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de Zwart Witten
Clubblad v.v. Oldeboorn

Uit de bestuurskamer

Damesvoetbal in Aldeboarn

ANNORedactie: Else Fokkinga
Ontwerp: Samen Gebrand
Drukwerk: Harm Oosterbaan

Tijdens de amateurvoetbalwedstrijden staan er een tal van supporters langs de 
lijn. Onder die supporters bevinden zich vaak ook vrouwen als in moeders, zussen, 
vriendinnen, tantes en oma’s. In Aldeboarn ontstond een aantal jaar geleden het 
idee om een clubje enthousiaste vrouwelijke supporters te benaderen om samen 
ook eens een balletje te trappen. En zo geschiedde.....
 
Elke maandagavond van 19:45 - 21:15 uur wordt er door een groepje enthousias-
te en sportieve dames een balletje (en lolletje) getrapt. De dames zijn gemotiveerd 
en fanatiek, maar vinden het belangrijk dat er ook veel plezier aan beleefd wordt. 
Niet alle dames komen uit Aldeboarn, maar ook uit omliggende dorpen. Het dames-
team is een mooie aanwinst voor de club en het dorp. 
 
Meer dames zijn altijd welkom! Hoe meer zielen hoe meer vreugd, nietwaar?!
 
Ben of ken jij ook zo’n enthousiaste dame die graag een balletje trapt of dit leuk 
lijkt? Schroom dan niet en kom vrijblijvend eens kijken of meetrainen. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Dijkstra (06-10327813).



Wedstrijdverslagen

JO 13 Aldeboarn -  Jubbega d.d. 3 september 2022

We vetrokken om 8:15 naar Jubbega de tegenstander stond al klaar. Het eerste 
goal viel al in de eerste 6 minuten. Voor de rest viel er geen tegen goal. We hebben 
0-13 gewonnen Antsje scoorde 2 goals, Ids 5, Gerrit 2, Anouk 1, Hein 2 en Obama 
1

Groetjes, Anne en Mirjam

Bedankje

Janny v/d Heide en Folkert 
Hobma hebben zich jarenlang 
ingezet voor V.V. Oldeboorn. Om 
hen te bedanken voor hun inzet 
hebben zij namens de leden en 
het bestuur van V.V. Oldeboorn 
een bedankje ontvangen. Bij deze 
nogmaals bedankt!



Zaterdag 3 september 2022 tegen: VV Heerenveen

Wedstrijverslag JO9

Verslagje Oldeboorn 1 - Akkrum 1

Eerste wedstrijd! 
J011 heeft zijn eerste wedstrijd gespeeld.
Met 8 spelers en 1 op wissel hebben we !13-0! GEWONNEN!  
Onze keeper had niets te doen en is tegen de doelpaal gaan zitten.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hindrik 1-0!                                   Douwe 2-0!                                    Douwe 3-0! 
Hindrik 4-0 !                                  Jarno 5-0 !                                      Jacob 6-0! 

Rust------   

Douwe 7-0                        Jacob 8-0                                        Jacob 9-0 
Jarno 10-0                         Hindrik 11-0                                   Hindrik 12-0 
Douwe !13-0!                   Gewonnen!  

Zaterdag 10 september mochten wij onze eerste wedstrijd weer spelen. Samen 
met Hidde, Jens, Jitze, Liam, Relis, Renze en Rienk gingen wij naar Boornbergum. 
Het ging best wel goed in de eerste helft en al snel scoorde Renze nadat ik hem de 
bal had aangespeeld. Toen scoorde ik zelf het tweede doelpunt. Maar ook de te-
genpartij speelde goed en maakte een doelpunt. Aan het einde van de eerste helft 
knalde Hidde nummer drie in het net. In de tweede helft werd Boornbergum wel 
een klein beetje gevaarlijk en scoorde twee doelpunten en was het inmiddels 3-3. 
Maar in de allerlaatste minuut van de wedstrijd maakte Renze nog een goal. En zo 
gingen wij heel blij weer naar Aldeboarn met een 3-4 overwinning op Boornber-
gum. 
 
Groetjes Renke Veenstra  JO9

Zondag 4 september was het dan zover, de derby der derbys, Oldeboorn tegen 
Akkrum. Dit fenomeen had al enige tijd niet meer plaatsgevonden aangezien Olde-
boorn en Akkrum in verschillende klassen acteerden de laatste paar jaren.



Afgelopen seizoen is Oldeboorn gepromoveerd naar de 4de klasse en Akkrum wist 
zich niet te promoveren naar de 2de klasse en speelt daarom nog steeds in de 3de 
klasse.

