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de Zwart Witten
Clubblad v.v. Oldeboorn

Uit de bestuurskamer

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

Opgave 100-jarig bestaan

Op 15 april hoopt voetbalvereniging Oldeboorn haar 100-jarig bestaan te vieren. 
Precies op die dag, zaterdag 15 april, willen we hier groots bij stil staan. Heb jij 
je al opgegeven? Dit kan online via www.vvoldeboorn.nl. Hier vind je ook meer 
informatie. De uiterlijke opgavedatum is 15 februari 2023.

Huldiging Ereleden en Lid van verdienste

Niet alleen stond de ledenvergadering van 25 november jl. in het teken van 
de algemene zaken, zoals het (financieel) jaarverslag en de vooruitblik op het 
jubileumjaar, ook werden er trouwe bestuursleden in het zonnetje gezet. 

Na het formele gedeelte van de vergadering werd er een aantal heren blij verrast.
Arnold Hobma werd geëerd met de titel ‘Lid van verdienste’. Arnold heeft zich 
namelijk het afgelopen jaar flink ingezet achter de bar. Hij heeft menig voetballer 
en supporter van een hapje en een droogje voorzien en dat wordt zeer gewaar-
deerd. Ook de gezellige feestjes en de Nieuwland Reünie hebben we te danken aan 
zijn inzet. Hij nam een gloednieuwe wisselbeker en een bosje bloemen in ontvangst. 
Een dag later glunderde hij nog steeds. 

Het bestuur had echter nog een leuke verrassing in petto. Een heugelijk moment, 



want maar liefst drie bijzondere personen die zich al jarenlang inzetten voor de 
voetbalclub werden benoemd tot Erelid. Te weten Harm Oosterbaan, Wieger Huis-
man en Haaije van der Heide. 

Zij hebben elk een bijzondere en lange band met de voetbalclub. 
Zo is Wieger in 1975 begonnen als jeugdtrainer en leider, vervolgens als trainer 
van de senioren, waarna hij elftalleider werd en tot op heden nog actief is als elf-
talleider van het 1ste. 

Harm is zijn loopbaan bij de club begonnen in 1981 als jeugdtrainer en leider en 
tot de dag van vandaag zet hij zich nog steeds in voor de club. Een kleine greep uit 
zijn activiteiten: het bijhouden van het archief, het drukwerk, onderhoud en diver-
se andere werkzaamheden. 

Haaije van der Heide begon in 1985 als voorzitter, waarna er nog vele verschillen-
de functies volgden waaronder scheidsrechter, projectleider verbouw en nieuw-
bouw en tot op heden nog in de functie als lid van het onderhoudsteam. 
Kortom, de heren werd het van harte gegund door de aanwezige leden om be-
noemd te worden tot Erelid. 

Elk namen zij een erespeldje, bordje met highlights uit hun carrière en een bosje 
bloemen in ontvangst. 

Haaije was helaas niet aanwezig bij de ledenvergadering, en nam de presentjes 
later in ontvangst.



‘De Twaalfde Man’ 

Arnold, Wieger, Harm en Haaije, nogmaals ontzettend bedankt voor jullie inzet voor 
en steun aan onze mooie club en gefeliciteerd met deze eervolle benoeming!

En ineens was daar ‘De Twaalfde man’. Wie is dat? Wat moet hij hier? Hierbij een 
toelichting.

‘De Twaalfde man’ is het nieuwe sponsorcollectief van onze 
club. Met ingang van 2023 voetballen alle jeugdelftallen, het 
derde elftal en indien van toepassing de 35+ in shirts met 
daarop het logo van ‘De Twaalfde man’. Dit collectief is ge-
boren tijdens een brainstormsessie over de bedrukking van 
onze nieuwe shirts. Willen we de shirts vullen met individuele 
sponsoruitingen? Of kiezen we voor iets collectiefs? Uiteinde-
lijk is de keuze gevallen op een collectief in de vorm van ‘De 
Twaalfde man’.  

Een voordeel hiervan is dat er binnen de jeugdelftallen gemakkelijk geschoven kan 
worden met shirts. Hierdoor kan iedereen voetballen in een shirt wat goed past. 
Een ander voordeel is dat een bredere doelgroep zich kan verbinden aan het 
collectief. Daardoor zijn we voor ondersteuning van de jeugdafdeling niet meer 
afhankelijk van ondernemers, maar kunnen particulieren zich ook verbinden aan 
de jeugd. Als een echte ‘Twaalfde man’! 



