdoor vielen er de eerste 

helft gelijk twee doelpunten tegen tot frustratie van de fanatiekelingen. 

Helaas kon Oldeboorn de tweede helft niet genoeg weerstand bieden 

waardoor de wedstrijd eindigde in een teleurstellende 5-0. Hiermee staan 

beide ploegen op een gedeelde derde plaats. Groeten, Mirjam Stolk 
 

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 20 mei 

Akkrum JO17-2 – Oldeboorn JO17-1   14.30 

Akkrum/Oldeboorn JO15-3 – FVC JO15-3  11.00 

GAVC JO11-3 – Oldeboorn JO11-1   10.30 

Jubbega JO11-4 – Oldeboorn JO11-2   10.00 

Oldeboorn JO9-1 - Akkrum JO9-3   09.00 

Oldeboorn JO9-2 – ONS Boso Sneek  JO9-4  10.00 

Zondag 21 mei 

Oldeboorn 1 – Nicator 1    14.00 

Oldeboorn 2 – Geel Wit 3    10.30 

GAVC 3 – Oldeboorn 3     12.00 

Donderdag 25 mei 

Nicator 1 – Oldeboorn 1    14.30 

Zondag 28 mei 

Mildam – verliezer Nicator/Oldeboorn 

Maandag 5 juni  

Verliezer Nicator/Oldeboorn – Mildam 
 



  

Column 
Mooie column over de schuivende panelen (om er ook maar eens een oude 

metafoor bij te halen) in het amateurvoetbal. Ik ben het zeer eens met het 

noodzakelijk bewegen in deze discussie. Ik geef er graag een hopelijk 

prikkelende reactie op, prikkelend wat mij betreft in de richting van zowel 

de clubs om verder over de toekomst na te denken als wel prikkelend ook in 

de richting van onze KNVB-organisatie om verder mee te denken en te 

doen hoe nieuwe gedachten en initiatieven nog meer ondersteunend kunnen 

worden gefaciliteerd. De terugloop in het zondag-gebeuren is in ieder geval 

in West-II evident. Steeds minder teams op recreatief niveau en steeds meer 

clubs die met hun standaardteam de switch maken naar de zaterdag. Het 

lijkt vooral in West de laatste jaren een beetje elkaar achterna lopen in de 

veronderstelling mogelijk anders de boot te missen met de club, maar het 

gaat inderdaad om meer. Er is sprake van een forse uitholling en 

dientengevolge ook een verschraling van het aantal clubs en teams in ieders 

directe omgeving dat op zondag als tegenstander kan worden ontmoet. 

Gevolg: steeds minder afwisseling van seizoen tot seizoen in ‘wie’ je dan 

tegen kan komen, bij elkaar voegen van (voormalige) afdelingen cq 

districten over een veel groter gebied met dientengevolge steeds grotere 

afstanden en hogere reiskosten. Met uiteindelijk de ‘self fulfilling 

prophecy’ van het stapsgewijs vrijwel opheffen van de zondagtak. Moeten 

we die beweging laten gaan en dat uiteindelijke resultaat maar laten 

gebeuren, waarbij netto steeds meer voetballers afhaken in plaats van mee-

switchen? Of gaan we de ontwikkeling een gedurfder duwtje in de rug en 

goede richting geven door iets anders? Inderdaad, zoals je zelf stelt, in het 

op alle andere fronten intussen ontzuilde Nederland is in ons 

voetbalwereldje nog altijd sprake van een inmiddels volstrekt achterhaalde 

structuur. Een aparte verdeling van clubs in zaterdag en zondag, iets dat je 

in geen enkel ander modern denkend Europees voetballand, waar we ons 

toch graag aan willen spiegelen, nog tegenkomt. Het is voor sommigen 

misschien inderdaad nog vloeken in de kerk, maar laat wat mij betreft de 

discussie maar eens losbranden over het zo spoedig mogelijk in elkaar 

schuiven van de zaterdag- en zondagcompetitie. Eén piramide voor het 

prestatievoetbal, op het topniveau is daar al een begin mee gemaakt en 

waarom zouden we dat niet consequenter gaan doorvoeren. Bovendien, bij 

de jeugd is al decennia sprake van een totale mix van zaterdag- en 

zondagclubs, dus jong geleerd ouder gedaan zal ik maar zeggen. Ik hoor de 

principiëlen onder ons al roepen ‘hoe het altijd was’ maar dat is geen 

argument, ook al vaak niet gebleken trouwens. Zondagclubs doen immers, 

ook met prestatieteams, vaak al mee aan toernooien en series bij 

zaterdagclubs en omgekeerd, en bij vele jeugdtoernooien op zondag 



  

verschijnen plotsklaps wel massaal ook zaterdagclubs met hun jeugdteams. 

Kortom, een totale verkenning van een nieuwe opzet van het 

competitiemodel, inclusief bijvoorbeeld keuzemogelijkheden in 

(thuis)speelmomenten van vrijdagavond tot en met zondagmiddag, is nu 

meer dan nodig. Mijn club en overigens ook enkele andere in de directe 

omgeving experimenteerden al voorzichtig met spelen van pupillen op 

zondag. Het liep zo af en toe nog tegen hobbels aan van tegenstanders die 

dat niet wilden. Ten eerste zou de KNVB-organisatie de wel-willers 

vooralsnog moeten bundelen in de indelingen zodat wedstrijden ook echt 

kunnen worden vastgesteld én gespeeld op een zondag, tegelijkertijd zou 

een wat steviger onderzoek kunnen worden gedaan naar echte bereidheid 

onder clubs en welke hobbels er zouden moeten worden weggenomen. Ik 

ben er van overtuigd dat de minste bezwaren liggen bij ouders, maar dat je 

die en hun kinderen wel moet laten opgroeien met veranderende tijden in de 

voetbalwereld vanaf dag één. Ofwel, maak hiermee dus een start vanaf de 

F(JO9)-categorie. Draagvlak is er zeker, zo bleek vorig jaar bij mijn club 

tijdens een ouderavond. Onvoldoende capaciteit op zaterdag, maar veertig 

kinderen extra mochten lid worden onder de voorwaarde dat ouders 

instemden met het in ieder geval thuis spelen op zondagochtend. Niemand 

had bezwaar en wat zei bijvoorbeeld een van de ouders: “mijn dochter zit 

op turnen en moet dan weer vrijdagavond, dan weer zaterdagmiddag, dan 

weer zondagochtend een wedstrijd turnen. Als ik het programma van 

tevoren weet, prima. Waarom zou dat bij voetbal ineens gek zijn?” 

Laat de discussie beginnen en het gesprek worden gevoerd, op naar een 

verder gemoderniseerde voetbalwereld! 

 
 



  

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


