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Terwijl de lentezon buiten aan het schijnen is, heb ik de eer om binnen
te mogen zitten om weer een overzichtje in mekaar te flansen. Nu is

er verder niks op tegen om binnen te zitten, maar als je voor

de

zoveelste keer weer de cd van kabouter Plop op moet zetten, dan zou

je liever toch van het zonnetje willen genieten. Wat is er de laatste

weken zoal gebeurd op het sportieve vlak, het 4e elftal o.l.v' Jan Kooi
behaalde vorig weekend zijn derde overwinning. Tevens werden vorige
week in het kleedlokaal van de V.V. Oldeboorn de douchekoppen aan
een grondig onderzoek onderworpen, ook een andere kop werd even
nagekeken. Om verder geen club te beschadigen zullen we de naam
van de club ook maar niet noemen, want labiele mensen kun je beter
tegen zichzelf beschermen. Was er ook nog iets wat mij hoogstpersoonlijk nogal bezighield, jazeker 3 weken terug was de topper in
de hoofdklasse C van het zaterdagvoetbal tussen Drachtster B. en
Harkemase B. Die wedstrijd werd geleid door mijn grote vriend de heer
Dreves, ja je voelt het al aankomen, het liep weer eens volledig uit de
hand. Dat krijg je als je de Harekieten in de laatste minuut een oor
aannaait. Dat deze scheidsrechter op toch een vrij hoog nivo fluit is mij
allang een groot raadsel. Of ben je als scheidsrechter alleen maar goed

als je de kas van de bond op een positieve manier kunt spekken.
Gelukkig is het binnen onze eigen club wat beter, hier heb je een
scheidsrechter die in íeder geval zijn best doet om een tegenstander
te vriend te houden, en als het moet een penalty geeft. Meestal
snappen 22 spelers niet waarom, maar het positieve hieraan is dat we
na de wedstrijd de scheids een boete van 5 euro opleggen die in onze
bierpot verdwijnt en een ieder weer gelukkig naar huis toe kan gaan.
Nu het overzicht van het programrira van 6 en 7 april. Oldeboorn 1
moet uit naar Dronrijp om daar toch weer eens wat te behalen. Het
l|kt mij dat men daar vrijuit kan spelen, want er staat toch weinig op
het spel. Oldeboorn 2 is vrij. Oldeboorn 3 speelt uit tegen Arum en
zal zeker 3 punten mee naar huis nemen. Thuis werd er redelijk
gemakkelijk van gewonnen. Oldeboorn 4 speelt thuis tegen Wispolia
en zou wel eens de vierde overwinning kunnen behalen. Volgens mij
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won het vierde de uitwedstrijd ook van Wispolia' Oldeboorn

5

ontvangt Sparta uit Deinum. Uit werd er nipt gewonnen met 4-3, Maar
het vijfde speelt dit seizoen hun wedstrijden uit beter dan thuis dus
laten we het hier maar houden op een gelijkspel. De dames van
Oldeboorn spelen uit tegen FFS en zullen waarschijnlijk geen punten
aan deze ontmoeting overhouden. Volgens mijn wonnen de dames in 7
jaar nog nooit in Vegelingsoord, maar misschien dat er een puntje uit het
vuur te slepen is.

Zo het verhaal is weer opgeschreven en nu snel weer naar kabouter
dromenland plopper de plopper de plop.
Henk Vink

Alle voorkomende
reparatbs van auto's van
alle merken.
Laat uw auto, caravan of
camper testen op de
computergestuurde
testbank.
Voor verkoop en verhuur

Servicestation de Bos

een groot assortiment
nieuwe en gebruikte
campers, caravans een
aanhangwagens.

