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Piet`s overzicht  

Wat me nu toch vrijdag j.l. gebeurt…..Rij ik met 

m’n rooie koekietrommel over de Sudkant galmt 

er plotseling “We Are The Champions” onder de 

autobanden vandaan…Wow, is dat schrikken. 

Maar afijn, na het sportcomplex te zijn gepasseerd 

is het ook alweer weg….Weird…Maar toch zat het 

me niet lekker waar dat nu toch ineens vandaan 

kwam. Er zat eigenlijk maar één manier op en dat 

was…..jawel, een account aanmaken op Facebook om erachter te komen, 

want ja op Facebook kun je alles vinden en te weten komen, niet dan???  

Gelukkig kwam echter al snel het “gezonde verstand” weer terug om 

ZEKER GEEN account op Facebook aan te maken, want ja zonder 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 
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Facebook weten “ze” toch ook al alles van je…Dus moest het niet zo’n 

probleem zijn om uit te zoeken waar dat nu vandaan kwam. Na enig 

speurwerk bleek al snel dat Wieger Huisman na de verpletterende 

overwinning van Oldeboorn 1 op Blue Boys 1 afgelopen donderdag het 

wegdek op de Sudkant bij het naar huis gaan had “bewerkt” met de 

muzikale strips welke bij het “berijden” ervan het deuntje van “We Are The 

Champions” begon af te spelen. Helaas bleek ook al snel dat de 

omwonenden er niet van overtuigd waren dat Oldeboorn 1 al kampioen 

was, en deden dan ook een dringend beroep op Johannes Poepjes 

(waarschijnlijk familie van…) om de strips as soon as possible te 

verwijderen, hetgeen nog dezelfde dag geschiedde. Deze vooruitziende blik 

van de omwoners bleek dan ook daadwerkelijk zondag j.l. z’n weerslag te 

hebben op het vlaggenschip, want in de Westereen werd helaas weer 

verloren (2-0) en de laatste plaats op de ranglijst is nu weer hun deel. Dit 

ook al mede door een eerdere thuisnederlaag tegen ONB (2-3). Het roer zal 

nu wel drastisch om moeten, willen ze niet degraderen naar de 5e Klasse. 

Misschien dat Piet en Wieger nog wat uit de hoge hoed kunnen toveren de 

komende (drukke) weken. Zondag a.s. ontvangen ze koploper Thor, en het 

zou werkelijk een stunt zijn om deze aanstaande kampioen te verslaan, 

maar zoals Ten Hag (AJAX coach…voor de leken onder ons); “It ain’t 

over, untill it’s over” (en dan op z’n “Tukkers”, en dan ook nog volledig op 

je plaat gaan na zo’n uitspraak. Dus let maar niet op hem ). Dan staat er op 

woensdag 25 april alweer een cruciale (uit) wedstrijd op het programma en 

wel tegen Black Boys (19.00 u.). Om maar te zwijgen van de thuiswedstrijd 

tegen Nieuweschoot op zondag 29 april. Volgens mij zijn het allemaal 

finales en gaat het vanaf nu nog maar om 1 ding en dat is; “Alles winnen” 

(waar hebben we dat vaker gehoord?). Oldeboorn 2 daarentegen gaat na de 

winterstop als een raket. FFS 2 ging er met 2-1 op. Thor werd op 1-1 

gehouden en afgelopen zondag moest ONB er ook aan geloven met 1-3. 

Inmiddels staan ze keurig 5e en mijn onderbuikgevoel zegt dat er nog wel 

meer in zit. Komende donderdag gaan ze thuis om 18.45 u. Gorredijk er op 

leggen en dan mogen ze even een weekje rusten om dan exact een week 

later (weer op donderdagavond 19.00 u.) koploper GAVC te ontvangen. 

Zondag 29 april gaan ze dan op naar Jubbega. Doe’s gek en dan sluit ik 9 

puntjes helemaal niet uit. Oldeboorn 3 leed tegen Blauwhuis een kleine 

nederlaag van 1-9 en ook Warga was met 5-0 weer net te sterk. Nog steeds 

slechts 1 puntje behaald, maar er zit volgens mij iets aan te komen en dat 

zou best donderdag a.s. wel eens kunnen gebeuren in Bolsward…3 puntjes? 

Op de terugweg nemen ze Bolsward gelijk mee naar Aldeboarn om daar 

zondag gelijk al de return te spelen, en dat gaat helemaal los!!! Op 29 april 

komt koploper Nieuweschoot langs, en daar calculeren we voorlopig even 

heel bescheiden op in. De druk moet ook niet te hoog worden. Oldeboorn 



  

35+ gaat vrijdag a.s. naar Akkrum om aan te treden tegen Joure, Akkrum en 

Read Swart. Maar weer veel plezier. Oldeboorn VR 1 en VR2 zijn 

inmiddels ook weer losgelaten (het is toch voorjaar, dus dat werd ook wel 

weer eens tijd). Ze hebben op vrijdag 6 april weer heerlijk in de wei 

gehuppeld met wisselende resultaten. VR 1 won de onderlinge “strijd” 

tegen VR 2 met 4-0. VR 1 verloor met 2-0 van Mildam. VR2 speelde met 

2-2 gelijk tegen Oosterlittens. Deze laatste ploeg werd dan wel weer 

verslagen door VR1 met 3-0. Vervolgens verloor VR2 nog met 1-5 van 

Mildam. En het bleef nog lang onrustig in Aldeboarn…Het volgende 

toernooi voor “onze vrouwen” is vrijdag a.s. in Oosterlittens, alwaar ze 

dezelfde tegenstanders treffen. Oldeboorn JO15-1 behaalde een keurige 4-3 

overwinning op Read Swart, maar moest afgelopen zaterdag helaas z’n 

meerdere erkennen in Heerenveense Boys met 6-3. Zaterdag a.s. volgt de 

spannende uitwedstrijd tegen Blue Boys en een week later komt Gorredijk 

(koploper) langs. Oldeboorn JO13-1 vonden afgelopen donderdag helaas 

hun waterloo in het bekertoernooi. Lemmer JO13-1 bleek met 1-3 toch net 

iets te sterk. Toch een prachtig bekertoernooi gespeeld! Chapeau sil Durk 

wol sizze!! In de competitie verloren ze helaas van Gorredijk met 4-1, maar 

het herstel was daar afgelopen zaterdag thuis tegen Joure. Het werd een 

eclatante 4-0 overwinning. Zaterdag mogen jullie naar Langezwaag en een 

week later komt SJO WTTC langs in ons rivierdorpje. Oldeboorn JO11-1 

kwam met 4-3 net te kort in Grou, maar ook zij herstelden zich afgelopen 

zaterdag prima door Irnsum met 5-3 te verslaan. Helaas werden ook zij 

midweeks uitgeschakeld in het bekertoernooi. SWZ Boso Sneek ging met 

1-6 huiswaarts. Ook jullie hebben een prachtig bekertoernooi gespeeld. 

