
,,de Zwart Witten’’

6
2s

te
 ja

ar
g

an
g

N
u

m
m

er
 1

0

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

Laatste clubblad dit seizoen

Uit de bestuurskamer

Het seizoen loopt ten einde. De laatste wedstrijden zijn gespeeld. Om 
deze reden is dit ook het laatste clubblad voor de zomer. In dit clubblad 
staan ook de voorlopige indelingen voor het nieuwe seizoen 2022/2023. 

VERSLAG van de algemene ledenvergadering op 29 april 2022 
Aanwezig volgens presentielijst:  23 personen
M.k.a.: Tom Proot, Robin Faber

1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter. Bedankt alle leden 
voor de steun afgelopen jaren en in speciaal Frank Waringa voor het 
inleveren van een deel van zijn salaris.  



2. Ingekomen stukken / mededelingen
Alleen de officiële afzeggingen.

3. Notulen ledenvergadering 30-04-2020
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en vastge-
steld.

4. Jaarverslag seizoen 2020/2021
Het jaarverslag is voorgelezen er zijn geen op- en aanmerkingen.

5. Financieel jaarverslag 2020/2021
Het verslag is doorgenomen en het is voor iedereen helder.

6. Vaststellen begroting seizoen 2021/2022
De begroting wordt besproken en vastgesteld. 

7. Contributie jaarlijkse automatische incasso i.p.v. halfjaarlijks
Unaniem voor gestemd o.v.b. van rekening houden met gezinnen. 

8. Verslag kascommissie (Robin Faber & Anno Huisman). 
De kascommissie is tevreden over het verslag en het klopt. Ze zijn ak-
koord met het verslag. 

9. Benoeming kascommissie lid   
Aftredend: Robin Faber & Anno Huisman.
Robin & Anno worden bedankt voor hun inzet.
Nieuw kascommissielid zijn Hotse Dekker & Wiemer Dekker.

9. Bestuurszaken
Beker van verdienste: 
De leden. Vanwege alle steun in coronatijd. 

Contractverlenging met de hoofdtrainer
We gaan door met Frank Waringa in het seizoen 2022/2023



Bestuurswisselingen:
Hotse Dekker aftredend als jeugdvoorzitter
Tim Tjoelker van wedstrijdsecretaris naar jeugdvoorzitter
Linda Dijkstra naar secretariaat

Vacatures:
Sporttechnische zaken
Deze positie wordt nu nog ingevuld door Jelle Jacob, we zouden dit weer 
graag onderverdelen. 

Penningmeesterschap opdelen 
Arnold Oosterbaan geeft aan dat het hem niet allemaal lukt om het pen-
ningmeesterschap goed in te delen. Hij heeft daarvoor Anno Huisman 
en Dennis Faber gevraagd om samen met hem penningmeesterschap 
te gaan doen. Beiden hebben aangegeven dat ze hem zullen helpen.

11. Presentatie nieuwe logo door Samen Gebrand 
Arnold Hobma heeft de presentatie verzorgd. Iedereen is akkoord met 
het nieuwe logo en zal gefaseerd ingaan in seizoen 2022/2023

12. Introductie shirt en (nieuwe) sponsoren
Jan Hendrik heeft de situatie toegelicht. We willen het seizoen 2022/2023 
de clubs in nieuwe tenues steken. Senioren teams is de sponsoring rond. 
Dit houdt ook in dat spullen vanuit de webshop niet meer verkocht zul-
len worden.

13. Update Jubileum 2023 door de activiteitencommissie 
Johannes van der Wal heeft toegelicht hoe de dag eruit gaat zien. Het 
thema is herinneringen ophalen. Ochtend jeugd (activiteiten), middag 
oud leden en in de avond het feest. 

14. Rondvraag
Jan van der Woude heeft als opmerking gegeven dat een tent huren 
duur is op dit moment voor het jubileum. We zijn hiervan op de hoogte.



15. Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage. 

Bericht met betrekking tot de contributie

Beste leden,
De contributie is eind juni geïncasseerd voor seizoen 2021/2022. In de 
ledenvergadering is besloten om van een halfjaarlijkse contributie naar 
een jaarlijkse contributie te gaan. We snappen dat dit voor sommige 
leden lastig kan zijn om het hele bedrag in een keer te betalen, daarom 
kan je met Arnold (arnold@vvoldeboorn.nl) of Tim (tim@vvoldeboorn.nl) 
een betalingsregeling treffen indien van toepassing. 
Voor het seizoen 2022/2023 zal de contributie rond oktober/november 
geïncasseerd worden.

