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Piet`s overzicht
Gaan we nu wel of niet naar Frankrijk. Dat
is de grote vraag het komend weekend en de
dinsdag erop. Het kan zaterdag a.s. al
afgelopen zijn. Puntverlies is gelijk aan
“thuisblijven”. Gaan Blind & Co. het
proberen met jong en onstuimig talent, of
wordt er toch weer een beroep gedaan op de
ouwe garde? Het is in ieder geval wel
duidelijk dat Ziyech niet meegaat. Dit pareltje laten we “gewoon” glippen.
Hopelijk staan er de komende wedstrijden een paar type
“Neeskens/Wouters” spelers op die de kar gaan trekken, en dan ook nog
maar hopen dat Tsjechië wat “meewerkt”. In het verleden is er bij diverse
wedstrijden wel vaker wat “geregeld”. Nu ook een ideetje? Of denkt “Bert
van der Oostveen” hier helemaal niet aan? Ondertussen heeft Oldeboorn 1
de gang opwaarts te pakken. Uit de laatste 3 wedstrijden werden 7 punten
behaald, en ze zijn inmiddels weer middenmoter. Tegen RKO uit de Polder
werd het 1-1, maar zondag werd er overtuigend met 6-2 gewonnen van
Renado. De grote man was Tjerk Akkerman, die weer is opgetrommeld uit
Grunn. Hij tekende voor 50% van de doelpuntenproductie. Welcome back
zou ik zo zeggen….Zondag a.s. gaan ze naar Veno (Vollenhove?) en daar
zullen ze waarschijnlijk een week overnachten, want op 18 oktober wacht
er weer een uitwedstrijd, en nu in Kraggenburg. Oldeboorn 2 geniet van
een lange herfstvakantie. Zij kwamen woensdag alleen in aktie tijdens een
oefenwedstrijd tegen Irnsum 2. Deze werd overigens wel gewonnen.
Woensdag 7 oktober gaan ze uit verveling maar weer oefenen. Ook nu weer
thuis om 19.30 u. en dit keer tegen Akkrum 2. Op 18 oktober gaat het dan
weer om het echie uit tegen Mildam 2. Oldeboorn 3 verloor de uitwedstrijd
bij Nicator met 3-2, maar dat werd zondag alweer rechtgezet door met 3-2
thuis te winnen van St. Anna. Een 2e plaats op de ranglijst is momenteel
zeer verdienstelijk te noemen. Zondag om 10.00 u. de topper en derby in
Akkrum. Een week later maar weer ’s naar Leeuwarden voor de
verandering. FVC 4 is dan de tegenstander. Oldeboorn 35+ heeft de eerste
toernooizege binnen. In het thuisstadion wisten ze Udiros, Akkrum en Joure
deze keer achter zich te houden. Vrijdagavond 16 oktober mogen ze
proberen dit te herhalen in Joure. Oldeboorn B1 heeft het gewoon ff
niet….Nederlagen tegen resp. Blue Boys B1 (5-0), DWP B1 (9-0) en
afgelopen zaterdag Akkrum B2 (0-6) zorgen ervoor dat ze troosteloos en
vooral puntloos in de onderste regionen verkeren. Zaterdag zullen ze dan
eindelijk de eerste punten moeten pakken in Wolvega (B4)……De week
erop wacht weer een loodzware opgave thuis tegen GAVC B2. Oldeboorn

D1 weet het juiste netje wel te vinden. Tegen RWF D2 werd met 0-12
gewonnen, en zaterdag j.l. mocht ook Akkrum D3 er aan geloven met 13-0.
Inmiddels is ook bij deze ploeg een 2e plaats hun deel. Zaterdag naar
Boornbergum en een week later thuis tegen De Sweach D2. Oldeboorn E1
trok met 3-4 net aan het kortste einde tegen Oudehaske E2. Tegen
Heerenveense Boys was de nederlaag iets groter, nl. 5-2. Komende zaterdag
een vrije dag, en een week later weer naar Heerenveen (E6). Oldeboorn E2
wist op 26 september met 2-8 te winnen in Grou tegen GAVC E4. De
uitslag van afgelopen zaterdag heb ik niet kunnen traceren (afgelast?).
Zaterdag naar Langweer E2, en de week erop thuis tegen Makkinga E1.
Oldeboorn F1 wist zaterdag met 2-6 te winnen bij Sport Vereent. Dit
weekend genieten ook zij van een vrije dag. De week erop mogen ze het
dan weer laten zien in Gorredijk (F4). Oldeboorn F2 wist het tegen
Heerenveen F11 net niet te redden (0-23), en daar mochten ze afgelopen
zaterdag even van bijkomen. Zaterdag a.s. thuis de onvervalste derby tegen
Akkrum F5, en een week later naar Heerenveen F8. Allemaal maar weer
veel plezier, en als je nu gewoon 1 doelpunt meer scoort dan je tegenstander
is er niets aan het handje….

