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de Zwart Witten
Clubblad v.v. Oldeboorn

Uit de bestuurskamer

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

Ledenvergadering 25 november

Bij deze nodigen wij jullie uit voor de ledenvergadering op vrijdagavond 25 novem-
ber. De vergadering start om 21.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd. 
 
Nieuwe wedstrijdtenues

Eind november is het eindelijk zover: onze nieuwe wedstrijdtenues zijn gereed! En 
alle elftallen krijgen nieuwe shirts, dus iedereen zal straks te zien zijn in hetzelfde 
tenue, met daarop ons splinternieuwe logo!

Wedstrijdshirts

De shirts worden aangeboden door onze nieuwe kledingleverancier Robey. We 
ontvangen verschillende maten die tijdens de passessie gepast kunnen worden. 
    



Wedstrijdbroekje en sokken 

Onderdeel van de samenwerking met Robey is dat de gehele club direct in broek-
jes en kousen van Robey gaat voetballen. De broekjes en kousen dienen wij zelf te 
bekostigen. Het is voor de club niet haalbaar om dit voor al onze leden te betalen. 

Daarom vragen wij jullie om zelf een broekje en sokken aan te schaffen. Wij zullen 
deze eenmalig aanbieden tegen de inkoopprijs van €25,-. Wij beseffen dat wij hier-
mee een beroep doen op ieders portemonnee. Schroom niet om contact te leggen 
met het bestuur indien dit problemen geeft.

Vanwege de eenheid die wij willen uitstralen is het niet langer toegestaan om 
wedstrijden in eigen broekje en/of sokken te voetballen. 

Passessie zaterdag 26 november en zondag 27 november 

Op zaterdag 26 november en zondag 27 november organiseren wij voor alle teams 
een passessie na de thuiswedstrijd. Op dat moment kan het broekje gepast en 
aangeschaft worden. De sokken worden helaas later geleverd vanwege brand-
schade bij de leverancier.

Foto jubileumboek 
 
Daarnaast wordt er na de passessie een teamfoto gemaakt. Zoals jullie wel-
licht niet ontgaan is vieren wij in 2023 namelijk het 100 jarig jubileum van onze 
schitterde vereniging. Hiervoor wordt achter de schermen al maanden keihard 
gewerkt aan een prachtig jubileumboek. 

De foto van het hele team (dus incl. geblesseerden) worden gemaakt voor dit jubi-
leumboek. In het jubileumboek kunnen jullie in het splinternieuwe tenue natuurlijk 
niet ontbreken. 

Het bestuur wil dan ook benadrukken dat ieders aanwezigheid enorm belangrijk 
is! Daarom graag melden bij leider, trainer of bestuur indien je echt niet aanwezig 
kunt zijn. En natuurlijk kun je ook met vragen bij ons terecht.

Sportieve groeten,
Namens het bestuur

Tim Tjoelker   (tim@vvoldeboorn.nl)
Jan Hendrik van der Wal   (janhendrik@vvoldeboorn.nl)



Bijeenkomst 11 oktober familie nieuwland

Voor het jubileumboek dat volgend jaar gaat verschijnen i.v.m. het 100-jarig be-
staan van onze club heeft Jan Hendrik de Vries, oud keeper van het eerste elftal 
eind jaren vijftig en begin jaren zestig, een verhaal geschreven over zijn 5 “omkes” 
Nieuwland die in de dertiger en veertiger van de vorige eeuw actief waren voor 
de v.v. Oldeboorn. Hiervoor heeft hij vele neven en nichten geraadpleegd. In deze 
sfeer groeide het idee bij Jan Hendrik om een reünie voor de nazaten van zijn 5 
“omkes Nieuwland” te organiseren en verzocht hij onze club deze bijeenkomst op 
het sportcomplex van de v.v. Oldeboorn te laten plaats vinden. Het bestuur heeft, 
gelet op de grote betekenis die deze familie langdurig heeft gehad voor onze club, 
hieraan haar medewerking verleend en de reünie gefaciliteerd. Arnold Hobma 
heeft namens de activiteitencommissie samen met Jan Hendrik de Vries hiervoor 
een programma opgesteld. Op dinsdagmiddag 11 oktober konden er dan ook 14 
Nieuwland nazaten in de kantine worden verwelkomd door voorzitter Jelle Jacob 
de Vries. De gasten kregen een rondleiding en informatie over v.v. Oldeboorn anno 
2022 waarna Jan Hendrik de Vries zijn familieleden vaderlijk toesprak. Namens 
onze club trad Arnold Hobma op als enthousiast en bekwaam gastheer om de 
Nieuwlands tijdens het bekijken van de meegebrachte fotoalbums en het ophalen 
van herinneringen te voorzien van hapjes en drankjes. Na afloop kon iedereen te-
vreden terugkijken op een geslaagde middag en werden vele afspraken vastgelegd 
voor onderlinge familiebezoekjes.
 
Bonne en Jan H. de Vries: 

Een bijeenkomst met een feestelijk tintje, aangeboden door Bestuur en Jubileum 
Commissie aan de nazaten van de broers Nieuwland.
 
De broers, Roel, Jappie, Jan, Klaas en Mient, speelden in de periode voor-en na 
WO II en heel lang daarna een belangrijke rol in het bestaan van de club. Zowel als 
speler dan wel als bestuurder.
 
Vorig jaar heeft de Jubileum Commissie gevraagd, zij het in een korte versie, hun 
activiteiten te beschrijven opdat deze geplaatst kunnen worden in het jubileum-
boek ter viering van het 100 jarige bestaan van de club. We zijn de archieven inge-
doken en het resultaat is inmiddels afgeleverd. De broers krijgen een welverdiend 
podium in het jubileumboek De bijeenkomst was een afsluiting van deze periode.



Jubileum vv Oldeboorn

Op 15 april is het zover. Het 100 jarig bestaan van de voetbalclub wordt dan ge-
vierd. De hele dag zal in het teken staan van herinneringen ophalen en vieren dat 
we al 100 jaar tegen de bal aantrappen. Binnenkort volgt de officiële uitnodiging. 
Voor jong en oud zal het een mooie dag worden en uiteraard zetten we ’s avonds 
het feest voort. 