Met sportieve groet,
Het bestuur

In dit clubblad wordt ook speciaal aandacht besteed aan de laatste 
wedstrijd van Wietse Huisman. Hij nam na 28 seizoenen in het eerste 
afscheid door in te vallen voor zijn broertje Anno en nam afscheid in stijl. 
Hij scoorde de winnende goal.

Laatste wedstrijd Wietse Huisman



Hierbij al Wietse z’n wedstrijden voor het eerste van V.V. Oldeboorn:









V.V. Oldeboorn krijgt een nieuw logo

Vrijdagavond 29 april 2022 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehou-
den in de voetbalkantine. Naast de begroting, plannen en bestuurswis-
selingen werd op deze avond ook het nieuwe logo van V.V. Oldeboorn 
gepresenteerd, althans het advies voor het nieuwe logo vanuit Samen 
Gebrand.

Samen Gebrand (www.samengebrand.nl) is het reclamebureau van 
Stefan Oosterbaan en Arnold Hobma. Zij zijn dagelijks bezig met het 
ontwikkelen van websites en webshops, verzorgen online vindbaarheid 
voor hun klanten en doen grafische werkzaamheden, waaronder logo- 
en huisstijl realisatie.

In samenwerking met V.V. Oldeboorn heeft Samen Gebrand een nieuw 
logo ontwikkeld. Naar eigen zeggen is het meer dan een logo, want het 
is een nieuwe huisstijl geworden met een aantal grafische fundamenten 
en regels die de nieuwe communicatie richtlijnen gaan dienen. Want 
daar is een logo (huisstijl) natuurlijk voor: ‘herkenbaarheid en communi-
catie’!

De presentatie begon met het waarom van een nieuw logo. Hier zijn een 
paar korte en krachtige redenen voor, namelijk: scherpere communica-
tie, uniformiteit en de aanloop naar het 100-jarige jubileum.
Gedurende de avond nam Arnold Hobma van Samen Gebrand de kanti-
ne mee in het ontstaan van het logo. ‘Wij zijn begonnen met een kern-
waarden-methode met Wieger Huisman, Harm Oosterbaan, Jelle Jacob 
de Vries en Johannes van der Wal in de bestuurskamer’, vertelt Arnold. 
Deze personen waren betrokken bij de kernwaarden-methode, omdat zij 
volgens de heren van Samen Gebrand alle lagen binnen de voetbalclub 
vertegenwoordigen en op de hoogte zijn van al het reilen en zeilen bin-
nen de voetbalclub. Hun oordeel is de perfecte graadmeter.

En hoe werkt dat dan? De vraag ‘Wat past het beste bij V.V. Oldeboorn?’ 
werd beantwoord aan de hand van 2 methodes, namelijk:

Nieuws



1. De fotokeuze
Hierbij werden tegenpolen omhoog gehouden en kon men kiezen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een rustige foto en een drukke foto.

2.De kaartjes keuze
Hierbij werden tientallen kaartjes met eigenschappen op tafel gelegd, 
waaruit de heren 5 mochten kiezen. Bij eigenschappen kun je denken 
aan humor, braaf, consequent, stijlvol etc.

‘Deze methodes hebben er voor gezorgd dat de kernwaarden en eigen-
schappen van V.V. Oldeboorn op een speelse en leuke manier boven 
tafel zijn gekomen. Het leuke is dat er voor alle partijen altijd weer ‘oog 
opende’ resultaten uit komen rollen’, vertelt Arnold trots.

Zo is er bijvoorbeeld naar voren gekomen dat de toren niet perse raak-
vlakken heeft met de voetbalclub, maar met de kerk en het dorp zelf.

Alle resultaten uit dit gesprek zijn vervolgens meegenomen binnen de 
ontwikkeling van het logo.

Na deze introductie was het moment daar: het logo werd per onderdeel 
onthuld. Ieder onderdeel had een kleine uitleg met de bijpassende kern-
waarden en eigenschappen.



Na een aantal tussentijdse vragen en dialogen kwamen op de laatste 
twee panelen het volledige logo en voorbeelden tevoorschijn.



