Clubblad nr. 4
,,de Zwart Witten”

Hoofdsponsors:
Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken
Cool presentation

Adviesbureau voor de
machinebouw
www.apollo-engineering.nl

de Zwart Witten
.

Clubblad v.v. Oldeboorn
Opgericht 15 april 1923
zwartwitten@vvoldeboorn.nl

www.vvoldeboorn.nl

redactie: Harm Oosterbaan

Jaargang 59

Kleding vv Oldeboorn
Webshop clubartikelen VV Oldeboorn online! Vanaf nu is het mogelijk om
je clubartikelen online te bestellen op onze nieuwe webshop. Wil jij er net
zo bijlopen als onze keeper van het eerste? Bestel dan snel op:
www.webshopvvoldeboorn.nl
Je kunt ook even naar de website van onze club, klik op webshop en jullie
kunnen van alles bestellen!

Kleurplaat

Piet`s overzicht
In deze wereld van afschuwelijke betutteling
en enorme poppenkast is het dan weer tijd
voor een “serieus” overzichtje…Zoals
Wimpie Kieft regelmatig zegt; “ik word
daar zo moe van”…..Ondertussen begin ik
de “criticasters” steeds beter te begrijpen..
Allemaal maar veel “plezier” met een
eventuele “vettax”, “suikertax”,
“zouttax”…en vooral niet te vergeten het volledig doorgeslagen
“rookbeleid”….Ik hoop dat de buren nog geen overlast ondervinden van die
paar peukjes die ik af en toe buiten onder “MIJN EIGEN” afdak de lucht in
blaas….Wat voor een wereld zijn we zo onderhand belandt? Ik krijg bijna
stress van de ergernis die dat met zich meebrengt…Lijkt me ook niet
gezond!! Weer even genoeg gezeurd, nu over naar de orde van de dag. Snel
even een overzichtje in elkaar flansen voordat ook hier het licht
uitvalt…Oldeboorn 1 is “het paed aerdich bjuster” de laatste weken. Alleen
tegen De Sweach werd een schamel puntje behaald (0-0). Blue Boys (2-1)
en Blauwhuis (3-2) waren net te sterk. Het zijn geen forse nederlagen, maar
helaas leveren ook kleine nederlagen GEEN punten op. Komende zondag
dan maar even met z’n allen “Sint Maarten” lopen bij deuren langs,
aangezien er toch geen wedstrijd op het programma staat. Denk daarbij wel
om de suikers/zout/vet en vooral NIET roken in het bijzijn van (kleine)
kinderen!!! Op 18 november ontvangen ze dan koploper Joure en die zal ff
een tikkie moeten hebben. Oldeboorn 2 wist tegen Thor een mooie 0-2
overwinning te behalen, maar koploper ODV heeft ze afgelopen zondag
volledig de mantel uitgeveegd met 8-0….Zondag a.s. gelijk maar even
herstellen tegen Mildam, en anders de week erop thuis Gorredijk er maar ff
opleggen. Oldeboorn 3 bleef gelijke tred houden met het 2e. Een keurige 31 overwinning op Gorredijk werd gevolgd door een smadelijke 7-1
nederlaag bij Nieuweschoot. Dan zondag maar weer proberen. Nu in en
tegen Joure. Een week later komt Wispolia langs en dat worden op zeker 3
punten. Oldeboorn 35+ wisten ook nu niet te winnen van Akkrum (0-4) en
Irnsum (0-4). Nu voorlopig winterstop? Oldeboorn VR kwam niet in de
wei de afgelopen weken. Althans niet in competitieverband. Op 18 oktober
werd er thuis wel een oefenwedstrijd gespeeld tegen Nieuweschoot, maar
die waren helaas met 0-7 net iets te sterk. Ijs en weder dienende reizen onze
dames vrijdag 16 november af naar Vegelingsoord. Veel plezier maar weer.
Oldeboorn JO15-1 hebben het ook moeilijk. Helaas moesten we weer 2
nederlagen bijschrijven. Tegen DWP viel het nog wel mee, 0-2, maar 7-0
tegen Blauw Wit is toch net iets teveel van het goeie. Zaterdag a.s. beter
tegen Akkrum lijkt me!!! Een thuiswedstrijd tegen Akkrum DIENT in
principe ALTIJD gewonnen te worden!! Op 17 november op naar
Oudehaske en ook daar worden wat puntjes binnen gehengeld.

