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100-jarig jubileum v.v. Oldeboorn 

15 april aanstaande is het zover: het 100-jarig jubileum van onze vereniging. Op 
Facebook is de afgelopen jaren langzaam de spanning opgebouwd voor deze dag. 
Harm plaatst bij het krieken van elke dag namelijk een mooie foto uit het archief. 
Er zijn al heel wat pareltjes de revue gepasseerd. Bij elke foto kunnen er mooie 
herinneringen worden opgehaald. 

Dat is ook het thema van onze jubileumdag. We willen er een prachtige dag van 
maken waarbij het vooral de bedoeling is om lekker over ‘vroeger’ te praten. Jullie 
hebben je massaal aangemeld voor de jubileumdag en daar zijn we erg blij mee! 

We kijken er naar uit om iedereen te zien op 15 april om de dag met elkaar tot een 
succes te maken.
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Programma 100-jarig jubileum 

Ochtend voor onze jeugdleden

10:00 uur:  Opening en welkom aan alle jeugdleden door  
   onze voorzitter en jeugdvoorzitter  

10:00 – 12:00 uur:  Clinic met verschillende spelonderdelen. 
   Er is de hele dag een stormbaan aanwezig   
   waar de jeugd zich op uit  kan leven. 

12:00 – 13:00 uur: Eten voor alle jeugdleden 

Middag

13:30 uur:   Inloop 

14:00 uur:  Opening door onze dagvoorzitter en de start  
   van het officiële gedeelte. Er is  hierbinnen  
   uiteraard genoeg ruimte om herinneringen op  
   te halen met elkaar.

16:00 uur:  Fotomoment met alle reünisten op het veld.  
   Daarna tijd voor een hapje en een drankje.  
   Er zal een doorlopende fototentoonstelling te  
   zien zijn in de tent en er is mogelijkheid om het  
   complex te bezichtigen. 

18:00 uur:  Buffet

Avond

20:00 uur:   Inloop en opening van de feestavond met  
   vanaf 20:30 uur muziek van Challenger en  
   DJ Erik. Kortom: tophits van Boarnster bodem! 



Jubileumboek

Het jubileumboek “100 jaar Zwart op Wit” dat uitgegeven zal worden in verband 
met het 100-jarig bestaan van  v.v. Oldeboorn is voltooid en afgeleverd bij de 
drukkerij. Bijna twee jaar is er gewerkt aan respectievelijk tekst, samenstelling en 
vormgeving van dit boek, met als resultaat een prachtig standaardwerk over de 
historie van v.v. Oldeboorn.

Het boek beschrijft en toont in 224 bladzijden en ongeveer 300 afbeeldingen de 
Boarnster voetbalclub en haar leden vanaf de oprichting in 1923 tot heden met 
vele hoogtepunten maar ook dieptepunten en andere wetenswaardigheden. 

De inhoud is grotendeels geschreven als een kroniek en neemt je in tien decennia 
mee door de Boarnster voetbal geschiedenis.

Hiernaast is er speciale aandacht voor :

• het zaterdagmiddagvoetbal
• het zaalvoetbal
• het dames- en vrouwenvoetbal
• de accommodaties 
• het clubtenue
• het clublogo
• de media van en over de v.v. Oldeboorn
• de leden en hun lidmaatschap (over een aantal ‘bijzondere’ leden) 
• bijzondere wedstrijden en de derby tegen Akkrum in het bijzonder 

 cijfer en letter overzichten van:
  - ereleden
  - leden van verdienste
  - elftalcommissie leden
  - dagelijks bestuur
  - eerste elftal resultaten
  - winnaars “Piet van der Feer” topscorerbokaal
  - winnaars schutjasbeker

Door de ruim 1000 vermelde namen van (oud) leden en anderen en ruim 300 
illustraties is het boek niet alleen de geschiedschrijving van de voetbalvereniging 
maar ook gedeeltelijk van het dorp Aldeboarn. De kans is dan ook groot dat je als 



Vrijwilliger zijn tijdens het jubileum 

Wil je op welke manier dan ook wat betekenen op de jubileumdag, bijvoorbeeld 
achter de bar of als vrijwilliger in de ochtend tijdens het jeugdprogramma? 
Laat het ons weten, daar zijn we erg blij mee! 

Een aantal mensen heeft al aangegeven te willen helpen. Waarvoor dank! 

Stuur een mailtje naar activiteitencommissie@vvoldeboorn.nl of app 
naar 06-43573766 als je wilt helpen als vrijwilliger. 

Groeten namens de jubileumcommissie

Boarnster of oud-Boarnster je naam aantreft in dit boek en dat je jezelf terugziet 
op een foto. 

Het boek zal voor 27,99 euro te koop zijn en mag zeker voor die prijs niet 
ontbreken in je boekenkast. Bestellen kan via de website.

Bestel snel want de oplage is beperkt!

De jubileumcommissie v.v. Oldeboorn



Wedstrijdverslagen

Zaterdag 21 januari ’23 Jo-9 Heerenveense boys – Jo-9 VV Aldeboarn.

