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De andere bungelde er wat

b[.

Nlemand had dat in de gaten. Dlcky

Numan, ziJn moeder streek zelfs zijn voetbaltas. Kon wel goed
voetballen (Dicky, niet de tas). De broertjes Willem en Johannes
Kalsbeek. Zover mogelijk bij elkaar vandaan. De één in de spits (toen
al 1O per wedstriJd) en de ander in de goal (elke wedstrljd bloednerveus en waarom nou, met het iJzersterke centrale verdedigingsduo
Haspels-ïJsma). Ate Oosterhof was er voor de lengte (?). Hij kon
geweldig "net alsof" koppen. Broer "k[k ult voor de stult" Veldstra
heeft ook nog gekeept. Fabuleuze reddlngen gevolgd door onnavolgbare blunders. Jetze Dukstra deed altijd stiekem mee, want zlJn vader
had liever dat hU glng korfballen. Later ging Jetze een beetJe overstag
en glng volleyballen, logisch want Jêtze was clrca 2,20 lang. Waar lk
eigenlfk nlets over te zeiken heb ls het publiek. Dat was er namellJk
nooit en is er dus ook niets te zeiken. Plet z'n vader lag altUd aan een
motor te sleutelen, z'n moeder maakte het huls nog eens schoon. M[n
ouders hadden het te druk met de Jeneverf,es. De KalsbeekJes met de
kerk. Vrouw Numan moest nog een paar voetbaltassen strijken, z'n
vader had nog wat sper-ma{ies te verhandelen. De \rêldstraa$es, de
VanderHoekJes, de OosterhofJes en de helfr van de VanderKrie\fes moesten

het melkquotum tellen. De andere helft van de Vanderl0iekJes deed in
auto's en lllegale dlesel. Vrouw Vlsser pm druk met de parËJ. De famllle
DljlGtra sbnd bU het korfral te kiften. Met andere woorden er sbnd b[ ons
aldJd veel wlnd over het veld b[ gebrek aan wlndvangers. Respect heb ik
dus rroor de wlndvangers dle elke zateÍdag wel bU het geshlntel van zfi)n
of dochter komen kijken. En daarcm mag Annie Spinder de volgende
Balpen schrijven (en wel een beetfe mp gnag, ik wil nlet weer 3 voetbaF
boe$euitgaves hoeven wachten op een Balpenl).

Bouke Haspcls
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Hier sen vcrslag van de eergte wedstrfld van Dl
\oor het eerst een 11-tal. Ik noem alle spelers wel even op:
Ge-Anne de Jong, Rene Land, Radmenon Shanmugallngam, Jesse Haspels,
Dennls Rodenburg, Marius van der Horst, RelEe Ypenga, Rene Splnder,
Rene rran lGlsbeek, Robin Faber, Jeroen Beeksma, Johannes van der Wal,
Age de Jong,en Arnold Hobma. Klaas Hartmans ls weg gegaan, en voetbalt
nu bij Heerenveen. Zoals je ziet zijn we met 14 spelers, maar we mogen
maar met 11 spelers op het veld. De meesten van ons spelen voor het eerst
op het gmte veld. Dat is wel even wennen.
We hebben nu

We moesten de eerste wedstrijd Egen de TynJe. Dit ging niet zo best, Daar
hebben we met 9-1 van verloren. De€erste helft stond Jeroen op goal, en
de 2de helft Age. lese had dle tegen goal gemaakt. De volgende
wedstrfd tegen TynJe gaat hopelljk beter. Onze lelders zfln Jelle-Jacob de

Vries en Halbe van der Wal. We zltten in een poel bU, Read Zwart,
Aengwirden, JVnJe, Wlspolla en udlros.
Groe(ies