Oldeboorn JO13-1 moesten afgelopen zaterdag helaas ook tot 12 kunnen
tellen bij Heerenveense Boys, daar stonden dan nog wel 4 tegentreffers
tegenover, maar de nederlaag was een feit… …(Nagekomen bericht:

Volgens welingelichte bronnen hebben ze met 4-2 gewonnen!!
Waarvan akte…). Komende woensdagavond 7 november spelen ze om
18.30 u. thuis tegen Heerenveen en we rekenen op herstel. Zaterdag gaan ze
naar Wolvega en een week later komt Aengwirden op bezoek. Oldeboorn
JO11-1 heeft de zoete smaak van een overwinning ook nog niet mogen
proeven. Rottevalle was met 5-2 te sterk, maar met 12-2 verliezen van
Wispolia is wel een “forse”…..Hopelijk zaterdag thuis tegen Thor iets meer
succes. Want wie wil er nu niet winnen van de koploper?? De week erop
naar Suameer. Oldeboorn JO9-1 hebben op 27 oktober een overheerlijke
korfbalwedstrijd gespeeld met als uitslag helaas 7-9 voor Tijnje. Echter niet
te lang getreurd, want afgelopen zaterdag werd Read Swart even met 9-1
achter het behang geplakt!! Kijk, zo hoort het!! Oldeboorn JO8-1 zitten
momenteel in een “constante fase”. Helaas leverde dat geen punten op
tegen Rottevalle (4-5 nederlaag) en Wilper Boys (eveneens een 4-5
nederlaag). Ik heb het vermoeden dat de uitslag bij ONB zaterdag a.s. wel
eens 4-5 zou kunnen worden, en wie weet doen ze dat een week later thuis
tegen Gorredijk nog wel een keer….Allemaal maar weer veel plezier, en
doe vooral ook geen dingen die ik ook niet zou doen. Oh ja, en waarom is
onze Louis van Gaal nog steeds niet de nieuwe coach van Real Madrid???
Ik mis hem toch wel enigszins…maar ja als hij niet daar is, is hij dus ergens
anders….

Uit onze clubbladen (47)
Eddy Vink, die zondag voor het eerst meespeelde in ons eerste elftal, werd
na een botsing met de Gorredijk keeper van het veld gedragen.
Zondagavond evenwel is hij nog opgenomen in het ziekenhuis te
Heerenveen wegens inwendige kneuzingen en direct geopereerd. Zo het
zich laat aanzien is zijn toestand nu redelijk. We wensen Eddy een spoedig
herstel toe.
JAN WATZEMA IS ZIJN SHIRT KWIJT.
14 dagen geleden heeft Jan zijn shirt in de box laten liggen. Toen hij terug
kwam om het op te halen was het er niet meer. Wil diegene die met twee
naar huis is gegaan er één van aan Jan Watzema teruggeven, bij voorbaat
dank. (overgenomen uit clubblad 1 – 8e jaargang – 5 september 1967)
OPSTELLING VETERANEN-ELFTAL VOOR ZATERDAGMIDDAG
TEGEN Oldeboorn 3
H.Brouwer
C.Alderts - A. Nijholt
IJ.Rodenburg - M.Meester - J.Nieuwland
J.Watzema - K.Kramer - K.Wiersma - H de Jong - D van Leeuwen
En nog steeds heeft Jan Watzema zijn shirt niet terug. Kijk nog eens
allemaal in uw tassen, want er is er één met twee naar huis gegaan.
(overgenomen uit clubblad 2 – 8e jaargang – 12 september 1967)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Tijdens de rust is een speler vanwege toiletbezoek te lang in de kleedkamer
achtergebleven en de wedstrijd is zonder hem hervat. Deze speler betreedt
vervolgens zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld en
wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander
tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat
deze speler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat moet de
scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
A. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die
zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel
hervatten met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler;
B. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die
zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel
hervatten met een indirecte vrije schop tegen deze speller;
C. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die
zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel
hervatten met een strafschop tegen de schoppende speler;
D. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die
zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en hervat het
spel met een scheidsrechtersbal.