Voor nu: omcirkel 15 april 2023 in de agenda! Zorg er voor dat je dan niet toevallig 
een weekend met de schoonfamilie in een vakantiehuis in de Beekse Bergen zit. 
Uiteraard kan dat ook heel leuk zijn. Maar we willen liever dat je er bij bent om met 
ons dit feest te vieren. 

Wij houden jullie op de hoogte!

Groeten van het bestuur en de activiteitencommissie van vv Oldeboorn



Wedstrijdverslagen

Verslagje afgelopen zaterdag:

Het was regenachtig, maar dat deerde onze mannen( Renze, Renke , Jens, Karst, 
Hidde, Jitse, Relis, Rienk, Jurre en Liam) helemaal niets. Vol strijdlust stonden ze 
op het veld in Beetsterzwaag. Renze scoorde al gauw het eerste doelpunt. Helaas 
kregen ze voor de rust 2 doelpunten tegen.
De mannen gaven niet op na de rust en scoorde 2-2 na een penalty genomen door 
Renze. 
Niet veel later scoorde Renze nog een keer en maakte het 2-3.
Maar de mannen van Beetsterzwaag lieten ook goed werk zien, ze waren aan 
elkaar gewaagd. 
Beetsterzwaag scoorde nog twee keer waardoor de eindstand kwam op 4-3. 
Dit mocht de pret niet drukken, met veel vertrouwen kijken ze weer uit naar de 
volgende wedstrijd..

17 september: wij moesten voetballen tegen Gorredijk.

We komen op voorsprong via Gerrit en Gerrit scoort nog drie goals. Anouk
heeft best wat kansjes gehad maar kwam niet tot scoren.
Thomas scoort van afstand hem er in 4-0. Anne en Friso houden het achterin
goed dicht. Ryan houdt alles er uit. En Obama speelt ook een prima wedstrijd.
En Fokko scoort de 6-0 en daarna scoort Dennis 7-0. Ids heeft goed op het
middenveld gespeeld.
 
Groetjes Hein

Ffs 1- VV Oldeboorn 1

Zondag 11 september stond de 2e bekerwedstrijd van repliek op het programma. 
Na de 1-3 nederlaag van vorige week tegen  de derdeklasser Akkrum, wist Olde-
boorn eigenlijk al dat ze waren uitgeschakeld om een ronde verder te komen. Rede 
genoeg om lekker vrij uit te gaan voetballen tegen FFS, een fysieke ploeg waar 
Oldeboorn het toch altijd wel lastig tegen heeft.
 
Na enkele minuten spelen was het spelbeeld van de middag al gauw zichtbaar, 
Oldeboorn de ploeg met het balbezit en FFS dat loerde op de counter. Oldeboorn 
kwam al binnen 5 minuten op een 0-1 voorsprong, een corner viel door een speler 



van FFS in het eigen doel. Lang kon Oldeboorn niet genieten van de voorsprong, 
een voorzet werd van dichtbij binnen gekopt door de aanvoerder van FFS. Zo kon 
Oldeboorn weer opzoek naar de voorsprong en dat ging alles behalve gemakkelijk, 
het tempo lag te laag om de muur van FFS te doorbreken. Zo kwam Oldeboorn in 
de 1e helft alleen tot een paar ongevaarlijke schoten van buiten de 16, die makke-
lijk te keren waren voor de keeper van FFS. Het was zelfs FFS die in de 1e helft er 
een paar keer gevaarlijk uitkwamen in de counter en dit ook wisten om te zetten in 
een goal. Een voorzet vanaf links kon door de rechtsbuiten worden aangenomen, 
die heel makkelijk weg kon draaien en van dichtbij kon binnen schieten. Zo keek 
Oldeboorn tegen een 2-1 achterstand aan in de rust.
 
Boodschap voor de 2e helft was om duels te gaan winnen en het tempo omhoog te 
gaan schroeven. Al was het toch weer FFS die weer wisten te scoren. Een lange 
bal werd goed ingeschat door de spits en beheerst binnen geschoten in de verre 
hoek. Na een uur spelen kwam de vermoeidheid er zichtbaar in te komen bij FFS, 
daar wist Oldeboorn optimaal van te profiteren. Na 63 minuten spelen wist Jentsje 
Brandsma na een solo langs 4/5 verdedigers de doelman te verschalken met een 
subtiel balletje. Een kwartier later wist Anno Huisman te profiteren van geklungel 
achterin bij FFS. Hij gebruikte zijn lichaam goed in duel met de centrale verdedi-
ger en wist de bal tegen de touwen te schieten. Zo stond er na 80 minuten spelen 
een 3-3 stand op het scorebord en gezien de kansen voor beide ploegen ook een 
terechte uitslag. Alleen dacht Tjitze Brandsma daar anders over. In de 90e minuut 
kreeg hij de bal op randje 16 in zijn voeten en dacht niet na. Met een snoeihard 
schot in de korte hoek werd de eindstand bepaald in het voordeel van VV Olde-
boorn, 3-4. Al werd het in de blessuretijd toch nog even spannend, nadat Jurrit 
Dijkstra een tackle inzette in de 16 “op de bal”. Waar het hele sportpark dacht aan 
een penalty, dacht de scheids daar gelukkig anders over.
 
Zo was het spel van Oldeboorn nog niet noemenswaardig, maar gingen de punten 
wel mee naar huis. Zo staat er nog 1 bekerduel op het programma, thuis tegen 
Langweer, voordat de competitie weer begint.