Hulde!! Zaterdag zijn jullie vrij. Op 21 april mogen jullie in Wolvega weer 

wat puntjes sprokkelen. Oldeboorn JO10-1 is linea recta onderweg naar het 

kampioenschap. Wat denken jullie van 6 gespeeld 16 punten en 47 

doelpunten voor en 22 tegen. Ook Akkrum werd even aan de kant gezet met 

9-3 (altijd goed!!) Warga/WWS dacht afgelopen zaterdag ook dat er wat te 

halen was, maar helaas daar dachten onze “bikkels” toch net even anders 

over…3-6. In de tas!! Dan nu maar heel lang genieten van de koppositie, 

want jullie mogen 12 mei pas weer de wei in….Oldeboorn JO9-1 rijgt de 

overwinningen ook aan elkaar. Aengwirden droop met een 4-3 nederlaag af, 

en ook Drachten ging huilend huiswaarts met een 4-2 nederlaag. Zaterdag 

op naar de Sweach en dan ontvangen jullie een week later RWF uit het dorp 

van Ma Kelly’s. Oldeboorn JO7-1 hadden hun vakantie al gepland, maar 

moeten toch zaterdag a.s. terugkeren van hun vakantie, aangezien ze 

worden verwacht in Wolvega om daar aan te treden tegen resp. 

Oldeholtpade, Veno en Wolvega. Daarna staan er ook nog de nodige 

toernooien op het programma, maar daarover later meer in een volgende 

editie. Dat was het eerst wel weer even. Ik moet nu nog even snel naar 



  

Akkrum om uit te zoeken waar Sinterklaas komende winter eventueel kan 

aanleggen….of dat ie misschien ergens voor “Anker” kan liggen. Waar een 

wil is, is “Kromme Knilles”. Actievoerders, ge zijt gewaarschuwd!!! En dit 

is wat Phillip Cocu zondag na de wedstrijd tegen Erik ten Hag zei; “Wat 

heb je nu liever? Eén goed elftal, of elf goeie eentallen?”. Eindhoven 

proficiat. Houdoe  
 

Uit onze clubbladen ( 40 ) 
Kostbare puntjes 

NIJ BEETS ï OLDEBOORN 0-1 
PUNTJES binnen bij Zwart-wit, 

Onze jongens waren fit 

Gaven zich van A – Z 

Wij supporters hadden pret, 

Simon was vandaag de held 

Beets zijn vonnis was geveld 

Die een winstpunt kan maken, 

Is dat niet de grote man? 

Heel ons elftal zat vol vuur 

In dat anderhalve uur 

Blue Boijs stelde zich tweer 

Maar ze strandden keer op keer 

Hottie`s vangen was een lust 

Goed- berekend, zelfbewust 

Alles werkte hieraan mee, 

Zowel voor als na de thee 

Trok Beets op Onz` veste aan, 

Voor de goal kwam men tot staan. 

Hulde dus aan allemaal 

Kleine winst . . op grote schaal. 

Jac. de Vos 

(overgenomen uit clubblad 6 ï 7
e
 jaargang ï5 october 1966) 

 

Bedankt als lid: Jelle A. Visser. Heeft overschrijving aangevraagd naar 

V.V. Akkrum, hetgeen per 14 nov. is verleend. We wensen hem daar veel 

succes toe. Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 

Willem Schippers van Oldeholtpade 

Chris Lanting van Roordahuizum 

Jentje Greidanus van Sorre-Morre. 

Allemaal hartelijk welkom in de Zwart-Witte familie.  

(overgenomen uit clubblad 12 ï 7
e
 jaargang ï15 november1966) 



  

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK  
Op slag van rust wordt er gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt toe 

en fluit onmiddellijk af voor de rust. In de catacomben wordt de 

scheidsrechter er door de assistent-scheidsrechter op geattendeerd dat het 

doelpunt door de aanvaller opzettelijk met de hand is gescoord. Wat moet 

de scheidsrechter doen als hij het advies van de assistent-scheidsrechter 

honoreert? 

A. Het doelpunt annuleren; 

B. Het doelpunt annuleren en de aanvaller een gele kaart tonen; 

C. Hij moet het doelpunt toch toekennen omdat het rustsignaal al was 

gegeven voordat de assistent-scheidsrechter advies uitbracht en dat hij, na 

het rustsignaal, het speelveld heeft verlaten; 

D. Hij moet het doelpunt toch toekennen omdat het rustsignaal al was 

gegeven voordat de assistent-scheidsrechter advies uitbracht, maar hij moet 

dit voorval wél melden aan de KNVB. 

