
Wnst U Dat;es
- Er êlke woensdagavond trainen
is vbor het 3e en 4e elïtal.

- Eí woênsdagavond soms 2
mummies mee trainen.

- Deze altijd vediezen want er zit
geen verband in hun spel.

- De dames woensdags ook
trainen en dood op van het veld
komen.

- De zogenaamde "bokkejoun"
naar de donderdag wordt
verplaatst omdat de dames
woensdags te moe zijn.

- Jan de Jonq ziin enkel heeÍt
verstuikt.

- Dit door Durk Valk kwam, deze
viel boven op hem.

- Kor Mulder moeite heeft met
Fokkema zij "harde" aanpak.

- Fokkema mêer hêeÍt uitgeraasd

in de rust van 2 wedstrijden dan
vorig jaar in 2 seizoenen (ze
winnen).

- Kor Mulder zondag 1 okt. voor
het eersl in zijn carriêre
scoorde en een week ldter alweer
scoorde. .(invloed van de
winning coach ?)

- Leo op een zondagochtend net
thuis kwam toen het derde moest
vertrekken.

- Hij dus maar verder in het veld
ging slapen.

- Jan Meester zijn come back heeÍt
gemaaK.

- Jan v/d W en Harm O tot in de
Iale uurtjes kunnen "eamelje"
over het spelletje voetbal.

- Dit tot grote ergernis van de
baÍkeepster is.

- Het clubblad de laatste keer met

veel verslagen was gevuld.

- Het 3e elftal nog niet een
verslagje hêeÍt ingeleverd.

- Uilke en Dick vrijdags massage
geven aan divêrse personen

(dit geheel kosteloos is)

- Henk Vink 2x in de week wil
{rainen met de darnes dus
hèren de donderdag is ook niet
meer zeker.

- de Íam.Akkerman 3 spelêrs levert
aan de WO, dat toch de dame
al meer doelpunten heeft gemaakt
dan haar 2 broêrs.



Clubblad
v.v. Oldeboorn

ColoÍon.

" De Zwart Witten
"clubblad van
de voetbalvereninging
Oldeboorn,

36e jaargang
nummer 4

verschiining:
eenmaal per twee weken

oplage:
240 exêmplaren.

Redaktie :

Harm Oosterbaan

Drulrwerk::
Drukkerij de Jong

vaste medewerkers:
Sjieuwe Huisman

Harm Oosterbaan

MAANDAGAVOND
20.00 uuR
redaktieadres

Harm Oosterbaan

swettebuorren 29

opgerichc l5 april 1923

[Jnt de bestuurskanncr
Het besturen van een vereniging kent vele taken, aÍwisselende en

terugkerende. een van die terugkerende taken is het immer weer zorgen

dat wij tijdig ons geld binnenkrijgen, zodat wij ook tijdig aan onze

verplichtingen kunnen voldoen.
Wij hebben er bêgrip voor dat u door welkê reden dan ook de betalingen

aan onze vereniging ultstelt, echteí wij moeten onze crediteuÍen ook

bêtalen en...betalen zonder ontvangsten lukt meestal niet zo lang'

Volgens de administratie staat per I oktober 1995 nog een bedrag

uar' 1 2.344 open aan facturen waarvan de betalingstermijn Íeeds

versireken is.Wij gaan ervan uit dat een iederdie nog een openslaande

nota heeÍt dit per ommegaand betaald

ln één van de voorgaande ledenvergaderingen is besloten dat in de

kantine contant zou worden algerekend.Op dit moment (8 oKober 1995)

staat er voor een bedrag van t 459,- open in het " nog te betalen boêk "'

Dit kan echt niet zo langer, één keer opschrijven , OK,(maardan wel even

melden en niet zomaar weglopen ) en de volgende keer aÍrekenen'

Dus, dames en heren, bij de eerste gelegenheid svp afrekenen'

NB. Denkt u ook nog even aan de mogelijkheid tot automatische incasso

van de coniributie.

Hoewel VV Oldeboorn een
indrukwekkend archieÍ heeft wil de
jubileumcomcomri'lissie er zeker
van zijn dat het adressenbestand
compleet is.

Wij vragen daarvoor uw
medewerking!!l!!l!!!!!
Bent u op de hoogte van huidige
adressen van oud-leden, vooral
buiten Aldeboarn, gêeÍ deze aan
ons door. Om het "re0nie-effect"
groot ie laten zijn is dat van groot

belang-
U kunt namen ên adressen
doorgeven aan Keês van deÍ
Velde, telefoon 631799 oÍ Evert
Fokkema, telefoon 631860.

KOPIE
INLEVEREN

VOOR

Jubileum Voetbal Vereniging Oldeboorn

ln 1998 bestaat VV Oldeboorn 75
jaar. Aanleiding tot het in het
leven Íoepen van een
jubileumcommissie.
ln deze commissie hebben de

volgende mensen zitting:
Carl van Heel
Hendíik Nieuwland
Hein Piêrsma
Hans Blandsma
Jan de Jong
Binne Oosterbaan
Kees van der Velde
EveÍt Fokkêma.

Voor de activiteiten wiilen wê
graag in een vroeg stadium oud-
leden van de veÍeniging
aanschÍijven.



Ulut de bcstuurskamner
Blessures tiidêns
trainingen/wedstÍiiden.

Hel komt tijdens trainingen of
wedstrijden wel eens voor dat een

speler/speelster dusdanig

, geblesseerd is dat dê betreÍfende
leiders/trainers niet precies weten
hoe ernstig deze blessure is. We
raden jullie aan om dan wel z.s.m.
contact op le nemen met de
dienstdoende huisarts om verdere
compllcaties le voorkomen. Hierbij
dan ook nogmaals de
teleÍoonnummers van de
regionale huisartsen:
Dr. v.d. Torre Aldeboarn: 631210
Dr. Atema Akkrum : -
651599/651 600
Dr. Stellema Akkrum :

651 564/651600

Want, VOORKOMEN IS BETER
DAN GENEZEN!!!