JO-13 Woudsend – Aldeboarn (3-4)

Zaterdag 24 september hebben wij (Boarn) een uitwedstrijd tegen Woudsend ge-
speeld. We gingen eerste opwarmen en daarna inschieten, daarna gelijk beginnen. 
Bal in het midden, aftrap en gelijk Woudsend onder de druk zetten. Het was de hele 
tijd heel spannend, maar ineens een goeie kans
voor Woudsend in de 13 e minuut… 1-0. We staan achter. We geven niet op en gaan 
gelijk door rammen. Kansen voor ons, kansen voor hun. Daar komt weer een kans 



voor ons uit een corner, in eerste instant tegen gehouden, maar de tweede was 
snoeihard… en ja hoor 1-1! Goal van Hein en
nog een mooie ook! Weer kansen voor hun, kansen voor ons. Daar is dan weer een 
mooie kans voor ons, de snelle sprint in de 30 e minuut van Gerrit naar het goal…. 
HIJ SCOORT! 1-2, Woudsend staat nu achter! Woudsend mag aftrappen, maar 
maakt een fout… een hele grote fout en dat is mooi voor
ons. Wij hebben namelijk nu balbezit en hebben dus een kans, weer de snelle 
sprint van Gerrit naar het goal toe…. WEER EEN GOAL 1-3! 32 e minuut! Dat is pas 
2 minuten later! Nou Woudsend mag weer aftrappen, er gebeurt niet heel veel. Oh 
Woudsend een kans in de 44 e minuut en die kans duurt
heel lang. Het gaat de hele tijd zo: Boarn werpt weg, Woudsend brengt terug en dat 
10x. Uiteindelijk kunnen we niet wegwerken en komt er een goal voor Woudsend…. 
2-3. Boarn gaat weer aftrappen en door rammen. Fokko gaat nu in plaats van ver-
dediging naar de spits, en dat gaat goed. Wij hebben
nu veel meer kansen. In de 55 e minuut is er zo’n kans voor Fokko, die beloond 
wordt met een GOAL! 2-4! In de 55 e minuut. Nu zou je zeggen het wordt 2-4 en dat 
dachten wij ook allemaal, maar hun hebben een kans en er wordt een pass gege-
ven, iedereen van Boarn zegt: Buitenspel! Zelfs de
supporters. Dat is jammer genoeg niet zo….. in de 60 e minuut nog 3 -4, maar ja we 
hebben wel gewonnen! Boarn is niet te stoppen!!!!
 
Friso Dykstra (Bryske)

Thor - Oldeboorn

Zondag 25 september mocht Oldeboorn 1 er dan eindelijk aan geloven. De eerste 
competitiewedstrijd in de vierde klasse. Na een verdiende promotie in het seizoen 
2021/2022 waarin het team in de nacompetitie wist te winnen van de Walden en 
Farmssum mochten de mannen van Frank Waringa het nu dus laten zien in een 
klasse hoger.
Na een goede voorbereiding waarin 3x werd gewonnen tegen Aengwirden(1-3), 
FFS (3-4) en Langweer(6-1) en een verliespartij in de derby tegen Akkrum(1-3) 
mocht er vandaag gespeeld worden in Lippenhuizen tegen Thor. Waar Oldeboorn 
als promovendus zich gelijk mocht gaan proberen te meten aan het gedegradeer-
de Thor uit de derde klasse.
Frank had een ruime selectie en had daardoor de luxe dat er vandaag maar liefst 
5 wissels waren. Oldeboorn wilde graag het eigen spelletje blijven spelen zoals dit 
vorig seizoen ook het geval was.
Om 14:00 mocht er onder leiding van scheidsrechter Wigchers afgetrapt worden 
door Thor en begon het seizoen 2022/2023.



Thor probeerde in het begin van de wedstrijd het spel te maken door de bal ach-
terin rond te tikken en met ballen naar voren de spits te bereiken om zo de buiten-
spelers of het middenveld in stelling te brengen. Echter was Oldeboorn goed bij de 
les en wist het deze ballen eruit te halen en zelf rustig aan de bal te zijn. In de 12e 
minuut leverde dit Oldeboorn al een goal op. Na het goed en snel rondspelen van 
achteruit kreeg Tjitze de bal op de linksvoor positie van Gerben om hier vervolgens 
met een goede individuele actie zijn tegenstander te passeren en vanaf randje 16 
de bal in de verre hoek te plaatsen. Een flitsende start voor de Boarnsters. Het 
werd nog mooier toen in de 16e minuut ook al de 0-2 werd gescoord. Weer kreeg 
Tjitze de bal van Gerben die hem snel kon meenemen na een goede 1/2 met Anno. 
Gerben kon Tjitze bedienen die ditmaal in de korte hoek raak schoot.
Vervolgens probeerde Thor wel wat terug te doen maar zij kwamen moeilijk aan 
voetballen toe omdat Oldeboorn erg geconcentreerd aan het voetballen was. 
Dennis had hierdoor niet een hele drukke eerste helft. Het was lastig voor Thor om 
langs Jurrit en Henk te komen aan de zijkanten en Wiemer maakte het de spits ook 
erg lastig. Daarnaast stonden de middenvelders Sietse, Max en Gerben keihard te 
werken en voorin maakten ook Tjitze, Anno en Robert het de verdedigers van Thor 
lastig waardoor ze moeite hadden met opbouwen.
In minuut 30 werd dit beloond met de 0-3. Robert en Gerben combineerden op het 
middenveld door de defensie heen, waarbij Robert op de achterlijn een voorzet kon 
geven op de meegelopen Gerben die de bal zo rustig kon binnen tikken(0-3).
Hierna probeerde Thor om een aansluitingstreffer te creëren maar dit lukte ze 
niet door het goede teamspel van Boarn.
Hierdoor gingen we rusten met een stand van 0-3
In de rust werd Wiemer vervangen door Sjim en was het doel voor Oldeboorn dat 
de 0 werd gehouden en er door werd gevoetbald op dezelfde wijze. Thor pro-
beerde echter ook uit een ander vaatje te tappen en kwam iets vaker op de helft 
van Oldeboorn. Echter kwamen zij niet tot echte grote kansen voordat er aan de 
andere kant weer werd gescoord. Het was wederom een aanval aan de linkerkant 
welke begon bij Jurrit die goed tempo maakte en Tjitze inspeelde. Tjitze kon weer 
op zoek naar zijn directe tegenstander en hield hierna goed het overzicht door 
Robert in te spelen. Robert kon rustig op de keeper aflopen en de bal beheerst 
in het goal schieten. Hierna werd Tjitze vervangen en kwam Jentje in zijn plaats. 
Helaas voor Oldeboorn kwam er wel een tegengoal vandaag. Nadat een verkeerde 
terugspeelbal nog naast werd geschoten door de spits kreeg hij toch nog een kans 
op een goal. Na een corner die niet goed werd verwerkt werd er een overtreding 
binnen de 16 gemaakt waardoor de spits van Thor een uitgelezen kans kreeg om 
een aansluitingstreffer te maken. Dennis zat er dichtbij maar helaas stond de 1-4 
op het scorebord.
Hierna werden Max, Sietse en Jurrit vervangen voor Arnold, Ridzert en Tim. Thor 