Vacature

Onze club heeft een solide bestuur bestaande uit het dagelijks bestuur: voorzitter, 
penningmeester, secretaris en de bestuursleden facilitaire zaken, commerciële 
zaken en wedstrijdzaken.

Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Dit doen 
we met veel plezier. Ondanks onze inzet merken we dat we wat handen te kort ko-
men. We zijn daarom op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen bij een aantal 
taken. Hierbij kun je bijvoorbeeld  denken aan het regelen van scheidsrechters en 
het opstellen van roosters. 

Omdat het een ondersteunende taak betreft hoef je niet bij de maandelijkse 
vergaderingen aanwezig te zijn, maar uiteraard wordt er goed afgestemd en 
samengewerkt.

Wil jij wat betekenen voor de club en de handen uit de mouwen steken? 
Dan ben jij wellicht degene die we zoeken!

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden stuur dan een mailtje naar 
info@vvoldeboorn.nl.

Het format is absoluut nog niet in beton gegoten. De komende jaren gaan we kijken 
hoe we exact invulling gaan geven aan een en ander. 

De eerste actie vanuit ‘De Twaalfde man’ loopt via de opgave voor ons 100-jarig 
jubileum. Op het opgave formulier kan gekozen worden voor een lidmaatschap 
van ‘De Twaalfde man’. Hierbij krijg je dan direct het jubileumboek en het buffet 
cadeau!

Belangrijk hierbij te vermelden is dat ‘De Twaalfde man’ op dit moment de huidige 
‘Club van 50’ niet vervangt. De huidige ‘Club van 50’ blijft vooralsnog dus nog ge-
woon bestaan! Op termijn is het wel de bedoeling om beide samen te voegen maar 
dat is nu nog niet concreet. Wordt dus vervolgd.

Ben je lid van ‘De Club van 50’ en wordt je daarnaast ook lid wordt van ‘De Twaalf-
de man’? Hartstikke fijn! Zolang beiden bestaan steun je onze club dubbel! 

Lid worden? Vragen? Meedenken? Stuur gerust een mailtje naar janhendrik@
vvoldeboorn.nl. 



Wedstrijdverslagen

V.V. Tijnje 1 – V.V. Oldeboorn 1

Op zondag 7 november 2022 mocht Oldeboorn het opnemen tegen Tijnje. Na de 
nederlaag in de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen, wouden de spe-
lers van Oldeboorn natuurlijk een revanche nemen op Tijnje. Het was helaas een 
regenachtige zondag, maar dat mocht de pret niet bederven. Het veld was hier-
door erg glad waardoor veel spelers het moeilijk vonden om met beide benen op 
de grond te blijven staan. Oldeboorn begon niet goed aan de wedstrijd. Doordat 
Tijnje een stuk feller begon, verloren we teveel duels en konden de bal moeilijk in 
de ploeg houden. Hier wist Tijnje al na 10 minuten van te profiteren, wegens dom 
balverlies van Gerben. Deze fout werd gelijk afgestraft met een goede goal van 
Tijnje. Oldeboorn kwam langzaam wat beter in de wedstrijd. Robert kreeg de bal 
in de voeten gespeeld, draaide gemakkelijk weg en gaf een geweldige steekbal op 
Jentje. Hij kwam 1 op 1 met de keeper en schoot de bal laag in de hoek. De keeper 
was kansloos en de mannen van Oldeboorn kregen weer hoop. Vrijwel direct na de 
aftrap van Tijnje veroverde Oldeboorn de bal. Jentje kreeg de bal in de hoek
aangespeeld en stak de bal door op Robert. Die wist de bal perfect bij de 2e paal 
neer te leggen voor Tjitze, die de bal genadeloos binnenkopte. De ruststand was 
1-2. Oldeboorn begon de 2e helft niet scherp. Tijnje werd feller en feller daarente-
gen begonnen wij te veel risico’s te nemen en hierdoor veel onnodig balverlies te 
lijden. Door een dekkingsfout in de verdediging van Oldeboorn, kon Tijnje in de
51 ste minuut de 2-2 maken. Vanaf de rechterkant liep een speler van Tijnje door 
de defensie van Oldeboorn. Hij gaf een goede voorzet op de 2 e paal, waardoor een 
andere aanvaller van Tijnje de bal in het netje kon leggen. Kort hierna kreeg Tijnje 
een penalty. Een speler van Tijnje had de bal en zou een actie maken in de 16 me-
ter. Sietse stapte net iets te laat in waardoor de speler van Tijnje over zijn voet viel. 
Tijnje schoot de penalty strak in de onderhoek, hierdoor had onze keeper weinig 
kans. Net als in het begin van de wedstrijd kwam