FVB-TNFOLIJN 058-267161 5
(DIVERSE INFO VIA
cASSETTE)

Jeugdtrainingen Friese
Jeugdselecties-

Met ingang van maandag 30 okt.
a.s. zullen er weer vier
achteíeenvolgende maandagen
selectietrainingen van de Friese
Jeugdselecties plaatsvinden oP

ons sportcomplex. Aanvang van
deze tíainingen zullen iêdêre keer
18.00 u. zijn. Gevolg hiervan is
dat de trainingen van de F-pup.
lijdelijk zullen moeten wordên
verplaatst naar een andere avond

DEKENS DEKENS DEKENS
DEKENS,

Wie heeÍt er thuis nog enkele
overbodlge dekens liggen?
Het is namelijk reeds enkele keren
voorgekomen dal een
geblesseerde speler tijdens een
wedslrijd oÍ training veel te lang
op het koude veld blijÍt liggen. ln

sommige gevallen kan dit niet
andêÍs (denk bijvoorbeeld aan
botbreuken e.d., waarbij de
ambulance gewaarschuwd dient
te worden). Helaas beschikken wij
nog niet over een aanlal dekens
om het voor de geblesseerde iets
aangenamer te maken. Hopelijk
heeÍt u op zolder nog een Paar
ongebruikte dekens liggen. Deze
dekens kunt u op zalerdag's ol
zondag s tijdens wedstrijden
inleveren in de kantine. Voor uw
hulp zijn wij u heel dankbaar.

Piet Tijsma.

Oldeboorn - ODV.

De wedstrijd begón om 12 uur. Wij
hadden de aÍtrap, We waren al
sterker en speelden mooi voetbal
dus er moest een goal komen en
Hans speelde goed in de spits en
schoot er binnen 10 min: kwartie'
drie in 3-0. Later nog bij een
corner werd het wat schoppen en
trappên en uit eindelijk schoot
Theo hem erin 4-0. Rust (We
dachten we winnen wel even met
10-0) 2e helÍt. lk moest ng laatste
man omdat Martin eruit ging. De
voorhoede mistte aardig wat
kansen maar we speelden ook
n'et meer zo goed als de 1 e helÍt.
Maar toch scoorde Johannes er
nog één bij 5-0. Later was er nog
een doorbrekende man niemand
kon hem pakken (we waren ook
uitgeput) en hij scoorde door een
solo 5-1. Daarvoor was er ook !99
een doorbrekende man en Jêlmer
haalde hem neer een penalty
tegen maar ze misten hem. Dus
hebben we toch nog gewonnen
mêi 5-1.

Piet.

Leiders Senioren/DameselÍtal.

ledere laatste dinsdag van de maand om 21.45 u. is er een

leidersbijeenkomst van de senioren/dames teams in de kantine
Noteren jullie de data even in jullie agenda's? Er worden nl. geen

uilnodigingen rondgebrachtl

BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

Zaterdag 28 oKober.
Bingo avond v.v. Oldeboorn. Aanvang 20.00 u. kantine v.v. Oldeboorn.
Prijs 1,-/kaart. Schitterende prijzen!l Komt Allen!!

Vriidag 29 december,
Douwe Venema Zaalvoetbaltoernooi in de Sporthal in Akkrum.

Vrijdagavond 10 november

Schutjassen
bij Hotel

aanvang
Goerres

20.00 uur.

2

Ronald



Wedstrn;dversfiagen ven de Jeugd
lrnsum F1 - OldebooÍn F1 1-5

we waren heel vroeg bij matieurf
ên toen zal ik bij henk in de auto
en toên waren wê kleedkamer en
toen begong de wedstrijd ik
speelde over naar arjen en toen
maakte arjen een doêlpunt en
toen schopte ik naar joÍle en toen
maakte jolle ook een en toen
even later was ik spits en toen had
ik bijna een doelpunt gemaakt en
toen maaKe ik een doelpunt.

Arnold Oosterbaan

Oldeboorn F1 - Wispolia F1 8-2

we moesten 7 oktober voetballen
en het duurde niet lang toen
arnold êr een nul van maakte en
jolle maakte op hêt eind in de
eerste helÍt nog een doelpunt en
toen hadden we rust,
en de trainer was,er blij mee.
en toen kregen wê snel lwee
doelpunten tegên in de tweede
hèlfi en het duurde niel lang toen
arjen er 3-2 van maakte en
ongeveer twee minuten later
maakte anno 4-2 en ongeveer een
minuut later maakte arjen er 5'2
van en ongeveer een minuul later
maakte arjen er 6-2 van ongeveer
een minuut later maakte anno er
7-2 van en het duurde niet lang
toen arnold eÍ 8-2 van maaKe.

Erwin OosteÍbaan

OldebooÍn D1 - Udiros D1.

Zaie"dag 14 Oktober moesten wij
om 11 uur thuis voetballen. ln de
eerste helft moeslen Remco,
Jelmer en ik eruit. Johan was
scheidsrechter. ln de eeÍste helft
stond het gelooÍ ik 3-0 voor
Udiros. ln de pauze kregen wij
thee. Dê tweedê helft waren
Maarten, Johannes en de derde
weet ik niet meer deruit. De
eindstand was 4-0 voor Udiros.

Vorige week zaterdag moesten
we thuis spelen tegen Aegwirdum
in de eerste helÍt kwam Germ in
de spits en kwam ook weleens in
scoringspositie maar hij kreeg een
schop van een verdediger en
moest het veld verlaten jammer
genoeg Aengwirdum was niet zo
sterk in de aanval maar wist in de
eerste helÍt er toch een in te
krijgen toen een bakje thee en
kregen de nodige instructies van
dê leiders de tweede helÍt konden
beide partijen niet tot scoren
konden ên het bleef dus 1-0 voor

Frank Smits Aengwirdum
Een speler.

VMEDSTR[JDPR@GRANMMA V"V. @LDEB@ORN

WEDSTFIJDPBOGRAMMA W OLDEBOOEN 28 OKTOBEFI/1 2 NOVÊI\,1BER

ZATERDAG 28 OfiOBËR
109 0521 oLDÉBOORN A1 - WISPOLIA A',l ',l4.00

312 0617 OLDEBOORN C1 - SPORT VEREENT C'1 12,0O
7O5 0668 BOLSWARDIA DAl - OLDEBOORN DA1 14.30
ZONDAG 29 OKTOBER
801 1513AENGW|RDÊN 1 - OLDEBOORN 1 14.00 S.V/D BERG
818 1606 UDTROS 3 - OLDEBOORN 2 10.00
822 2267 oLDEBOOBN 3 " FRISTA I 12.00
824 2282 oLDEBOORN 4 - GAVC 7',10.00