Oldeboorn heeft vorig jaar een fantastisch seizoen gedraaid met als slotstuk de 
promotie naar de 4de klasse. Het team is fris, fruitig en heeft zin om te zien hoe het 
gaat draaien in de 4de klasse. In dat opzicht was Akkrum een goede graadmeter 
om eens te kijken waar de zwart-witten nou staan.

Onder leiding van trainer Frank en leider Wieger, kwamen de volgende 11 namen 
uit de magische hoed:

                  Dennis

Henk  Hotse   Wiemer   Jurrit

 Arnold   Gerben   Sietze

 Jentje    Anno   Tjitze

De wissels waren: Sjim, Ridzert en Max.
De afwezigen waren: Tim en Robert: zij genoten beide van een heerlijke vakantie.

De opkomst was mooi, er waren veel mensen te kijken vanuit zowel Oldeboorn als 
Akkrum. Het weer was bloody hot en dat zou ook zijn parten wel gaan spelen in de 
wedstrijd.

De opdracht van Oldeboorn was simpel, speel ons eigen spel en voetbal zoals 
we dat kunnen + zet druk op de tegenstander zoals wij dat kunnen. Al snel kon je 
merken dat Akkrum toch wel een andere tegenstander was dan dat wij gewend 
zijn. Veel bewegende spelers, veel positiewisselingen, veel snelheid, opkomende 
spelers, diepgaande spelers, ze vlogen over het hele veld. Oldeboorn hield echter 
goed stand, iedereen werkte hard en was gefocust.

Met Tjitze in de spits weet je dat je altijd gevaar uit het niets kan brengen, broertje 



Jentje gaf een goede pass op Tjitze en die ging op snelheid en acties voorbij aan 
een paar Akkrumers en schoot de bal knap raak. 1-0 voor Oldeboorn. Het was te 
zien dat Akkrum dit niet had zien aankomen.

Waar Oldeboorn probeerde om hun eigen spel te spelen was dit toch lastig omdat 
Akkrum hoog druk zette en fel was en daarnaast waren wij gewoon ook veel aan 
het verdedigen en was het dan ook lastig om te schakelen.

Wiemer viel de eerste helft nog uit door een bijzondere actie en blesseerde zich 
aan zijn hamstring. Sjim verving hem.

Uiteindelijk kwam de laatste man van Akkrum oplopen en niemand hield hem 
eigenlijk tegen, daardoor kon hij makkelijk een steekpass geven en de 1-1 was 
er. Akkrum liet daarna de touwtjes wat vieren en zette iets minder druk, ook zij 
konden dit namelijk niet constant volhouden. Hierdoor begon Oldeboorn meer hun 
eigen spel te voetballen en kon je ook zien dat het tikken weer lekker ging en er 
kwamen wat kansjes.

met rust. 
Sietze ging eruit aangezien hij last van de scheenbenen had en werd vervangen 
door Ridzert.

De tweede helft begon Oldeboorn weer scherp, alleen je kon wel zien dat bij ieder-
een, ook bij Akkrum de krachten wat minder werden. Dit had ook zeker te maken 
met dat het pas de tweede wedstrijd was maar ook met het warme weer.

Er kwamen goede kansen van beide kanten, maar uiteindelijk maakte Akkrum de 
1-2. De 2-1 had net zo goed kunnen vallen voor Oldeboorn net iets eerder, maar dit 
keer viel hij dus aan de andere kant.

Oldeboorn begon wat meer risico te nemen op het laatst door Hotse door te schui-
ven en uiteindelijk kreeg Akkrum daardoor wat meer ruimte en maakten ze ook de 
1-3.

Uiteindelijk heeft Oldeboorn meer dan goed meegedaan en op basis van de kansen 
en het wedstrijdbeeld kan het team meer dan trots zijn, een gelijkspel had zeker 
niet misstaan en volgens mij heeft het publiek genoten van twee strijdende en 
voetballende teams. Akkrum, veel succes in de competitie!

Dit belooft wat voor de rest van het seizoen!

Arnold



On the sunny morning of September 4th WVO 2 hit the road to start of the Soccer 
season. It was a rivalry as old as time: WO against W Akkrum. With many of the 
same players as the last season, plus some new talent, experimenting with new 
strategies was the name of the game. At the end if the first half WVO 2 sadly did 
not store any goals and was falling behind. Changes must be made in the second 
half if Aldeboarn is to win. With the sharpshooting of Erben Hof two goals were 
scored; an assist from Allard Van der Heide and a free kick. After ninety minutes 
the two goals were unfortunately not enough to come out ahead. Final score was 
11-2 for Akkrum. Time to regroup and go for the win against FFS on 11-9 at home. 