Na een opsomming van mogelijkheden op kleding, boekjes, website, 
brieven, vlaggen etc. werd de presentatie afgerond met een bedankje 
aan de luisteraars en de woorden: ‘Dit is ons advies, wij zijn benieuwd 
wat jullie van het nieuwe logo vinden’.

Na nog een aantal vragen heeft Jelle Jacob de Vries van het bestuur het 
woord overgenomen en heeft er een stemming plaatsgevonden onder 
de aanwezigen. De uitslag was een volmondige ‘ja’!



Tjitze Brandsma behaalt 2e ster!

In de wedstrijd tegen Aengwirden heeft Tjitze Brandsma zijn tweede ster 
behaald. Tjitze scoorde hierin 3 keer voor Oldeboorn en brengt zijn totaal 
nu op 52! Voetbalnederland deelt per 25 gescoorde competitiedoelpun-
ten een ster uit. Het totaal aantal doelpunten van Tjitze Brandsma is nu 
op 52 gekomen en is voldoende voor de tweede ster. Tjitze scoorde zijn 
doelpunten tegen de volgende clubs: (aflopend gesorteerd op aantal per 
club)

Aengwirden    6 doelpunten 
AVV     6 doelpunten 
FFS     6 doelpunten 
Langezwaag    5 doelpunten 
Tijnje    5 doelpunten 
Houtigehage    3 doelpunten 
Blue Boys    3 doelpunten 
Deinum SF    2 doelpunten 
Joure SC    2 doelpunten 
Blauw Rood 20   2 doelpunten 
Blauwhuis    2 doelpunten 
Wispolia    2 doelpunten 
Sport Vereent    2 doelpunten 
Sweach De    2 doelpunten 
Langweer    1 doelpunt
Lemmer vv    1 doelpunt
VSV 31     1 doelpunt
Dronrijp    1 doelpunt

Voetbalnederland (en ook V.V. Oldeboorn) feliciteert Tjitze Brandsma 
met deze mijlpaal!. 



Tjitze Brandsma 1e elftal 39 doelpunten

Gerben Bouma 1e elftal 12 doelpunten

Sietse van den Brink 2e elftal 12 doelpunten

Anno Huisman 1e elftal 10 doelpunten

Rik van Santen 2e elftal 8 doelpunten

Jentje Brandsma 1e elftal 7 doelpunten

Robert van Roeden 1e elftal 3 doelpunten

Robin Faber 2e elftal 3 doelpunten

Iwan Huitema 2e elftal 3 doelpunten

Sjim de Vries 2e elftal 3 doelpunten

Arnold Oosterbaan  1e elftal 2 doelpunten

Ridzert Teunissen 1e elftal 2 doelpunten

Ophir Ashur 2e elftal 2 doelpunten

Jurrit Dijkstra 2e elftal 2 doelpunten

René Spinder 2e elftal 2 doelpunten

Max Antonissen  1e elftal 1 doelpunt

Wietse Huisman Wzn 1e elftal 1 doelpunt

Allard van der Heide 2e elftal 1 doelpunt

Arnold Hobma 2e elftal 1 doelpunt

Piet van der Feer Bokaal 2021/2022 



Wedstrijdverslagen

vv Oldeboorn jo-10 - Heerenveense boys jo-10 

Wij moesten 23 april voetballen. Het was een spannende wedstrijd. Maar 
gelukkig hebben we met 4-3 gewonnen. 

1-0 Douwe 
2-0 Steffen 
3-0 Douwe 
3-1 Heerenveense boys 
3-2 Heerenveense boys 
4-2 Jens 
pauze 
4-3 Heerenveense boys 
En verder heeft iedereen goed gespeeld. We zijn een top team!!! 

Groetjes Jens Nijdam

Aengwirden- Aldeboarn

Op deze mooie zaterdag mochten de toppers van JO 8 uitslapen. Ze wer-
den pas om 13.15 verwacht op het sportcomplex van VV Aengwirden.
Ze begonnen de wedstrijd met Jens op de goal, Karst achterin, Renze 
mid-mid, Renke op links, Relis op rechts en Hidde als spits. Door een 
sportblessure stond, Jitse op wissel.
Ze waren aan elkaar gewaagd, maar Aldeboarn had meer kansen. Ze 
wisten het doel niet te vinden. Jens had het rustig op de goal.
Maar gauw de rust in om de dorst te stillen met limonade!
Tweede helft maakte Relis zijn debuut als keeper.
Jens ging op Relis zijn positie spelen.
Al gauw na het fluitsignaal wist Hidde de goal te vinden, 0-1
En binnen 5 minuten wederom Hidde, 0-2!
Na een mooie schijnbeweging van Jens, maakte hij zijn allereerste goal! 
0-3
Na deze mooie 0-3 had Hidde de smaak te pakken, 0-4
De laatste man van ons, die goed kan opruimen achterin, wist de bal over 
iedereen heen te passen en maakte ook zo een mooie goal! Klasse Karst!
Tussen door wist Relis nog een paar mooie reddingen te verrichten. En 