Uit onze clubbladen (5)
De training van Dinsdag j.l.
De wedstrijd werd gespeeld tussen de volgende teams: Jelke
Bethlehem; Jan Adamse; Wiebren Huisman; Dictus Benedictus,
tegen: Reekers; Marten Meester; en de gebroeders Schriemer.
Uitslag:…… 15-4. Er werd enthousiast gespeeld, het moreel was
uitstekend, het veld was slecht maar juist dat bepaald mede het nut
van de training. Door het kleine aantal spelers werd het positie kiezen
en afgeven uiterst belangrijk. Door het natte veld was het goed
mogelijk ingespeeld te raken op ballen die:
a. plotseling bleven steken,
b. met dribbelen niet mee wilden
en bovendien op een lichaam dat steeds onderuit wou glijden. Verder
noteerden we een lafhartig schot van Wigle op de paraplu van onze
voorzitter, die moeite met zijn zelfbeheersing scheen te hebben. De
gymnastiek vond plaats onder het afdak waarvoor de Spar zo op tijd
gezorgd heeft. Wil iedereen er goed aan denken dat de training ALTIJD
DOORGAAT. Reekers verzoekt de mensen de volgende week
gymnastiekschoenen mee te nemen.
(overgenomen uit clubblad 13 – 1e jaargang – 8 december 1960)

Opstelling 1e . elftal voor maandag 26 dec. Warga – Oldeboorn.
Doel: J. Postma
Achter: M. Meester; Jac. Wagenaar;
Midden: F. Eysinga; B. Stremler; A. Castelein;
Voor: W. Huisman; J. Bethlehem; J. Wagenaar; J. Adamse; H. Piersma
Vertrek 1 uur uit Doolhof
(overgenomen uit clubblad 15 – 1e jaargang – 22 december 1960)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Bij een doelschop loopt een aanvaller te vroeg toe. Een verdediger ziet dit
en ontneemt hem de weg naar de bal door een overtreding te maken. De
scheidsrechter wacht tot de bal buiten het strafschopgebied is gekomen,
fluit dan af, toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een
strafschop voor de aanvallende partij. Zijn deze beslissingen juist?
A. Neen, de verdediger had geen rode kaart mogen krijgen.
B. Neen, op het moment van de overtreding was de bal nog binnen het
strafschopgebied, zodat de doelschop moet worden overgenomen. De rode
kaart is afhankelijk van de ernst van de overtreding.
C. Ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het tonen van de rode kaart
is juist, doch de doelschop moet worden overgenomen.
D. De scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het toekennen van de
strafschop is juist, de speler had hij echter geen rode kaart mogen tonen

DE JUISTE ANTWOORDEN ZIJN TE VINDEN
VERDEROP IN HET KRANTJE!!!!!!!!!

Wedstrijdverslagen
RKO 1 – Oldeboorn 1
Zondag 28 september stond voor Oldeboorn de 2e uitwedstrijd op het
programma, tegen RKO. De ploeg uit Rutten is een onbekende tegenstander
voor Oldeboorn. Vorige week werden de eerste punten van het nieuwe
seizoen behaald. In de thuiswedstrijd tegen VWC wist Oldeboorn voor het
eerst dit seizoen de nul te houden en zelf drie keer te scoren. Daardoor werd
er met vertrouwen afgereisd naar de Noordoostpolder. Oldeboorn begon
nagenoeg met dezelfde opstelling als vorige week. Alleen Tom Proot was
niet aanwezig door werkzaamheden, daardoor kwam Johannes Watzema op
de linksback positie te staan. De bank bestond vandaag uit Stefan, Tim,
Hotse en Jan Hendrik. Beide ploegen begonnen slordig aan de eerste helft,
dit was te zien aan het veelvuldig balverlies van beide ploegen en de vele