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn 1 – FFS 1
Zondag 14 oktober stond er voor de mannen van Klaas Wittermans een
thuiswedstrijd op het programma tegen FFS. Waar in de vorige wedstrijd
niet geheel terecht 3-0 werd verloren was het zaak voor Oldeboorn om
vandaag de 3 punten weer in Boarn te houden. Dit deden ze in een
opstelling die gewijzigd was op een aantal plaatsen. Johannes Watzema was
geschorst en daarom stond er nu het volgende team: Dennis, Henk, Wietse,
Tom, Robin, Arnold, Hotse, Gerben, Sietse, Tjitze en Anno. Op de wissel
zaten vandaag Wiemer en Tim. Voor Oldeboorn was het zaak goed te
beginnen aan de wedstrijd en dit lukte ze ook. Al na drie minuten lag de bal
in het net. Hotse kreeg de bal vanaf de linkerkant en schoot vanaf rand 16 in
de verre hoek. Hierna probeerde Oldeboorn gelijk door te drukken en kreeg
Oldeboorn nog wel wat kansjes maar werden er geen echt grote kansen
gecreëerd. Het lukte ze niet om door de verdediging heen te voetballen. FFS
was daarnaast ook af en toe gevaarlijk vanuit de omschakeling. Op het
middenveld werden de duels niet goed aangegaan en kregen de aanvallers
van FFS de kans om de bal door te koppen. Hier kwamen wat kansjes uit
naar voren maar Dennis was vandaag wederom scherp en wist wel raad met
deze ballen. Mooiste redding van hem was na een corner waarbij de bal
werd gekopt naar de tweede paal en Dennis deze uit het doel sloeg. Verder
speelde Oldeboorn redelijk verzorgd vanuit de opbouw maar lukte het niet
goed om echt heel gevaarlijk te worden voor de goal. Oldeboorn ging met
een 1-0 voorsprong de rust in en na de rust bleef Arnold achter in de
kleedkamer en werd vervangen door Wiemer. Het was voor Oldeboorn zaak
om snel de 2e goal te maken zodat er nog meer ruimte zou komen omdat
FFS dan meer zou moeten. Echter gebeurde dit juist aan de andere kant. Na
een duel aan de zijkant van het veld wist de aanvaller van FFS de bal bij
zich te houden en te versnellen naar het doel. Hij had een
afspeelmogelijkheid maar ging voor de eigen actie. Hij passeerde Tom en
schoot hierna met buitenkant rechts in de verre hoek de 1-1 binnen. Dit was
even een dikke tegenvaller omdat het verdedigend wel beter stond de
tweede helft. Robin werd vervangen voor Tim en met deze 11 man ging
Oldeboorn weer op zoek naar de voorsprong. Grootste kans kwam nog voor
Anno Huisman die na een mooie dieptepass van Gerben Bouma alleen op
de keeper afging. Hij schoot echter te wild en deze bal verdween over het
doel. Hierna was het Oldeboorn dat wel meer balbezig had maar te veel
bezig was met het maken van een doelpunt waardoor er nog maar weinig
echte, grote kansen kwamen. Na 90 minuten floot de scheidsrechter af en
heerste bij Oldeboorn een teleurgesteld gevoel. Het veldspel was in de
eerste helft weer aardig goed maar hierin waren ze vergeten dit om te zetten
in doelpunten. De tweede helft was slordiger in balbezit maar qua
kansenverhouding had er meer ingezeten. Oldeboorn stond vandaag qua
spel te dicht bij elkaar waardoor ze het FFS eigenlijk te makkelijk hebben

gemaakt. Dit was ook de verdienste van FFS dat zij zich voor elk schot
wisten te gooien. Volgende week zal er daarom voor gezorgd moet worden
dat de ruimtes op het veld beter worden benut zodat de aanvallers ook meer
in één tegen één duels komen. Hierdoor hopen de mannen dan de 3 punten
mee te nemen uit Nij Beets. Wij willen de scheidsrechter bedanken voor de
goede leiding en ook de assistent scheidsrechters voor het assisteren van
een verder vriendelijke wedstrijd! Hotse Dekker