wilde wel maar was niet bij machte om verder te komen dan de aansluitingstreffer. 
Ballen vielen wel over de verdediging maar Dennis wist zijn doel verder schoon te 
houden deze middag. Oldeboorn wist nog wel te scoren. Robert wist uit een vrije 
trap van Hotse zijn nek/schouderbladen/rug tegen de bal te zetten en liep zo de 
1-5 binnen. Ook het laatste wapenfeit van Oldeboorn kwam nog van Robert. Na een 
snel genomen vrije trap wist Anno met een goeie lang bal Robert te bereiken die 
op de achterlijn de bal binnen wist te houden en de bal vervolgens snoeihard via 
de binnenkant van de paal in het goal te schieten. Hierna floot de goed fluitende 
scheidsrechter af en waren de eerste 3 punten een feit voor de mannen van Frank 
en Wieger.
Oldeboorn had zodoende vandaag een hele mooie start van de competitie. Dit 
hopen ze volgende week een vervolg te geven thuis tegen Black Boys. Zij zijn de 
competitie gestart met een 2-4 nederlaag tegen Zevenhuizen en zullen dus graag 
de eerste punten daar willen behalen.

02-10-2022: VV Aldeboarn 1-VV Black Boys 1

Voor Aldeboarn stond vandaag de 1e thuiswedstrijd van de competitie op het 
programma. Tegenstander deze middag is Black Boys. Een op voorhand lastige 
tegenstander voor het vlaggenschip van Aldeboarn. Terugkijkend naar de vorige 
edities is dit altijd een moeilijke wedstrijd gebleken voor de Boarnsters. De vol-
gende 11 namen moesten vandaag voor de 3 punten zorgen: Dennis, Henk, Hotse, 
Wiemer, Jurrit, Max, Gerben, Sietse, Anno, Tjitze en Robert. Wissels van deze 
middag waren Sjim, Ridzert en een niet fitte Jentje. De spoeling was vandaag dun 
en een hele verandering t.o.v. vorige week. Onder goede omstandigheden en een 
prima grasmat startte Aldeboarn de wedstrijd. Black Boys liet er geen gras over 
groeien en zette de Boarnsters gelijk onder druk. Aldeboarn probeerde onder deze 
druk uit de voetballen, maar kreeg maar lastig grip op een fysiek sterk Black Boys. 
Waar vorige week Thor nog voetballes kreeg van de Boarnsters, bleek dit vandaag 
een lastige opgave. De opbouw van achteruit waar Aldeboarn op inspeelt, bleek 
vandaag lastig uit de verf te komen. Black Boys zat er dicht op en daardoor werd 
Aldeboarn gedwongen de lange bal te hanteren. Nadat Black Boys een aantal kan-
sen had gecreëerd was het Aldeboarn dat tegen de verhouding in op voorsprong 
kwam. De individuele kwaliteiten van Tjitze hielp de Boarnsters aan de voor-
sprong. Na goed doorgaan schoot Tjitze de bal tegen de touwen. Gehoopt werd 
dat dit misschien het kantelpunt in de wedstrijd zou betekenen. Black Boys bleef 
komen en Aldeboarn kwam er sporadisch eens uit. Toch hielden de Boarnsters 
goed stand, mede door een uitstekend keepende Dennis. Zo gingen de Boarnsters 
met een 1-0 stand rusten. In de rust werden de mannen van Frank even goed op 
scherp gezet. Waar vorige week lovende woorden door de kleedkamer klonken, 



was dit vandaag wel even anders. Na de preek in de rust begon de 2e helft met een 
onveranderd spelbeeld. Aldeboarn wilde wel, maar werd voortdurend onder druk 
gezet door Black Boys. Dit resulteerde dan ook in de 1-1. Een zondagschot van de 
nummer 13 van Black Boys liet Dennis kansloos. Na de 1-1 bleef Black Boys komen 
en vervolgens kwam Black Boys dan ook op voorsprong. Een afvallende bal werd 
goed gecontroleerd door de nummer 9 van Black boys die de nummer 6 in stelling 
bracht en de bal onder Dennis door schoof. Gelukkig bleek de individuele kwaliteit 
van Tjitze de doorslag te geven deze middag. Gelijk na de 1-2 kreeg Tjitze de bal 
op randje 16, kapte zijn tegenstander uit en zorgde in minder dan 1 minuut na de 
achterstand alweer voor de gelijkmaker. Het spelbeeld werd meer in evenwicht en 
beide ploegen kregen kansen op de 3-2, maar gelukkig voor de Boarnsters kon het 
op karakter de wedstrijd winnen. Een korte corner werd door Tjitze scherp aange-
sneden voor het doel, waarna Anno de bal toucheerde en zo in het doel belandde, 
3-2. Sjim verving vervolgens de moegestreden Tjitze en Robert werd vervangen 
voor Jentje. Sjim kreeg nog een goede mogelijkheid om de 4-2 binnen te schieten, 
maar zijn schot mistte precisie. Black Boys kreeg hierna ook nog goede kansen 
waarbij de spits 1 op 1 kwam te staan met Dennis. Gelukkig voor Aldeboarn bleek 
de spits van Black Boys vandaag het vizier niet op scherp te hebben en schoot hij 
zonder geluk op het doel van Dennis. Het duel eindigde zo in 3-2 en voor de Boarn-
sters een zwaarbevochten overwinning. Zo starten de Boarnsters de competitie 
uitstekend met 6 uit 2 en blijven ze voor in ieder geval 1 week koploper van de 
4e klasse B. Volgende week treden de mannen van Frank aan tegen Harlingen, in 
Harns. Hopelijk kan Aldeboarn dan weer net zo voetballen en de lijn van de uitwed-
strijd tegen Thor oppakken. Rest mij eenieder een fijne week te wensen en hopelijk 
tot ziens in Harlingen! 