lange ballen. Toch werd Oldeboorn nog wel een paar keer gevaarlijk voor
het doel van de thuisploeg. Zo viel de bal een keer goed achter de
verdediging van de thuisploeg en kon Klaas Hartmans alleen op het doel,
hij stifte de bal jammer genoeg net naast het doel. De spelers van
Oldeboorn hadden regelmatig moeite met het veld, de ene naar de ander
gleed weg. Laten we het er maar op houden dat de grasmatten in de polder
anders zijn dan de matten in friesland en dat de heren daar nog aan moesten
wennen. Het gevaarlijkste wapenfeit van de Boarnsters was aan het einde
van de eerste helft. Daar waar Robert van Roeden goed doorging op de
linkerflank en uithaalde op doel, de keeper van RKO reageerde goed en
bracht redding. Maar het gevaar was nog niet geweken, want de bal was los.
Anno Huisman reageerde als eerste, maar werd net genoeg gehinderd om de
bal in de juiste richting te kunnen kopen waardoor de doelman wederom
uitstekend redding kon brengen. Het gevaarlijkste wapenfeit van RKO
kwam van de voet van Oldeboorn verdediger Robin Faber, die probeerde
een voorzet weg te werken maar raakte de bal niet goed. Hierdoor vloog de
bal bijna het eigen doel in, maar keeper Dennis Faber kon de bal nog net
overtikken. De ploegen gingen dus met brilstand de pauze in.
Arnold Hobma bleef in de kleedkamer achter, voor hem kwam Hotse
Dekker het veld in. RKO begon beter aan de tweede helft. De thuisploeg
kregen twee mogelijkheden achter elkaar, waarbij 1 schot op de lat
overging en de ander net voor het doel langs suisde. Maar de 0-1 werd toch
door de boarnsters gemaakt. In de sterkere periode van Oldeboorn in de
tweede helft kregen ze een vrije trap. Deze keer werd er niet voor gekozen
om de bal direct op doel te schieten, maar viel de keuze op een variant.
Anno Huisman passde de bal naar Klaas Hartmans die de bal voorzette. De
verdediging van RKO kreeg de bal niet weg, Johannes Nijdam was de
gelukkige en kon de bal over de doellijn lopen. Heel lang kon Oldeboorn
niet genieten van de voorsprong, want niet veel later werd het alweer gelijk.
Waar Oldeboorn in een voorwaartse beweging was, gleed Hotse Dekker
ongelukkig uit. De middenvelder van RKO stuurde meteen de linksvoor
diep en die kon alleen op het doel af. De linksvoor faalde niet en schoot de
bal onberispelijk in de verre hoek binnen, 1-1. Oldeboorn kon nog één keer
gevaarlijk worden voor het doel van RKO. Verdediger Wietse Huisman kon
de bal vrij inkoppen, waar was net niet bij machte om de bal de juiste
richting te geven. Daardoor bleef het bij een puntendeling in Rutten, maar
bij de mannen Oldeboorn heerste toch het gevoel dat er iets meer had in
gezeten. Dit alles onder leiding van een prima fluitende scheidsrechter (mag
ook wel eens gezegd worden). Oldeboorn staat na 4 wedstrijden voetballen
op een 10e plaats, met 4 punten. Oldeboorn is niet de enige met 4 punten in
de 4e klasse A. De nummers 13 tot en met 8 staan allemaal op 4 punten.
Alleen Warga staat met 12 punten uit 4 wedstrijden boven de rest.

Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen het altijd lastige Renado op het
programma, die momenteel 2e staan met 8 punten. Dennis Faber