Tijnje weer op voorsprong. In de 71 ste minuut kwam Tijnje er weer gevaarlijk 
doorheen. Door half ingrijpen van onze verdediging kon een speler van Tijnje er 
makkelijk doorheen komen, maakte een kapbeweging en kon de bal zo in de onder-
hoek leggen. 4-2 voor Tijnje dus. Een paar minuten na deze domper kreeg Olde-
boorn een vrije trap net buiten de 16 meter. Tjitze en Robert stonden samen
achter de bal. Snel werd duidelijk dat Robert de vrije trap zou nemen. Dit was 
overigens geen verkeerde beslissing, omdat Robert de vrijetrap genadeloos in de 



linkerbovenhoek schopte. Hierna had Oldeboorn gelijk weer hoop om toch nog wat 
uit de wedstrijd te halen! Oldeboorn drong aan en kreeg weer vertrouwen. Uit een
hoekschop kwam de bal in de kluts tegen de heup van Robert aan, waardoor de bal 
langzaam over de keeper in de hoek belandde. Dit alles gebeurde in de allerlaatste 
minuten van de wedstrijd. Hierdoor eindigde de wedstrijd in een 4-4 gelijkspel. De 
vreugde was groot bij Oldeboorn, maar er is nog veel werk aan de winkel! Hopelijk 
hebben we volgende week tegen ‘De Sweach’ de touwtjes weer in handen en gaan 
we naar huis met 3 punten.

Gerben Bouma

Zaterdag 19-november,
GAVC JO-9 1 – VVO JO-9
 
Op de eerste winterochtend van dit voetbaljaar staan onze mannen in alle vroegte 
klaar om voordat het sinterklaas festijn losbarst nog even met GAVC af te rekenen,
We gaan om 08.40 op volle oorlogssterkte naar Grou met een selectie van maar 
liefst 12 kerels !

In Grou aangekomen komt het geklaag over de kou op gang, echter niet van onze 
voetballers maar meer van de meegereisde ouders, pake’s en beppe’s!
 
Na een fanatieke warming-up zijn de beide ploegen klaar om af te trappen,
Onze jongens moeten gedacht hebben hoe sneller we Grou aan de kant zetten hoe 
eerder we pepernoten kunnen gaan vangen bij de intocht want vanaf de aftrap 
werd er fanatiek vooruit gevoetbald,
De 0-1 viel dan ook al snel en kwam van de voet van Renke, een paar minuten later 
meende de reservekeeper van Grou zijn echte keeper te moeten helpen en maakte 
hands op de doellijn,
De gegeven penalty werd ijskoud binnen getikt door onze harde werker Hidde 0-2.
Heel vlug daarna stonden de grousters een beetje te klappertanden en letten niet 
goed op zodat Renze verwoestend uit kon halen vanaf de zijlijn en de 0-3 binnen-
schoot,
Onze mannen waren zo in de wolken van deze prachtige start dat ze heel even de 
concentratie verloren en de Grousters keeper Jens kansloos lieten door met 3 
man tegelijk op hem af te stormen 1-3
Na een tactische wissel van coach Pieter gingen de koppies weer omhoog en werd 
aanval na aanval op het doel van Grou gelanceerd, nog voor rust scoorden Renze 
en Renke een keer 1-5
 



De inmiddels half bevroren ouders zochten snel de kantine op voor een kopje hete 
koffie of chocolademelk, de heren hadden hun ranja snel op en wilden door want 
we willen geen pepernoot missen natuurlijk.
 
De ranja was iets zwaar gevallen want direct na rust wist Grou nog een doelpunt 
te maken, echter werden de ruggen weer gerecht en wist Renke nog een doelpunt 
te maken en de eindstand te bepalen op 2-6
Het was weer een prachtige teamprestatie vandaag de mannen hielpen elkaar 
goed en knokten voor elke bal,
 
De meegereisde fans waren ondanks de kou wederom super trots op hun team en 
zullen er weer of geen weer de volgende keer vast weer in grote getale zijn,
 
Op naar de volgende!!