Wiemer Dekker

Boarn 2 - FFS 2

Na een teleurstellende wedstrijd vorige week tegen Thor (the god of thunder) 
had het 2e van Aldeboarn wat goed te maken! Op zondag 2 oktober jl. trad Boarn 
2 thuis aan tegen FFS2. Een oude bekende zo gezegd want er werd ook al tegen 
elkaar gebekerd. Deze wedstrijd werd met 6-1 door de mannen/jongens fan Boarn 
2 gewonnen. We hebben dus met veel vertrouwen naar deze wedstrijd toe kunnen 
leven, en terecht! Hier volgt het wedstrijdverslag doormiddel van een exclusief 
inkijkje van de Boarn 2 app groep:



01-10-2022
Akkrum JO9 -Aldeboarn JO9

Zaterdag morgen begon de dag zeer triest met een zware regenbui,dit zou nog wat 
worden voor de boys.
Maar gelukkig aangekomen in Akkrum begon trokken de wolken weg en begon de 
zon te schijnen .
Helaas voor de boys moesten ze beginnen tegen de zon in . Maar met veel zin be-
gonnen ze aan de wedstrijd .Pieter had de indeling mooi gebalanceerd een sterke 
achterhoede en een fanatiek midden veld en een spits,zoals Pieter uitlegde een 
1-3-1 opstelling .
Wat later  resulteerde in een doelpunten festijn .In de eerste paar minuten moet-
sen de mannen even wennen aan de opstelling maar al snel vielen de doelpunten 
gemaakt door let wel Renze en Renke .
Helaas kregen ze ook een tegen doelpunt dit kwam volgens de keeper door de 
zon,hij zag de bal niet .
Maar de tegenstander hielp nog even mee door een eigen doelpunt te scoren .
De tweede helft waren de mannen oppermachtig .Renke en Rense scoorden aan 
de loppende band en ook hidde liet zich niet onbetuigd.



Eind stand Akkrum -Aldeboarn 1-10 .
goed gedaan jongens en op naar volgende zaterdag.De laatste wedstijd van deze 
reeks thuis tegen de blue boys  Nijbeets .

1 oktober 

Vorige week was onze laatste voetbal wedstrijd in de eerste ronde van de beker-
competitie. 
 
We speelden thuis tegen LSC. Het was een spannende wedstrijd. LSC scoorde het 
eerste doelpunt. We hebben met elkaar hard gewerkt en heel goed gevoetbald en 
daardoor hebben we met 3-2 gewonnen  en hierdoor zijn we eerste van deze poule 
geworden en door naar de volgende ronde van de bekercompetitie. 
 
Groetjes Antsje vd Krieke 

Wedstrijd  Aldeboarn-Tijnje. Donderdag 6 Oktober S’ Avonds 

Donderdag hebben we (JO-11) weer gevoetbald, maar het was geen overwinning 
jammer genoeg. Tijnje was te goed  en ze wouden dat laten zien, merkte ik, want ze 
hebben namelijk 15-3 gewonnen. We hebben wel heel hard gestreden tot het eind.
Van ons team hebben gescoord: Douwe, Jacob en Jarno!

Groetjes Steffen Dijkstra

FC Harlingen 1 – VV Oldeboorn 1 
 
Zondag 9 oktober speelt Aldeboarn de 3e competitie wedstrijd van het seizoen 
tegen Harlingen. Aldeboarn gaat van start met: Dennis, Henk, Hotse, Sjim, Jurrit, 
Jentje, Sietse, Gerben, Tjitze, Anno en Robert. Wissels voor deze wedstrijd waren 
Wiemer, Arnold en Max. Aldeboarn begint goed aan de wedstrijd. Tjitze weet in de 
10e minuut na een mooie actie de bal in de korte hoek te schieten. Aldeboarn komt 
op 1-0 voorsprong en is erg gemotiveerd om dit uit te breiden. Harlingen weet een 
grote kans te creëren in de 12e minuut, maar door een geweldige redding van 
Dennis wordt de bal gekeerd. Het blijft 0-1 voor Aldeboarn, maar dit wordt al snel 
uitgebreid naar een 0-2 voorsprong. Een snel genomen inworp van Tjitze zorgt 
ervoor dat Robert op snelheid naar het doel kan gaan van Harlingen. Robert weet 
deze kans goed te benutten en zet Aldeboarn op een 0-2 voorsprong.  Vlak voor 
rust weet Harlingen toch te scoren. Met een goede voorzet wordt de spits van 
Harlingen bereikt, de spits twijfelt niet en benut zijn kans goed. De spits van Harlin-



gen weet Dennis te passeren en de thuisploeg komt terug tot 1-2. We naderen het 
einde van de eerste helft, maar Harlingen krijgt nog een corner. In eerste instantie 
wordt de bal tegen gehouden, maar uiteindelijk komt de bal toch weer terecht bij 
een speler van Harlingen. Deze kopt hem richting de goal van Aldeboarn. De bal 
kan net niet op de lijn tegen gehouden worden en dit betekend dat de stand weer 
gelijk is.  
 
Tweede helft. 
Gelijk na rust in 48e minuut wist Harlingen de 3-2 te maken. Door onnodig bal-
verlies kwam er uiteindelijk een voorzet, deze werd knap in getikt door een speler 
van Harlingen. Aldeboarn wilde de stand graag gelijk trekken en wist een aantal 
gevaarlijke aanvallen te creëren. Harlingen deed er alles aan om dit te voorkomen. 
De thuisploeg begon onnodige overtredingen te maken, dit resulteerde zelfs in een 
terechte rode kaart. Harlingen moest met 10 man verder en de sfeer was er niet 
beter op geworden. Robert kreeg nog een grote kans, maar schoot deze helaas 
over. De thuisploeg wist Aldeboarn toch te weerhouden van de gelijkmaker. Geen 
punten voor Aldeboarn dit weekend, op naar volgende week!  