Oldeboorn 2 – Irnsum 2
Op woensdag 30 september speelde Boarn 2 een oefenwedstrijd tegen
Irnsum in Oldeboorn. Voor Boarn was dit een mooie invuller voor een rust
van 3 weken. Het team van Harm begon met een 4-3-1-2 formatie aan de
wedstrijd. Wilco vlagde de 1ste helft. Het 3e klasse reserve spelende Irnsum
werd vanaf moment 1 goed onder druk gezet, zo werd het voor Irnsum
lastig voetballen en kwam Boarn 2 er soms gevaarlijk uit. Tot heel veel
kansen leidde dit echter niet. Een kopbal van Jeroen in de handen van de
keeper en een schot wat kracht mistte van René waren de enige kleine
kansjes. Het enige echte wapenfeit was een prachtig afstandsschot van
Arnold waarbij de bal helaas de lat raakte. Had beter lot verdiend. Irnsum
kwam er in de eerste helft eigenlijk niet gevaarlijk uit op een paar kleine
kansjes na. In de 2e helft werd Johannes van der Wal gewisseld en kwam
voor hem in de plaats Wilco, Tim schoof naar voorstopper. Boarn begon
iets minder en hierdoor kreeg Irnsum meer gelegenheid tot krijgen van
kansen. Met een paar goede reddingen van Stefan, 2 ballen op de paal en
een bal van de lijn van Jelle-Jacob kwam Boarn toch enigszins goed weg.
Boarn werd doordat er meer ruimte ontstond steeds gevaarlijk uit de
counter. Dit resulteerde in een goede kans van Sietse na een goede
individuele actie, die helaas door de keeper van Irnsum uit het goal werd
getikt. Na ongeveer 60 minuten kwam Johannes van der Wal weer in het
veld voor Jeroen en kwam Wilco op linksback te spelen en schoof Arnold
door naar de spitspositie. Nadat eerst Corné nog een goede kans om zeep
hielp was de volgende kans ditmaal wel raak. Na goed voorbereidend werk
van Arnold en Sietse kreeg Wiemer de bal voor zijn voet en schoot de bal in
de verre hoek buiten het bereik van de keeper. 1-0 voorsprong voor Boarn.
Hierna volgde nog een goede kans na weer goed voorbereidend werk van
Sietse voor Wiemer, die de bal niet goed inschoot waardoor de bal tegen de
keeper aankwam. Een laatste kans voor Boarn was voor Sietze. Een goede
individuele actie van Sietse werd goed uit het goal getikt door de keeper.
Irnsum kwam er nog een paar keer gevaarlijk uit met counters maar tot een
echt grote kans leidde dit niet meer. Boarn heeft een prima teamprestatie
geleverd deze wedstrijd waarbij gestreden werd voor elke bal. Boarn was
erg fel en Irnsum kwam er niet tot nauwelijks aan te pas. Veel duels werden
gewonnen en hier kunnen we zeer tevreden over zijn. De mannen van Harm
moeten helaas nog even wachten tot 18 oktober, waar ze de competitie in en
tegen Mildam 2 hervatten. Wiemer Dekker

Jeugdverslagen
Blue Boys B1 – vv Oldeboorn B1
Maandag 21 september moesten we uit spelen tegen Blue Boys.
We begonnen niet heel goed in de eerste helft, want het werd al snel 1-0.
Na 40 minuten spelen stonden we 3-0 achter. In de tweede helft werd het al
wat beter maar alsnog scoorden Blue Boys 2 goals. De eindstand werd 5-0
voor Blue Boys. Jammer genoeg raakte Erben geblesseerd in de tweede
helft, hopelijk loopt het goed af. Maar alsnog gingen we met een goed
gevoel naar huis. Groetjes Jurrit Dijkstra

Oldeboorn B1 – Akkrum B2
Afgelopen weekend speelden we thuis tegen Akkrum B2.
We kwamen al snel achter te staan omdat onze inzet niet zo goed was. We
kregen wat kansen uit een corner, daarna een schot van Rik die naast ging
en zo werd het 0-2 voor Akkrum. Toen kreeg Hessel een kans die de keeper
redde, daarna werd het al 0–3 en was het rust. De wissels waren in de
eerste helft Rinse, Rico & Jisk en daarna was het rust. Na een tijdje te
hebben gespeeld met een 0-3 achterstand kreeg Jisk last van zijn bovenbeen
waarna Jarno erin kwam. Het werd 0-4, direkt gevolgd door 0-5 en Ids
kreeg een trap op zijn teen en werd gewisseld met Hessel Toen Ids zijn
voetbalschoenen uitdeed stond zijn teen een beetje scheef. Daarna is hij snel
naar de dokterswacht geweest en bleek dat er een klein scheurtje in zijn teen
zat. Hij mag nu 6 weken niet meer voetballen
(beterschap). De uitstand is uiteindelijk 0-6 geworden. Volgende week
spelen we uit tegen FC Wolvega B4, zien dat we daar punten kunnen
pakken. Groeten van Hessel Heerma.

RWG D2g –Oldeboorn D1
zaterdag 26sep was de wedstrijd RWG D2g
tegen Aldeboarn D1. Iets te laat vertrokken en een omleiding, zorgdn er
voor dat we laat aan de warming-up begonnen. Maar in de eerste helft
kwam Aldeboarn direct op voorsprong en was het
Tijdens de rust al 0-8 voor Aldeboarn!
Toen de 2de helft van start ging bleef het eerst
rustig maar later scoorde aldeboarn 4 goals en
de eindstand was 0-12 voor Aldeboarn.
Tamme had 1 gescoord Levi 2 en Jentje 8.
groetjes Remco Weidenaar