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

Wedstrijdverslagen  
DE BAL ROLT WEER.. Nu het eindelijk lijkt dat het klote weer langzaam 

voorbij is mogen wij eindelijk weer aantreden .Vanaf halverwege januari 

weer in training waarbij ook de nodige trainingen geen doorgang konden 

vinden. Ook enkele geplande oefenwedstrijden vielen in het water waardoor 

er een rommelige voorbereiding was. Ook blessures werkten niet mee, dat 

je al snel weer genoodzaakt bent om jonge talenten in te passen .Gelukkig 

hebben we die Lyanne deed met dames 2 mee, en Anouk Stulp Jitske 

Spoelstra met dames 1.Dames bedankt voor jullie geweldige bijdrage. Dit 

keer zaten we bij mekaar in de competitie samen met Mildam en 

Oosterlittens en waren de verwachtingen hoog. De eerste wedstrijd was 

toch de topper dames 1 tegen dames 2 niemand wil dit verliezen maar na 10 

minuten was wel duidelijk hoe de kaarten lagen ,dames 1 gunden dames 2 

geen lucht en overliepen dames 2 simpel Else Fokkinga afstandsschot en 

Nina in tikker zorgden al snel voor 2-0 .Met het inbrengen van Lyanne 

werd de balans hersteld en kwamen er ook kansen voor dames 2  .Waar 

dames 2 de kansen lieten liggen, daar hadden dames 1 minder moeite mee 

Anouk Stulp 3-0 en Hiltje Nijdam 4-0 bepaalden de eindstand. De 2de 

wedstrijd tegen Oosterlittens van dames 2 een ander beeld meer 

gretigheid en 5 goede kansen in 10 minuten waar de trekker niet werd 

overgehaald en dan bij een moeilijke kans Sandra die de bal uit een halve 

draai binnenschiet. Dan denk je kat in het bakkie maar het tegendeel is waar 

ipv druk blijven zetten gaan we achteruit lopen en laten de tegenstander in 

leven die we laten schieten zonder ook maar een stap vooruit te zetten. Een 



  

balletje zijkant strak voor een eigen speler zal hem wegwerken buitenkant 

voet en 1-1.Op dat moment hadden dames 1 ook een goocheltruc voor eigen 

goal 0-1 voor Mildam. De 2-1 voor Oosterlittens was ook weer een bal die 

ongelukkig viel en je denkt dit gaan we toch niet verliezen, gelukkig brak 

Lyanne nog een keer door en alleen op de keeper was het 2-2.toch nog een 

punt waar hard voor geknokt was. Dames ! verloren van Mildam met 

 0-2   De derde wedstrijd was alles bij mekaar rapen want de nodige pijntjes 

hadden toegeslagen en anders de vermoeidheid wel. Mildam konden we het 

ook niet echt meer moeilijk maken het enige wat we deden was 

tegenhouden en toch konden ze uitlopen naar 0-5 met nog een eigen treffer 

van wiens naam niet genoemd wou worden. Hoogtepunt geen kans krijgen 

en Lyanne die uit een corner de bal er in 1 keer in schiet. Dames 1 deden 

goede zaken door met 3-0 van Oosterlittens te winnen goals Anouk Stulp 2 

en Nina van Kalsbeek.Daarna nog een klein feestje in de kantine ter 

voorbereiding op een warm weekend. Nog een bedankje voor de 

scheidsrechters Jelle Theunissen en Jeroen WItteveen. Henk Vink    

 

Vivian Mi edema trofee: 

Else Fokkinga   6  

Anouk Stulp   3  

Sandra Riedstra  2  

Marieke Lolkema  2  

Nina van Kalsbeek  2  

Lyanne Huitema  2 

Hiltje Nijdam   1 

                                                                                                  

Oldeboorn 2 ï FFS 2 

FFS 2 trad vandaag aan tegen Oldeboorn. 
Om de strijd om het kampioenschap zal er gewonnen moeten worden zodat 

komende woensdag thuis tegen Akkrum een grote stap gezet zou kunnen 

worden. Ons 2de begon sterk, de tegenstander kwam er echt niet aan te pas, 

ondanks het gemis van een aantal vaste waarden en maar 1 wissel kwamen 

we verdiend op voorsprong. De 0-1 werd door de spits knap binnen gekopt. 

Er volgden nog een aantal kansen om de stand verder uit te bouwen maar 

helaas met 0-1 de box in. In de 2de helft moest het dan gebeuren maar het 

gebeurde niet. Het ontwaakte Oldeboorn gooide de schroom van zich af en 

drukte ons steeds verder naar ons eigen strafschopgebied. Maar eigenlijk 

zonder echt gevaarlijk te worden. Oldeboorn vergooide toch enige goed 

uitgespeelde kansen. Maar 10 minuten voor het einde kreeg Oldeboorn zijn 

verdiende gelijkmaker. Een bal viel tussen verdediger en keeper en de 

aanvaller van Oldeboorn kon profiteren en scoorde 1-1. FFS die niet meer 

het niveau haalden van de eerste helft kreeg toch nog 2 goede kansen om de 

punten mee naar huis te nemen Maar het geluk was er niet. Bij een aanval 

van FFS in de laatste minuut van de wedstrijd beging de verdediger van 



  

Oldeboorn een vermeende overtreding op een aanvaller van FFS. De speler 

bleef liggen maar Oldeboorn mocht door en scoorde de 2-1. Slim 

doorgespeeld en even onoplettendheid van onze kant en zelfs het gelijke 

spel werd weggegeven. Jammer voor dit verlies. 

 

Gehavend Oldeboorn verliest ook bij Dronrijp 
Op zondag 18 februari ging Oldeboorn op bezoek bij Dronrijp. Ondanks de 

koude omstandigheden kon er prima gespeeld worden op het kunstgrasveld. 