ZAIEFDAG 4 NOVEI\4BER
1090516 W.W.S A1 -OLDEBOORNAl 12.15 S.J.Arsl\,',I4
312 0613 TTJNJE C1 "OLDÊBOORNCl 10.00
705 0666 OLDEEOOBN DA 1 - WATERPOORT BOYS 1 14,00
ZONDAG 5 NOVEMBER
801 1515OLDEBOOBN 1 .T,F,S, 1 l4,OOJ.DIJKSTFA
818 1605 OLDEBOORN 2 - JUBBEGA 5 1 1,OO

822 2268AKKBUM 4 - OLDEBOORN 31O.OO

824 2279 LElTIMÉB BÉNTEX 4 - OLDEBOORN 4 1 1.OO

ZAÏEFDAG 1 1 NOVEI\4BEFi
109 0517 OLDEBOORN A1 - OFACHTEN A2 14.00 J.HUTTEN
312 0612 oLDEBOORN Cí - JOURE C2 12.00
705 0665 WZS-PHEIFEF 2 " OLDEBOORN DA 1 11,00
ZONDAG 12 NOVEI\,IBER
801 ,1517UDIROS 1-OLDEBOOBN 1 14,00 B,HUIZINGA
8181604 READ SWART 4 - OLDEBOORN 2 1O.OO

822 2267 OLDEBOORN 3 - LANGWEER 212,00
OLDEBOORN 4IS VRIJ

DINSDAG 24 OKTOBER DE TWINE GFOUW
O19 GAVC 7. APOLLO-ENGINEÉRING 1 22,10 D.PAT-TIAPON

I\4AANDAG 6 NOVEI\,{BEB UTINGERADEELHAL AKKRUM
019 APOLLO-ENGINEERING - IRNSUM 2 20,40 H.A.KUPERUS
MAANDAG 20 NOVEMBÊR UTINGERADEELHAL AKKRUM
019 APOLLO.ENGINÉERING 1 . JOURE 3 21,20 W.KUITERT

-'.qrl4kri;-. .



Senf,orenversflagcn
oldeboorn 1 - Zandhuizen 1

Zondag 15 Oktober stond de zesde

competitiewedstrijd oP het 
.

programma. na twee overwlnnlngen

een geliikspel ên twee verloren

wedstriiden, moest er vandaag ten

koste van alles worden gewonnen'

Omdat wê tê veÍ zouden afzakken

indiên er zou worden verloren Om

twee uur Íloot, jawsl de heer Krikke

Voor hèt begin van de eerste helft'

Deze scheidsrechtêr haddên we

voor dê dêrde keeÍ
achtereenvolgens en dê resultaten

van deze wedstrijden waren alom

bekênd en "veel" besproken Nu

was het aan ons om deze resultaten

te doên veÍgeten met een

overwinning. Wê begonnen vrii

redelijk maar wat nerveus' en

achterin hadden ze de grootste

moêite om de minstsns 100 kg

zwaÍe spits in bedwang te houden'

Maar na een minuut oÍ 20 kon men

niet verhindeÍen dat hii de bal

atlegde en een medêspeler de kans

bood om 0-1 te maken Het grote

verschil was ten opzichte van vorige

week was dat de koppen normaal

op de romp bleven zitten en

niemand een vertwiiÍelde indÍuk

maaktê. Dit wêrd na een minuut of

30 beloond met een doelpunt' Het

was de van een knieblessure
herstelde C. Reitsma die een

minuut oÍ 3 met de bal aan dê

wandel was geweest en vervolgêns
Pieter A- de kans bood om tê

scoren, dat was tevens de

ruststand- Na ds ruststand was

Zandhuizen zo'n beetje uitgeblust
en kreeg Oldeboorn veel meer
Íuimte om le combineren Dit

leverda een aantal goede kansen

oo voor Oldeboorn, maar na ruim

eên kwartier kwam Cees R. vrij voor

de keePer en stiÍte de bal beheerst

Íichting net, dat was de 2-1 Dê

aanvallers kregen het steêds

drukker maar konden het doel niet

Íecht vinden zodat de wedstrijd tot
biina het einde spannend bleeÍ

MLar 3 minuten voor tijd besliste

Ceês R. dezê wedstrud in BoaÍnster
voordeel, en dat was qua striidlust
ook dik verdient. Aangezien de

concurrentie het er wat mindeÍ
vanaf bÍacht komen we weer aardig

bii.' De Reporter'

Batk t - oldèboorn 1(Damès)

Zaterdag 7 OktobeÍ moesten wij om

12.30 voetballen in Balk. Balk staat

1e in onze competitie dus vêel hoop

hadden we niat Dan begint de

wedstriid, al snel was hêt 1-0 vooÍ

Balk. Na een snelle counter over

links scoorde NYnke voor ons- Voor

rust priKe Balk er nog één in Na

een goede 1e helft gingen we met

volle moed de 2e helft in. Wat er

toen oebeurde... .. daar valt niet

over ie Praten van onze kant, dan!

Groeties Sierou.(uitslag 9-1 )

DeÍênsie van gasten sPeèlt voor
Sinterklaas
Oldeholtpade met hulP van
OldebooÍn naaÍ 4-2

Alle vier sêniorênteams van w
OldeholtPade kwamen algeloPen

weekend tot winst. Het êerste team

oake de volle drie Punten in een

sDannende en open Pot vo€tbal

teoen ldeboorn 4-2. Bij rust was hêt

alá-1 voor de thuisclub' Toch

maaKe Oldeboorn vier van de zes

doelpunten Dat geeft al aan dat

met name de organisatie achterin bii

de oastên vêrre van optimaalwas'
Deiloeg van trainer Lanjouw

maakte het de gasten dan ook niet
qemakkeliik, want men sPeelde

Áegentig minuten Pressie ln hêt

beoin van de wedstÍiid kwam

Olieboorn enkele malen dreigend

voor het doelvan doelman Dicky

HoogeÍwerÍ Daarna was het vooral

de Zweeds Home Ploeg die de

aanval koos. Paul de Vries was zeer

actief en tÍok de deÍensie van de
qasten regelmatig oPen. Na twaalf

;inuten tekende hii dan ook

verdiend 1-0 aan. Daarna waren er

nog goede kansen om de

voorspÍong uit te bouwen De
qaslen proÍiteerden even lalêr wel

Lit een klutsbal scoorde Wietse

Huisman 1-1 Even later werkte een

verdediger van Oldeboorn de bal

over ziin eigen doêlman wat 2-1

voor Oldeholtpade belekendê Een

verrassend genomen vrijê trap van

Mark en Paul dê Vries leverde nel

geen treffer oP De gasten hielpen

óldeholtPade oPnieuw een handje

door de bal andermaal achter de

eigen doelman te werken, na een

voorzet van Edwin Kleinsmit.
Direct daarna gleed Thijs Hogeling

de bal in de hoek, maar de keeper
wist nog met dè vingertopPen
redding te brengen Vlak voor rust