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen

Camtec bv. SÉdkant 15
8495 KM Oldeboorn
Telefoon: 0566 - 632020
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Onderstreepte personen zijn captain van de wêek, zii zorgen
voor de opkomst van de schoonmakers en zijn aanspreekpunt. Ieder
zorgt zelf voor vervanging als hij onverhoopt niet kan op die dag'
Als regel geldt dat op maandagavond om 19.30 uur de boxen worden
schoongemaakt. Eventueel kan in overleg naar de woensdagavond
8.00 uur worden uitgeweken.

L5-4-O2

8.4-O2
S. Oosterbaan
S. Veenstra
R. v, Warmerdam

631945
632078
631309

R. v. Steinvoorn

J. Groetelaars

63L687

S.W. deVries

06-L28223L5

D.H. Akkerman

63t4t4

P, Poepjes

631580

W. Huisman

631657

-\Á/. Huisman

6313 19

29-4-O2

22-4-O2

C. Troost

63L77t

63L657

M. Kleefstra
Joh. de Jong
H. Nieuwland
J. v.d. Werf

63L272
631438
631760
63L434

6-5-O2
K. Akkermans
J. Meester
S. Vink
H. v.d. Krieke

631578
631269
63L294
631840

J, Teunissen
le. Fokkema
S. Bangma
'E.
v.d. Krieke

l.

631589

B. Haspels
J. de Boer
W. Zandberg
T. Voolstra
M. Huisman

Meester
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631912
631559
632038

63L24t
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631562
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E.PUPILLEN

OLDEBOORN

fuHoEl - AENGWIRDEN EI

Zaterdag 9 maart moesten Oldeboorn E1 tegen Aengwirden E1.
De aanvoerder was Marius v/d Horst. De eerste helft stond Jeroen
Beeksma op kiep. De eerste helft stond het 2-0 voor Aengwirden.
De tweede helft stond Niels van Kalsbeek op kiep. En toen maakte
Jeroen Beeksma een goal. En toen maakte Aengwirden weer vijf goals.
En toen stond het 7-1 voor Aengwirden. Oldeboorn El en Aengwirden
E1 hadden veel plezier.

oLDEBOORN

El -

Q.V.C.

El

wedstrijdversla g e-pu pillen.
We moesten 16 maaft tegen Q .V.C .
We speelden thuis .
Het ging in het begin goed we stonden 1-0 voor
maar daarna ging het we hebben verloren met 6-1 verloren'
Ik was aanvoerder.

Groetjes lohannes van der Wal
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Dl - HARKEMA

OPEINDE

Dl

hallo allemaal

wij hebben gevoetbald tegen harkema opeinde'
wij begonnen niet zo super goed maar we zijn terug gekomen'
we kregen in de eerste minuut al een tegengoal.
een kopbal van de andere ploeg
maar dat maakten wij weer goed met goed combineren
maakten wij een goede goal.
maar ja we gaven het weer weg.
maar jesse tikte er wel mooi effe twee in
maar de anderen maakten er vier bij.
dus het was 5-3 voor die anderen.
maar het was nog maar rust.
wij hadden het al opgegeven.
maar de trainer en leiders spraken ons goede moed in.
daardoor begonnen we goed te voetballen.
we kregen een paar kansen maar die benutten wij nog niet.
toen was het wel raak.
toen maakte ik (klaas) een doelpunt.
daarna maakten we nog een doelpunt.
arnold pegelde hem er in.
toen kwam er nog een vrije trap voor ons.
ik stond achter de bal.
ik schoot hem erin.
toen was het 6-5 voor ons.
maar die anderen kregen een cornèr en die werd erin gekopt.
we hadden nog wel een paar kansen maar die benutten wij niet,
het bleef 6-6.
het was een terechte uitslag.