Arnold

GE}I(X)RD
Onlangs bij een wedstrijd van onze F-pupillen, moeder "waarom hebben
ze hier geen waterdichte voetbalsokken"
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OIDEBOORN 2 WINT EERSTE COIIPETITIEWEDSTRIJD
Oldeboom 2 is het nieuwe seizoen goed gestart. De eerste thulswedsHid
werd met 3-O gewonnen van Renado 3. Oldeboom 2 was redeliJk op
oorlogssterKe aangezlen het eerste elfral dit weekend geen compeÈitieverplichUng had. Om 11.15 u. konden we o.a. Bauke Paul KleeËtra, Wietze
Hulsman Szn. en Jelmer Beimln welkom heten. ZlJ zouden een aangename
\r€rsterking betekenen. Oldeboorn begon voortvar€nd aan de wedstrfld en
men had binnen 2 minuEn al met 2-0 voor moeEn staan. Men bleef echter
Renado overlopen, rnaar de mooiste kansen werden om zeep geholpen. Zo
duurde het maar liebt tot de 32e min. voordat nrcn de dik verdiende
openingstrefier kon maken. Ult een sdftnerende pass van Wletzê Huisman
was het Johannes Watzema dle de 1-0 binnen schoot. Oldeboom
verzuimde ook hlema om de sore ult E brelden. Na rust hram Jelmer
Bêlmin de geblesseerde Ate Bergsma (middenhandsbeen$e gebroken)
vervangcn. H[ zou in de 52e mln. rroor de tercchte 2-0 zorgen. Ut na goed
doorzetbn van o.a. Johannes Watzema. Na deze 2-O werd het veldspel er
niet behr op. Renado hanteerde alleen nog maar de lange bal, en
Odeboom glng hler af en toe helaas in rnee. In de 67e mln. gooide Sietse
de Jong de wedstsiJd helemaal in het slot door 3{ aan E tekenen. Dit zou
ook de etndstand betekenen. Een volkomen verdlende overwlnning in êen
bij vlagen prlma wedstrfld. Hopelfik weet Oldeboorn 2 dlt vast te houden,
maar helaas ls Oldeboorn 1 niet leder weekend vrfl, en met 6 teams ln de
competlËe kan de spoellng wel eens erg dun worden, Het spelen op de
vrfldagavond is echter een poslËeve optie. We zullen het wel zien. Bij deze
wensen we Ate Bergsma beterschap met z'n gebroken mlddenhandsbeen$e. We hopen datje er weer snel b[ bent, wantJe was goed op weg,
Sterkte namens alle Jongens en lelding van Oldeboom 2. Komende zondag
reizen we af naar Bolsward om tegen RES 4 te spelen. Een week later
onwangen we Heerenveen 7. Belde ploegen zljn oude bekenden ult de
vorige compeHËe en als mfn geheugen mij niet In de steek laat, hebben
we erg weinlg punten gehaald tegen deze beide opponenen. Dat moet dit
seizoen dus beter.
PICI
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OLDËBOORN 2 SPEELT VERDIENSTELIJK GELIJK
Met wederom 3 gastspelers, deze keer uit het 3e elftal Henrico Veerman,
Sander v.d. Velde en Klaas Voolstra, wachtte het 2e een loodzware uÍtwedsbijd tegen RES 4 uit Bolsward. Deze ploeg was vorig seizoen overtuigend
kamploen geworden in de 6e Klasse. Zij kwamen daarin o.a. ult tegen ons
3e elftal, Dus we wlsten wat ons te wachten stond. Daamaast was het wel
de bedoeling om onze leidster willemke, die "sarch" was geworden (maar
niet echt) een presen$e te geven ln de vorm van 3 punten. Dat dlt helaas
niet helemaal lukte was achteraf geen schande. Oldeboom ging, net als
vorlge week, weer fudeus ult de startblokken. ook nu weer werd de
tegenstander aangenaam verrast met vele aanvalsgolven van de zijde van
Oldeboorn. In de 6e min. was het reeds raakt. De subliem spelende Sander
v.d. Velde haalde van ca. 2O m'venroestend uit waama de bal precies in de
krulslng verdween, Gl. Het bleek al snel dat beide teams goed aan elkaar
waren gewaagd. Het spel golfde op en neer. ]Gnsen ontstonden voor beide
doelen, maar beide doelverdedigers wanen deze mlddag ook zeker in
goeden doen. Met name Slemen Willem moest een paar keer handelend

optreden, en deed dlt ultstekend. Helaas moest ook

h[ ln de 27e

min.