werd de bal, na een voorzêt van

Rudie Lanjouw, door EÍwin van de

Hoeven half gêraaK. De bal kwam

noq wel bii Thijs Hogeling. maar die

scÀoot hoog over. ln de t'ivêede helft

hêtzellde spelbeeld: een aanvallend

Oldeholtpade, dat oPnieuw teveel

kansen niet benutte. Na een aanval

opgezetdoor Redmar Zeinstra gaÍ

Paul de Vries een aÍgemeten
voorzet op Thijs Hogeling maar die

had ziin vizieÍ dezê middag niet oP

scherp staan. Mark dê Vries mocht

een aantal hoekschoPPen nemen'
maar ook dal leveÍde niets oP- Even

later leveÍde een corner wel een

trêffer oo. De bal van Budie Lanjouw

kwam bij Gerrit Zuil terecht die prima

inkopte. Hiermee was ds weerstand
van Oldêboorn dsfinitieÍ gebroken'

Met een Íraaie kopbal wist Jan van

de Woude de stand nog oP 4-2 te

bepalen, maar vêrdêÍ liet de

thuisclub het niet komen

Dames voetbal d,d. 21 oKobèr' 95

Na vele verloren wedstrijden hêbben

we nu in de beker wedstrijd

oewonnên. We moesten têgen TOP

ioppenhuizen). Voor het eerst

hebben we grotendeels oP eigen

helft gespeeld Het eerste doelpunt

kwam vrii snel van Karin Veld

onoeu"ei binn"n 1o min. De wveede

vai Rina theeft een goede wedstrijd

(gespeeld). NYnke A. (het was niet

echt duidelijk) heeft het derde

doèlpunt gescoort Daarna maakten

we een {out(ie) waardooÍ het 3-1

werd. To€n was het gelukkig Pauzê
Monique H. was al gewisseld en

onder getekende werd in de Pauze
oewisseld voor SiÍou v/d H De

iaatste was niet helemaal íit, wel een

goede wedstriid. De laatste 2 goals

ierden ook door Nynke A gemaald'

Estêr onze gastspeelster uit Akkrum'

die inviêlvoor Monique en voor het

eerst soeelde heeft een goede

verdediging gedaan De wedstÍijd

bespreking met Henk heeft goede

vruchten aÍgeworpen. Gewonnen

met 5-1.

Anneke de VisseÍ



Ufit de oudc doos
UIT DE OUDE DOOS
vAN......KOOS
(Tekst: S.Huisman)

Na het seizoen daarvoor te zijn
gedegradeerd mocht Oldeboorn 2
het in 1983-84 in dê 3e kl- proberen.
Nog niet kompleet werden de eerste
twee oeÍenwedstrijden verloren.
Vervolgens echter êên 4- 1

overwinninq op Buítenpost 2, hoewel
ook toen nog met een gastspeler
(H.Vink) in de gelederen. Deze gaf
blijk van zijn aanwezigheid door
twee keer te scoren. Toen de
kompetitie begon moest men de
beoogde keepeÍ S.Vink weer aan de
A-jun. afstaan en Ieider A.v.d.Laan
weÍd opnieuw doelverdediger. Het -
optimisme veranderde al snel in een
mineurstemming toen de eerste vier
wedstÍijden slechts nederlagen
opleverden, hoewel steeds met maar
één doelpunl verschil. De vilfde
wedstrijd bracht de ommekeer. ODV
3 werd in Wijnjewoude met 0-5
verslagen. Dat men de "nul" wist
vast te houden werd toegeschÍevên
aan het Íeit dat laatste man WilfÍied
van l',4oer (zo liet Jan de Jong zich
destijds gaarne noemen)
"kroegdienst" had. Ook dê volgende
serie wedstrijden (bijna) allemaal
overwinningen. Slechts tegen
koploper Langezwaag 3 moest een
punt worden aÍgestaan, doordat
T.v.d.N4eulen in de laatste minuut
een ongelukkig moment kende.
Zodoendê was men aan het eind van
het jaar behoorlijk gestegen op dê
ranglijst. Pas in maart kwam het
tweede weer voor de kompetitie in
aktie. Het was meteen goêd raak
want THOR 2 kreeg met 7-O
billekoek. L.Poepies nam vier treffers
voor zijn rekening en zorgde in
Langweer zelfs voor de totale
pÍoduktie (2-4 winst). Uit de laatste
acht wedstrijden had men vijÍtien
punten weten te behalen en bleken
er plotseling nog kampioenskansen
aanwezig. Uit de diverse verslagen
viel op te maken dat men onder
zware druk begon te voetballen en
de volgende overwinningen kwamen
dan ook moeizaam tot stand. Een
verslaggever had het zelfs over "na
een redelijke warming-up........." en
dat was iets wat het lweede betreÍt
ook echt wel in de krant mocht.
TensloÍte moest men nog twee keer
met een gêlijkspel (o.a. tegen de
hekkesluiter !) genoegen nemen,

maar aangezien de konkurrenten
ook punten verspeelden kon het
gebeuren dat Oldeboorn met nog
viêr andere ploegen bovenaan
eindigde (allen 25 uit 18).
Mondelinge inÍormatie biJ de FVB
leerde dat hêt doelsaldo beslissend
zou zijn en na enig rekenwerk
belekende dat een kampioenschap
vooÍ Oldeboorn. lvíên kreeg aldus
een bÍoodtaÍel in Hotel Goerres
aangeboden en er verscheen een
foto in de Mid-Frieslander. Achteraf
bleek er toch een andere regeling
(misschien zoiets als waar het Ned.
elftal mogelijk mee te maken krijgt) te
bestaan en speelde men het
volgende seizoen weer "gewoon" 3e
kl. Thans nog de resterende
spelersnamen:
S. Rinsma, M.v.d.We rf ,

T. Bodenburg,H.Nieuwland,S.Teunis
sen,A.OosterhoÍ,J.Otter,W.
Zandberg,E.vd.Kriekê en
K.Akkermans (met de nadruk op de
laatste letter).