groetJes klaas haÉmans

5 .
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We moesten vorige week zaterdag (16 maart) om half 10 weg. We
kwamen daar aan en moesten ons omkleden. En toen begon de wedstrijd.
Al snel kregen we een vr$e trap op de rand van het 16 metergebied. Anno
moest hem trappen. Hij krulde de bal heel mooi om de muur heen, maar
hij werd nog net weggekopt. Uiteindelijk kwam hij weer bij Anno terecht.
En die schoot hem met een mooie volley over de keeper in het doel.l - 0.
En ik maakbe daarna nog 2 goals. 3 - 0. En toen floot de scheidsrechter
voor de rust. Amold speelde fantastisch ondanks zijn blessure en omdat hij
zoveel pijn had ging hU maar op goal. Hij deed daar de mooiste reddingen,
hij liet maar 1 door; maar dat was ook een supergoal. Daarna maakte lakob
per ongeluk nog een de laatste goal. 1 - 4.
De beste spelers van

Cl Anno en Arnold.

B.JUNIOREN

OLDEBOORN B1

- IRNSUM 81

Zaterdagmiddag 9 maart moesten wij voetballen tegen Irnsum 81. Een
echte deóy! Tegen de klok van 2 gingen we los. We begonnen redelijk te
voetballen maar zoals vaak gebeurd zakken we na 10-20 minuten gauw in
want dan komt de vrijdagavond weer naar boven. Al gauw maakt lonit de
1-0, Maar we moesten de moed niet opgeven en dat deden we dan ook
niet. In de rust gingen Marten (ik), Nico en Jacob wissel. De 2e helft begon
zwak en eindigde zwak, Irnsum profiteerde hiervan en maakte 1-1 dit was
tevens de eindstand.

MaËen Hulsnran
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RENADO 81

- OLDEBOORN 81

om 09.45 moesten we al bij de kantine staan om te vertrekken naar sint
Nicolaasga. Dat is voor ons erg vroeg noÍrnaal spelen we pas om 14.00'
Toen we zouden vertrekken kwamen we erachter dat we één auto tekort
kwamen, AlbeÊ heeft daarop een auto geregeld zodat we konden
veftrekken, met 11 man. we waren daar dus wat te laat daarcm moesten
we snel omkleden en daarna warmlopen en rekken' Wij begonnen de
eerstê helft heel goed, bij de aftrap hadden we direct een grote kans maar
die werd gemist. Daama zakten we heel diep in en knoeiden er wat op los.
Dus het was eigenlijk wachten op het eerste tegendoelpun! en dat
doelpunt viel dan ook uit een cornen Een paar.minuten later werd ook de
2-0 gemaakt uit een penalty. Marten tikte iemand net aan, en zijn manne$e
wou wel graag gaan liggen. Daarna was het rust In de rust werd ons
duidelijk gemaakt wat we al wisten en dat was dat we heel erg slecht
speelden. De tweede helft was iets beter; wij kregen verschillende kansen
maar die werden allemaal gemist. Op het moment dat het 3-0 werd zakte
het weer helemaal in, we waren wel wat beter dan in de eerste helft, maar
we scoorden niet. En hun hadden zo nu en dan hele gevaarlUke uiWallen,
en toen we weer een corner tegen kregen kwam de bal wat verkeert bop
Maften zijn voet en het stond 4-0. Daarop kregen hun nog een vrije trap
op 20 meter van het doel omdat de bal tussen ons allemaal door ging zag
Jeen de bal te laat en werd het ook-nog 5-0. Vlak daarop was het eindsignaal en we konden naar een bar slechte wedstrijd naar huis. Om 13'00
waren we weerin Aldeboam.

.lacob van der

B[

WOUDSEND 81

De

.

OLDEBOORN 81

B's moesten tegen Woudsend. Het was wel even zoeken maar we

vonden het. Na het omkleden gingen we spelen en het waaide erg hard. De
eerste goal was van Jorit en toen Anthony en toen Maften en de laatste
was van Sander. En we kregen ook 1 tegen maar goed' De terugreis had
Wietse bijna een botsing.