capituleren. Oldeboom werd bt twee keer toe bestolen. Nadat grcnsrechter
Tjibbe in eercte lnstanue voor êen handsbal vlagde, maar werd gênegeerd,
votgde hieruit gel5k balbeztt voor RËS m buhnspelposi6e. Ook dit werd
volledlg genegeerd door de sdreldsrectrter, die orrerlgens verder de
wedstriJd prlma leidde, De stand werd hlerdoor op 1-1 gebncht. In de 2e
helft hetzeltre wedsbiJdbeeld. In de 59e min. kwam Jan Meester de ietwat
moegestrec|en spïts l(aas Voolstra \rervangen. Aan de stand zou echter
niets meer \reranderen. RES trachtte ln de laatsh 5 minuten Odeboom nog
op de knleën, maar een moegestreden oldeboom vocht voor wat men
waard was, en dat was heel veel deze mlddag. Het gewlg was dus een
verdienstelijk gelukspel na een prlma wedstsijd van beide kanten. Langs de
kant hoefide men zlcft geen minuut te vervelen. Als Oldeboom 2 deze lijn
doortreR dit seizoen, kan er nog ieb mools ontsban. Eerst de volgende

wedsffijd maar weer trachten tot een goed elnde te brengen.

Dt

is

wederom een lasflge, nl. Heerenveen'7, waarvan vorig selzoen bitter weinig
punten ziJn behaald. We motte mar es eflces kieke, is't net? Oan't sJen.

Plct
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OTDEBq)RN 2 PAKT BINNEN 3 HII{UTEN DE VOLLE WINST
Normaal gesproken duurt een voetbalwedstrlfi voor senloren S) mlnuten,
je de wedstriJd binnen 3 mlnuten kunt besllssen, wat zul Je Je
eigen dan nog druk maken om de resterende 87 mlnuten. Zo verglng het
Oldeboom 2 zondag 29 sept. J.l. nlet helemaal, maar fielt was wel dat men
de wedstrlJd blnnen 3 mlnuten besllste. Men kreeg Heerenveen 7 op
bezoek, alwaar vorlg selzoen belde keren van werd vedoren. Ook nu weer
de nodlge gastspelers, zoals daar waren; Jorrlt Zandberg, August Faber,
Sible de Roos en Ellert Quané (Jongens nog bedankt), Het blfikt echter
iedere week weer dat de gastspelers zlch moeiteloos aanpassen in het 2e
(ligt het dan toch aan het tempo?). Met o.a. JorÍlt en August in de basis
glng Oldeboom ook nu weer pltdg ult de startblokken, maar al snel zou
blijken dat Heerenveen ook dlt seizoen nlet van Oldeboom 2 wenste h
rrerliezen. Al na 4 mln. spelen onWing Sletse "lGasn de Jong zijn eercte gele
prent van scheldsredrter Wagenaar. Oldeboom leek een plttige wedstrl$
tegemoet te gaan. De eerste helfr zou zich daarna dan ook veel te chaotisctt
verrrolgen. Kansen zouden er genoeg volgen, maar de afvuerking was ver
beneden de maat. De ruststand bleef dan ook dubbelblank. Hoe anders zou
het lopen na rust, In de 52e min. wlst MarËn Meeshr snoelhard de bal
direct binnen te sdrieten ult een perfrde worzet van August Faber, 1-0. In
dezelfte minuut beloonde August zljn goede spel met een ultstekende
treffer. Met bultenkant llnks wbt hil de bal van ca. 25 m' langs de verslagen
doelman van Heerenveen E plaatsen, werkel[Jk een schoonheid van een
doelpunt, 2{. Nog geen 2 mlnubn laEr lag ook de derde goal ln het ne6e.
Clit keer was het centrale mHdenvelder Jelle-Jacob de Vries die doettrefrnd
afrondde, 3-O..Heerenveen leek ver- ên geslagen, maar zoals wel vaker op
de ralden ls te zien treedt er daarna bdt enigÊ verslapping op ln het spel,

maar als

waardoor de tegenstander (Heerenveen) todt weer enigszlns ln de
wedstrfd kon komen. In de 60e mln. krrvam Slble de Roos de ietwat
ongelukkig spelende Sietsê de Jong veÍvangen. Slble zou dh ook weer
perÍect op routine ultspelen. Heerenrreen kwam ln de 72e mln. nog welop
3-1, maar hier zou het bU bliJven. Met name doelman Slemen Wlllem de
Vries wist Oldeboom te behoedden voor en 2e Egentrefier. Na een matige
eerst€ helft had men in de tweede helfr de wedstriJd uitstekend naar zich
toe getrokken en de 3-1 overwlnnlng was dan ook volkomen têrecht,
en het blertje van "Sara" na de wedstriJd smaakte dan ook heerlijk.
lGmende zondag gaat het richtlng Zandhulzen om daar het 2e elftal te
beteugelen. Met de instellhg van de eerste wedstriJden moet dit
kunnen lukken. Toedeladoki.