Oldeboorn 3 kwam uit in de 4e kl. en
oefende voor de kompetitie tegen
lrnsum 4 met als resultaat eên 4-3
nêderlaag. De meeste spelers waren
nog ongetraind en toen een paar
dagên later de kompetitie van stari
ging waÍen diverse spelers nog stijÍ
van deze oeÍenwedstrijd. Dit volgens
[,4.HoÍstra, die zelÍ voor de
wêdstrijden zijn kuiten insmeerde
met iets dat vreselijk stonk. ln
diverse verslagen werd daarover
door medespelers geklaagd. Die
staÍt was overigens vals want eÍ
wêrd met 2-3 van Akkrum 3 verloren.
Het getrrek aan konditie brak de
mannen in hun tweede wedstrijd
lelijk op, toen in Haulerwijk in de
laatste vijf minuten eên 2-4
voorsprong uit handen werd
gegeven. ln de spelersgroep ontbrak
iemand die had doorgeleerd voor
keeper en zodoende werd dezê taak
waargenomen door M.Voolstra en
later ook nog door C.Kalsbeek en
H.Poepjes. De schutterskwaliteiten
van laatstgenoemde konden voor
overigens moeilijk gêmist worden.
Na in de herfst enige tijd uit de
roulatie te zijn geweest scoorde hij er
in hel voorjaar in sommige
wedstrijden als vanouds op los. Er
vielen in die periode dan ook een
paar Íorse oveÍWinningen te noteren.
Thuis tegen Boornbêrgum werd met
slechts acht man aan de wedstrijd

5

begonnen (zomertijd). Had men na
negen wedstrijden nog maar vier
punten weten te behalen, de
volgende serie van negen leverde
dertien punten op. Aldus wist men in
de eindrangschikking nog een paar
ploegen onder zich te houden. Na
aÍloop van het seizoen gingen ze nog
naar Drachten te bowlen.
Teruglêzênd ontdek ik dat in de
laatste drie zinnen sleeds het woord
"nog"is gebruikt. Daarom nu nog
maar de speleÍsnamen, voor zover
tegengekomen en nog niet eerder
vermeld: J.de Boer,
Joh.Brouwer,P. Hoekstra,R.Huitema,
P.de Meer,W.de
Roos,G.Klompmaker,S.v.d.Meulen,J
oh. Fokkema,K.v.d.Velde (alleen
thuiswedsÍijden) en W.de Vries. Een
leider was er ook nog en die heelte
nog steeds Rienls Tijsma.

ln mijn vorige schrijven werd melding
gemaakt van een oefenwedslÍijd
OldebooÍn-Nieuweschoot, welke met
2-3 zou zijn verloren. De uitslag bleek
echter 0-2 te zijn, dit even voor de
lezers met een goed geheugen. Hoe
ik aan die 2-3 kwam is mij eên
raadsel, alhoewel oolt zelf eens met
deÍgelijke cijÍers van Nieuweschoot
verloren. Weliswaar al ruim 25 jaar
geleden, maar vanwege een bepaald
voorval nog steeds in het geheugen.
Toenmaals ook al eens twee eiqen
doelpunten uit tegen Oideholtpade,
maar spelend in Wolvega, en
toevallig was daaÍ eveneens een
Huisman-produkt bij. ln latere jaÍen
en reeds bij Sneek spelend, meênde
keeper Nieuwland er zowat bij elke
ontmoeting even op terug te moeten
komen. N.a.v het aan Heinzê Bakker
gerichte verzoek betrefÍende de
maandaguitzending van Studio Sport
zou ik daar maar niet teveelvan
veMachten. Als Heinze sinds zijn
verkeringtijd niet al te zeer is
veÍanderd, heeft hij waaÍschijnlijk
weinig begrip voor de problemen der
kroegbezoekers. Hoewel je maar
nooit kunt weten, want destijds had
ook al niemand duÍven denken dat
iemand met dezelfde initialen ooit
nog eens als hotelhoudeÍ door het
leven zou gaan.

Een volgende keer het vierde en de
(het) ZM bil de kop.



Gilubnneuws
Natte overgooiêrs na het
trainen,

Het komt nogal eens voor dat de
overgooiers tijdens de training
behoorlijk nat en smerig worden.
Zorg er dan na de training wel
voor dal ze over de centralê
veMarmingen in de oude boxen
komen te hangen, zodat een
volgende ploeg ze in iedeÍ geval
droog kan aantrekken.

Ballenstokkên rondom dê
velden.

Onze ballenstokken zijn
regelmatíg "spoorloos"
verdwenen. Dit leidt tijdens
trainingen en wedstrijden tot
onnodige irritaties, Hierbij dan ook
het nadrukkelijke vezoek; LEG
DE BALLENSTOKKEN NIET tN
OF ACHTEB DE STRUIKEN OF
BOMEN, MAAH EBVOOR. HET
LIEFST OMHOOG STAAND
TEGEN DE STRUIKEN OF
BOMEN, ZODAT WE ZE
MAKKELIJK KUNNEN
ONTDEKKEN! !!! !

Auto's en fielsen op de luiste
plaatsen.

Ons parkeerterrein is door Watze
Walzema perfect egaal gemaakt
(hiervoor nog onze hartelijke
dank), zodat er weer normaal
geparkeerd kan worden. Hêtgeen
levens betekent dat we VANAF
HEDEN GEEN AUTO'S MÊER
RONDOM DE KANTINE
PARKEBEN!!! Dit geldt ook voor
trainingsavonden. Voor wat
betÍeÍt de Íietsen. Dêze dienên lN
DE FIETSENREKKEN TE
WORDEN GEPLAATST!! Op
bovenstaande zal door hêt
bestuur de komende tijd scherper
toezicht worden gehouden!!!

Aan de oudeÍs van onze
ieugdêlÍtallen.

Jullie hebben inmiddels allemaal
een uitnodiging van de
Jeugdcommissie ontvangen om in
de week van 6 tot 10 nov. een
jeugdtraining bij te wonen en na
deze training in de gelegenheid te
worden gesteld om vragen te
stêllen aan het jeugdkader.

Hopelijk maken jullie hier wel
zoveel mogelijk gebruik, zodat wij
als jeugdcommissie eventuele
problemen zo snel en hopelijk zo
goed mogelijk kunnen oplossen.
Dus lever z.s.m. het
opgaveÍormulier bij de leider in.

Piet.

KLEINE
REPARATIES/SCHADES IN/OM
HET SPOBTCOMPLEX.

Wanneer u schade o.i.d.
constateert op oÍ om het
sportcomplex (zoals ook de
kantine en de kleedgebouwen)
mêldt dit dan gaarne z.s.m. bij
Haaye v.d. Heide tel. 631525. Dit
geldt ook voor kleine
reparaties/onderhoud e.d. Bij
vooÍbaal dank voor een ieders
medewerking.