Blue Boys 1 – Oldeboorn 1
Aldeboarn vergeet steekpass
Wederom begint Aldeboarn met de juiste inzet aan de wedstrijd en neemt
zoals eerder gespeelde wedstrijden het heft in handen. Er wordt
opgebouwd, over de flanken aangevallen en goed vastgezet. Met deze inzet
en tactiek komen de Boarnsters iedere keer weer tot aan de 16 meter lijn,
maar vergeten vervolgens “Het laatste puzzelstukje” om de aanval te
verzilveren. De steekpass. Halverwege de wedstrijd komt vervolgens de
cliché voetbalwet om de hoek kijken en staan we met 1-0 achter.
Doorzettingsvermogen leidt tot een prachtig doelpunt van Sietse v/d Brink!
1-1. Aldeboarn probeert binnen de resterende tijd over die verdomde 16
meter lijn te komen om de overwinning binnen te halen. Wil het niet
rechtsom dan linksom, maar tevergeefs. Helaas valt dan de 2-1 in het nadeel
van de Boarnsters en rest er een eindgevecht die niet gewonnen wordt.
Desondanks blijft de rug van Aldeboarn vanzelfsprekend recht en zullen wij
zondag a.s. een frisse start maken! Arnold Hobma

Oldeboorn 1 – de Sweach 1
Op 28 oktober moest het 1e van Oldeboorn tegen het 1e van de Sweach. Na
een nederlaag tegen Nij Beets een week geleden moest er nu echt weer wat
puntjes binnen komen om mee te komen in de top of middenmoot van de
competitie. De wedstrijd begon met achterin: Wietse Huisman, Johannes
Watzema, Henk de Jong en Tom Proot. Midden: Anno Huisman, Wiemer
Dekker en Hotse Dekker. Voorin: Arnold Hobma, Tjitze Brandsma en
Gerben Bouma. En natuurlijk niet te vergeten keeper Dennis Faber. De bal
werd goed rond getikt bij Oldeboorn maar ging steeds meer mee in het
chaotische spel van de Sweach. Dit kwam ook doordat beide teams er
boven op zaten en fysiek speelden. Wel had Oldeboorn kansen in de 1e
helft. Door bijvoorbeeld de mooie voorzet van Wiemer die Arnold helaas
niet meer had verwacht en net niet meer binnen kon tikken bij de 2e paal.
Ook had Arnold een schot op goal binnen de 16 maar deze eindigde op de
paal. Door de lange ballen van de Sweach continu moest Oldeboorn
achterin goed op blijven letten. In de 2e helft moest er meer gecombineerd
worden en de eindpass moest beter. Dit lieten de heren van Oldeboorn ook
zien en er werd leuk gevoetbald. De kansen op een goal was bij Oldeboorn
in de 2e helft nog groter. Bij een mooie voorzet van Tjitze werd de bal door

Anno net niet in het doel gekopt. Later kwam Tjitze zelf ook nog met een
afstand doelpoging maar deze ging net over de lat heen. Gerben had over de
linkerflank nog een mooi actie richting het doel maar deze mocht er ook
niet in. Wiemer werd nog gewisseld door Sietse V/d Brink. De spelers van
Oldeboorn waren op het einde van de wedstrijd niet meer op eigen helft te
bekennen maar de bal mocht helaas niet in het doel belanden. Dit
resulteerde op een 0-0. Oldeboorn had meer verdiend dan die ene punt.
Volgende week staat Blauwhuis 1 op de planning. Hopelijk daar meer
punten mee te nemen. Henk de Jong

BLAUWHUIS HOUDT STAND EN PAKT DE 3 PUNTEN!💪
Vandaag pakte het eerste elftal van trainer Bennie Zeilmaker weer eens de 3
punten. Blauwhuis kwam op een riante voorsprong van maar liefst 3-0. In
de slotfase werd het toch nog rete spannend door een penalty en een
veldgoal van Oldeboorn. Met samengeknepen billen werd de overwinning
binnengesleept; 3-2. Een compliment waard omdat er de afgelopen
wedstrijden steeds wat werd weggegeven. De BVC pakte hierdoor zeer
belangrijke punten waardoor het over Oldeboorn heen gaat en op plek 7
staat.