Oldeboorn mistte deze zondag weer een aantal spelers. Kersverse vader 

Tom Proot liet de wedstrijd schieten om thuis bij zijn vrouw en dochter 

Esmee te zijn. Robert van Roeden was nog geblesseerd. Daarnaast ontbrak 

ook trainer Piet de Winter, die in die week getroffen werd door een blinde 

darm ontsteking en die werd met een spoedoperatie verwijderd. Leider 

Wieger Huisman nam de honneurs waar deze zondag. Opstelling: Dennis – 

Henk, Wietse, Johannes W, Wiemer – Johannes N, Hotse, Bouke Paul, 

Tjitze – Anno en Arnold. Wissels: Ids en Tim. Dronrijp begon scherper aan 

de wedstrijd als Oldeboorn en al na twee minuten moest Johannes W 

handelend ingrijpen. Dit deed hij met een prima blok, alleen lanceerde hij 

daarbij de tegenstander die daarbij een halve salto maakte en met zijn hak 

Johannes vol in het gezicht raakte. Dit bleek voor Johannes een voorbode 

voor een ongelukkig middag. Aan de kant werd Johannes zijn bril 

gerepareerd en hij kon de wedstrijd vervolgen. In de eerste helft waren 

beide ploegen verder aan elkaar gewaagd. Verder als een paar 

speldenprikjes kwamen beide ploegen niet. Toch zou Dronrijp fortuinlijk op 

voorsprong komen na een half uur. Een voorzet vanaf de rechterkant 

draaide richting de goal door de wind. Dennis wilde de bal over de lat 

tikken, maar zag dat de bal door zijn aanraking via de verste paal de goal in 

stuiterde. Vlak voor rust kwam er een lange bal vanaf de eigen helft van 

Dronrijp. Johannes W die er achteraan ging was even het zich op de bal 

kwijt. In een uiterste poging de bal corner te koppen, kopte hij de bal in het 

uiterste hoekje langs Dennis, en zo gaf Oldeboorn de wedstrijd compleet uit 

handen en speelde het weer een verloren wedstrijd. In de tweede helft 

probeerde Oldeboorn meer risico te nemen. Hierdoor kreeg Dronrijp een 

aantal prima kansen, maar telkens had Dennis een prima antwoord. Na een 

uur spelen moest Oldeboorn ook nog eens door met 10 man, nadat Johannes 

N met twee keer geel naar de kant werd gestuurd. Vlak daarna maakte Henk 

een overtreding binnen de zestien, en maakt spits Sikma er vanaf de stip 3-0 

van. Mede door goed keeperswerk bleef dit ook de eindstand. Oldeboorn 

zal de komende weken punten moeten pakken om niet verder te zakken op 

de ranglijst. 

 



  

Oldeboorn pakt een puntje op bezoek bij concurrent De Walden 
Na twee vrije weekenden door afgelastingen stond op 11 maart de 

uitwedstrijd tegen De Walden in Damwoude op het programma. Vooraf 

was de verwachting dat er op kunstgras gespeeld moest worden, maar het 

hoofdveld was prima bespeelbaar. Bij Oldeboorn stuurde Piet de Winter 

voor hem een debutant het veld in. De 35-jarige Martin Meester was de 

vervanger van de geschorste Johannes Nijdam. Verder ontbraken deze 

wedstrijd Bouke Paul Kleefstra en Tjitze Brandsma. Robert van Roeden 

keerde terug na een lange slepende blessure. Opstelling: Dennis – Henk, 

Wietse, Johannes, Tom – Martin, Hotse, Wiemer, Anno – Arnold en 

Robert. Wissels: Robin, Tim, Ids. De belangen voor beide teams waren 

groot deze middag, verliezen betekende verder weg zakken. De Walden 

begon iets beter aan de wedstrijd dan Oldeboorn, en na twee minuten kwam 

de spits vrij voor Dennis. De voorzet was net te hoog, waardoor hij de bal 

langs de verkeerde kant van de paal kopte. Vlak daarna kreeg de spits nog 

een kansje, maar deze werd prima geblokt. Oldeboorn knokte zich in de 

wedstrijd en probeerde via Robert gevaarlijk te worden. Maar hij werd goed 

uit de zestien gehouden door de verdediging van de Walden. Zo golfde het 

spel wel heen en weer, maar werden aan beide kanten veel ballen zo 

ingeleverd bij de verkeerde kleur. Zo gingen beide ploegen met een 0-0 

stand de rust in. In de tweede helft ging de wedstrijd op dezelfde voet 

verder. Veel strijd en inzit, maar niet heel veel kansen. Nadat Anno uit een 

corner net naast had gekopt. Was het bij de volgende corner wel raak. In de 

scrimmage die ontstond kon Wietse vlak voor de lijn de bal het laatste zetje 

geven wat Oldeboorn met 0-1 aan de leiding bracht. Lang kon de ploeg niet 

geniet van de voorsprong. Nadat Arnold voorin onreglementair van de bal 

werd gezet, liet de scheids door spelen. Op twintig meter van de goal floot 

de scheids wel voor een overtreding waarbij minder aan de hand was dan op 

de andere helft. Deze vrije trap werd een lage schuiver die Dennis te 

machtig was. In de laatste 20 minuten kwam Robin binnen de lijnen voor de 

moe gestreden Martin. Beide ploegen gingen in de slotfase nog op zoek 

naar de overwinning. Robert leek in de slotfase door te kunnen breken, 

maar de tank was leeg en hij werd op de rand zestien van de bal gelopen. 

Aan de andere kant verdwenen nog twee schoten over en naast de goal van 

Dennis. Hierdoor eindigde de wedstrijd uiteindelijk onbeslist, en de 1-1 gaf 

ook wel de juiste veldverhouding weer. Alleen schieten beide ploegen niks 

op met een punt. 

 

Oldeboorn hekkensluiter na verlies tegen Black Boys 
Op zondag 1 april stond voor Oldeboorn de regelrechte degradatiekraker 

tegen Black Boys uit Sneek op het programma. De Sneekers staan twee 



  

punten achter op Oldeboorn. Een week eerder werd de uitwedstrijd tegen 

Blue Boys afgelast door het overlijden van jeugdspeler Dejan Kok van het -

13 team. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden, en 

Oldeboorn speelde deze middag met rouwbanden. Bij Oldeboorn ontbrak 

Bouke Paul Kleefstra. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes W, 

Tom – Johannes N, Wiemer, Hotse, Anno – Robert en Arnold. Wissels: 