Eerste
Tweede
Tweede
Tweede
Tweede
Derde
Derde
Derde
Derde
Vierde
Vierde
Vierde
Dames
Dames
Dames

Naam
W.van Kalsbeek
P.Poepjes
D.Westerhoven
H.Ament
H.Ha'1mans
N.Akkerman
C.Reitsma
J.Braaksma
R.Dijkstra
B.Ooslerbaan
B.Haspels
J-v/d Woude
S.Akkerman
S,Veenslra
M.Nkasa
C.Mulder
D.H.Akkerman
W.Huisman

Elftal
Derde
Eerste
Vierde
Vrerde
Vierde
Dames
Eerste
Tweede
Vierde
Vierde
Vierde
Eerste
Eerste
Eerste
Derde
Derde
Eerstê
Eerste

Doelpunten
I
7
7
5

5
4
3

3
3
2
2
2
2

1

1

P.A.Kalsbeek
J.Meêster
G.van Kalsbeek
J.Hoekstra
J.Witteveen
H.v/d.Kriêke
S.Bergsma
L.Hamburg
J.Bethlehem
M.KleeÍstra
J.de Boer
H.Akkermans
M.Hiemstra
R.Boonstra
K.Veld



Inteffi11oet;e
ln onze rubriek "lnterÍioetie" deze keer een profielschets van:

Naam:

Geboren:
Burgerliike staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in\getÍaind bii:

Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstriid:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw enloÍ man:

Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
FavoÍietê trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:

Welke clubs degÍaderen dit seizoen:

Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-programma:
Slechtste tv-PÍogramma:
Favoriete tv.PresentaloÍ:
Kwal van de tv:
Favoriete Íadiozender;
Favoriete diskiockeY:
FavoÍiete muziek: sixties:
Slechtste muziek:
FavoÍiete anderê sPort:
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst;

Beste kranvtiidschrift:
Slechtste kranUtiidschrift :

Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerii:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:

Wie nodig ie niet uit op ie veriaardag:

Beste (oud) voetballer v,v, Oldêboorn:

Wat zou er moeten verandeÍen binnen de v'v' Oldeboorn;

Voetbal is:
Wat ie verdeÍ aliiid al kwiit wou:

Platenspeler Akai

Douwe Hein Akkerman
Nee, uilgevonden
ongehuwd
44 Nike
Oldeboorn 1

ieugdteams Oldeboorn
roken als ik dronken ben

Nee !!!
Snelle Jelle
Dance with Wolvês
Eddy MuÍphy^Vhoopie Goldberg
broodie shoarma
met Siete door het land loPen

Patricia miin vriendin
AJAX
Arsenal
van Vossen
Rachid Lamlaika
Ajax
Fortuna/ïwente
Krikke
Sietsê Gehaktbal
Red shoe diarias
Petêr
Paul de Leeuw
Anton GleuÍ
Radio 3 en 538

Jack SpilkeÍman
Polenaise house
smartlappen
tennis
MaÍk Overmars
Ronnie Pander
17,5 cm
een ingegroeide
werk,sex,auto en mooie vrouw
kierewiet
Viva
wachten oP het hoogtepunt
gehandicaPtensPort
Panuchi en Vóller
Suqar Lee Hooper
mensen die dingen vernielen

Harke Hartmans
AA drink in het waterzakie oÍ iets

dergeliiks
oorlog
miin darm
Samen: t. 200,-



Nneuws van de redaKne
VRIJDAG 29 DECEMBEF
8e EDITIE DOUWE VENEMA
ZAALVoEIEALIAEEN9AI

Nog net voor het verstrijken van
het nu alweer roemruchte
voetbaljaar 1995, krijgen alle
Boarnsters de kans om hun
voêtbalkunstên in dê zaal tê
etaleren. Dat velen van u deze
kunsten niet onder stoelen oÍ
banken hoeven te steken is reeds
gebleken in voorgaande jaren.
Dus luitjes, weet je een ploeg te
vormen van minimaal 6 en
maximaal 9 personen, geef je dan
vóór vrijdag B december a.s. op bij
Harm Oosterbaan Swettebuorren
29 tel. 631605 oÍ bij Johan Tijsma
Tsjerkêbuorren 17 tel. 631921 . Dit
geldt natuurlijk voor zowel
mannen- als ook vrouwenteams.
Vermeld bij hei opgeven graag de
ploegnaam en de namen van de
spe(e)l(st)ers i.v.m. het
programmablad. Na aÍloop van
het toernooi is de Íeestelijke
uitreiking van de prijzen dit jaar bij
Hans en Annie (Hotel Goerres),
alwaar er onder het genot van een
hapje en eên drankje nog gezellig
kan worden nagêpraat over het
dan bijna voorbije jaar. Vorm
daarom zo snel mogelijk een team
en geeÍ je vóór 8 December op !!!

BIJ TWIJFËL OVEB
AFGELASTING ALTIJD EERST
DE LEIDER BELLEN, DAABNA
DE WEDSTRIJDSECRETARIS
(AANGEZIEN DEZE LAATSTE
ANDEHS EEN
'TELEFOONOOR' KRTJGT!!).
WAARVAN AKTE!!!

'WIJ FELECITEREN IN
NOVEMBER

Durk Valk
2 November 41 )aar
Ronald van Warmerdam
SNovember 2'l jaat
Wander Veenstra
8 November 47 jaar
Hennie Nieuwland
I November 80 jaar

Klaas Akkermans
9 November 51 jaar
Hedde Hoekstra
9 November 14 jaat
Manuêl Nkasa

- 10 November 34 jaar
August Faber
ll November 32 jaaÍ
Jan de Boêr
13 November 32 jaar
Marten lvleester
15 November 14 jaar
Janco v/d Heide
17 November 42 jaar
Henk.w.v/d Krieke
17 November 34 jaar
Arjen Watzema
17 November
Gabe Boonstra
17 November
Jitske v/d Krieke

9 jaar

7 iaar

19 November 10 jaar
Mariska v/d Meulen
25 November 21 jaar

HieÍbij verzoekt de redaktie
geboortekaartjes/overlijdensberich
ten/jubilea e.d. m.b.t. de
voetbalclub (bestuu0 in te leveren
op Swettebuorren 29 Oldeboorn
(Harm Oosterbaan)

Sorry....