Uitgerust na de winterstop beginnen we vol goede moed weer aan een wedstrijd! 
We hebben er zin in! Het is vroeg en koud. De eerste helft moeten we nog even 
wakker worden. Na een aantal mooie reddingen van Jens weten toch de 
Heerenveense boys ons doel te vinden 1-0. Toen hadden we pauze. De pep talk 
van Pieter en de warme koffie voor de supporters (waar ze aan toe waren) hebben 
goed geholpen. De tweede helft beginnen we fanatieker! Met een prachtig schot 
van Renze… helaas tegen de zijkant van het doel. Al snel daarna geeft Rienk een 
mooie voorzet, en Renze maakt ‘m af. 1-1. En net voor einde scoort Renze de 1-2. 
En gaan we uit eindelijk toch nog met de winst naar huis!

Groetjes Rienk Sonneveld.

28-01-2023
Blauwwit ‘34 JO9 -Aldeboarn JO9
 
Zaterdag moesten we voetballen tegen blauwwit ‘34.
Het was gelukkig niet zo koud als vorige keer.
In de eerste paar minuten was er al een doelpunt voor ons.
Snel daarna kregen we een doelpunt tegen, maar daarna maakte we snel weer 
een doelpunt voor ons team. En toen begonen we echt te scoren, we gingen de 
rust in met 7-1 voor ons.
In de tweede helft maakte het andere team al snel een doelpunt, maar gelukkig 
hebben met 12 -3 gewonnen.

Jens Kooistra  

28 januari 2023
JO-11 v.v. Oldeboorn – De Heerenveense Boys 
Aftrap 9:00 uur

Al snel scoorde Heerenveen 0-1 en werd het spannend, want wij scoorden ook 
snel, 1-1. Douwe had een mooie sprint en scoorde in de hoek. En toen kreeg Hee-
renveen wel 3 corners achter elkaar, heel spannend, maar gelukkig hebben wij 



Tjerk! Wat keepte hij fantastisch! Jacob had een hele mooie kans maar die ging 
jammer genoeg mis. En daarna had Heerenveen ook een hele mooie kans, maar 
Tjerk tikte de bal mooi over de goal! Douwe kreeg een vrije trap, die zoefde bijna 
in de kruising maar net niet. Jarno kreeg de bal mooi voor zijn voeten en deed een 
goede poging, maar helaas mis. Heerenveen zag nog kans en maakte in de laatste 
10 min nog een tegengoal. Eindstand 1-2. Helaas dus niet gewonnen, maar wel een 
prachtige mooie wedstrijd gespeeld. 

Steffen Dykstra

Wij moesten voetballen tegen Stavoren.

Na een uur in de auto te hebben gezeten moesten we voetballen tegen Stavoren. 
Na tien minuten stonden we al  vier nul achter, door veel geklungel achterin. 
Tweede helft kwam er wat meer strijd toen maakte Fokko nog een goal en Ids 
maakte twee goals. De eindstand was 5-3 voor Stavoren. Het was een leuke 
vermakelijke wedstrijd.

Groetjes Hein.

VV Black Boys - VV Aldeboarn

Aldeboarn trad op 12-02-2023 aan in Sneek tegen Black Boys. Op een bewolkte, 
maar droge en windstille middag speelde Aldeboarn de terugwedstrijd op het 
sportcomplex van SWZ. Een vooraf lastig affiche, gezien de vorige wedstrijd die 
nog op het netvlies van de Boarnsters stond geschreven. Weliswaar een overwin-
ning voor de Boarnsters, maar ook een wedstrijd waarbij Black Boys de overhand 
toonde. Vandaag mochten de mannen van Frank Warringa op het kunstgras laten 
zien dat zij ook nu aan de langste eind konden trekken. Een nagenoeg fitte selectie 
(op Sietse en Arnold O na) ging vandaag op pad. De volgende 11 spelers werden 
door Frank Warringa het veld in gestuurd. Dennis, Henk, Sjim, Hotse, Jurrit, Wie-
mer, Gerben, Ridzert, Anno, Tjitze en Robert. Wissels: Max, Jentje en Tim. Het werd 
Aldeboarn ingepeperd om vandaag geconcentreerd te spelen, proberen te voet-
ballen en de duels niet te mijden. Vanaf de aftrap zag Aldeboarn een beweeglijk 
Black Boys tegenover zich en dit bleek een lastige kluif te worden. Al na 1 minuut 
maakte Sjim een overtreding, waarbij de scheidsrechter er geen gras over liet 
groeien en Sjim gelijk op een gele kaart trakteerde. Met het vooruitzicht om een 
wedstrijd te spelen met een technisch vaardige, snelle, bewegelijke spits was dit 
gelijk een aderlating. Aldeboarn probeerde te voetballen en nadat de 1e kans nog 
gemist, werd na 10 minuten de volgende kans wel benut. 