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO15-1 - DWP JO15-1
Zaterdag moesten wij tegen DWP voetballen. We begonnen niet sterk en
kwamen daardoor 0-2 achter. Richting de rust ging het steeds beter, we
hadden een paar kansen maar die gingen er niet in. Na de rust hadden we
nog veel meer kansen maar die gingen er net als voor de rust niet in.
Gelukkig scoorde de tegenstander ook niet meer, maar helaas hebben we
wel 0-2 verloren. Lyanne Huitema

DWPJO13-1 - VV OldeboornJO13-1
Vol goede moed vertrokken voor een mooie wedstrijd naar DWP.
Vorige keer in eigen huis net verloren dus willen we graag punten scoren!!!
Met Jorn extra in de verdediging denken we extra hulp te hebben.
Fluitsignaal is gedaan en ineens 1-0, waar is het fout gegaan denken we.
We herpakken ons maar de aanvallers van DWP spelen de bal sneller rond
dan wij in ons ritme kunnen komen. Met rust is het 4-0!
Na de rust opnieuw de aanval ingezet maar ondanks vele pogingen van
iedereen wilde het gewoon niet lukken bij DWP om te scoren.
Uiteindelijk hebben we verloren met 7-0. Mees Beeuwkes

VV Rottevalle JO11-1 – Oldeboorn JO11-1
We moesten om kwart over acht verzamelen op het voetbalterrein in
Aldeboarn. Dit was best vroeg, maar was te doen. Ik zag dat onze coach,

c.q. lijder met lange ij, al ijsberend, en nog wat verstijfd van de avond
daarvoor rond liep om de wat hij noemde, de neuzen te tellen.
Toen alle neuzen dezelfde kant uit stonden, konden we vertrekken naar de
rotten in valle. We kwamen daar aan en werden hartelijk begroet en naar
onze kleedkamer begeleid, die er keurig bij stond. Na onze warming up, en
het eerste bakkie van onze coach, kon de wedstrijd beginnen. Het viel ons
op dat de jongens van de thuisspelende ploeg flink uit de kluiten gewassen
waren, en dat we wel eens in een snoei harde strijd terecht zouden kunnen
komen. Toen viel het fluitsignaal, en we gingen van start, van erop en er
over was meteen al geen sprake, we kwamen zelfs na zo`n tien minuten
spelen al op achterstand te staan. Dit was een domper van jewelste, maar
herstelden ons krachtig, met een schitterend goal van Pier, 1-1. Daarna
kwam Gerrit sterk naar voren en hij schoot met een venijnig schot op doel,
maar miste op een haar na het doel van de Rotten. Rottevalle kwam met een
mooie aanval, met een enorm schot op de paal. Pff wat een geluk dat die
mis was. Keeper Sander had in de eerste helft een paar prachtige reddingen
waardoor het tot de rust 1-1 gelijk bleef. Direct na de rust kwam Rottevalle
weer op voorsprong door een mooi samenspel van haar spelers, 2-1.
Ook schoten ze nog een keer op de lat, daar kwamen we nog weer goed
weg. Het werd 3-1 na een pegel van de spits van Rottevalle. De 4-1 kwam
van de voet van de spits van de thuisploeg, die hem met een prachtige lob
over onze keeper Quirijn schoot, deze was gewoonweg niet te stoppen.
Het was maar goed dat Quirijn een aantal prachtige reddingen had,
waardoor de schade beperkt bleef. Ook Sander blokte als speler nog een
venijnig schot van de thuisploeg. We kwamen nog terug met een mooie
solo van Atte, die vanaf de zijkant sterk opkwam en de bal naast de keeper
in het goal schoot, 4-2. Maar Rottevalle was niet onder de indruk, en
maakte de 5-2, die rolde nog net de goal in. Jesse had ook nog een kansje,
maar het mocht niet baten. Atte daarentegen had ook een mooie kans, en
schoot snoeihard in, maar net naast. Beide ploegen waren zeer aan elkaar
gewaagd de uitslag had daarom ook andersom kunnen zijn.
Maarja…..dat is voetbal,…… om te kunnen winnen, moet je scoren.
Siebren De Glee, vader van Jesse.