Tjitze, Tim, Robin en Ids. Beide ploegen begonnen afwachtend aan de 

wedstrijd, en probeerden beide met lange ballen de tegenstander onder druk 

te krijgen. Dit resulteerde in vooral veel duels op het middenveld en een 

rommelige wedstrijd. Bij Oldeboorn komt Robert van Roeden eindelijk een 

beetje in vorm. En hij was het dan ook die na 20 minuten de wedstrijden 

open brak. Uit een prima pass van Johannes N, schoof hij met links de bal 

achter de doelman van Black Boys. Zo kwam de ploeg net als tegen De 

Walden op voorsprong, maar ook vandaag kon de ploeg niet lang genieten 

van de voorsprong. Een diepe bal leek achter te gaan. Dit verwachte Henk 

ook, maar de linksbuiten hield de bal net binnen en zette voor, waarna de 

spits helemaal vrijstaand de 1-1 binnen kon koppen. Voor rust hadden beide 

teams nog wel kunnen scoren, maar beide keepers hielden hun doel verder 

schoon. In de rust bleven Wiemer (herstellend na ziekte) en Arnold 

(geblesseerd) achter in de kleedkamer.  Na de rust kwam Black Boys beter 

uit de startblokken. Een omzetting en een wissel zorgden ervoor dat zij de 

strijd op het middenveld gingen winnen. Oldeboorn kreeg geen grip op de 

behendige invaller. Black Boys was overal een stap eerder en won de 

meeste duels. Na een kwartier in de tweede helft mocht een middenvelder 

van Black Boys ver vanaf de eigen helft opkomen. Hij werd door niemand 

aangepakt. Voorin zorgden de spitsen er voor dat Johannes en Wietse 

keuzes moesten maken, waarna de middenvelder met een schot vanaf 

twintig meter Dennis kansloos liet. Bij Oldeboorn lieten een aantal weer de 

kop hangen, en het duurde niet lang voor Black Boys de score uitbouwde. 

Een voorzet vanaf de linkerkant werd niet goed uitverdedigd en de 

aanvallende middenvelder schoot de afvallende bal hard langs Dennis. Toen 

een paar minuten later Hotse een bal terugspeelde op Dennis, maakte deze 

kennis met het bekende polletje. Het zei genoeg over de instelling dat er 

niet meer geprobeerd werd dit slippertje te herstellen, waardoor de spits de 

bal nog net kon binnen houden om daarna simpel de 1-4 aan te tekenen. Dit 

zorgde voor kortsluiting bij Hotse die vlak daarna natrapte na een 

overtreding op hem. Doordat de speler van Black Boys daarna een duw gaf 

konden beide spelers met rood vertrekken. Met nog tien minuten op de klok 

ging Oldeboorn alle risico nemen. Uit een vrije trap van Tom kwam de bal 

via Johannes N uiteindelijk bij Robert voor de voeten. Hij maakte zijn 2
e
 

van de middag. Vijf minuten voor tijd brak Johannes N. door de 

verdediging en net binnen de zestien werd hij aangetikt. Vanaf de stip 



  

maakte Robert nog zijn derde van de middag, maar in de uiterste slotfase 

was er nog één gevaarlijke bal in de zestien van Black Boys. Johannes W 

moest de bal ineens uit de lucht nemen met zijn linker, maar deze bal 

verdween over de goal. Aan de andere kant moest Dennis nog één keer 

handelend optreden. Hierna floot de scheidsrechter af en neemt Oldeboorn 

de rode lantaarn over van Black Boys. Bij Oldeboorn zal er een knop om 

moeten om punten te gaan pakken. Dit begint met een stuk instelling en 

geloof in een goede afloop. 

 

Oldeboorn ook tegen ONB aan verkeerde kant van de score 
Op zondag 8 april moest Oldeboorn het thuis op nemen tegen ONB uit 

Drachten. Na de nederlaag tegen Black Boys is de ploeg hekkensluiter. 

ONB heeft 6 punten meer, en drie wedstrijden meer gespeeld. Wederom 

dus weer een tegenstander die nog lang niet veilig is. Bij Oldeboorn ontbrak 

Hotse Dekker door een schorsing van twee wedstrijden na zijn rode kaart 

verleden week. Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Bouke 

Paul, Arnold, Wiemer, Anno – Tjitze en Robert. In de uitwedstrijd werd 

Oldeboorn compleet van de mat gespeeld, maar stapte toch als morele 

winnaar met 0-0 van het veld. Vandaag lagen de verhoudingen wat anders. 

De ploegen hielden elkaar aardig in evenwicht. De verdediging van 

Oldeboorn had een prima antwoord op de vele positiewisselingen bij de 

voorste 3 spelers van ONB. Aan de andere kant hadden de verdedigers van 

ONB ook de handen vol aan Robert en Tjitze. Vooral laatst genoemde 

speelde een ijzersterke wedstrijd. Oldeboorn kwam na 20 minuten op een 1-

0 voorsprong, Robert zette druk op de verdediging en snoepte zijn 

tegenstander de bal, waarna hij de keeper kansloos liet met een schot in de 

hoek. Zo kwam Oldeboorn net als tegen Black Boys op een snelle 

voorsprong. Helaas werd deze net als een week eerder binnen een paar 

minuten uit handen gegeven. Een ingooi aan de rechterkant werd 

ingeleverd, waarna de middenvelder met de bal ging dribbelen. Er was weer 

geen speler die hem aanpakte, en op de rand van de 16 schoot hij de bal 

onhoudbaar langs Dennis. Aan de zijlijn had een speler van Oldeboorn 

gewoon een overtredinkje moeten maken, maar deze slimmigheidjes 

ontbreek nog bij de jonge Boarnster ploeg. Vijf minuten later werd er wel 

een overtreding begaan. De vrije trap werd scherp aangesneden en viel net 

over Johannes heen, zijn directe tegenstander kon vanaf de achterlijn de bal 

nog voor geven. In de scrimmage die voor de goal ontstond, was het Arnold 

die de bal in de eigen goal schoot. Had hij de bal niet geraakt dan was het 

wel één van de twee ONB spelers die er helemaal vrij achterstonden die het 

laatste zetje zouden geven. Vlak daarna moest Arnold zich geblesseerd 

laten vervangen. Martin kwam binnen de lijnen, Hij ging voor de 



  

verdediging spelen en Bouke Paul ging naar de linkshalf. Voor de rust zou 

Oldeboorn nog langszij komen. Bij een diepe bal van achteruit stond Tjitze 

buitenspel, maar hij deed niet mee aan het spel. Wiemer zette druk, en de 

verdediger speelde de bal terug op de keeper. Deze kreeg met het bekende 

polletje te maken, die Dennis een week eerder ook leerde kennen. Hij trapte 

langs de bal, en deze stuiterde daarna in de eigen goal. En zo gingen beide 

ploegen met 2-2 de kleedkamer in. Na de rust begon Oldeboorn onrustig, 

het balbezit was telkens weer snel voor ONB. Maar ondanks het vele 

balbezit kwamen de gasten ook niet tot grote uitgespeelde kansen. Na 10 

minuten in de tweede helft werd er een pass achter de verdediging gelegd. 