Na een verliezers ronde tegen Akkrum en een overwinning tegen Vegelingsoord 
is nu Langweer aan de beurt. In het verleden wel tegen hen gevoetbald, maar nu 
vandaag de dag tegen een heel ander nieuw (jong) team. I.p.v. zondagmiddag 18 
september werd er vrijdagavond 16 september al gespeeld. Dit i.v.m. Langweer die 
het graag zelf wilden. Voor ons geen probleem. Helaas was het wel een regenach-
tige avond. Weer eens wat anders dan hitte, zon op je bakkes en de hele tijd dorst 
hebben.

En ondanks de nederlaag werd er na deze mooie wedstrijd nog wel even een feest-
je gevierd :)

VV Oldeboorn 2 - VV Akkrum

Oldeboorn 1 - Langweer 1



 Na de aftrap begon Oldeboorn direct leuk over te trappen. Mooie acties voorin en 
de verdediging had het goed op orde. Hierdoor speelden we meest van de tijd op 
de helft van Langweer. Tjitze Brandsma had al snel het doel in zicht en hij maak-
te het af met een mooie trap! 1-0. Dit voelde waarschijnlijk goed bij hem want er 
volgden nog 3 stuks in de 1e helft. 1 daarvan was een mooie vrije trap om de muur 
heen. De keeper had hem even vast, maar liet toch los. Langweer probeerde wel te 
voetballen, maar Oldeboorn zat er bovenop.
 
In de 2e helft kwam Robert van Roeden er in voor Tjitze. Oldeboorn moest in het 
begin wel wakker worden, want Langweer werd feller en Oldeboorn niet scherp 
genoeg meer.
Daardoor kwam er uit het niets ook een tegengoal. Dat was wel goed balen, want 
we zouden de 0 houden hadden we beloofd aan de trainer. Maar goed, koppies 
erbij en doorgaan. Oldeboorn pakte het weer op gelukkig. Sietse v/d Brink kwam 
er nog in voor Arnold Oosterbaan. Achterin zetten ze het weer op slot en op het 
midden en voorin werd er leuk over gespeeld met mooie acties. Ook waren er vele 
kansen. Zoals bijvoorbeeld Jentje Brandsma met een bal op de paal en een bal 
op de lat! Later met een mooi doorsteek balletje voorin van Gerben Bouma naar 
Robert volgde er de 5-1. Gerben had later zelf ook nog een goal gemaakt door een 
stuk of 5 man van Langweer uit te spelen en af te ronden. 6-1. Een verdient biertje 
in de kantine voor Oldeboorn.
 
In het weekend voor Oldeboorn 1 dus geen wedstrijd. Vanaf 25 september begint 
de competitie weer. De eerste wedstrijd zal gespeeld worden op die dag bij THOR. 
Voor het team een nieuwe uitdaging in de 4e klasse. We hebben er zin in!

On the eleventh of September it was time for the second cup match of Boarn II. 
And again on a shiny sunny Sunday morning. Maar okay, genoeg English bullshit 
voordat ik start looking like ‘Kelsey Tim the flying panther Howard Mulder’. De 
tweede bekerwedstrijd van Boarn II dus, en wel tegen Stobbega II ook bekend als 
FFS.

Het resultaat van de vorige wedstrijd tegen Akkrum was weliswaar niet hele-
maal zoals gewenst, de wedstrijd bood wel degelijk aanknopingspunten voor het 
komende seizoen. De overgekomen youngsters bleken uit het juiste hout gesne-
den en scoorden direct allemaal een ruime voldoende. Reden genoeg voor coach 
Sieperda (verhuur) om deze wedstrijd te starten met alle nieuwe jeugdhelden aan 
de aftrap. 

Oldeboorn 2 - FFS



Vanaf het begin was Oldeboorn de bovenliggende partij. Duels werden gewonnen 
en het spel was beter dan dat van de tegenstander. De tegenstander was enkel in 
de eigen gedachten beter dan de thuisploeg, getuige het ‘we bin volle better’ wat 
veelvuldig over het veld galmde. Al snel kwam Oldeboorn via Erben op een ver-
diende 1-0 voorsprong. Hierna werd het wat rommelig en kabbelde de wedstrijd  
een tijdje rustig voort. Een aantal goede kansen om de voorsprong uit te bouwen 
werden onbenut gelaten, en zoals het vaak gaat in voetbal wordt er dan aan de 
andere kant gescoord. Zo ook nu, niet tijdig druk zetten door de thuisploeg en de 
weg naar het doel lag open voor de verdediger van Stobbega. Die wist zich raad 
met deze buitenkans en schoot beheerst binnen. Dit was, zo zou later blijken, het 
enige serieuze wapenfeit van FFS deze ochtend. Beide ploegen gingen rusten met 
een gelijke stand.