Menno Boerhof
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OLDEBOORN DA. 1

Zaterdag 9 februari was ons eerste wedstrijd na de winterstop
In de eerste helft speelden we goed en kwamen op 0-2 voorsprong
door een goal van Marrit en een schitterende vrije trap van Jitske
Na de rust gingen we slechter spelen en het werd dan al gauw 1-2
De eindstand werd 3-2 voor Renado

Karin Rodenburg
PS: Margje bedankt dat

je met ons mee wou

spelen.

Samenvatting van de wedstrijdr

ALDEBOARN DAMES

- Q.V.C.

DE WATDE DAMES

We begonnen vroeg aan de wedstrijd. Voor tweeën, "omdat we dan
langer in de kroeg kunnen zitten" zei Haiko. Na 10 minuten en al veel
kansen voor QVC staan we 0-1 achter. QVC is aan de betere teen en
gingen met de bal langs Suzan heen. Dus na 25 minuten staan we
0-2 achter. Aldeboarn zet de aanval in en Marieke geeft de bal voor
naar Chantal. En.., mis, te laat met uithalen! Bij een volgende aanval

komt Chantal voor de goal, maar wordt daar geblokt door een
ten koste van haar knie. Na een aanval van QVC

QVC-speelster. Dit

raakt de bal achter. De cornerbal wordt opgevangen door Suzan. Bij
een volgende aanval van QVC spiingt Marise in de verdediging. Ze
sprint op de balbezitster af en schopt de bal uit. Even later ziet QVC
zijn kans om een derde goal maken. Aldeboarn neemt de aftrap. QVC
paK de bal af en rent naar de goal en net voordat ze uit kan halen red
Martine Aldeboarn door de bal voor haar voeten weg te maaien.
Aldeboarn neemt de aanval. Rianne geeft een voorschot naar Marrit.
Marrit speelt over naar Chantal, die de bal bU de rechter zijlijn kwijt

I .
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raakt. Even later is QVC weer in de aanval. Suzan reageert snel en komt
uit. Helaas is de tegenstandster te snel en rekent de bal nog voor de pauze
af op de goal.

MaÉine
Petra

Anneke
Margje

Marieke

Marise
Sirou
Chantal

R.ianne

- Opstetting

Marrit

tiidens de eerste helft.

Na de pauze worden een aantal spelers gewisseld. suzan heeft een
knieblessure en wordt vervangen door Chantal. Sjoukje neemt Chantal
haar plaats op de rechtsvoor over'

en de
QVC neemt de aftrap en zet de aanval in. Ze verliezen de bal

volgende aanval wordt ingezet door Margje. Ze passeert een QVC-er,
maar kan de bal niet kwijt en verliest deze. QVC komt gevaarlijk dicht
bu de goal. Het halve elftal van Aldeboarn springt er bovenop om een
volgende goal te voorkomen. uiteindelijk lukt het QVC om voor de goal