onze geblesseerde man, Jitse heeft nog een paar mooie voorzetten ge-
geven!
Als afsluiter van deze mooie wedstrijd eindigt Renke de stand met 0-6!
Klasse gedaan jongens!

Pieter

Verslagje JO10 van 14 mei 2022

Uit tegen Leovardi, Leeuwarden
Hendrik stond op goal. 
Binnen de 5 min tegengoal 1-0 en al snel de 2-0. 
Yes, ik scoor en het wordt 2-1. We hadden 3 corners achter elkaar, maar 
helaas werd er niet gescoord. Er waren wel kansen, een paar mooie 
schots op goal, maar Leovardi had een goede keeper. Door een klein 
foutje werd het 3-1 en vlot daarachteraan de 4-1. Er volgenden mooie 
kansen voor Jens, maar het was hem niet gegund. Hendrik heeft heel 
goed gekeept en hield ook veel ballen tegen. 
In de tweede helft stond Jacob op goal. Hendrik ging vol energie het 
veld in en scoorde. BAM 4-2! Er volgenden veel kansen, maar het wilde 
maar niet lukken. We kregen het moeilijk en het begon doelpunten voor 
Leovardi te regenen. Jacob deed zijn best, maar de tegenpartij was erg 
sterk. Ze scoorden maar liefst 6x achter elkaar en stond het ineens 10-2. 
We sleepten er nog een corner uit, maar die ging er niet in. Gelukkig 
scoorde ik nog een keer en werd het 10-3. Leovardi kreeg nog wat kansen 
en scoorden nog 2 x, 12-3. Hendrik had er genoeg van en knalde er nog 
1 in, 12-4! We konden niet meer winnen, maar bleven strijden. Leovardi 
scoorde nog 2 x en gelukkig lukte het Jens om er toch nog een bal in te 
trappen. De wedstrijd eindigde in 14-5.  

Steffen Dijkstra.

Jo 8 wedstrijdverslag
21 mei 2022
Sportpark de greiden

Aanwezig: Relis , Jitse, Jens, Hidde, Rienk, Renze, Karst en Renke (Hele 
team)
(Karst en Hidde vertellen onderweg in de auto naar huis)



- er was een klein jongetje en die was heel goed, maar we hebben hem 
verslagen.

- We hebben de 0 gehouden

- We hebben 5-0 gewonnen!

- Ik heb 1x de bal afgepakt met een slide ( Hidde)

- Ik heb op verdediging gestaan en de 2e helft op keep (Karst)

- Ik heb de eerste goal gemaakt! ( Hidde)

- Het was een goede wedstrijd (beide)

Groetjes van Hidde en Karst!

Ze zouden het leuk vinden dat er weer eens wat vaders kwamen kijken.  

Wedstrijdverslag van Obama en Hein

Wij moesten voetballen tegen sjo wtc

Gerrit maakte de eerste goal daarna scoorde Ids.

Anouk maakte de 3-0 en daarna maakte ze de 4-0.

Ids maakte vanaf de middenlijn een wereldgoal. Toen scoorde Obama 
een prima goal. En toen was het rust, we stonden 6-0 voor. Hein speelde 
een paar mannetjes uit en scoorde en dus 7-0. Toen scoorde de tegen-
stander. Toen maakte Gerrit zijn tweede. Anouk scoorde haar derde 
goal en dus stond het 9-1. En Ids volgde met zijn derde. En in de laatste 
minuut scoorde Hein uit een corner.

Silvan hield de bal goed uit het doel. Jesse stond goed te verdedigen 
samen met Drys. En Antje had goede voorzetten.

We zijn kampioen geworden!!!!

Wij zijn trots op het team.