Het beste paard van stal helêmaal
vergeten! Al 11 iaar!! blijkt ons
jeugdlid Maarten v.d. Heide op 1 5
oKober 1984 geboren tê zijn, maar
onzê ledenadministrateuí maar
steeds volharden in de
geboortedatum van l5 rovember
1984. Dit jeugdlid blijkt dus
inmiddels ook al weer een maand
ouder dan we volgens "onze
boeken" mochten verwachlen.
Hopelijk is hierbil de fout hersteld
en wensen we je alsnog een hele
f ijne verjaardag. Oh ja, je wordt nu
in november niet nog een keer
vermeld (wal je misschien wel had
gehoopt?).

FOTO'S FOTO'S

Helaas worden er geen foto's
meer ingezonden momenteel. Wie
nog in het bêzit is van haarscherpe
"oude" Íoto's uit het verleden van
de v.v. Oldeboorn, mag deze
inleveren op Swettebuorren 29.

Jeroen Groetelaars in Friese JeugdèlÍtal.

Het Jeroen Groetelaars gelukt om door te dringen tot de eindselectie van
dê Friese Jeugd "onde|14". Het programma voor de eerstkomende weken
zal er als volgt uitzien:
Maandag 30 okt. SpeciÍieke voorbereiding in Langezwaag 18.00 u.

Dinsdag 31 okt. Friesland - Groningen v.v. Harkema 19.00 u.

Maandag 1 3 nov. SpeciÍieke voorbereiding in Langezwaag 18.00 u.

Dinsdag 14 nov. Zwolle - Friesland
Dinsdag 21 nov. Centrale training v.v. HaÍkema 18.00 u.

Maandag 27 nov. Specifiekè voorbereiding in. Langezwaag 18.00 u.

Dinsdag 28 nov. Friesland - Drenthe v.v. Harkema 19.00 u.

Dinsdag 12 dec. Friesland - Be Quick Dokkum C1 Dokkum 18.30 u.

Maandag 1 8 dec. SpeciÍieke voorbereiding v.v. Harkema 18.00 u.
Dinsdag '1 I dec. Friesland - Twenthe v.v. Harkema 1 9.0O u.

Me dunkt zowaar geen licht programma, maar we hopen dat Jeroen een
plezierige en leerzame periode mag hebben en wensen je veel succes toe.

I

Jeugdcommissie.



Sponsorhoek;e
ADVERTEREN DOET lijkt mij)
VERKOPENI!! 28. Anne Nijdam (de trouwste Wilt u in de toekomst ook een

supporter) wedstrijdbal schenkên voor een
Wjlt u ook eên advedentie in ons 29. Black & White (Marcel en thuiswedstrijd van Oldeboorn 1

clubblad plaatsen? Jikke) dan kunt u dit melden bij Jan v.d.
30. Wy passe net op sa'n buordsje Woude tel. 1772. Hiervan wordt

Neem gerust even contacl op met (Catharina, Anet, Anet, Bea) tevens melding gemaakt in het
Jan v.d. Woude tel. 1772 31. lt Boarnster Kwartet ( Ook een programmablad, het clubblad en

KooprB,JoNz, ï,"of""Jiioxi,ï$Jïïfl,:il *ffi:ïiïï;ï:8ïJ"i*ï"
ADVERTEERDERS!!! Aldeboarn 05663-1645 Een wedslrijdbal kost ul. 100,--

33. l\4arten de Mos (alias Wichard HiervooÍ ontvangt u van onze
Club van 100 v.v. Oldeboorn per Postma) penningmeesteÍ êen nota, die
28-02-1995. 34, "Do Kachel, lk ek kachel" belastingtechnisch weer

(Jubbega 5) aftrekbaar js van de winst.
1. Skineskopper (Haaye v.d. 35. [,4. PlatÍisk (Melle de Haan)
Heide) 36, lk! hoeÍ niet op zo'n bordje PR-kommissie v.v. Oldeboorn.
2. Moeke de Bruin (een caÍé in - (Frida Haspels)
Oldeboorn) 37. Hamburger (Leo Hamburg) RECLAMEBORDEN V.V.
3. Brolhers Booze (Johan, RoeloÍ oLDEBOORN SEIZOEN
en Piet Tijsma) WIE VOLGT?!?!? 1994/1995:
4. Kees v.d. Velde (lijkt mij
duidelijk) Opgeven kan bij Binne - IVDM SERVICE
5. Bogra Sports (de maker van de oosïerbaan tel. 1768. OLDEBOORN/SNEEIíHARLING
bordjes) De kosten bedragen 100,-- voor EN
6, Zico (Binne Oosterbaan) een heeljaar. Het geld wordt - JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
7. Jossie (Janco Voolstra) binnen de vereniging besteed - AUTOSPUITBEDRIJF ELZINGA
8. Meesterzuiper (Jan Meesler) voor "goede doelen". Er is het IRNSUIV
9. Modehuis Numan (ook wêl aÍgelopen seizoen o.a. een - AUTOBEDRIJF W. V.D. KBIEKE
duldelijk) nieuwe stofzuiger, een kalkwagen, - FRIESLAND BANK
10. Katje (Harm Oosterbaan) ca. 30 nieuwe ballen, siof voor - RABO BANK
11. lk en mien broer (Kor Mulder nieuwe cornervlaggen, een - HOïEL GOERRES
en Jelle Wierda) andere aÍwasmachine en een OLDEBOOBN
12. Piet Snikkel & Co. (Cor koÍÍiezetapparaat voor - M. UBFF OLDEBOORN
Brouwer & Siêp Grotenhuis) aangeschaft. - BOUWBEDRIJF R. DE VRIES
13. Lytse Louw (Jan Visser) OLDEBOORN
14. Lillehammer'94 (een WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN - CORA AUTOMATI$ERING
weddenschap) 1994-1995 V.V. OLDEBOORN. OLDEBOORN
15. T.G.V. (Transport Group Valk) - FLUID SYSTEMS DRACHTEN
'16. W.A.S.H. and Go (Willem, De volgende bedrijvên hebben dit - CAFE MOEKE DE BRUIN
August, Siêtse en HaÍke) seizoen reeds een bal OLDEBOORN
'17. D.V. Troïee (Douwe Venêma) aangeboden voor een wedstÍijd - FA- RODENBURG
18. Nintendo Jentje (Jentje van Oldeboorn 1 . Waarvoor OLDEBOORN
Akkerman) uiteraard onze haftelijke dank. - ARK EN REAU OLDEBOORN
1 9. WK 94 (Weddenschap WK * Anne Nijdam Oldeboorn (onze - DU RKJE'S TSIISHUSKE