te komen. Een speelster van hun kant wil schieten, maar

Anneke

blokkeert haar. Een volgende poging van hun zijde wordt opgevangen
door chantal. Na een volgende poging van QVC wordt het wat te
ommelig oor de goal. van beide teams staan er veel te veel mensen'
waardoor het overzicht weg is. QVC ziet kans hun inmiddels zesde goal
te maken. Na een aanval van QVC en een redding van chantal zet
Aldeboarn de aanval weer in. sirou ziet kans om met de bal op de helft
van de tegenstander te komen en tikt de bal terug naar Petra. Petra
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legt de bal diep. QVC is eerder bU de bal en Aldeboarn is de bal weer
kwijt. Bij een volgende aanval komt Marit voor de goal. Ze krijgt de bal
vool maar helaas komt de bal dichter bij de tegenspeelster terecht. Er
ontstaat een kort duel, maar helaas geen doelkansen. QVC heeft even later
de aanval weer, maar de achterhoede van Aldeboarn zet ze buitenspel. Na
de zevende en achtste goal komt Aldeboam weer in de aanval. Sjoukie krijgt een voorzet, maar krijgt hem niet goed voor de benen en veftoont een
lichte skuikeling. Na een negende goal voor QVC en alweer een aanval van
hun zijde raakt de bal achter. Comerbal. Martine vangt de bal op en paast
hem de diepte in. De bal komt terug. Chantal komt uit, vangt de bal op en
schopt zonder aarzeling de bal uit de handen. Na een nieuwe corneóal
wordt er had door Aldeboam gewerkt om de bal weg te krijgen. Margje
geeft de bal een beste veeg naar vonen. Na een mooi samenspel komt de
bal bij QVC voor de goal. Marrit staat er gunstig voor en waagt een schot.
Helaas kan de keeper nog net de bal keren. Marrit sprint erop af in de hoop
nogmaals uit te kunnen halen. Jammer.. net te laat. Een nieuwe aanvalpoging van QVC weet Sjoukje al heel snel stop te zetten. lammergenoeg
doet ze dat met haar handen, waardoor QVC een vrije trap krijgt. QVC doet
meerderc pogingen om bij de goal te komen, maar telkens komen ze
Maftine tegen, die de bal weer net zo hard naar hun helft terugspeelt.
Opeens komt Sjoukje over de rechtsbuiten naar voren sprinten. Ze haalt uit
op de goal, maar de bal wordt gekeerd door de tegenpartu. Marrit ziet kans
om nog een poging te wagen en schiet een harde scherpe bal recht op het
doel a[ maar deze belandt tegen de paal. Na een sportieve wedstrijd
eindigt Aldeboarn deze als goeie tweed.

lO o
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OLDEBOORN 2 NAAR DUBBELE CIIFERS
Het 2e elftal van de v.v. Oldeboorn lijkt na de winterstop op stoom te
komen. Alle wedstrijden werden tot nu gewonnen en de laatste wel
met de zeer klinkende cijfers van 10-1. Hoewel dit resultaat, behaald
in de thuiswedstrijd tegen Bakhuizen 2, klinkend lijkt, is achteraf de
teleurstelling van de 2-1 nederlaag destijds in Bakhuizen wel des te
groter. Het blijkt nu wel dat Oldeboorn 2 voor de winterstop de nodige
punten heeft laten liggen, waardoor men reeds is uitgeschakeld voor
het kampioenschap, tenzij Sneek 5.,,,,.,... Oldeboorn lijkt in ieder geval
wel goed op koers om volop mee te doen in de race naar de 2e positie
op de ranglijst. Wederom was het zondag 10 maart j.l' niet altijd even
oogstrelend, het resultaat mag er toch zijn. Oldeboorn, waar Jan Visser
z'n rentree maakte na langdurig blessureleed, ging dit keer wel echt
furieus uit de startblokken. Na 33 min. spelen stond er reeds een 7-0

stand op het scorebord. Met name de spitsen bleken deze zondag
uiterst scherp. Binnen 12 minuten had MaÉin Meester reeds 3 keer het
net weten te vinden (een rasechte hattrick). De doelpunten ontstonden
wel steeds uit prima uitgespeelde aanvallen. Daarna was het de beurt
aan Robbert v.d. Torre, Binnen 10 minuten scoorde ook hij 3 keer
(alweer een rasechte hattrick). Hier waren een paar rommelgoaltjes
bU, waarbij ook de keeper niet vrijuit ging, maar Robbert wel steeds
op scherp stond. In de 33e min. wist ook Johannes Watzema te scoren
en was de stand reeds 7-0, Helaas viel Robbert v.d' Torre bij deze

aanval geblesseerd

uit na een trap tegen het scheenbeen '