Na rust werd het krachtsverschil door Oldeboorn wel omgezet in doelpunten. Al 
snel na het eerste fluitsignaal stond de 2-1 op het scorebord. Een knappe aanval 
werd mooi afgerond door Rikkert. Daarna was het de beurt aan Hessel. De bal viel 
in de 16 voor zijn voeten en hij haalde zonder nadenken verwoestend uit. De bal 
belandde buiten het bereik van de goalie in de bovenhoek. De 4-1 kwam weer op 
naam van Rikkert waarna good old senior Tom Prootk’n ook een duit in het zakje 
deed door de bal vanaf randje zestien over de keeper heen te leggen. Mooiste actie 
van de wedstrijd komt echter op naam van de uit de jeugd doorgestroomde Rimer. 
Hij wist zich op fabelachtige wijze vrij te draaien tussen twee man en had als kers 
op de taart een prachtige steekbal in huis. Deze bal viel perfect in de loop van Rik-
kert die deze kans wederom wist te verzilveren. 

Al met al een prima wedstrijd van Boarn 2 met voldoende perspectief voor aanko-
mend seizoen!

Sportief groetje,

Jan Hendrik

Heb jij een leuk idee voor de volgende editie of wil je ons ook meenemen in de 
historie van V.V. Oldeboorn en heb je daar een leuke bijdrage voor. Laat het vooral 
weten via redactie@vvoldeboorn.nl. Hier mogen ook al de wedstrijdverslagen en 
andere mededelingen naar toe. Graag voor 11 november 2022. 

Volgende editie



Top 51 Goalgetters VV Oldeboorn

Speler / Speelster Elftal Goals Seizoen

August Faber Vierde 47 2003/2004

August Faber Vierde 45 2002/2003

August Faber Vierde 44 2008/2009

Rene van kalsbeek Derde 44 2011/2012

Age de jong Eerste 43 2014/2015

Margje de Vries Dames 42 2005/2006

Jacob Stulp Tweede 41 1998/1999

Pieter Poepjes Tweede 40 2007/2008

Margje de Vries Dames 39 2003/2004

Tjitze Brandsma Eerste 39 2021/2022

Willem van Kalsbeek Vijfde 38 1999/2000

August Faber Vierde 35 2005/2006

August Faber Vierde 35 2009/2010

August Faber Derde 34 2000/2001

Tjitze Brandsma Eerste 8

Robert van Roeden Eerste 4

Rik van Santen Tweede 3

Erben Hof Tweede 3

Gerben Bouma Eerste 2

Tom Proot Tweede 2

Jentje Brandsma Eerste 1

Anno Huisman Eerste 1

Hessel Jelsma Tweede 1

Ids de Roos Tweede 1

Piet van der Feer bokaal seizoen 2022/2023



Pieter Poepjes Tweede 34 2008/2009

August Faber Derde 33 2004/2005

Willem van Kalsbeek Vierde 32 1996/1997

August Faber Derde 32 2001/2002

August Faber Vierde 32 2006/2007

Robert van Roeden Eerste 32 2016/2017

Margje de Vries Dames 31 2004/2005

Robert van Roeden Eerste 31 2014/2015

Sietse Bergsma Vijfde 29 1996/1997

Willem van Kalsbeek Vijfde 29 1998/1999

Nynke Akkerman Dames 28 1999/2000

Robert van der Torre Tweede 24 1999/2000

Pieter Poepjes Tweede 24 2000/2001

Siep Bangma Vijfde 24 2002/2003

Margje de Vries Dames 24 2006/2007

Pieter Poepjes Derde 24 2012/2013

Marrit Nijdam Dames 23 1999/2000

Margje de Vries Dames 22 2002/2003

August Faber Vierde 22 2007/2008

August Faber Vierde 22 2011/2012

August Faber Derde 22 2015/2016

Jelle Braaksma Tweede 21 1995/1996

Pieter Poepjes Tweede 21 1997/1998

Sietse Bergsma Vijfde 21 1997/1198

Johannes Nijdam Tweede 21 2013/2014

Pieter Poepjes Derde 21 2013/2014

Nynke Akkerman Dames 20 1998/1999

Siep Bangma Vierde 20 2001/2002

Douwe Hein Akkerman Eerste 20 2003/2004

Pieter Poepjes Vierde 20 2011/2012

August Faber Derde 20 2012/2013



Snacks & Broodjes

06-16798583

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







Café De Post
Aldeboarn

0566 631333
info@depostaldeboarn.nl

eten en drinken - vergaderen - feesten - snackbar

Kom gezellig 
langs





@s.deroostegelwerk



Bestel nu een Opjewallie met je eigen foto 
en gebruik de kortingscode VVO voor 15% 
korting!

Jouw leukste voetbal herinnering 
aan je muur met Opjewallie.