Jurrit Dijkstra

Fochteloo 2 – Oldeboorn 2 
Zondag 9 oktober 2022

Fochteloo (Stellingwerfs en Fries: De Fochtel) is een dorp in de gemeente Ooststel-
lingwerf, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten oosten van Oosterwol-
de en ten noorden van Appelscha.
Op 1 januari 2021 had het dorp 350 inwoners.[1] De buurtschap De Knolle ligt 
in het noordelijke verlengde van Fochteloo en wordt om die reden nogal eens bij 
Fochteloo gerekend maar valt feitelijk onder Oosterwolde.

Centrum en omgeving

Het centrum van het dorp is waar het Noordeinde en Zuideinde bij elkaar komen 
en er kleine nieuwbouw is met de aansluitende weg Vogelrijd. Het verenigingshart 
van Fochteloo wordt gevormd door het multifunctionele dorpshuis en sportpark 
Et Legien aan het Zuideinde net buiten het centrum zelf. De school in dit dorpshuis 
heeft op het einde van het schooljaar 2010/2011 haar deuren moeten sluiten 
vanwege een gebrek aan nieuwe leerlingen.[2] Kinderen van Fochteloo gaan in 
Appelscha of Oosterwolde naar school.



Geschiedenis

In 1408 werd het dorp Fochteloo vermeld als Fyochtelo, in 1525 als Vuchtel, in 
1530 als Foechtinge, 1542-1543 als Vuchtele en Vuchtle en in 1664 als Vochtele 
en Fochtele. De plaatsnaam wijst mogelijk naar ‘het vochtige bos’ dat er was gele-
gen.

Sport

FC Fochteloo, voetbalvereniging

Trivia

Op 9 oktober 2022 speelde Fochteloo een van de bekendste wedstrijden uit haar 
historie, namelijk die tegen Oldeboorn 2. Uitslag: 1-3. Op het scoreformulier ston-
den de namen van bekende Boarnster voetballers Iwan Huitema, Rick © van San-
ten en opkomend talent Wesley Idzinga. Toeschouwers en spelers van de thuis-
vereniging waren onder de indruk van het enorme konvooi auto’s dat ’s ochtends 
vroeg het complex van FC Fochteloo opreed. 18 (!) man sterk en 2 man begeleiding. 
Dat had men nog nooit gezien. En daar bleef het niet bij. Ook de warming-up werd 
met open mond aanschouwd door de nog druk rokende spelers van Fochteloo. Nog 
nicotine uitwasemend begonnen ook zij 10 minuten voor aanvang warm te lopen. 
Tussen het roken door werd er gevoetbald. Fochteloo werd echter overlopen door 
de voetbalmachine die vv Oldeboorn 2 heet. Na de wedstrijd werd de frituurpan 
aangezet en vond zowel de bruine als de koude versnapering gretig aftrek. Olde-
boorn vertrok rond de middag op de zegekar. Fochteloo beduusd achterlatend. 

Gegroet, 
Johannes vd Wal

Aldeboarn 1 - Zevenhuizen 1

Op 16 oktober stond de wedstrijd Oldeboorn 1 - Zevenhuizen 1 op het programma.
Om 14:00 mocht er onder leiding van scheidsrechter Schotanus afgetrapt wor-
den door Zevenhuizen. Het was een wedstrijd dat alle kanten op kon gaan waar 
bij  de eerste goal werd gemaakt door Anno vanuit een corner van Jentje. Vlak 
voor rust kwam Zevenhuizen met de 1-1 vanuit een voorzet aan de rechter kant 
werd er raak gekopt. Aldeboarn reageerde er meteen op en vanaf de aftrap gaf 
Hotse een lange bal op Gerben die de bal achter de keeper schoot, waardoor we 
met 2-1 de rust in gingen. De tweede helft probeerde Aldeboarn opnieuw vanaf de 



aftrap de lange bal te spelen maar de bal kwam niet langs de verdediger. Zeven-
huizen scoorde daarna meteen de 2-2, de bal werd in de zestien gespeeld waar-
door Zevenhuizen de bal langs Dennis kon schieten. Aldeboarn komt nogmaals  op 
voorsprong vanuit een Corner van Jentje op 3-2 doordat de keeper de bal in eigen 
goal tikt. Kleine tien minuten later scoort Zevenhuizen de gelijkmaker. Tien minuten 
voor tijd scoorde de spits van Zevenhuizen om op voorsprong te komen 3-4. In de 
90ste minuut speelt Anno de bal naar Gerben die bijna het halve veld over sprint 
met de bal langs de verdediger gaat en de bal in de verre hoek schiet voor de 4-4 
wat ook de eindstand bepaalde. Na afloop van de wedstrijd maakte Dj heavy P er 
een mooi feest van in de kantine.

JO 13 Aldeboarn – Wolvega

Wij moesten zaterdag 29 oktober tegen Wolvega voetballen.
In de achtste minuut scoorde Gerrit 1-0, 2 minuten daarna schoorde Obama 2-0.
In de zestiende minuut scoorde ik Anouk 3-0. En de vijfentwintige minuut scoorde 
Gerrit alweer de 4-0.  Wolvega scoorde ook een doelpunt 4-1. Wolvega maakte op 
het eind nog een eigen doelpunt. We hebben deze wedstrijd gewonnen met 5-1.
We hebben een leuke wedstrijd samen gevoetbald.

Anouk van Warmerdam

VV Heerenveen tegen Oldeboorn - 29-10-2022

Op een nat veld starten we de wedstrijd tegen VV Heereveen. 
Na enkele minuten schrokken we al van een tegengoal. 1-0 en naar ongeveer 5 
minuten een mooi eigen goal. 2-0 .(die tellen we stiekem niet mee) nu is het time 
out, tussen de time out gebeurde er niet veel.
Pauze. Wat drinken en een stukje fruit deed Hindrik goed want hij scoort dus 2-1.  
Na een paar minuten scoort Heereveen. 3-1. Time out. Wij krijgen verschillende 
kansen en corners, maar de bal wil het doel niet in. Na weer een paar minuten 
later scoort Heerenveen weer 4-1. Na ongeveer 4 minuten scoort Douwe. 4-2.
De einstand is dus. 4-2. We hebben goed gespeeld. Een spannende wedstrijd, die 
we afsluiten met penalty ’s Tjerk die had een paar mooie reddings. We hebben 
verloren, maar wij waren wel beter. 

groetjes Tjerk.