Groetjes Obama en Hein



Wedstrijd JO 13 tegen Heerenveense boys

Om 9 uur vertrokken we van uit aldeboarn naar herenveen. Dat was een 
kwartier rijden

We begonnen de wedstrijd met 8 spelers. Je kon niet worden gewisseld. 
De eerste goal werd

gemaakt door Thomas de volgende goals werden gescoord door Den-
nis,Gerrit en Scott. De
tweede helft kwamen Ids en Fokko er in. Ze konden de eerste helft niet 
meedoen want ze

moesten met de JO 12 mee doen omdat er daar te weinig spelers waren. 
De tegen stander

scoorden de hele wedstrijd niet en wij nog 5 goals. Dat waren 4 keer Tho-
mas en 1 keer Dennis.

De wedstrijd eindigde met 0-9. En we maakten nog een groepsfoto.



Selectie indeling

A-Selectie (18)

Anno Huisman
Arnold Oosterbaan
Dani van Warmerdam
Dennis Faber (K)
Gerben Bouma
Henk de Jong
Sjim de Vries
Hotse Dekker
Jentje Brandsma
Jurrit Dijkstra
Joris van Rooijen
Max Antonissen
Ridzert Teunissen
Robert van Roeden
Tim Tjoelker
Tjitze Brandsma
Wesley Idzenga (Alleen trainen di) 
Wiemer Dekker

B-Selectie (22)

Allard van der Heide
Arnold Hobma
Erben Hof
Ids de Roos
Iwan Huitema
Jan Hendrik v/d Wal
Jarno Doornekamp
Jelle Postma
Jisk Oosterbaan
Johannes v/d Wal
Kelsey Mulder
Leon Siemonsma
Ophir Ashur
Rene Spinder
Rik van Santen
Robin Faber
Sietse v/d Brink
Hessel Jelsma
Tom Proot
Rimer Wierda
Joran Schepers
Lars Vink

Voorlopige indeling A- en B-selectie seizoen 2022/2023 



Voorlopige indeling JO9 (6-tal) seizoen 2022/2023

Team   : JO9 (6-tal)
Leiders   : Pieter Poepjes
                                           : René Kooistra 
                
   
Trainers                    : Pieter Poepjes
                                                                   
 
                                       
Trainingstijden  : 
   
Eerste training  : 

Wie zijn mijn medespelers : 

Jens Kooistra
Relis Dijkstra
Renze Ernst
Karst Bangma
Renke Veenstra
Hidde Ferwarda
Jitse van der Krieke
Rienk Sonneveld



Voorlopige indeling JO11 (8-tal) seizoen 2022/2023

Team    : JO11 (8-tal)
Leiders    : Jeldou van der Krieke
                                                                   
Trainers                 : Jeldou van der Krieke
                                                      : Iwan Huitema
 
Trainingstijden  : 
    : 

Eerste training  : 

Wie zijn mijn medespelers :
 
Gerran de Boer
Jarno Veld
Luna Mud
Jacob Hofstra
Marrit Ernst
Tjerk Sonneveld
Steffen Bauke Dijkstra
Douwe Tamminga
Hindrik van der Krieke



Voorlopige indeling JO13 (11-tal) seizoen 2022/2023

Team   : JO13 (11-tal)
Leiders   : Jolle van der Krieke
                                         : Jeen de Leeuw 
                
Trainers                    : Jolle van der Krieke & Jeen de Leeuw
                                         : Hotse Dekker
 
                                 
Trainingstijden   : 
     : 

Eerste training   : 

Wie zijn mijn medespelers :
 
Anne Jasper
Quint Meester
Friso Dijkstra
Ryan Weggelaar
Dennis Sikkema
Ids Tamminga
Anouk van Warmerdam
Drys Kramer
Antsje van der Krieke
Hein Bouma
Joyce Idzenga
Silvan de Leeuw



Voorlopige indeling JO15 (11-tal) seizoen 2022/2023

Team    : JO15 (11-tal)
Leiders    : Vacature! 
                 
Trainers                     : Frank Waringa
                                                       : Hotse Dekker

Trainingstijden  : 
    : 

Eerste training  : 

Wie zijn mijn medespelers : 
Gian Andringa
Daan Jasper
Jelmer van Steinvoorn
Storm Schotanus
Wesley Idzenga
Sander Sikkema
Pier Damstra
Thomas Brandsma
Fokko Tamminga
Obama Kodi
Gerrit Hoekstra
Stefan van der Meulen
Scott Jonkman



Eerste elftal promoveert naar de 4e klasse!



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



@s.deroostegelwerk