Zijn

vervanger was "Brownie" Luitsen ldsinga die zo uit de sneeuw kwam
en er ook gelijk weer stond. Voor rust zou er aan de stand niets meer
veranderen. Na rust nam Oldeboorn (net als PSV en Feyenoord) wat

gas terug (zou dit bewust zijn geweest?). In de 57e min' kwam

B-junior Anthony Vink Jan Visser nog zeer verdienstelijk vervangen. De
wedstrijd werd er echter niet beter op en leek in de 2e helft een kopie
te worden van de 2e helft in de vorige wedstrijd tegen Gorredijk.
Oldeboorn verslapte en zodoende kon Bakhuizen rechtstreeks uit een
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corner de eretreffer scoren, dit na een.",......."'.van keeper Siemen
Willem de Vries (die de le helft ook al 2 schitterende kansen had laten
liggen........). De enige die nog wel scherp was' was de grensrechter
van oldeboorn. Tjibbe Meester had reeds enkele keren waargenomen
dat verdediger Jelle lacob de Vries bij iedere inworp steeds verder in
het veld ging staan, waarna hij uiteindeluk besloot om het nu maar
eens af te vlaggen, waarna zijn ega hem op zijn verjaardag op de
vriendelijke woorden "flapdrol" trakteerde, hetgeen waarschijnlUk zal
leiden tot een echtscheiding tussen de leidster en de grensrechter' We
wachten het maar af. Gelukkig was Oldeboorn in het laatste deel van
de wedstrijd nog wel een keer bereid om aan te zetten en prompt werd
er nog 3 keer gescoord door resp. Johan Tijsma, Johannes Watzema
en nogmaals Martin Meester (4 keer deze middag)' Zo werd de 10
volgemaakt en vond scheidsrechter Kirkenier het wel welle$es en
besloot om dan maar 3 minuten eerder richting kantine te gaan.
Oldeboorn 2 wacht komende weken de lastige wedstrijden tegen resp'
Joure 4 (uit) en Heerenveen 7 (thuis op 24 maart). Komt men deze
wedstrijden goed door, dan is de 2e positie binnen bereik. oldeboorn
2 gaat ervoor. Ik zou zeggen; oan't snein.

Plet
OLDEBOORN 2 LOOPT AVENH OP
In de strUd om de 2e plek op de ranglijst liep Oldeboorn 2 zondag 24
maart j.l. enigszins averij op. Tegen de directe concurrent Heerenveen
7 moest men een 2-4 nederlaag incasseren. De laatste weken kon men
echter aantreden in bijna een vaste opstelling, nu was men genoodzaakt om als gastspelers Hindrik de Jong, Syb Bangma, Harm
Oosterbaan, Anthony Vink en Jan Meester bereid te vinden om mee te
spelen. Verder was er de langverwachte come back van de inmiddels
reeds 28-jarige Sietse de Jong' Hij had tien jaar geleden de
voetbalschoenen reeds aan de wilgen gehangen, maar is nu weer terug
op het oude nest. Het lijkt op het eerste gezicht in ieder geval wel een
versterking voor de plaatselijke W. Probleem in deze wedstrijd was
echter dat er toch op enkele posities moest worden geschoven en dat
kwam uiteindelijk het resultaat niet ten goede. Toch waren beide
ploegen volledig aan elkaar gewaagd. Kansen ontstonden in de 1e helft
over en weer. In de 25e min. kwam Oldeboorn via Sander v.d' Velde
op een 1-0 voorsprong. Dit na prima combinatiespel. Tien minuten
later torpedeerde Jan Visser helaas voor Oldeboorn de paal. Zo bleef

12 r
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Heerenveen volledig in de wedstrijd en zeker toen men vlak voor rust

de gelijkmaker op een voor Oldeboorn ongelukkige manier binnenwerkte, 1-1. Na rust kwamen de B-junioren Jan Meester en Anthony
vink resp. Harm Oosterbaan en Syb Bangma vervangen. oldeboorn
bleek minder uit de pauze te zijn gekomen dan Heerenveen' In de 52e
min. werd het dan ook terecht 1-2. Gelukkig voor oldeboorn was het