, voetbal 1994) tÍouwste suppodê0 OLDEBOOFN
20. Calimero (Gerke van - Smulboetiek CaÍetaria't Anker - TRANSPORTBEDRIJF L.
Kalsbeek) ' Aldeboarn vlssER oLDEBooRN
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert . Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn - WILT U OOK EEN
en RoeloÍ) * Hotel Goerres Aldeboarn RECLAMEBORD BEL05663-
22. Jeppe Tjengberg (Sietse . CaÍé Moeke de Bruin AldeboaÍn 1772
Akkerman) * Jaap van der Meulen - HORA OLDEBOORN
23. Bettel (Jan Bethlehem) . L. visser & zn. Int. Transport - APoLLo ENGINEERING
24. Bokkema (Johan Fokkema) - Knol B.V.
25. Frankie Boy (Frank van t M.D.M. Service INLICHTINGEN OVER EEN
Warmerdam) - Drukkerij de Jong RECLAI\4EBORD KUNT U

26. A+3xH te A. (het andere caÍé) . Willem Scholte KRIJGEN BIJ HAAYE V.D. HEIDE
27 . Wobma Fourages (duidelilk . Van Elsl en Oos'terbaan TEL. 1 525



Stlanden V"V" @ldeboorn t/nn fl 8if 0
Hoofdklas FVB
Terschêlling
Warga
Oldeholtpade
de Westhoek
T,F.S.
Haulerwijk
Oldeboorn
Aêngwirden
Sport Vereent
Udiros
Zandhuizen
Langezwaag

Stand eerste periode Hoofdklas
de Westhoek
Terschelling
Oldeholtpade
Warga
T.F.S.
Oldeboorn
HauleÍwijk
Aenqwirden
Udiros
Sport Veíeent
Zandhuizen
Langezwaag

Tweede elÍtal
Nieuweschoot 5
Heerenveen 5
Langezwaag 2
Sneek BP 6
Joure 6
Bead Swart 4
Benado 4
Oldeboorn 2
Jubbega 5
Warga 3
Udiros 3

Derde elÍtal
Akkrum 4
Tilnje 3
Leeuwarden 6
M.K.V.',29 6
Oldeboorn 3
Nicaior 7
Langweêr 2
Frisia B

G.A.V.C.6
Friesland 6
lrnsum 5

6-14 16-8
7-13 17-12
7-12 17-14
7-'12 12-9
7-11 14-10
7-11 14- 15

6-10 17-10
7-6 5-1 1

7-6 10-13
7-5 8-9
6-4 5-9
6-3 9-24

6-12 9-5
5-11 12-6
6-11 15-12,
6-10 13-9
6-10 'Í 2-8
5-9 17-10
6-8 8-13
5-5 5-9
6-5 6-5
6-5 10-13
5-3 5-9
4-0 5-18

6-15 23-11
5-13 I 8-6
7-12 1S-16
7-11 19-19
7-11 17-12
7 -7 23-26
6-6 14-17
5-3 9-19
6-3 4-28
6-2 13-27

6-18 37-4
5-12 28-10
5-10 14-12
6-10 14-13
5-9 15-17
4-7 21-11
5-6 8-13
6-4 10-20
4-3 10- 14

5-1 7-25
5-1 9-34

Vierde elttal
Oldeboorn 4
Renado 6
Sneek BP 7
JouÍe I
WZS/PheiíeÍ 8
Bakhuizen 4
Akkrum 5
Lemmer Bentex 4
Renado 5
F.F.S.3
G.A.V.C. 7

Dames elÍtal
Balk l
R.E.S. 1

WZS/Pheifer 2
Heerenveen 2
Bolswardia 1

F.F.S.2
Waterpoort Boys 1

T.O.P.'63 1

F.F-S.3
Oldeboorn 1

C-JunioÍen
29-13 Aengwirden C1 5-15 24-3
39-14 Udiros C1 5-15 19-7
16-9 Oldeboorn C1 4-9 9-3
19-9 Langezwaag Cl 6-8 15-13
18-19 Sport Vereenl Cl 6-8 15-13
14-1 3 W.W.S. C1 4-7 5-3 .

14-22 Jubbega C1 5-7 12-9
9-2o Tijnje C1 5-5 13-1 6
5-24 Akkrum C1 5-4 5-12
6-18 Joure C2 5-4 9-19
7-27 o.D.V. C1 6-3 12-27

Wispolia C1 6-1 6-19

41 -6
'la-12
26-13
26-10
1 3'45
7 -45

6-16

5-1 1

5-8
6-8

5-5
5-4
+-ó
5-2
5-l

5-15
4-12
4-9

4-6
4-6
4-3
4-3
4-1
4-0

32-6
1 9-0
13-7
1 3-12
6-7
4-10
11-6

4-a
3-20

34-A
2't-6
21 -9

24-14
12-7
lt-tD
9-22
B-30
10-26
I.J-JZ

lo-J
1n_o

1 9-10
7-9
10-7
14-14
15-16
4-20
4-26

Eindstand D-Pupillen
Udiros D1
Tijnje D1

Aengwirden D1

THOR D1

AkkÍum D1

Oldeboorn D1

Eindstand E-Pupillen
Drachten E1

Tijnje E1

R.W.F, E1

Oldeboorn E1
O,D,V. E1

Wispolia E1

5-15 29-0
5-10 1B-16
5-8 17-11
5-7 21-14
5-1 7-25
5-1 6-28

5-15 42-2
5-.12 30-6
5-9 10-10
5-6 17-6
5-3 11-32
5-0 0-54

Apollo-Engineering
Spikerboar'87 1 4-12
Noord Hebostone 6 4-'12
Haskerland 6 4-12
Joure 3 4-7
Heerenveense B. 4 4-6
G.A.V.C.5 4-6
Read Swart 1 4-3
G.A.V.C.7 4-1
Apollo-Engineeringl 4-0
lÍnsum 2 4-O

A-Junioren
Akkrum A1

W.W.S. A1
Drachtster B. A3
G.A.V.C. A1
Tijnje A1
Gorredijk A1
Wispolia A1
Langezwaag A1

Drachten A2
Oldeboorn A1

4-10
4-A
4-7
5-7
3-6

3-4
5-4
J-l
4-0

Eindstand F-Pupillen
Nieuweschoot F1 5-15
Oldêboorn F1 5-12
G.A.V.C. F1 5-9
Langezwaag F1 5-6
Wispolia F1 5-3
lrnsum F1 5-0
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