Oldeboorn JO8-1 – de Wilper Boys JO8-1
Zaterdagochtend JO8 thuis in Aldeboarn om 9:00 uur wedstrijd tegen de
Wilpster boy. Het gras was nog wit en het ijs zat onder de noppen. De start
was koud en hierdoor moesten ze er allemaal een beetje inkomen. Maar na
een paar minuten, kreeg Boarn de smaak te pakken. Tijm scoort de 1-0,
openingstreffer. Onze vaste keep Silvan, was een weekendje weg, maar
werd super goed vervangen door Aron. Hein scoort met een mooie lange
bal 2-0. Tegenstander scoort een mooi doelpunt 2-1. Wederom mooie
reddingen van Aron. De dames Bracha en Antsje lieten wederom zien dat
ze hun mannetje staan. Onze jongste voetballertje Hindrik scoort 3-1. Na de

rust was Boarn onrustig en lieten ze de aandacht verslappen. Resulteerde in
2 mooie goals van de tegenstander. 3-3 spannend! Uiteindelijk wordt het 35, helaas komen ze niet meer terug, Tijm scoort nog een mooi doelpunt 4-5.
Eben maakt nog een paar mooie acties, helaas lukt het niet om het af te
maken. Mooi vriendschappelijk potje.
Volgende keer pakken ze weer de winst!

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is B: De schoppende speler wordt met een rode kaart
van het veld gestuurd. De zonder toestemming terugkomende speler krijgt
een waarschuwing door het t0nen van de gele kaart. En in dergelijke
situaties wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop tegen de zonder
toestemming in het veld terugkerende speler, op de plaats waar de bal was
toen het spel werd onderbroken.

Piet van der Feer Bokaal
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Jorrit Zandberg
Robin Faber
Jeroen Beeksma
Jelco Meijer
Erik Mulder
Pedro Viera Dias
Arnold Hobma
Gé-anne de Jong
Wiepie Zandberg
Ronnie Poepjes
Jan Visser
Piet van der Vlugt

29
28
27
26
26
26
25
25
25
24
24
24

Rene de Wit
Sil Klitsie
Eyal Ashur
Sierou van der Heide
Henk van der Meulen
Sible de Roos
Henrico Veerman
Jelle Braaksma
Honkie de Jong
Broer Voolstra
Jelmer Beimin
Tjitte de Jong

24
23
22
22
22
22
22
21
21
21
20
20

Piet van der Feer Bokaal
Tjitze Brandsma
August Faber
Pieter Poepjes
Johannes Nijdam
Gerben Bouma
Hotse Dekker
Jurrit Dijkstra
Erben Hof
Arnold Oosterbaan

6
5
4
3
2
2
2
2
2

Sietse van den Brink
Anno Huisman
Arnold Hobma
Rik van Santen
Sjim de Vries
Johannes van der Wal
Douwe Hein Akkerman
Martin Meester
Tamme Veenstra

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Entree/lotenverkoop
13.00 uur aanwezig. Wanneer een wedstrijd afgelast/verplaatst wordt, wordt
er van je verwacht dat je bij de inhaalwedstrijd aanwezig bent.
Zondag 18 november
Oldeboorn 1 – Joure SC
14.00
Fenna & Astrid
Zondag 2 december
Oldeboorn 1 – Langweer
14.00
Jannie & Rixt
Zondag 16 december
Oldeboorn 1 – Houtigehage
14.00
Ingrid & Maayke

Eindstand 35+
1 Irnsum 1
2 Akkrum 4
3 GAVC 1
4 Oldeboorn 1

12-34 51-10
12-19 26-20
12-9 19-38
12-9 10-38

Kantinediensten
Zondag 18
november:
Oldeboorn 1 –
Joure 1.
Oldeboorn 2 –
Gorredijk 4.
Oldeboorn 3 –
Wispolia 2
Zondag 2
december:
Oldeboorn 1 –
Langweer 1.
Oldeboorn 2 –
Akkrum 3.
Oldeboorn 3 –
Emmeloord 10
Zondag 16
december:
Oldeboorn 1 –
Houtigehage 1

9.00 –
12.45 u

Robin Faber
en Sjim de
Vries

12.45 sluiting

Elise Vis en
Ynga Reitsma

9.00 –
12.45 u

Wiebe de
Jager en
Siete
Veenstra

12.45 sluiting

Jisk
Oosterbaan en
Rik van
Santen

12.45 sluiting

Aaltsen
Bergsma en
Arnold
Oosterbaan

10 nov.

