
,,de Zwart Witten’’

6
2s

te
 ja

ar
g

an
g

N
u

m
m

er
 7

Hoofdsponsors:
Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken

Cool Presentation



Café De Post
Aldeboarn

0566 631333
info@depostaldeboarn.nl

eten en drinken - vergaderen - feesten - snackbar

Kom gezellig 
langs









de Zwart Witten
Clubblad v.v. Oldeboorn

Opgericht 15 april 1923

Redactie: Else Fokkinga
Ontwerp: Samen Gebrand

Drukwerk: Harm Oosterbaan

Vanuit het bestuur

Vacature (wedstrijd)secretariaat

Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het gaat om de 
functie van (wedstrijd)secretaris. Onderstaande taken horen bij deze 
functie:
- teams inschrijven
- wedstrijden op vrijdag, zaterdag en zondag coördineren in 
   samenwerking met jeugdzaken en facilitair
- agenda bestuur beheren
- notuleren vergaderingen
 
Wil jij V.V. Oldeboorn helpen en is dit iets voor jou? Laat het dan weten 
via voorzitter@vvoldeboorn.nl. Wil je meer weten over de functie of heb 
je andere vragen, stel ze dan via secretariaat@vvoldeboorn.nl. 



Winterstop ten einde

Corona regels

Uitslag puzzel

De winterstop is ten einde. Bij het verschijnen van deze editie zijn de 
eerste wedstrijden alweer gespeeld. Er mag zelfs weer publiek komen. 
Wij hopen dat het een mooie tweede seizoenshelft wordt en wensen alle 
spelers en supporters veel plezier!

De redactie feliciteert Jarno Veld. De V.V. Oldeboorn - prijs wordt bij je 
thuis bezorgd. En dat is extra knap, want er zat een fout in de puzzel. 
Excuses van de redactie. Het antwoord van de puzzel moest zijn: scoren. 
Het antwoord van nummer 6 was kans, maar de n die gebruikt moet 
worden voor het antwoord staat dan op de verkeerde plek. De redactie 
kwam hier achter door de oplettende en kritische blik van Anno Huis-
man, waarvoor dank! :) 

Bij deze een update van de nieuwe Corona-regels:

- Er mogen weer competitiewedstrijden worden gespeeld. 

- Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden tot maximaal 
22.00 uur.

- Sportkantines mogen weer open, tot maximaal 22.00 uur.

- Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.

- Er is geen beperking meer in de groepsgrootte bij het (zaal)voetbal.

- Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan.



Zaterdag 20 november 2021

Jooooooooo! Jo10 heeft 4-4 gewonnen tegen Leovardia.
Het was een spannende wedstrijd.
ondanks er een paar waren komen kijken was gelukkig niet iedereen 
gekomen.
Iedereen heeft het goed gedaan  superrrrr jo10!!!!
En de trainer was even doorgedraaid van het andere team.
Mischien komt vv Aldeboarn wel in het WK grapje!  
Teamspelers: Super Jens Beste Douwe Goede Jarno Snelle Jacob  Slim-
me Steffen Beste Gerran Slimme Lucas Super Marrit Goede Luna beste 
Hindrik.            
                                                         
van Jarno Veld 
Jell jell jell wij willen een Frikandel!!!!! 

Wedstrijdverslag JO-10 29 februari

Het is de eerste wedstrijd na de winterstop.we moesten tegen Heeren-
veense boys.het was leuk en we hebben gewonnen  met 9-6.

Jacob Hofstra.

Wedstrijdverslagen



HENK DE JONG - BEKER

Opstelling van de elftallen was als volgt:

WIT:
J. Postma
Pieter de Leeuw Bouke Stremler Kobus Wagenaar
Roel Wuite Broer Piersma
Albert Nijholt Piet Goerres Hein Piersma Eise Bosma Henk Berkenbosch

ZWART:
Jan Hendrik de Vries
Oene Heida Jan Heida Arend Heida
Marten Meester Piet de Vries
Kerst Veenstra Roel Castelein Douwe Visser Jan Adamse Fokke Eijzinga

Terwijl Kees Wiersma en K. Westerhof elk nog een halve wedstrijd mee-
speelden. De
wedstrijd werd door de witten onder aanvoering van Jelle Postma met 
8-3 gewonnen. Voor de rust hebben we een aardige wedstrijd gezien, 
hoewel de in het wit gestoken spelers veel
sterker bleken te zijn dan hun tegenstanders. We hadden gemeend een 
sterke voorhoede
tegenover het drietal Heida`s te moeten plaatsen. In de wedstrijd van 
vorig jaar had dit drietal de voorhoede van de tegenpartij die toen bijna 
gelijk was als nu, volkomen in de zak, toen was er geen doorkomen aan. 
Maar nu bleek dat de jaren al wat mee gaan tellen, want nu waren de 
heren niet meer in staat de aanvallen van de witten te stuiten, wat voor 
de rust al resulteerde in een vijftal doelpunten. En toch hebben de he-
ren aardig en plezierig gevoetbald. Jammer alleen dat tegen het einde 
Fokke Eijzinga door z’n enkel ging. Fokke, we wensen je een voorspoedig 