De meegekomen middenvelder werd niet gedekt. In een uiterste poging 

probeerde Johannes het schot nog te blokken, maar de speler was eerder bij 

de bal, en schoof de bal langs Dennis in de lange hoek. En zo moest 

Oldeboorn opnieuw in de achtervolging. Ids kwam binnen de lijnen voor de 

geblesseerde Tom. Dit leverde weer een paar omzettingen op. In het laatste 

kwart ging Oldeboorn achterin één op één spelen. Ondanks het overwicht 

wat de ploeg creëerde, wilde de bal niet goed vallen. Kleine kansjes van 

Anno, Robert, Tjitze en Wietse leverden niks op. Aan de andere kant bleef 

het opletten voor de uitvallen van ONB. Maar ook zij zouden deze middag 

niet meer scoren. Na ruim 90 minuten floot de prima scheidsrechter af, en 

stond Oldeboorn weer aan de verkeerde kant van de score. Gezien het 

spelbeeld en kansen was een gelijkspel de juiste verhouding geweest. 

Komende donderdagavond staat de volgende degradatiekraker op het 

programma. Dan gaat Oldeboorn op bezoek bij Blue Boys wat één plekje 

hoger staat met twee punten meer. Wil de ploeg nog wat van het seizoen 

gaan maken dan zullen de punten in deze derby echt gepakt moeten 

worden.  

 

Oldeboorn boekt na 173 dagen eindelijk weer een overwinning 
Op donderdag 12 april stond voor Oldeboorn de derby tegen Blue Boys op 

het programma. De gastheren uit Nij Beets zitten in hetzelfde schuitje als 

Oldeboorn. Zij staan 13e met twee punten voorsprong op hekkensluiter 

Oldeboorn. Bij Oldeboorn ontbrak deze avond trainer Piet de Winter, hij 

had andere verplichtingen. Hierdoor had leider Wieger Huisman deze 

avond de regie in handen. Oldeboorn begon in de volgende formatie. 

Dennis – Henk, Martin, Johannes, Tom – Wietse, Wiemer, Bouke Paul, 

Anno – Tjitze en Robert. Wissels: Ids, Arnold en Robin. In Nij Beets waren 

ze heel handig geweest de lijnen te kalken voordat de maaimachine over het 

veld was geweest. Hierdoor waren de lijnen bijna onzichtbaar en moest er 

snel iemand geregeld worden die de lijnen kalkte. Hierdoor begon de 

wedstrijd een dik kwartier later. Oldeboorn schoot goed uit de startblokken, 



  

en na een paar balcontacten kreeg Robert een vrije schietkans op de rand 

van de zestien. Deze bal ging net langs de verkeerde kant van de paal. Met 

dit waarschuwingsschot was Blue Boys gelijk wakker. Oldeboorn speelde 

deze wedstrijd vrij ver vooruit, waardoor er telkens een groot gat viel op het 

middenveld tussen de achterste vijf en de voorste vijf. Hierdoor kreeg Blue 

Boys te veel ruimte, en konden ze telkens de snelle spitsen aan het werk 

zetten. Na 10 minuten de eerste kans voor de blauwhemden, de 

linkermiddenvelder kwam goed door, maar schoot de bal over de goal van 

Dennis. Een paar minuten later was er een hele grote kans voor Blue Boys, 

na een combinatie verscheen de aanvaller alleen voor Dennis. Hij wipte de 

bal over Dennis heen, gelukkig had deze bal weinig snelheid en kon Martin 

de bal net voor de lijn weg werken. In het restant van de eerste helft ging er 

veel fout aan beide kanten. Alle spelers hadden last van het hobbelige veld, 

en de meeste aannames spatten meters van de voeten af bij elke speler. De 

verdediging van Blue Boys had het zwaar met Robert, maar wisten hem in 

de eerste helft goed in bedwang te houden. Aan de andere kant gold 

hetzelfde voor de verdediging van Oldeboorn. Aan de rechterkant had Henk 

de hele wedstrijd de snelle buitenspeler in zijn zak, en daarvoor werkte 

Wiemer zich wederom een slag in de ronde en was daarmee een enorme 

lastpak voor zijn directe tegenstander. In de slotfase van de eerste helft 

moest Dennis nog twee keer handelend optreden bij gevaarlijke situaties in 

de zestien. In de tweede helft ging de wedstrijd op dezelfde manier voort. 

Veel inzet, maar ook veel balverlies. En zo werd het een wedstrijd waarbij 1 

goal beslissend kon zijn. Na een uur spelen werd de lichtgeblesseerde 

Johannes uit voorzorg gewisseld voor Ids. Hierdoor schoof Wietse na de 

laatste linie, en ging Ids controlerend op het middenveld spelen. In deze 

fase waren er aan beide kanten speldenprikjes. Een schot van Robert werd 

gepakt door de keeper, en aan de andere kant viel een voorzet vanaf de 

rechterkant bovenop de lat. Dit was voor Oldeboorn weer net een bal die 

binnen had kunnen vallen, als je in het bekende hoekje zit. Met nog ruim 

een kwartier te spelen verving Arnold de moegestreden Tjitze voorin. Met 

zijn eerste balcontact zette hij gelijk Robert alleen voor de keeper. Normaal 

weet Robert wel raad met dit soort buitenkansjes, maar deze keer schoof hij 

de bal jammerlijk langs de verkeerde kant van de paal. Deze kans bleek wel 

de aanzet tot een slotoffensief van Oldeboorn. En in de 77e minuut 

wederom een snelle uitval, waarbij Robert in de zestien de bal langs de 

keeper speelt, en daarna onderuit wordt gehaald door de doelman. Gele 

kaart en een penalty was de juiste beslissing. Robert zelf ging achter de bal 

staan en schoof de bal beheerst in de hoek. In de vorige twee wedstrijden 

kwam Oldeboorn ook op voorsprong, maar gaf deze binnen een paar 

minuten weer uit handen. Vandaag ging dit niet gebeuren, want een paar 

minuten na de 0-1 brak Robert weer door, en dit keer werd hij vast gepakt 



  

door de centrale verdediger van Blue Boys. De speler kreeg geel, maar had 

geluk dat de scheids het niet beoordeelde als doorgebroken. De vrije trap 

die volgde werd door Robert genomen. Hierbij had Oldeboorn het geluk dat 

de bal aan werd geraakt, waardoor de keeper naar rechts ging en de bal in 

de linker benedenhoek verdween, 0-2. Hiermee was de wedstrijd wel 

gespeeld. In de slotfase kon de centrale verdediger met zijn onnodige 

tweede gele kaart van de wedstrijd inrukken door commentaar te geven op 

de scheids. Zo boekte Oldeboorn een belangrijke overwinning en draagt het 

de rode lantaarn over aan Blue Boys. Hopelijk geeft dit resultaat 

vertrouwen en kan de ploeg komende zondag op bezoek bij 

Zwaagwesteinde dit resultaat een goed vervolg geven. 