Oldeboorn 1 - Nieuw-Roden 1 

Vandaag was het tijd voor de lastige uitwedstrijd tegen V.V. Oldeboorn. De thuis-
ploeg is een directe concurrent van Nieuw-Roden sinds zij zich op een derde plek 
bevonden. Nieuw-Roden hoopte zich te revancheren na de nederlaag vorige week 
tegen GOMOS. Dan de wedstrijd. Nieuw-Roden begon scherp aan de wedstrijd 
met gelijk een enorme kans voor Sander Drent, al slalommend passeerde hij de 
verdediging maar verzuimde om in de eerste minuut te scoren. Nieuw-Roden 
domineerde, maar toch was het Oldeboorn dat tegen de verhouding in de score 
opende via Robert van Roeden. Nieuw-Roden bleef na deze tegentreffer echter 
wel goed voetballen en werd hiervoor uiteindelijk ook beloond. Een vrije trap van 
Remon Slagter belandde op het hoofd van Wilco Drent en dan is het vrijwel altijd 
raak, 1-1 via de captain. De blauwhemden waren duidelijk op zoek naar meer en 
creëerden vele kansen maar konden de score nog niet verdubbelen. Een belang-
rijk moment volgde: vlak voor rust kreeg Oldeboorn een penalty, maar deze wordt 
ruim naast geschoten, waardoor de ploegen met een gelijke stand de rust in 
gingen. Dan de tweede helft. Wederom was het spelbeeld duidelijk. Nieuw-Roden 
was de betere ploeg en Oldeboorn probeerde met name via de lange bal eruit te 
komen Nieuw-Roden kwam flitsend uit de kleedkamer. Na mooie combinatie tussen 
Sander Drent en Jorn Brink werkte laatstgenoemde de bal achter de keeper van 
Oldeboorn, 1-2. De thuisploeg gaf het echter niet op, kort na de voorsprong voor 
Nieuw-Roden kwam Oldeboorn namelijk alweer terug op 2-2 via opnieuw Robert 
van Roeden. Een afstandschot werd nog gekeerd door keeper Jayden Kuiper, maar 
in de rebound was de goalie kansloos. Nieuw-Roden wist dat er meer te halen viel 
en bleef de druk houden op de goal van Oldeboorn. Nieuw Roden kreeg uiteindelijk 
loon na werken. De ploeg van Jur Smit kreeg namelijk een penalty door een hands-
bal in en deze kans liet Nicky Smid niet onbenut, 2-3 voor de hoofdmacht. Daarna 
was het tijd voor een debutant in de selectie, jeugdspeler Stijn de Vreede mocht in 
de laatste 10 minuten het veld nog in en verving de goed spelende Remon Slagter. 
Ook Dennis Matulessy kwam in het veld voor Sander Drent. Oldeboorn was nog 
op zoek naar de gelijkmaker, maar de ploeg was niet in staat om deze te forceren. 
De thuisploeg liet veel steken vallen achterin, waardoor het voor Nieuw Roden 
tijd was om de wedstrijd op slot te gooien. Na een snelle counter bekroonde Nicky 
Smid zijn uitstekende wedstrijd met een tweede goal en zo won Nieuw-Roden ver-
diend deze belangrijke wedstrijd in de strijd om de bovenste plekken. Nieuw-Roden 
was oppermachtig tegen Oldeboorn, maar verzuimde om met grote cijfers van het 
veld te stappen. Het belangrijkste is dat er weer drie punten zijn gepakt. Volgende 
week wacht de thuiswedstrijd tegen Warga, wij hopen u dan weer te zien!



Heerenveense Boys – Aldeboarn           05-11-22        JO13-1

Wij hebben zaterdag om 8:30 uur tegen de Heerenveense Boys gespeeld. We 
moesten vroeg ons bed uit, omdat we om 7:45 uur bij het voetbalveld moesten 
verzamelen. 
Eerst even opwarmen en daarna gelijk beginnen. Het ging gelijk op, hun kansen wij 
kansen. Hun kregen een kans en scoorden, 1-0…. Aftrap voor ons. Wij kregen een 
mooie kans en we scoorden, 1-1! Prachtige goal door Hein.
We gingen met 1-1 de rust in. Even wat bespreken, eten en drinken en doorrrrr. 
Aftrap en hun hadden een goeie kans in de 34e minuut… en weer een goal voor 
hun, 2-1.
4 minuten later precies hetzelfde 3-1. 10 minuten later weer….. 4-1.
Wij krijgen eindelijk ook weer een kans, 5-2! Door Fokko gescoord in de 53e mi-
nuut, maar jammer genoeg in de laatste 2 minuten scoren hun ook weer, 6-2. We 
bleven strijden en gaven niet op, maar helaas verloren we de wedstrijd. 
Eindstand Heerenveense Boys 6 – Aldeboarn 2.

Friso Dijkstra

(Aldeboarn heeft nog nooit in de 2e klasse gespeeld, maar wij nu wel!)

AF EN TOE 
Door: Piet Tijsma THIS IS THE END......
 
Af en toe lid worden in 1971. 
Af en toe een overwinning. 
Af en toe een geliJkspel. 
Af en toe een nederlaag. 
Af en toe een meningsverschil. 
Af en toe een teleurgestelde speler. 
Af en toe een uitbundige speler. 
Af en toe geen scheidsrechter. 
Af en toe geen assistent-scheidsrechter. 
Af en toe te Iaat. 
Af en toe teveel roken. 
Af en toe een biertje teveel. 