Plst
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5 EN DE START VAN }IET SEIZOEN

Deze Jaargang ls er een overloed aan seniorenleden bij de V.V. Oldeboom,
waardoor er dlt Jaar 6 teams het veld ln worden gestuurd. Zoals het zich
llet aanzlen waren er voldoende spelende leden en om het aantal neserues
op zondag wat te beperken werd het good "old" vljfde het zesde. Oldeboom

5 startte de compedtle tegen WiJnJewoude en moest hler geliJk z'n
meerdere erkennen in de tegenstander, er waren hler en daar wat
aanpassingen gedaan en zo kon het gebeuren dat er een speler moest
f,ulten. Wij hopen dat onze scheldsrêdlter snel de draad weer op paK zodat
we allemaal weer kunnen voetballen. De wedstri$ werd rrerloren met 5-2
volgens miJ maar lk zou hier ook wel een foutierre uitslag opgeschreven
kunnen hebben. Maar het bleef voor het vflffe een O punten wedstsiJd en
daar gnat het om. De tweede weOstriÍd is veel leuker om over te schrflven
want deze werd gewonnen. Wspolia 3 kon het tegcn de Boamsters niet
bolwerken met weer een redelflk compleet team (het wadlten ls nog steeds
op de super sub Frans Goerres) werd er met 5-2 gewonnen. De doelpunten
werden gemaaK door Pedro (3x) en Sletze (2x), dus de eerste 3 punten
van dit sdzoen zfin binnen en er zullen nog vele volgen om maar In vlerde
(vorig seizoen derde) termen E bliiven. Arrorens ik begin aan het volgend
weekend wou ik Albert en Onno nog e\r€n bedanken rroor hun inzet tegen
Terwlspel. In het weekend na de eemte overwinnlng volgde gelfk weer een
verlies partfl nu werd er verloren met 3-0 en werden de gelulden van
kampioentie gelljk weer verstomd, maar er zfln nog veel punten te verdelen, en daar houden we ons maar aan vast. The noft Sunday zag het er
allemaal heel wat minder florissant rÍt met een halve grensrechter (sorry
Jan maar ik kon er niet meer van maken) en 10 spelers waarvan twee met
een Jetlag. We reisden af naar Haulerwflk waar de koploper bedwongen
most worden en dat wordt dan natuurlfk een lasËge klus. De eerste tien
mlnuEn werd er een slachting aangericht: het vijÍde was nog zoekende hoe
het probleem van een man minder op te lossen. Toen de organisatie een
bee$e stond was er al 3 keer gescoord. Hiema ging het eigenliJk best wel
goed en konden we tot de rust het doel schoon houden. Mede dankzij de
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excellefende Webe die met ware katachËge reddingen de sdtade wlst te
beperken. Na de nrst wsd er rusb:g dooÍge\roetbald maar na 1O mlnubn
krcgpn we de \rolgende Uk te verwerken het was nl' de Jongste jetlag man
db door z'n enkel glng en toen waren er nog maar negen. Met nog een
krrarter te spelen stond het nog sbeds 3-0 zowaar een knappe prcstatie
maarJammer genoeg duurt een wedstrijd nog altiJd 90 min. En kregen we
doortoedoen van een A-speler nog even 5 om de oren. BeetJe gênant om
dle nog ln te brengen maar goed. De elndstand doet vermoeden dat het
een dnma was, maar ik denk dat we met z'n tjenen een hele goede prestatie hebben geleverd. Na dlt E hebben gelezen is het mlsschlen iets
makkelljker om mee te doen in het vffie als Jan Kooi een keer belt. WiJ als
Eam zouden daar erg blU mee zlJn: want zeg nou zelluf: voetbal ls toch
elluf bgen elluf.

t(aas Bollc
OTDEBOORN

5.