 

Oldeboorn loopt vanaf minuut één achter de feiten aan 
Op zondag 15 april stond voor Oldeboorn de uitwedstrijd bij 

Zwaagwesteinde op het programma. Nadat midweeks eindelijk weer eens 

was gewonnen, zou je verwachten dat de ploeg met wat meer vertrouwen 

naar De Westreen zou af reizen. Tegenvaller voor Oldeboorn wat het 

afhaken door Anno vanwege ziekte. Hierdoor was de bezetting minimaal. 

Hotse was na zijn schorsing van twee wedstrijden wel weer van de partij. 

Opstelling: Dennis – Henk, Wietse, Johannes, Tom – Bouke Paul, Wiemer, 

Arnold, Hotse – Tjitze en Robert. Wissels: Ids en Robin. Oldeboorn begon 

zwak aan de wedstrijd, en binnen de minuut ging het compleet mis. Robert 

was in balbezit op de middenlijn en speelde de bal langs Wietse terug 

richting Dennis, alleen deze bal was veel te zacht, en de snelle rechtsbuiten 

kon alleen door richting Dennis. Hij omspeelde Dennis beheerst en schoof 

de 1-0 tegen de touwen. Deze snelle tegentreffer zou de ploeg niet meer te 

bovenkomen. Een gedeelte van de ploeg speelde als een aangeslagen 

bokser. Elk duel werd verloren, en ook de scherpte bij de tweede ballen 

ontbrak bij Oldeboorn. Omdat ook Zwaagwesteinde niet sterk speelde, gaf 

de defensie van Oldeboorn niet veel weg. Over de hele wedstrijd gezien 

heeft Dennis misschien 4 ballen op de goal gehad. Aan de andere kant 

speelde Oldeboorn voorin ook niks klaar. Telkens werden de aanvallers op 

felheid afgetroefd. En zo kabbelde de wedstrijd door tot aan de rust. Trainer 

Piet de Winter probeerde in de rust de ploeg weer op scherp te zetten, maar 

ook dit slaagde niet. De tweede helft ging verder op dezelfde manier als de 

eerste helft. Simpele passes over tien meter gingen over de zijlijn. Dat 

uiteindelijk de 2-0 viel na een scheidsrechterlijke dwaling was wel weer 

tekenend voor dit seizoen. Bij een diepe bal achter de verdediging stond de 

linksbuiten buitenspel. Hij deed eerst niet aan het spel mee, maar kreeg 

uiteindelijk nog wel de bal aangespeeld door de middenvelder. De 

grensrechter van Oldeboorn stak de vlag omhoog, want de linksbuiten stond 



  

nog steeds buitenspel. De scheids negeerde het vlagsignaal van de 

grensrechter, of hij had het helemaal niet gezien. Door dat de bal via Henk 

over de achterlijn ging, gaf de scheids een corner. En uit deze onterechte 

corner kwam de afgeslagen bal voor de voeten van één van de 

middenvelders, en deze schoot de bal onhoudbaar langs Dennis. Met Ids als 

vervanger van Arnold probeerde Oldeboorn het nog wel, maar echt 

gevaarlijk werd de ploeg niet. Dennis hield met twee knappe reddingen, één 

in de korte hoek. En één met de vingertoppen net over de goal op een 

afstandsschot. Tussendoor was Wiemer nog uitgevallen met een gescheurde 

hamstring, wat voor hem waarschijnlijk einde seizoen betekend. Ook dit 

kan de ploeg nou net niet gebruiken in deze fase. In de laatste vijf minuten 

kreeg Oldeboorn nog een paar kansjes. Eerst was Tjitze met een geweldig 

schot dichtbij de aansluitingstreffer. Maar de keeper pareerde uitstekend. In 

de 90e minuut verscheen Wietse ineens alleen voor de keeper. Op het 

moment dat Wietse wilde schieten stuitte de bal net op een polletje, 

waardoor hij de bal compleet verkeerd raakte. Daarna gaf Johannes nog een 

steekballetje op Bouke Paul, maar ook deze miste de controle, waarna 

Robert in buitenspelpositie nog naast schoot. En zo floot de scheids na ruim 

90 minuten af bij een 2-0 stand voor Zwaagwesteinde. Komende zondag zal 

Oldeboorn uit een ander vaatje moeten tappen als koploper THOR op 

bezoek komt. De ploeg is door de overwinning van Blue Boys op 

Nieuweschoot weer hekkensluiter. Met nog negen wedstrijden te gaan, zal 

de ploeg zeker nog 12 punten moeten pakken om niet rechtstreeks te 

degraderen. Dit moet ook zeker mogelijk zijn, maar dan moet het niet zo’n 

slappe hap zijn als deze middag. 