Een goed aangesneden voorzet van Tjitze werd door Robert goed verlengd in het 
doel; 0-1. Na dit moment kwam Black Boys al snel weer terug in de wedstrijd, 1-1. 
Het was een lastige wedstrijd waarbij Aldeboarn veel moeite had met de bewege-
lijkheid van de Snekers. Toch bleef Aldeboarn op zoek naar meer doelpunten en 
kreeg het in de 35e minuut hiervoor loon naar werken. Wederom een goede actie 
van Tjitze, die het overzicht nogmaals hield op de vrijstaande Robert, die voor de 
1-2 zorgde. Ook na dit moment bleven de Snekers op zoek naar een aansluitings-
treffer. Deze kwam ook na een goede voorzet van een speler van Black Boys, die 
de spits in stelling bracht en met een klein beetje ruimte zorgde voor de 2-2. Deze 
stand bleef ook tot de rust op het scorebord staan. Uit voorzorg wisselde Frank, 
Sjim in de rust voor Max, waardoor Wiemer een linie naar achter zakte. Max 
kwam in een controlerende rol op het middenveld en Jentje nam het stokje over 
van Ridzert. Aldeboarn ging weer op zoek naar de voorsprong en in de 54e minuut 
zette Robert met zijn 3e  doelpunt van de middag Aldeboarn voor de 3e keer op 
voorsprong. Ook Tjitze zette zijn Assist totaal vandaag op 3 en daarmee bracht 
dit de stand op 2-3. Black Boys bleef komen, maar Aldeboarn stond achterin zijn 
mannetje en op een paar kleine kansen na, kwam Aldeboarn niet echt meer in ge-
vaar. Tjitze zorgde in de 85e minuut uiteindelijk voor de beslissing. Ditmaal waren 
de rollen tussen Robert en Tjitze omgedraaid en kon Tjitze de 2-4 simpel binnen-
schuiven op aangeven van 1st genoemde. Aldeboarn heeft vandaag gestreden en 
uiteindelijk de overwinning verdiend binnengesleept. Volgende week krijgen de 
mannen van Frank en Wieger koploper Harlingen op bezoek. De vorige keer werd 
deze wedstrijd nipt verloren door de Zwart-Witten, dus zullen de mannen gebrand 
zijn om dit recht te zetten. Graag tot volgende week!

Wiemer Dekker

JO9 verslag 18-02-23 

Iedereen was weer op tijd en enthousiast aanwezig ondanks de motregen. Van-
daag speelde we tegen Drachten. In de eerste helft waren ze aan elkaar gewaagd 
en bleef de stand 0-0.
Na de rust en een peptalk van de coach gingen de mannen vol goede moed er weer 
tegen aan. Jurre had het eerste doelpunt gepakten, daarna scoorde karst van 
ver af. Renze sloot deze mooie wedstrijd af met nog een mooi doelpunt waarna de 
stand 3-0 voor ons was!

Geschreven door Liam, Hidde en de moeder van Liam



Akkrum - Aldeboarn JO 9      11-02 2023

We moesten tegen Akkrum.
De vorige keer hadden we dik gewonnen, dus ik dacht dat we nu wel weer zouden 
winnen…

Dit was dus niet zo. We hebben met 4-1 verloren. Verder weet ik niet wat ik moet 
schrijven.

Renze

Aldeboarn- Gorredijk 4 maart 2023

Wij hebben een voetbalwedstrijd tegen Gorredijk gespeeld.
In de eerste helft gebeurde er niks.
In de tweede helft scoorde Gorredijk 2 keer in 15 minuten.
In de laatste 15 minuten scoorde Gorredijk nog 2 keer en hebben we verloren.

Marrit Ernst

Heb jij een leuk idee voor de volgende editie? Laat het vooral weten via redactie@
vvoldeboorn.nl. Hier mogen ook al de wedstrijdverslagen en andere mededelingen 
naar toe. Graag voor 21 april 2023. Alvast bedankt voor je bijdrage.

Volgende editie



Tjitze Brandsma    Eerste   19
Robert van Roeden   Eerste   18
Rik van Santen    Tweede   10
Wesley Idzenga    Tweede   8
Joris van Rooijen   Derde   7
Hessel Jelsma    Tweede   6
Gerben Bouma    Eerste   5
Anno Huisman    Eerste   5
Erben Hof    Tweede   5
Tom Proot    Tweede   5
Robin Faber    Tweede   3
Dani van Warmerdam   Tweede   3
Jentje Brandsma   Eerste   2
Arnold Hobma    Derde   2
Sietse van den Brink   Eerste   1
Iwan Huitema    Tweede   1
Jisk Oosterbaan    Tweede   1
Ids de Roos    Tweede   1
René Spinder    Tweede   1
Lars Vink    Tweede   1
Gian Andringa    Derde   1
Martin Meester    Derde   1
Rayen Ortega    Derde   1
Pieter Poepjes    Derde   1
Jelmer van Steinvoorn   Derde   1
Jan Hendrik v/d Wal   Derde   1
Ronald van Warmerdam   Derde   1

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.