VV Oldeboorn 2 – VV Stânfries 4

Op een zeer koude zondagochtend op 20 november stond voor het tweede van 
Boarn de inhaalwedstrijd tegen VV Stanfries 4 op het programma. De wedstrijd 
stond onder de bezielende leiding van scheidsrechter J. Kirkenier. Om 10:30 werd 
er afgetrapt tegen de gasten uit Appelscha. Zie hier onder de opstelling:

         Kelsey’’the Wall from Minnesota’’Mulder

Rimer                 René ‘’tink om’e knibbel ‘’Spinder         Tom Proot           Bammus
 
         Billy   Herbsanderb                   Hobma

Hessel’’Hattrick’’Jelsma  Rik’’in de bal’’van Santen  Wesley

Na een weekend niet gespeeld te hebben waren de meeste beentjes weer fris en 
fruitig. Helaas moesten Joris en Allard tijdens de warming up geblesseerd afha-
ken. Trainer Pangea had weer een mooi opstelling tevoorschijn getoverd, meest 
opvallend was de positie voor Hessel Jelsma op rechtsvoor. Na een paar uitleen-
beurten aan het eerste was onze vaste spits Rik van Santen ook weer terug. Hij 
zou op de bank beginnen, maar moest toch starten vanwege het uitvallen van Joris 
van Rooijen en zette al snel de 1-0 op het scorebord. Een hoge bal in de zestien viel 
na een duel een stukje voor Rik zijn voeten neer en hij kon met een sliding de bal 
binnen prikken. De 2-0 was voor de revelatie van de ochtend Hessel Jelsma. Hes-
sel werd weggestoken door Wesley en kwam één op één met de keeper en rond 



beheerste af. De 3-0 hing in de lucht en René Spinder produceerde een vlammend 
schot met links. De bal zweefde naar de kruising, maar de keeper van VV Stanfries 
had een redding in huis alla Stekelenburg op de bal van Kaka op het WK van 2010. 
Vlak daarna kreeg René de bal vlakbuiten de zestien op aangeven van Arnold 
Hobma. Ditmaal geen vlammend schot met links, maar een bekeken schuiver met 
rechts. Deze was de keeper van VV Stanfries wel te machtig 3-0. Boarn was op 
dreef en ging op jacht naar de 4-0. Een verre ingooi in de zestien van Arnold Hob-
ma werd met hoofd verlengd door Robin Faber en Hessel Jelsma wreefde de bal 
vol tegen de touwen. Dit was zijn tweede van de ochtend. Boarn ging rusten met 
4-0. 

In de rusten werden de mannen er op gewezen dat de wedstrijd nog niet gewon-
nen was en dat er niet verslapt mocht worden. Wat er uiteraard toe leidde dat 
er verslapt werd ;). Jisk Oosterbaan verving René Spinder De tweede helft begon 
rommelig, met een paar slechte ballen en niet handelend optreden achterin. Na 
dat rommelige begin trok Boarn de wedstrijd weer na zich toe door een strakke 
pass van Johannes van der Wal op Rik. Rik zette een actie in waardoor de verde-
diger helemaal het bos in werd gespeeld. Hierdoor kwam Rik één op één met de 
keeper en rustig zoals we hem kennen scoorde hij zijn tweede van de wedstrijd 
5-0. Na fraai combinatie spel werd Arnold Hobma in de zestien in gespeeld. Op de 
kenmerkende ’’Hobma’’ wijze draaide hij weg bij zijn tegenstander en verschalkte 
de keeper in de korte hoek. 6-0. Erben legde een balletje net wat te ver voor Robin 
neer die er toch net bij kon en al vallend de 7-0 kon binnenschuiven. De revelatie 
op rechts beter bekend als Hessel Jelsma was al een tijdje opzoek naar een derde 
treffer. Hij dacht recht te hebben op een penalty, in zijn hoofd had hij al bedacht 
korte aanloop, hard inschieten en laatste moment hoek kiezen, kreeg hij deze niet. 
Niet veel later was daar toch zijn derde treffer en ik neem aan zijn eerste HAT-
TRICK uit zijn voetbalcarrière. De keeper liet de bal los en Hessel was er als de 
kippen bij om hem binnen te prikken. De 9-0 werd aangetekend door Robin. Tom 
Proot haalde de achterlijn en sneed de bal goed terug, waardoor Robin met rechts 
kun uithalen en de keeper kon kloppen in de korte hoek. Keeper Kelsey beleefde 
een koude ochtend. Hij moest een keer handelend optreden toen de bezoekers één 
op éen met hem kwamen, maar die bal was voor hem. Classic Kelsey.