3 min. later alweer geluk. Uit een fantastische pass van Jan Visser wist
spits Robbert v.d. Torre de gelijkmaker te scoren, 2-2' Viif minuten
later ontsnapte oldeboorn toen Heerenveen uit een vrije trap paal en
lat raakte, maar er geen doelpunt werd toegekend, hetgeen volgens de
grensrechter achteraf wel het geval was. Heerenveen had inmiddels
Éet betere van het spel en men kwam dan ook wederom terecht op
voorsprong. In de 70e min. vloog een afstandschot van ca. 20 m langs
de kansloze keeper Hindrik de Jong, 2-3. Oldeboorn probeerde het nog
wel en ging de laatste 10 min. één op één spelen achterin, maar zoals

zo vaak viel het doelpunt ook nu aan de andere kant. Heerenveen
maakte ver in blessuretijd dankbaar gebruik van de ruimte die men
voorin kreeg en beheerst werd de 2-4 op het scorebord gebracht, Voor

oldeboorn toch wel enigszins een teleurstelling na de goede resultaten
van na de winterstop. Maar de basis lijkt op dit moment te smal om
serieus mee te doen om de 2e positie, laat staan de koppositie (sneek
weet nl .inmiddels wel wat verliezen is. Akkrum bracht hun de eerste
nederlaag toe, 3-2)' Voor komende-weken is het te hopen dat er iets
me", spáers ter beschikking staan uit de A/B-selectie, zodat we niet
te vaak nog een beroep hoeven te doen op de B-jun' en spelers uit
lagere elftallen, waarbij ik gelijk aan wil têkenen dat deze spelers niet
diiect debet waren of zijn aan een minder resultaat' Echter het teveel
moeten schuiven op diverse posities komt het spel uiteindelijk niet ten
goede, Afijn, een paashaas is geen konijn.'.""Ik woe mar sizze, oan't
inein t4 april 10.00 oere tsjin LSC ut Snits. En alle gastspelers nog
bedankt voor het meespelen, want zonder jullie zouden we niet eens
een elftal op de been kunnen krijgen.

Piet
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 6 APRIL

- OLDEBOORN DAl
- WOUDSEND 81
- oNS C2
- TWIJZEL Dl
. OLDEBOORN El

FFS DA2
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Cl
OLDEBOORN D1

WI El

Fl

READ SWART

14.00
14.00
10.00
11.00
10.30

. OLDEBOORN

F1

09.00

- OLDEBOORN

1

14.00

3

14.00
11,00
10.00

ZOT{DAG 7 APRIL
DRONRIJP 1
OLDEBOORN

ARUM

2IS

VRIJ

1

OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 13 APRIL
IRNSUM 81
IÁNGWEER

scs Dl

Cl

OLDEBOORN
OLDEBOORN

El
Fl

- OLDEBOORN
- WISPOLIA 3
- SPARTA 4

.

14.00
10.45

OLDEBOORN 81

- OLDEBOORN Cl
. OLDEBOORN Dl
- AENGWIRDEN El
- AKKRUM F1

09.45

- AENGWIRDEN 1
-LSC3
- LEMMER 3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

14.00
10.00
11.00
10.00
11.00

- OLDEBOORN DA1
- RENADO 81
- wzs c2
- VEENHUIZEN/EEN
- OLDEBOORN El
- OLDEBOORN F1

14.30
14.00
10.00
11.00

11.00
10.00

ZONDAG 14 APR,IL
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GAVC 4
RES 5

ZATERDAG 20 APRIL
DWP DA1
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Cl
OLDEBOORN D1
QVC E1

IÁNGEZWAAG

14 r

Fl
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D1

09.00
09.30

ZOilDAG 21 APRIL

- OLDEBOORN

SPARTA 1
SNEEK 5
OOSTERLITTENS 4
OLDEBOORN 4IS VRIJ
OLDEBOORN 5

14.00
12.00
11.00

1

_ OLDEBOORN 2

- OLDEBOORN

.