8.30 tot
10.45u.

Pier Damstra
Thomas Brandsma

10.45u.
tot sluit

17 nov.

8.30u. tot
10.00u.

10.00u.
tot sluit

24 nov.

8.30u. tot
10.00u.

Silvan de Leeuw
en Sem van der
Veen
Dylan Tinga,
Hannes Hoekstra

24 nov.

1 december

8.30u. tot sluit

8 december

10.15u. tot slut

10.00u.
tot
11.00u.

Janieck van
Asperen en
Kyran Mebius
Anne Jasper,
Quint Meester

Wietske
Poepjes en
Melody van
der Poppe
11.00u. Jorn Brouwer
tot sluit en Hessel
Jelsma
Gerrit Hoekstra
Jo11,Jo13
en Daan Jasper
Tobias de Jong
Jo15
en Bjorn Kuik

Vrijdag 9 november
Oldeboorn VR in Aldeboarn

19.30

Zaterdag 10 november
Oldeboorn 15-1 – Akkrum 15-2
Wolvega 13-3 – Oldeboorn 13-1
Oldeboorn 11-1 – Thor 11-1
Wispolia 9-1 – Oldeboorn 9-1
ONB 8-1 – Oldeboorn 8-1

11.00
10.30
09.30
09.00
10.00

Zondag 11 november
Mildam 4 – Oldeboorn 2
Joure 2 – Oldeboorn 3

10.30
11.00

Vrijdag 16 november
Oldeboorn VR naar Akkrum

19.30

Zaterdag 17 november
Oudehaske 15-1 – Oldeboorn 15-1
Oldeboorn 13-1 – Aengwirden 13-1
Tijnje 11-1 – Oldeboorn 11-1
Oldeboorn 9-1 – Oudehaske 9-1
Oldeboorn 8-1 – Gorredijk 8-2

09.00
09.30
09.00
10.00
09.00

Zondag 18 november
Oldeboorn 1 – Joure 1
Oldeboorn 2 – Gorredijk 4
Oldeboorn 3 – Wispolia 2

14.00
10.30
10.00

Zaterdag 24 november
Oldeboorn 15-1 – Udiros 15-1
Emmeloord 13-3 – Oldeboorn 13-1
Suameer 11-1 – Oldeboorn 11-1
Oldeboorn 9-1 – Aengwirden 9-1
Oldeboorn 8-1 – Tijnje 8-1

11.00
08.45
10.00
10.00
09.00

Zondag 25 november
Tijnje 1 – Oldeboorn 1
Makkinga 2 – Oldeboorn 2
Mildam 5 – Oldeboorn 3

14.00
10.00
10.00

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

Wedstrijdprogramma

Zaterdag 1 december
Aengwirden 15-1 – Oldeboorn 1
Oldeboorn 13-1 – Oudehaske 13-1
Oldeboorn 11-1 – Rottevalle 11-1
Tijnje 9-1 – Oldeboorn 9-1
Rottevalle 8-1 – Oldeboorn 8-1

13.00
09.30
09.30
09.00
09.00

Zondag 2 december
Oldeboorn 1 – Langweer 1
Oldeboorn 2 – Akkrum 3
Oldeboorn 3 – Emmeloord 10

14.00
10.30
10.00

Zaterdag 8 december
Oldeboorn 15-1 – SJO WTTC 15-1
Udiros 13-1 – Oldeboorn 13-1
Oldeboorn 11-1 – Wispolia 11-1

11.00
10.00
09.30

Zondag 9 december
AVV 1 – Oldeboorn 1
Houtigehage 2 – Oldeboorn 2
Renado 4 – Oldeboorn 3

13.30
10.00
12.00

Zaterdag 15 december
Oldeboorn 15-1 – Read Swart 15-1

11.00

Zondag 16 december
Oldeboorn 1 – Houtigehage 1

14.00

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