FOCHTETOO 2

Afgelopen zondag stond het vljfte elfral ofrewijl de 'kooi-boys" alweer voor
de vlerde uitdaglng van het seizoen. tÏt keer kwam Fochteloo op bezoek en
dlt ploegle had ook al aardig wat punten rrergaard en dus meer dan ons,
want met 3 punten hangen we bdt nog wat onderin. De wedsHJd begon
gpd, ÍÍr€t de good-old Jan BeÈrel ln het blauwe pak kwam het vljffie al
redelfik snd op \roorsprong. Na een ultval over llnks werd het schot in
eerste lns,tanËe nog gekeerd door de goalie uit de rreenkolonie. Maar op de
lnt€tvan Pedro moest h[ vervolgens het antwoord schuldig bliJven. Hoewel
Odeboom rreel bcËr was en een lêgio aan kansen kreeg werd de stand
weer gÊllrk. Na nog een aantal opgelegde kansen was het de beurt aan het'
nlAnwe talênt Hnnen onze gelederen, om de stand weer in ons voOrdeel te
brrngen. Sll ging er op llnks vandoor en kwam na een prachtige solo dicht
bU het vUandelUke doel ult en prlld€ keurlg de 2-1 blnnen. Dus met een
voomprong de rust lnllll Dus nlet want de fizeren voetbalwet ging ook nu
weer op, als erveel kansen worden gemist dan scoort de tegenpardj. En zo
grcschiedde dus wlsten de fuchtelo€rs voor de rust nog een keer het net b
vlnden zodat we weer terug b[ af waren, Na de thee zouden we de wind in
de zellen (lees: rug) krijgen, en hadden we met Syb (de Keeper) afuesproken wat hoger uit te sctrleten, Om twee redenen ten eerste zUn die
ballen niet te rrerdedigen en ten tweede schiet hiJ 'm zo naar het andere
straÉchopgebled en heb Je er ook niets aan. En dat het dan effect heeft is
alUJd aardlg want na 25 mln. schoot Syb de bal ult de verdedlgers zaten
mls en kon Sletze zo de 3-2 binnenschleten.

D! Zw.rt Wittrn rl3a Jr.rgrng nr. 2

o oktobcr 2002

o8

dlt

tsefeeker was hiJ nlet, ofrwUl zulke
Dit rnodrt ook wel een kêer want
zuinige auto's moeten nog worden uitgerronden. Maar het bleek na nog een

paar hadtelljke momenten voor het Boamster doel en dus ook dlkke
kansen voor de gasten, genoeg rroor de overwlnning zodat de "kool-boys"
stevlg ln de middenmoot staan en dat geeft weer \reÍmuwen rroor de
toekomst. De volgende pot is tegen onze westeliJke buren ln het oranJe, en
daar hebben we nog een appeQb mee te schillen dus iedereen weer fit aan
de start en dan pakken we gewoon weer drie punten.

Klaas Bolle

DE DAUES

O]"DEB(X)RN DAttlES - BEETGUM DA'llES
We moesten maandagarrond in de negÊn en onweer voetballen omdat de
dames van Beetgum zo nodlg op de zaterdag enoor moesten keatsen. Met
frlsse moed begonnen we na een slecht seizoen weer aan de eerste
compedtewedstrijd. Dat was goed te merken want na 10 minuten scoorde
onze nieuwe a.anwinst, Margje de 1-0. l,la nog eens 10 minuten scoorde
Jlbske van 20 mehr aÍstand een prachËge goal, 2-0. Daama venwakten
we wat waardoor het in de pauze 2-2 sbnd. Na de pauze hadden we de
overhand maar het scoren bleef uit 5 minuten voor tiJd prikte Marieke
echter de winnende goal er voor ons ln. De eerste wedstrfld is dus blnnen
en dus konden we vrolijk de derde heft in.

AKKRUI,I DAMES - OTDEBOORN DAltlES
Zaterdag 14 september moesten we in Akkrum voetballen. In de êerste
helft zat het al meteen tegen, we kregen namelijk vier goals tegen' In de
tweede helft hebben we het iets beter gedaan. We kregen twee goals
tegen. Met 6-0 van Akkrum verliezen is niet bepaald leuk dus hebben we
het er niet meer over"
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OLDEBOOR?{ DAMES

- GAVC DAIIES

We begonnen de wedsHJd met een paar goeie sdtoten op het doel van
Grou. Helaas had Grou een goele keepster. Er weld vervolgens door de
speelsters hade acties ondemomen, dit resulteerde ln een 0-2 achterstand. Vervolgens glng Oldeboom er weer hard tegenaan. Keepster SJoukJe
schopte de bal op Jitske dle de bal mool doorspeelde naar Margle, Margfe
maaKe het af met een geweldlg schot, 1-2. In de rust werd onze troef
Manit ingezet, Karin ging er na een goeie maar vermoeiende eerste helft
uit. De tweede helft werd door beide paÉfen goed gevoetbald, helaas werd

er niet gescoord. Dit kwam door goed verdediglngswett van Miriam,
Marise, Petra en Martine. Grou kreeg geen enkele kans om het af te maken.