Katje



Af en toe weggestuurd worden van de training. 
Af en toe ongeslagen kampioen. 
Af en toe een veel te lange derde helft. 
Af en toe een leuke tegenstander. 
Af en toe een vervelende tegenstander. 
Af en toe een doelpunt. 
Af en toe een kopduel. 
Af en toe een proefwedstrijd voor s.c. Heerenveen. 
Af en toe de pilonnen voor de trainer opruimen. 
Af en toe een stuk afsnijden langs de Fjurlanswei. 
Af en toe op voetbalschoenen naar het zwembad. 
Af en toe naar “Wheelchair Donkerbroekie” in de Eend. 
Af en toe een feestavond. 
Af en toe de stamtafel tot aan het biljart vol met spelers en vrouwen. Af en toe een 
paar kroketten voor Wieger en het “Gouden jonkje”. Af en toe jeugdspelers in volle-
dige outfit op een bruiloft. 
Af en toe een gigantische kater. 
Af en toe een plankje soep en een bakkie bier van Jan de Ober. Af en toe kon Jan 
bellen voor 25 gulden. 
Af en toe een misverstand. 
Af en toe eens via Aldeboarn, Akkrum, Terhorne, Irnsum, Gersloot...’in de sloot’ Af 
en toe een zwarte zondag. 
Af en toe vreselijk lachen. 
Af en toe trainen in de manege. 
Af en toe lauw bier. 
Af en toe een gezellig feest bij Hans en Annie. 
Af en toe een’ bever in z’n hemd achter een drumstel. 
Af en toe even in de .... blazen. 
Af en toe een sigaar van de verzorger. 
Af en toe vreselijk balen. 
Af en toe een leider op klompen. 
Af en toe een opstelling met een gigantische “kwak” op de deur. Af en toe een ver-
gadering. 
Af en toe een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele lange vergadering.
Af en toe de politie op bezoek in de kantine. 
Af en toe het voetbal mee naar huis nemen. 
Af en toe het voetbal mee naar het werk nemen. 
Af en toe het voetbal doortrekken tot in de kroeg. 
Af en toe mensen in de kroeg lastigvallen met voetbal. 
Af en toe een weekendje Center Parcs. 



Af en toe gezellig in bad in hetzelfde Center Parcs. 
Af en toe “gezellige Duitsers” in Center Parcs. 
Af en toe het dak op. 
Af en toe een afsluiting van het seizoen bij Wieger en Sietie. Af en toe een cursus 
volgen. 
Af en toe heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel laat terug van de cursus. Af en toe op de 
brommer moeten spelen in het 1e . 
Af en toe een meningsverschil met de trainer. 
Af en toe een uitstekende trainer. 
Af en toe een mindere trainer. 
Af en toe aangehouden worden door de “politie” vanuit Gersloot. Af en toe de deur 
worden gewezen door mijn ega. 
Af en toe een fantastische voorzitter. 
Af en toe een groot FVB-toernooi. 
Af en toe een selectiewedstrijd. 
Af en toe een geweldige teleurstelling in een selectieperiode. Af en toe een hoogte-
punt. 
Af en toe een dieptepunt. Af en toe eens een trainerscursus in Aldeboarn. Af en toe 
proberen de jeugd op het goede spoor te krijgen. Af en toe een andere functie. 
Af en toe een rondvliegend kunstgebit vanuit een cap. 
Af en toe een cap verliezen bij het Otterpark. 
Af en toe een Promotie. 
Af en toe een degradatie. 
Af en toe spandoeken langs het veld met Forza Oldeboorn. Af en toe St. Anna. 
Af en toe Terschelling. 
Af en toe FVB-voetbal. 
Af en toe 4’ Klasser. 
Af en toe een verslagje. 
Af en toe een verslag in de Mid Frieslander. 
Af en toe bezoek van de hoge heren van de FVB. 
Af en toe een borreltje drinken met de heren van de Bond. Af en toe een beslis-
singswedstrijd ]i Aldeboarn. 
Af en toe een Jubileum. 
Af en toe het veld eens kalken. 
Af en toe de frituurpan eens aan. 
Af en toe eens vlaggen. 
Af en toe gewoon lekker zeiken. 
Af en toe een heerlijke boom opzetten over voetbal. 
Af en toe prima kader. 
Af en toe op Paasmaandag naar the Urban Jungle Band.



Af en toe spelen tegen RES. 
Af en toe gebeld worden door de leider van RES. 
Af en toe een nieuwe trainer. 
Af en toe een vertrekkende trainer. 
Af en toe twee leiders Per team. Af en toe één leider per team. 
Af en toe de dames fluiten. 
Af en toe eens nee zeggen. 
Af en toe het clubblad maken. 
Af en toe de Jeugd trainen en leiden. 
Af en toe de jeugd fluiten. 
Af en toe de wedstrijden regelen. 
Af en toe jeugdcoördinator zijn. 
Af en toe bestuurslid sporttechnische zaken zijn. 
Af en toe elftalbegeleider bij het 1e. 
Af en toe leider bij het 2e zijn. 
Af en toe een fijne collega hebben. 
Af en toe afscheid nemen. 
Af en toe stoppen met dit raaskallen..... Maar vooral vaak veel plezier. Dat is wat 
ik de afgelopen 33 jaar bij de vv Oldeboorn heb gehad en daarom is de kop van 
This is the End misschien niet echt toepasselijk en komt het “The times they are a 
changin” van Bob Dylan wel meer in de buurt. Het waren bewogen jaren waarin 
het voetbal bij mij wel eens teveel heeft overheerst t.o.v, andere zaken. Daarom het 
besluit om het eens een tijdje vanaf de zijkant te volgen. We komen elkaar zeker 
weer tegen op het voetbalveld. Allemaal bedankt en veel succes de komende tijd.

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 13 januari 2023.

Volgende editie



Tjitze Brandsma Eerste 13

Robert van Roeden Eerste 13

Rik van Santen Tweede 8

Joris van Rooijen Derde 7

Wesley Idzenga Tweede 5

Hessel Jelsma Tweede 5

Gerben Bouma Eerste 4

Erben Hof Tweede 4

Tom Proot Tweede 4

Anno Huisman Eerste 3

Jentje Brandsma Eerste 2

Robin Faber Tweede 2

Arnold Hobma Derde 2

Iwan Huitema Tweede 1

Jisk Oosterbaan Tweede 1

Ids de Roos Tweede 1

Rene Spinder Tweede 1

Gian Andringa Derde 1

Rayen Ortega Derde 1

Jelmer van Steinvoorn Derde 1

Jan Hendrik v/d Wal Derde 1

Dani van Warmerdam Derde 1

Ronald van warmerdam Derde 1

Piet van der Feer bokaal seizoen 2022/2023





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.