 

Piet van der Feer Bokaal  
Robert van Roeden 14 
Douwe Hein Akkerman 8 

Johannes Nijdam 6 

August Faber 4 

Ate Bergsma 4 

Ids Tijsma 4 

Arnold Hobma 3 

Wietse Huisman 3 

Sietse van der Brink 3 

Rik van Santen 3 

Aalsen Bergsma 3 

Tjitze Brandsma 2 

Hotze Dekker 2 

Erben Hof 2 

Stefan Oosterbaan 2 

Anno Huisman 1 

Tom Proot 1 

Robin Faber 1 

Iwan Huitema 1 

Arnold Oosterbaan 1 

Tim Tjoelker 1 

Jurrit Dijkstra 1 

René Spinder 1 

Ronald van Warmerdam 1 

 



  

Jeugdverslagen  
Drachten JO15-2 ï Oldeboorn JO15-1 

Zaterdag 31 maart moesten we tegen vv drachten jo15-2 uit spelen 

in het begin van de wedstrijd scoorde Gerben de 0-1. 

daarna hoorde drachten 1-1 toen scoorde drachten in de eerste helft nog 3x. 

in de tweede helft werd het 5-1 voor drachten. toen scoorde drachten nog 

een keer 6-1. 

daarna scoorde Gerben nog een keer. uiteindelijk werd de stand 10-2. 

het was een grappige wedstrijd. Tiemen Jelsma 

 

Aengwirden JO9-2 Oldeboorn JO9-1 
We moesten voetbalen in  Tjalleberd. We stonden eerst 1-0 achter en toen 

maakte Gerrit een goal en toen was het 1-1 en toen maakte de tegenstander 

een goal en toen stond het 2-1. Toen maakte Anne een goal en toen stond 

het 2-2 en toen hadden we pauze. In  de tweede helft maakte de  

tegenstander een goal en toen stond het 3-2. Na een hoekschop maakte ik 

een goal en toen stond het 3-3. Hierna maakte ik nog een goal, het was een 

panna en toen stond het 4-3 voor ons en toen  floot de scheidsrechter af en 

waren we blij � . Ids Tamminga 

 

Oldeboorn JO9-1 tegen Drachten JO9-5 
Vandaag speelden wij tegen Drachten. Ids stond de eerste helft op goal. In 

de 6e minuut scoorde Gerit 1-0! Super! Daarna scoorde Drachten: 1-1. 

Wietske maakte een goal: 2-1. We gingen met een goed gevoel de rust in. 

De tweede helft stond Dennis op goal.  

Al vrij snel scoorde Ids: 3-1. Daarna mocht Dachten ook nog een keer 

scoren: 3-2. Quint maakte nog een goal en zo werd de eindstand 4-2. 

Beide teams waren goed aan elkaar gewaagd en er werd dus een leuke 

wedstrijd gespeeld! Groetjes van Bart de Jong 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS:  
Het juiste antwoord is C: De scheidsrechter mag niet op zijn beslissing 

terugkomen als hij het einde van de eerste of tweede helft heeft aangegeven 

én het speelveld heeft verlaten, of de wedstrijd heeft beëindigd. 

 
 

 



  

Wedstrijdprogramma  
Donderdag 19 april 

Oldeboorn 2 – Gorredijk 4   18.45 

Bolsward 3 – Oldeboorn 3   18.45 

 

Vrijdag 20 april 35+ Akkrum  

Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2   19.30 

Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1  20.00 

Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1  20.30 

 

Vrijdag 20 april Vrouwen Easterlittens 

Oldeboorn VR1 – Oldeboorn VR2  20.00 

Mildam VR2 – Oldeboorn VR1   19.30 

Oosterlittens VR1 – Oldeboorn VR2  19.30 

Oldeboorn VR1 – Oosterlittens VR1  20.30 

Oldeboorn VR2 – Mildam VR2   20.30 

 

Zaterdag 21 april 

Blue Boys JO15-1 – Oldeboorn JO15-1  09.00 

Langezwaag JO13-1 – Oldeboorn JO13-1 09.00 

De Sweach JO9-1 – Oldeboorn JO9-1  09.00 

 

Veld Wolvega 

Oldeholtpade JO7-2 – Oldeboorn JO7-1  11.30 

Oldeboorn JO7-1 – VENO JO7-1  11.45 

Wolvega JO7-3 – Oldeboorn JO7-1  12.00 

 

Zondag 22 april 

Oldeboorn 1 – Thor 1    14.00 

Oldeboorn 3 – Bolsward 3   10.00 
 

Woensdag 25 april 

Black Boys 1 – Oldeboorn 1   19.00 
 

Donderdag 26 april 

Oldeboorn 2 – GAVC 3    19.00 
 

Zaterdag 28 april 

Oldeboorn JO15-1 – Gorredijk JO15-2  11.00 

Oldeboorn JO13-1 – SJO WTTC JO3-1  09.30 

Wolvega JO11-4 – Oldeboorn JO11-1  08.45 

Oldeboorn JO9-1 – RWF JO9-2   09.00 
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Zondag 29 april 

Oldeboorn  1 – Nieuweschoot 1   14.00 

Jubbega 4 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – Nieuweschoot 3   10.00 

 

Donderdag 3 mei 

Oldeboorn 2 – Akkrum 3   19.00 

 

Zaterdag 5 mei 

Heerenveen JO13-5 – Oldeboorn JO13-1 09.00 

 

Zondag 6 mei 

Oldeboorn 1 – Irnsum 1    14.00 

Oldeboorn 2 – Gorredijk 5   10.30 

Oldeboorn 3 -  Irnsum 3   10.00 

 

Donderdag 10 mei 

Oldeboorn 1 – Terschelling 1   14.00 

Oldeboorn 3 – Joure 3    19.00 

 

Vrijdag 11 mei 35+ Aldeboarn 

Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1  19.30 

Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2   20.00 

Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1  20.30 

 

Vrijdag 11 mei Vrouwen Mildam 

Oldeboorn VR1 – Oldeboorn VR2  20.30 

Mildam VR2 – Oldeboorn VR1   20.00 

Oosterlittens VR1 – Oldeboorn VR2  20.00 

Oldeboorn VR1 – Oosterlittens VR1  19.30 

Oldeboorn VR2 – Mildam VR2   19.30 

 

Zaterdag 12 mei 

Oldeboorn JO13-1 – Jubbega JO13-3  09.30 

Oldeboorn JO11-1 – Heerenv. Boys JO11-6 09.00 

Leovardia JO10-1 – Oldeboorn JO10-1  09.00 

Oldeboorn JO9-1 – FFS JO9-1   09.00 
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Kleurplaat  

 



  

  



   



   

VV OLDEBOORN  
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor ú 2.50 per dag/per tafel 
 

 



  

 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