Ma het goed ultverdedigen van Marieke kwam de bal door het mldden naar
Sierou dle naar Chantal speelde, deze zette de bal goed voor naar Marrit.
Marrit kapte de bal, draait en sdtiet, Yes 2-2. Chantal werd gewisseld voor

Rianne voor

de laatste 20 mlnuten. Helaas werd

Marlse door een

ongelukkige beweging geblesseerd. De laabte 10 minuten hebben we met
l0 vrouwen gespeeld, resuttaat 2-2. Hierbf willen we Marlse heel veel
sterkte en beteschap toe wensen.

FFS DAMES 2

- OLDEBOORN DAIíES

Miriam had zoals gewoonlljk weer eens verloren met de toss. De aftrap was
voor ons. Karln T. sbnd op keep als vriJwllligster. Oldeboom was veel beter.
De scheids was parbïdig, hlj kon beter thuls bliJven, hiJ is nauweliJks ult de
middendrkelgeweest en als h[ er wel uitkwam sbnd hU in de weg. In de
eenste helft lsamen wc op voorsprong door een doelpunt van Marrlt, 0-l'
De h'veede helft, de aftrap was nu \roor FFS. Oldeboorn maaKe nog twee
doelpunhn maar beide werden onbÍ€cht afuekeurd' FFS scoorde ook een
doelpunt ln de tweede helft, 1-1. Wa had een mogelUkheid om te s@ren,
maar de schelds stond in de weg. Karin R. kwam de laatste 20 minuten in
het veld, ze kwam terug van een knieblessure. De eindstand werd 1-1, toen
begon de derde helft.

OLDEBOORN

DAl .

READ SI'I'ART DA2

Het begon met eên fantasle opsElling. Marleke, Martlne, Rianne en onze
gastspeelster Elisabeth begonnen op de bank. Ook deed Nynke mee, zij
stond op laatste man en het ging als vanouds, Slemu won de bss, dlt lukt
Mirlam anders nooit! Na de aftrap zetten wij dlrect druk. Dlt resulteerde in

1O .
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de eerste helft ln 6 goals voor ons. Deze werden gemaak door Margie (2x),
Manit (2x) en Chantal (2x). In de tweede helft kwamen Marieke, Martine

en Rianne erln voor Margje, Anneke en Jitske. De tweede helft ging het
scorend vermogen wat minder en scoorde Marrlt nog 3x, en helaas scoorde
Read Swart er ook nog 2. Nynke werd gewlsseld, hlervoor kwam Elisabeth
erin. Onze gelegenheidskeepster SJoukJe H. kon aan de 2 tegen doelpunten
nlks doen en de eerste helft heeft ze ínet Ellsabeth haar privé-leven even
doorgenomen. Iedereen was tevreden met de 9-2 uitslag.

D€ D.mes
P.s. Nynke en Elisabeth be<lankt

wor het meespelen.

WIST U DAT...

r
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sjoukje Hoekstra weer vrijgezel is
Marise net \oor haar vakantie weer een akkefieqie heêft
Ze het veld door 2 mannen is afgebrankaard en die haar overal
wel heen wllden brengen
Ze geliJk "naar Afrika" had moeten zeggen
Jitske voeger alUjd ln roze kleren naar school moest
Ze daarom maar naar het CIOS is gegaàn, want daar lopen ze

allemaal ln het blauw
De Jeugd van tegenwoordig toch maar \íveer roken moet omdat
ze anders lo vervelend zijn in de kroeg
Monique onze leidster ls omdat het moetll!
En dat ze ook wel graag wll omdat ze anders de 3e helft nlet mee
mag maken
Us Gurte (lees, Gerben van Mirlam) Loltsje vaak opzoekt
(lees, vaak naar de wc moet)
Dit komt doordat zun onderste knoop vaak open staat
(kJeld op'e blaas)
Wlj marise beterschap \,vensen ll!
Karin T. door de politie aangehouden is
Zij onder invloed van de wedstrijd FFS - Oldeboom reed
Jitske uitleg kreeg over een kentekenbewijs
We nu ook een manneke en een mitske en 2 marins in het veld hebben