De keutel,

Robin Faber



Wedstrijverslag Jo13

Hallo allemaal.

Afgelopen zaterdagochtend mochten wij weer vroeg op de voetbalclub verschijnen 
om één wedstrijd te spelen tegen Scharnegoutum.
Het was een super spannende wedstrijd .
Het ging aardig  gelijk op maar uiteindelijk hebben we de wedstrijd verloren
eindstand 4-3.

Groetjes van Joyce Idzenga

Verslag Nieuweschoot 1 – Oldeboorn 1

Op Zondag 20 november moest Oldeboorn uit tegen Nieuweschoot 1. Oldeboorn 
stond in het midden van het klassement op de zesde plaats met 11 punten door de 
3-0 overwinning tegen De Sweach van een week geleden. Nieuweschoot stond op 
de laatste plaats met 3 punten. 

Bij de wedstrijd was er live verslag aanwezig voor op Omrop Friesland. De Voor-
zitter van Oldeboorn werd nog geïnterviewd over het jubileumjaar van de club. 
Oldeboorn heeft volgend jaar een bestaan van 100 jaar. De wedstrijd begon niet 
heel bijzonder, vanaf beide kanten werd er niet veel gecreëerd en was dus niet 
heel spannend. Oldeboorn stond achterin sterk waardoor Nieuweschoot niet mak-
kelijk er door heen kwam. Nieuweschoot zat de hele wedstrijd kort op onze spelers 
en wonnen voor het grootste deel de duels op het middenveld. Nieuweschoot stond 
ook sterk achterin, de voorhoede spelers kwamen er niet makkelijk doorheen, 
daarom bleef het ook nog lang 0-0. Ondertussen in de tweede helft werd waren 
er wat blessures hierdoor moest Robert van Roeden gewisseld worden voor Max 
Antonissen. Ook Ridzert Teunissen werd gewisseld voor Sjim Smink begin tweede 
helft. In de 70ste minuut kwam Tjitze brandsma een keer langs de verdedigers 
van Nieuweschoot maar werd later onderuitgehaald in het 16 meter gebied dus 
kreeg Oldeboorn een penalty die Tjitze brandsma er in schoot voor de voorsprong 
van 1-0. Later werd Tjitze nog een keer onderuitgehaald waardoor hij gewisseld 
moest worden voor Tim Tjoelker. In de 80ste minuut werd er bij Nieuweschoot 
gewisseld, er kwam een nieuwe spits in het veld genaamd Sietse de vries. Uit een 
vrijetrap werd de 1-1 gemaakt. De bal werd voorgegeven en kwam bij Sietse de 
Vries terecht die hem er in schoot in de 88ste minuut. Dus toen was het 1-1 en nog 
maar een paar minuten te gaan. In de allerlaatste seconden van de wedstrijd komt 



de bal nog een keer in de 16 van Oldeboorn waar Sietse de Vries hem er nog een 
keer inschiet voor de voorsprong van Nieuweschoot. Na deze goal werd er na een 
paar minuten ook afgefloten en heeft Nieuweschoot de 3 punten binnen waardoor 
ze naar plek 9 gaan van de 12. En Oldeboorn is een plekje gezakt naar nummer 7.

Jentje Brandsma

Wedstrijdverslag Jo-11, 

Zaterdag 26 November. 
Moest jo11 voetballen tegen v.v. gorredijk. We moesten 9 uur voetballen het was 
een spannende wedstrijd gorredijk scoort de eerst doelpunt. Douwe schiet hard 
in het doel 1-1. De tweede helft scoort gorredijk weer, in de laatste minuut scoort 
Marrit met een lopje de 2-2. alderboarn was goed aan de bal maar gorredijk was 
ook goed aan de bal. Tsjerk was de keeper van alderboarn Tsjerk hield bijna alle 
ballen tegen maar de keeper van gorredijk was ook wel goed nu staat aldeboarn 
jo-11 op de 2e plaats in de competitie. Volgen de week moeten we tegen v.v. Ak-
krum en dan moet Hindrik keepen. 