RWF D2 – Oldeboorn D1
Wij moesten zaterdag tegen RWF D2G spelen.
De wedstrijd begon al vroeg om 8:45.
Het was geen moeilijke wedstrijd.
We kwamen al snel op voorsprong.
De eerste helft eindigden we met 0-8 voorsprong.
Na de rust hebben we nog 4 keer gescoord.
De eindstand was 0-12.
Jentje heeft 9 gescoord, Levi 2 en Tamme 1.
We staan nu op de 4de plek van de 12.
En we moeten zaterdag 3 oktober tegen Akkrum.
Erik Heerma D1

Oldeboorn E1 – Oudehaske E2
Wij hebben zaterdag tegen Oudehaske gespeelt.
Wij hadden bij de eerste helft 0-0 gespeelt.
bij de tweede helft stond het 4-3.
Tobias de eerste en Hessel heeft tweede en derde gescoord.
Het was een spannende wedstrijd.
Groet Janieck van Asperen

Heerenveens Boys E5

vv Oldeboorn E1

Wij moesten zaterdag 3 oktober voetballen tegen Heerenveens boys.
Ik stond op kiep. De eerste helft stonden we twee nul achter.
De tweede helft scoorde Heerenveens boys het stond 3-0
Toen scoorde wij. Er kwam weer wat hoop voor ons. Toen scoorde
Heerenveens boys weer. Het stond 4-1,
maar daar gaat Kyran met de bal en schiet hem er in.
Jammer genoeg scoorde Heerenveens boys nog een keer.
Groetjes van Dani van Warmerdam
Opstelling van de wedstrijd
Dani kiep
Kyran laatste man
Janieck verdediger
Jorn verdediger
Jitske midmid
Danielle voor
Tobias voor
Hessel spits
Dani van Warmerdam

E2 is los!
Daar stonden ze dan: het verse E2-team, voor de eerste wedstrijd (uit in
Lippenhuizen) tegen Thor. Driekwart van het team maakt vorig seizoen
deel uit van het kampioensteam F1, maar dit is andere koek. Jongens van
letterlijk bijna een kop groter... hoe zou dat gaan? Onze mannetjes (en één
vrouwtje) gingen vol goede moed van start. En het moet gezegd: het eerste
deel van de wedstrijd waren de Boarnstertjes aardig opgewassen tegen de
grote Lippenhuisters. Na een kwartiertje valt het eerste tegengoal, maar
ondertussen creëert Oldeboorn nog steeds mooie kansen. Jammer dat het
niet tot resultaat leidt. Bij de tegenstander lukt dat wel: de rust gaan we in
met een 5-0 achterstand. De tweede helft begint met een snelle tegengoal,
maar daarna komt de hoop een beetje terug, als Sebastiaan een kans
verzilvert: 6-1! E2 kan deze lijn niet vasthouden, waardoor de wedstrijd
eindigt in 8-1 voor Thor. Met de toevoeging dat de scheidsrechter zei veel
respect te hebben voor zo'n jong E-teampje, dat net z'n eerste stappen bij de
E's maakt. Hij kon niet merken dat het de eerste wedstrijd in de E's was
voor het gros van het team. En dat is ook weer een compliment waard,
zeker als je weet dat een deel van het team van Thor na de winterstop naar
de D's gaat! Gewoon de spirit vasthouden, jongens (en meisje)!
Yde, vader van Rimer Wierda

GAVC E4 – Oldeboorn E2
Zaterdag 26 september hebben wij een prima wedstrijd gespeeld.
In de zon werd de warming-up afgewerkt en begonnen we aan de wedstrijd.
Na 3 minuten werd door Jesse het eerste doelpunt gescoord (0-1), daarna
werd er goed overgespeeld en gezocht naar een mogelijkheid om te scoren.
In de 5e minuut zag William kans om de bal achter de keeper te werken (02). In de 8e minuut werd de stand uitgebreid door een mooie goal van Jesse
(0-3). GAVC werkte hard en het kwam toch voor, dat ze de mogelijk
hadden om op ons doel te schieten en het in de 12e minuut 1-3 werd, maar
deze stand werd binnen 2 minuten weer anders, omdat Jesse de bal feilloos
raak mikte (1-4). GAVC werd gretig, maar door de super reddingen van
Joris kwam de tegenstander niet tot scoren en bleef het tot de rust 1-4.
De tweede helft begon GAVC goed, want tot overmaat van ramp scoorden
ze in de 30e minuut (2-4). Maar in de 32e minuut liet Aniek haar niet uit het
veld slaan en ging vrij vooruit en knalde de bal fraai in het doel (2-5).
Gian, Rimer en ik (Sybo) werden goed gecoacht door Baukje, zodat we in
de achterhoede de boel dicht hadden gezet. GAVC stond zeer zwak te
verdedigen, waardoor William in de 40e minuut de bal in kon tikken (2-6).
Op het middenveld hadden Sebastiaan en Sjoerd de boel op orde , daardoor
kwam GAVC niet meer tot scoren en Mees zijn kans pakte en door veel kap