litske haar beurs altijd in de konEak bewaard, stel Je voor dat ze haar
geld nog eens uitbroed en daardoor meer geld krijgt
De dames een andere naam hebben gekregen namelflk "de tosilgids"
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Margje is uitgegleden ln de douche?
Het waarschijnlijk in de famllle zit?
Sjoukje haar privé-leven bespreekt als ae op keep staat?
JiBke nodig haar Nederlands moet buspiJkeren?
Zrj na twee biertJes al dyslectisch is?
Karin T. geen tosu in de kroeg neemt, maar llever voor een portie
olijven kiest?
Manit erachter ls gekomen dat \oetbal best leuk is, als je je best doet?
Haar teamleden hier erg bl$ mee z[n?
We patat zouden krijgen van Siep als we de 10 haalden?

(wedstrijd Read -Swart)

r
.
.
.
o
.

We Slep verdenken van omkoping van de scheids?

Karin Rodenburg een biJnaam heeft gekregen van SJou{e?

Dlt Karin Brees is?
Petra niet goed kan koken?
Ze daarom maar biJ haar moeder eet?
ZU hele lekker speziebeanties kan maken?

Oant sJcn yn Mo€kc

Alle voorkomende
reparaties van auto's van
alle merken.
Laat tnrv auto, caravan of
campeÍ testen op de
computergestuurde
testbank.
Voor verkoop en verhuur

een groot assortiment

Servicestation de Bos

nieuwe en gebruikte

campêÍs, ceravans een
aanhangwagens.

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

!2 .

Camtec bv. SÉdkant t5
8495 KM Oldeboorn
Telefoon: 0566 - 632020
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WEDSTRIJDPROGRATMA

Éf,.-

ZATERDAG 26 OKTOBER

-

DWP DA1
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN Dl
OLDEBOORN El
OLDEBOORN F1

-

.

ZONDAG 27 OKTOBER
BIÁUWHUIS 1
OOSTERSTREEK 2
OLDEBOORN 3
JUBBEGA 6
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATER,DAG

DAl

14.00
12.00
11.00
10.00
11.00

WISPOLI,A E1

BIáUW WIT F5

- OLDEBOORN
- OLDEBOORN
- IRNSUM 3

.

14.00
10.00
14.00
10.00
11.00
10.00

1

2

OLDEBOORN 4
5
MAKKINGA 3

- IBNSUM

-

2 NOVEIIBER

OLDEBOORN DAl
DRACHTSTER BO\€ 83

WISPOLIA

OLDEBOORN

- IÁNGEZWAAG 81
. AENGWTRDEN D1

Dl

AENGWIRDEN

El

JVC NT'I.ÀN F3

ZONDAG 3 NOVEilBËR
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
DTD 3
OLDEBOORN 4
GAVC 5
ONB 5

OLDEBOORN 81

. OLDEHOLTPADE
. GORREDIJK 5
- OLDEBOORN
- WISPOIIA 2

. OLDEBOORN
- OLDEBOORN

ZATERDAG 9 NOVEilBER

wzs DAl

- FRANEKER DAl
. OLDEBOORN 81
. OLDEBOORN DI
- OLDEBOORN El
- OLDEBOORN Fl

14.00
11.45

lo.o0
09.00
09.15

14.00
10.00
10.00
11.00
12.00
10,00

1

3
5

6

. OLDEBOORN DAl
- HEERENVEENSE B. 83
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UDIROS

Dl

OLDEBOORN

El

IRNSUM F1

ZONDAG 10 NOVEIIBER.
OOSTERUTTENS 1
AENGWIRDEN 3
OLDEBOORN 3
TIJNJE 4
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

- OLDEBOORN Dl
. TIJNJE El
. OLDEBOORN Fl

.

10.00
10.00

09.00

OLDEBOORN 1

14.0O

- OLDEBOORN 2
- BtÁcK BOYS 2

12.00

.