De katjes



herstel toe.Na afloop van de wedstrijd hebben alle spelers met hun vrou-
wen gezellig aangezeten aan een broodmaaltijd in hotel Tichelaar, waar 
ook de Henk de Jong-beker door de Heer Kraan aan de aanvoerder der 
witten, Jelle Postma, werd uitgereikt.Zo U al gemerkt hebt bij het lezen 
van de opstellingen is deze wedstrijd, die oorspronkelijk bedoeld was 
als wedstrijd tussen oud-spelers uit Oldeboorn die hier nog wonen en 
spelers die buiten Oldeboorn wonen al uitgegroeid tot een wedstrijd van 
alleen die buiten Oldeboorn wonen. Maar wat doet het er ook toe. Alleen 
het onder elkaar zijn, elkaar weer eens terugzien, oude verhalen ophalen, 
dat is het mooiste. Ik geloof dat dit voor de volgende jaren het uitgangs-
punt moet zijn, waarbij we dan een wedstrijd spelen om de Henk de 
Jong-beker, die we gaan beschouwen als een monument van ”Ienriedi-
gens, fan mei-elkoar ien”. Met elkaar hebben jullie mij en m’n vrouw een 
prettige avond bezorgd. Het was een plezier mee te mogen doen met 
zoveel jeugd. We hopen jullie dan ook het volgend jaar allen weer met 
jullie vrouwen in Oldeboorn in goede gezondheid terug te mogen zien. 
Wieger de Vries

(overgenomen uit clubblad 2 – 11e jaargang – 9 september 1970)

Uit de oude doos............. van Koos. {5/6-27}
(tekst: S. Huisman.)

Op dit moment is het 28 sept. en gaat over een stief kwartiertje de top-
per Sparta - Oldeboorn beginnen. Niet in Rotterdam maar in het nietige 
plaatsje Deinum met de overbekend cipel op de toer. Hoewel, het kan 
ook wel sipel wezen. Daar hij nog slechts een kapitaal van 0,45 bezit durft 
schrijver dezes de reis naar Deinum niet te wagen. Het wordt hoog tijd 
dat er een vrouw met geld in mijn leven verschijnt, want zo hebben som-
mige mijner voorvaderen zich ook uit de problemen weten te redden 
(dat was trouwens in de vorige eeuw). Advertenties in de geest van J.D. 
61 J, Z.K.M.E.O.H,M.I.B.Z.V.A.,G.B.,W.K.L. helpen mij helaas weinig. Volgens 
ons clubblad van 14 nov. `79 betekent dit, Jonge Dame 61 jaar, zoekt 
kennismaking met even oude heer, moet in het bezit zijn van auto, geen 
bartype, wil kinderen later. Volgens een zekere J.v.d.M. stonden de letters 



W.K.L. voor wel
kroegloper. In ieder geval zie ik G. “Menotte” Otter als een betere kandi-
daat voor dergelijke
verzoeken. Overigens hoop ik dat alle spelers op tijd in Deinum zullen ar-
riveren. In het verleden hadden we eens een chauffeur die onder de rook 
van Leeuwarden zonder benzine kwam te zitten. Hij had op de terugweg 
willen tanken van het nog te ontvangen geld van zijn passagiers.......... 
Gezien de resultaten van Sparta in de laatste wedstrijden heb ik weinig 
hoop op een overwinning van de Boarnsters, menen dat het tegen elke 
tegenstander “kat in `t bakkie wordt. Tot mijn grote verbazing las ik in 
het laatste clubblad ze wel van het ook al sterke Surhuisterveen hadden 
gewonnen, of het bestuurslid technische zaken vroeger een onvoldoen-
de voor Aardrijkskunde hebben gehad? Inmiddels is de wedstrijd van 
ons eerste tegen Sparta gespeeld en ben ik in mijn aanhef te pessimis-
tisch geweest. Het werd een meer dan verdienstelijke 3-3 en dat geeft 
hoop. Tenslotte deelde Jan de Jong mij nog mede dat de verwisseling 
Surhuisterveen i.p.v. Buitenpost een “drukfout”betrof.
We zullen deze kleine fantast maar op zijn woord geloven.

Krantenknipsel



Jeugd- en Fluitschema



Algemeen

- Je dient op de aangewezen tijd aanwezig te zijn.

- Als je niet kunt om enige reden, zelf voor vervanging zorgen.

- Indien er wedstrijden af – of ingelast worden krijgen jullie telefonisch 
bericht.

- Kas en sleutels ophalen bij Jan Hendrik v/d Wal, dit aanvragen via app 
op 0623927985.

- Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken in de rust (op kosten van de 
club).

- Zorg dat de koelkasten bijgevuld zijn/blijven.

- Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven.

Jeugd

- Ranja voor de rust klaarmaken + fruit (halve appel + hele banaan per 
team).

Senioren

- Gehaktballen klaarmaken.

- Thee voor de rust klaarmaken.

Barlijst en wedstrijdschema





Tjitze Brandsma 1e elftal 8 doelpunten

Gerben Bouma 1e elftal 7 doelpunten

Rik van Santen 2e elftal 5 doelpunten

Jentsje Brandsma 1e elftal 2 doelpunten

Iwan Huitema 2e elftal 2 doelpunten

Sietse van den Brink 2e elftal 2 doelpunten

Johannes van der Wal 2e elftal 2 doelpunten

Jurrit Dijkstra 2e elftal 2 doelpunten

Anno Huisman 1e elftal 1 doelpunt

Arnold Oosterbaan 1e elftal 1 doelpunt

Ophir Ashur 2e elftal 1 doelpunt

Arnold Hobma 2e elftal 1 doelpunt

Jelle Postma 2e elftal 1 doelpunt

Tom Proot 2e elftal 1 doelpunt

Dani van Warmerdam 2e elftal 1 doelpunt

Piet van der Feer Bokaal 2021/2022 



Partytafel nodig?
Huur ze bij VV Oldeboorn voor
€2.50 per dag / per tafel



@s.deroostegelwerk