-en draaiwerk twee keer fenominaal in de 48e en 49e minuut scoorde (2-8).
Sybo Grotenhuis.

deboorn E2 – Heerenveense Boys E8
Zaterdag 19 september moesten wij tegen de Heerenveense Boys
voetballen. We hebben 3-2 gewonnen. Mees heeft er 1 gemaakt en Riemer
heeft er 2 gemaakt. Met de rust stonden we 1-0 voor. Toen werd het 2-0
daarna 2-2 maar in de laatste minuut scoorde Riemer gelukkig. Joris heeft
de hele wedstrijd gekeept en heeft veel goeie reddingen gemaakt. Het was
erg spannend. Ze noemden ons kleuters maar we hebben lekker wel
gewonnen. Aniek van Warmerdam

Oldeboorn F2 tegen Heerenveen F 11
zaterdag 26ste september
Het weer was super, zonnetje erbij. De wedstrijd was op verzoek van
Heerenveen naar een vroeger tijdstip gezet. Henk Vink die de F2 vanaf
volgende week gaat trainen om de 14 dagen was scheidsrechter. De
jongens hebben goed hun best gedaan, ondanks dat de tegenpartij wat groter
was en meer ervaring had zijn ze er tot de laatste minuut voor
gegaan. Heerenveen was net wat sterker dus helaas verloren.
Roos Damstra

Piet van der Feer Bokaal
August Faber
Tsjerk Akkerman
Jeroen Beeksma
Siete Veenstra
Aaltsen Bergsma
Robert van Steinvoorn
Anno Huisman
Johannes Nijdam
Robert van Roeden
Patrick Antonissen
Ate Bergsma

7
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2

Hotse Dekker
Age de Jong
Klaas Hartmans
Wietse Huisman Wzn
Tom Proot
Johannes Watzema
Sietse van der Brink
Corné Schukken
Martin Meester
Nico Veld

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is B: bij een doelschop is de bal pas in het spel als
deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied en binnen het speelveld is
gekomen. Hier werd de overtreding gemaakt voordat de bal buiten het
strafschopgebied was gekomen en dient de doelschop dus te worden
overgenomen. Afhankelijk van de aard van de overtreding dient de
scheidsrechter te oordelen of er een kaart nodig is en zo ja, of dit
dan geel of rood moet zijn.

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 10 oktober
Wolvega B4 – Oldeboorn B1
Boornbergum D1 – Oldeboorn D1
Oldeboorn E1 vrij
Langweer E2 – Oldeboorn E2
Oldeboorn vrij
Oldeboorn F2 – Akkrum F5
Zondag 11 oktober
VENO 1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 2 vrij
Akkrum 3 – Oldeboorn 3

12.00
09.00
10.00
10.00

14.30
10.00

Woensdag 14 oktober
Oldeboorn F1 – Udiros F2

18.30

Vrijdag 16 oktober (Joure)
Udiros 35+ 2 – Oldeboorn 35 +
Oldeboorn 35+ - Akkrum 35+ 3
Oldeboorn 35+ - Joure 35+

19.00
19.35
20.10

Zaterdag 17 oktober
Oldeboorn B1 – GAVC B2
Oldeboorn D1 – de Sweach D2
Heerenveen E6 – Oldeboorn E1
Oldeboorn E2 – Makkinga E1
Gorredijk F4 – Oldeboorn F1
Heerenveen F8 – Oldeboorn F2

11.00
09.30
10.00
09.30
10.15
10.00

Zondag 18 oktober
Kraggenburg 1 – Oldeboorn 1
Mildam 2 – Oldeboorn 2
FVC 4 – Oldeboorn 3

14.00
11.00
11.00

Zaterdag/zondag 24/25 oktober inhaal

Denkt een ieder weer aan de
wedstrijdverslagen?!?!?!?!
zwartwitten@vvoldeboorn.nl

VV OLDEBOORN
biedt te huur aan:
Partytafels
voor € 2.50 per dag/per tafel