14.00

10.00

-

OLDEBOORN 4
STANFRIES 3
SPORT VEREENT 3

-

ROBUR DAl

14.00

11.00

10.q)

ZATERDAG 16 NOVEUBER
OLDEBOORN DAl
GAVC 83
OLDEBOORN D1
WARGA El
OLDEBOORN F1

. OLDEBOORN 81
- READ SWART D2
- OLDEBOORN El

. WARGA

12.15

11.00
09.30

1r.oo

F1

ZONDAG 17 NOVEIIBER
UDIROS 1
UDIROS 3
OLDEBOORN 3
READ SWART 5
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 23 NOVEIiBER
ST.ANNA DAl
OLDEBOORN 81

Dl
El

TIJNJE

THOR
JV CAMMINGHA F5

- oLDEBOORN 1
- OLDEBOORN 2

- SÏANFRIES 4

14.00
10.00
14.00
10.00
11.00
10.0o

.

13.30

-wzs4

- OLDEBOORN 4

-

BAKKEVEEN 4

OLDEBOORN DAT

- TUNJE/WISPOLIA 81
- OLDEBOORN Dl

. OLDEBOORN El
. OLDEBOORN Fl

12.OO

09.00
09.30
09.30

ZONDAG 24 NOVETiBER
OLDEBOORN 1 IS VRIJ
OLDEBOORN 2
BEETGUM 1
OLDEBOORN 4
BOORNBERGUM 2
GERSLOOT 2

14 I

- JUBBEGA 4
- OLDEBOORN 3
-FFS3
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6
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10.00
14.00
11.00

10.00
10.00

ZATER.DAG 30 NOYEUBER
RENADO DAl
OLDEBOORN 91
REST INHML

ZONDAG

l

DECE}IBER

OLDEBOORN T
OLDEBOORN 2
SPARTA 3
OLDEBOORN 4

- OLDEBOORN DAl
- JUBBEGA 81

14.30
12.00

.

- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

14.00
10,00
10,00
11.00
10.00
10.00

- OLDÊBOORN DAl

10.30

-

14.00

IANGEZWMG

- LSC4
- OLDEBOORN
. THOR 4

OERTERP 4

THOR 3

1

3

ZATERDAG 7 DECEIIBER
BEETGUM DAl
REST INHML

ZONDAG

t

DECEIIIBER,
OLDEBOORN T
OLDEBOORN 2 IS VRIJ
SNEEK 6
OLDEBOORN 4
ODV 3
BLUE BO\€ 3

SPARTA 1

- OLDEBOORN 3

-

RENADO 4
OLDEBOORN 5
OLDESOORN 6

10.00
12.00
10.00
10.00

ZATERDAG. 14 DEGEIIBER
OLDEBOORN DAl
REST INHML

- AKKRUM DAl

14.0O

- OLDEBOORN 2

12.00
14.00
10.00

ZONDAG 15 DECETIIBER
OLDEBOORN 1 IS VRIJ
RENADO 3
OLDEBOORN 3
SNEEK 7
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

-

BAKHUIZEN 2

- OLDEBOORN 4
- WISPOLIA 3
- JUBBEGA 5
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VAN DER FEER BOKAAL

T{AAII

ELFT.

DPT.

Vierde 9
Dames 7
Dames 5
M. de Vries
T. Akkerman Eerste 4
S. Veenstra Eerste 4
J. Klompmaker Vierde 4
4
S. Akkerman ViJfde
4
ViJfde
Dias
Vlera
P.
3
Eerste
D, H.Akkerman
3
Eerste
Nijdam
J.
3
Derde
Torre
R. v/d
3
Vierde
P. Antonissen
2
Eerste
J. Zandberg
2
Eerste
J. Belmin
2
Tweede
S. de Jong
2
Tweede
J.J. de Vries

A. Faber
M, Nijdam

fun,Zesde

I
I

Kalsbeek Zesde

1

Sllvester
M. Hofstra
W. van

Konlng
A. Oving
H. Vink
J. v/d Krleke
M. Wobma
P.

Derde 2
Vierde 2
VUfde 2
Zesde 2
B. Oosterbaan Zesde 2
H. Oosterbaan Zesde 2
C. keekstra Dames 2
Eerste 1
P. Poepies
R. van Steinvoorn Eerste 1

Velde
A. de Boer
S. Bangma
B, Haspels
S. v/d

M. Meester
C. Reitsma
J. Watzema
A. Nuholt
U. Dijkstra
H. Hartmans
J. Stulp

Tweede 1
Tweede 1
Tweede 1
Derde 1
Vierde 1
Vierde 1
Vierde 1
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Viifde

Zesde
Zesde
Zesde
Dames
Dames

1

1
1
1
1