Groetjes van Hindrik van der Krieke

Zaterdag 3 december JO-9

Op deze ontzettend koude ochtend, moesten we al vroeg uit de veren. We vertrok-
ken om 7.50 naar Blauw-Wit (Leeuwarden).

Om half 9 stonden de jongens klaar om te knallen!

We misten deze ochtend wel een paar jongens wegens ziekte
.
Maar gelukkig hebben we een ‘rijk’ team en hadden we nog 2 wissels, wat in deze 
kou niet heel erg was.

Helaas kwamen we al snel op een 1-0 achterstand. Daarna kwam de 2-0 en de 3-0. 
Net voor rust maakte Hidde, vanuit de corner, een prachtig doelpunt! We gingen de 
rust in met 3-1

Na de rust, bleef Karst in de kantine, en werden de posities even wat anders ver-
deeld. Jens had zijn keepers handschoenen gegeven aan Relis, en Renze ging op 
de plek van Karst, als laatste man.



Helaas konden we deze strijd niet winnen en hebben we verloren met 4-1.
We gaan maar lekker Sinterklaas vieren, en volgende week onze laatste wedstrijd 
voor de winterstop, de derby tegen Akkrum!

Groet Renze

3 december… 
Jo11 tegen Akkrum. 

Jo11 moest zaterdag tegen Akkrum. In de vorige competitie moesten we ook tegen 
Akkrum maar toen was het echt niet mooi weer. En nu weer, het was erg koud. 
Akkrum staat eerste in de competitie en wij tweede. Erg spannend, 12-2 verloren 
maar het kwam door de kou dat we het niet aankonden. Eigengoal van Akkrum en 
Douwe had er één in. Volgende week tegen Aengwirden de laatste wedstrijd. 

Jarno Veld      

Verslag JO-11
10 december 2022

Wij moesten thuis tegen Aengwirden voetballen.
Het was wel lastig, want hun waren goed en wij ook. Ik heb 2 doelpunten gemaakt 
en stonden daardoor voor. Maar jammer genoeg scoorden hun ook 2x. Toen was 
het rust.
Na de rust scoorden Aengwirden ook weer 2x, maar maakte Douwe ook nog een 
goal.
Helaas hebben ze nog een keer gescoord en was de eindstand 3-5 voor Aengwir-
den.
Ik ben wel heel blij met mijn doelpunten!

Groetjes Marrit         

VERSLAG PUPIL VAN DE WEEK

Zondag 13 november was ik pupil van de week.
Het eerste moest tegen de Swaech.
Ik heb met Tim, Anno en Rick gevoetbald. Dat vond ik erg leuk.
Ik mocht met alle spelers het veld op. Op de middenstip kreeg ik de bal en ging ik 
op de doelman af. Yes! Ik scoorde!
Van Wieger kreeg ik een AA en een zakje chips.
In de rust mocht ik mee de kleedboxen in. Ik vind de trainer niet zo streng als mijn 
heit!



Ik vind Tjitze Brandsma de beste voetballer.
Ze hebben gewonnen met 3-0! Eigenlijk 4-0 want ik heb ook gescoord.

Groetjes, Renze



Piet van der Feer Bokaal 1994 t/m 2022 Top 30

August Faber    546 
Pieter Poepjes    332 
Willem van Kalsbeek   258 
Douwe Hein Akkerman   205 
Siete Veenstra    198 
Margje de Vries    158 
Jacob Stulp    137 
Nynke Akkerman   135 
Anno Huisman    132 
Cees Reitsma    132 
Robert van Roeden   128 
Johannes Watzema   118 
René van Kalsbeek   116 
Harm Oosterbaan   116 
Ate Bergsma    105 
Siep Bangma    97 
Henk Vink    97 
Tsjerk Akkerman   93 
Age de Jong    93 
Johannes Nijdam   92 
Robbert van der Torre   90 
Sybrand Oosterbaan   87 
Sietse Bergsma    86 
Johan Tijsma    84 
Marrit Nijdam    83 
Bouke Haspels    81 
Klaas Hartmans    80 
Tjitze Brandsma    79
Jan Meester   76
Dick Westerhoven  74

Katje



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
René 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

Volgende editie

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 3 maart 2023.

Piet van der Feer Bokaal 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.