3

10.00

AKKRUM 5

ZATERDAG 27 APRIL

- WZS DAl
- OLDEBOORN 81
- OLDEBOORN Cl
- OLDEBOORN Dl
. SLEAT El

OLDEBOORN DA1
AENGWIRDEN B1
GAVC C1
HARKEMA Dl
OLDEBOORN E1
OLDEBOORN Fl

. OUDEHASKE

ZONDAG 28 APR.IL

.

OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GORREDIJK 6

F1

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

1

- RENADO 3
- SNEEK 6
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

WZS 5

ZATERDAG 4

ROBUR

14.00
10.30
10.30
10.00
11.00
10.00

iIEI INHAAL

ZATER,DAG 11 MEI

- TUN]E 81

OLDEBOORN 81
OLDEBOORN C1
OLDEBOORN D1
DELFSTRAHUIZEN E1

THOR F1

EI N DSTAN

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

- LSC C2
- BOYL D2
- OLDEBOORN El
- OLDEBOORN Fl

D KLAVERJASSEI{

01 Wander Veenstra
02 Johan Fokkema
03 Tjitze Nijdam
04 Robbert van der Torre
05 Harm Oosterbaan
06 Martin Meester
07 Jikke Veenstra

5261
5199
5135
5084

4875
4773
4583

08 Nynke Akkerman
09 Hedde Hoekstra
10 Klaas Voolstra/
Marrit Nijdam
11 Siete Veenstra
12 Albert Nijholt
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4098
3937

3749
3673
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VAN DER FEER BOKAAL

fuHoÍIIAAM

A. Faber
W. van Kalsbeek
J. v/d Woude
H. Vink
Joh. Watzema
J. Klompmaker
M, Nijdam
D, H.Akkerman
J. Stulp
S. Veenstra
R. v/d Torre
T. Akkerman
S. Bangma
Joh. Tijsma
B. Haspels
M. Meester
P. Poepjes

C. Reitsma
C. Keekstra
S. v/d Velde
H, Oosterbaan
B. Voolstra
A. Oving
Joh. Nijdam
l.J. de Vries
P, Antonissen
B. Oosterbaan
M. Hiemstra
B.P .Kleefstra
P. Viera Dias
Joh. de Jong
D. Westerhoven

16 o

ELFT.

DPT.
24
24

Derde
Vijfde
Derde
Vijfde

Tweede

Derde
Dames
Eerste
Derde
Eerste

Tweede

L4
13
L2

Lz

t2

J. v/d Krieke
J. Beimin

W Huisman
A. Bergsma
H. Hartmans
E. Quarré
W. Vink

11
11

l.

10
10
10
10

J. Meester
S. v/d Heide

Derde
Vierde
Tweede I
Vijfde I
Tweede 7
Eerste 6
Eerste 6
Dames 6
Tweede 5
Derde 5
Derde 5
Vijfde 5
Eerste 4
Tweede 4
Vierde 4
Vijfde 4
Dames 4
Eerste 3
Vierde 3
Vijfde 3
Vijfde 3

Wzn

S. Oosterbaan

Kooi

H.vld

Krieke

M. Wobma

-J. v/d Berg
A. de Boer
J. Visser
J. Zandberg
M. Huisman
A. Bangma
U. Dijkstra
J. v/d Vlugt
K. Voolstra
de Boer
P. Koning
H. Nieuwland
. S. Vink
W. Zandberg
T. Voolstra
K .Rodenburg
M. Huisman

l.
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Dames 3
Eerste 2
Eerste 2
Eerste 2
Tweede 2
Tweede 2
Derde 2
Derde 2
Vierde 2
Vierde 2
Vijfde 2
Dames 2
Dames 2
Tweede 1
Tweede 1
Tweede 1
Tweede 1
Derde L
Vierde 1
Vierde 1
Vierde I
Vierde 1
Vijfde 1
Vijfde 1
Vijfde 1
Vijfde 1
Vijfde 1
Vijfde 1
Dames 1
Dames 1

