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DE TOEKOMST
Vorig jaar zijn we gestart met de voetbal-instuif voor kinde-
ren van ca.5-6 jaar en voor kinderen die nog geen lid waren.
Dit initiatieÍ bleek een groot succes gezien de trouwe
opkomst iedere twee weken. Met ingang van dit seizoen
hebben we de zaken iets anders aangepakt. Deze jongste
leeÍtijdsgroep traint nu wekelijks o.l.v Douwe Hein Akkerman
en Wietse Huisman. Ook zijn ze officieel lid van de vv olde-
boorn voor slechts 30 gulden per jaar. Als jeugdcommissie
hebben we gemeend deze groep extra te moeten stimuleren
door hen allen een echte voetbal te geven, zodra ze lid zijn
geworden. lnmiddels hebben we 14 spelertjes mogen
inschrijven. Omdat ook veel meisjes lid zijn, inmiddels 7, wil-
len we in de komende maanden onderzoeken oÍ een speci-
aal meisjesteam tot de mogelijkheden behoort. Dus, als er
nog een paar meiden zich als lid willen aanmelden?????
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Geachte voetballieÍhebber,

Zit u ook altijd zo gezellig in de voetbalkantine ?
Ligt dit niet aan het personeel wat attijd vriendelijk
is en de kantine zo lang mogelijk voor u openhoudt ?
Valt het u dan ook niet op dat er vaak dezelÍde gezichten
achter de bar staan ?

Daarom deze oproep: Ga ook eens aan de andere kant van
de bar staan. Geef je naam en teleÍoonnummer door bij:

Monique 631980 oÍ
Mariska 631825

Zo houden we met z'n allen de kantine open en gezellig.Alvast bedankil
Tot ziens in de kantine.

Hindrik de Jong
Siete Veenstra
Sietse Bergsma
Chantal Keekstra
Johan Fokkema

3 december
8 december
8 december
9 december
9 december

12 iaar _
22 jaar
39 jaar
12 jaar
34 jaar

Sipke Vink 13 december 32jaar
Arjan Geerkigs 15 december 12jaar
Sander v/d Velde 15 december 16jaar
Hendrik Nieuwland 20 december 4Sjaar
Pieter Ate Kalsbeek 29 december 221aar

Naam

Willem van Kalsbeek

August Faber

Jacob Stulp

Siete Veenstra

Harmen Ament

Nynke Akkerman

Sietse Bergsma

Bouke Haspels

Pieter Poepjes

Henk Vink

Karin Veld

Elftal Doelpunten

Vierde 12

Tweede 11

Tweede 8

Eerste 6

VijÍde 6

Dames 6

VijÍde 5

VijÍde 5

Eerste 4

Vierde 4

Dames 4

Naam

Evelien Wagenaar

Cees Reilsma

Jelger Hoekstra

Dries Kuperus

Sible de Roos

Udo Dijkstra

Binne Oosterbaan

Rienk v/d Velde

Ronald van Warmerdam

Henk v/d Meulen

Jan v/d Vlugt

Jan Meester

Elftal Doelpunten

Dames 4

Eerste 2

Tweede 2
Tweede 2
Derde 3

Derde 2

VijÍde 2

Tweede 'l

Tweede 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1



Hardstikke bedankt Haaye!! eerst bezorg je me een avondvullend programma om
dat stukje "Fries" te ontcijÍeren en vervolgens een avondvullend programma om
een stukje te schrijven. Leuk hoor, twee avonden niet naar de kroeg (niet zo best
voor onze adverteerders). Maar Haaye, in dat stukje van jou had de "siswize" het

kan vriezen , en het kan dooien"
ook wel van toepassing
geweest. (voor de slimme
lezer!!!) Heb je trouwens de
foto's al klaar van de van de
nieuwe outfit van onze club,
want die andere "paparatzi" v/d
Heide heeft er weer niks van
gebakken. Hebben jullie die
groepsÍoto al gezien??? Deugt
voor géén meter. Het team met
die lange blauwe spijkerbroe-
ken aan, zijn niet eens te zien.
(waren vlug achteraan gaan

staan!). Bovendien was de streepjescode op de sokken niet te lezen en v/d Vlugt
stond er zelÍs twee keer op. Foto van niks. Jammer voor het damesteam. Die mei-
den verdienen toch veel meer aandachtlT Daar hoef je toch geen magnetron voor
uit de kantine te jatten om daar warm voor te lopen! Die "RoelTegel" die heeÍt het
mooi bekeken. Die plakt een paar tegels op de outÍit en de dames zijn perfect
gekleed. lk hen de dames ook willen sponseren, maar ik wilde niet verder gaan
dan twee vingerhoedjes en één kurk. Dit vond het bestuur wat te mager.
Jammer....(we hadden dan wel een tribune kunnen bouwen voor het publiek).
Jammer dat de dames een keepersprobleem hebben. Maar ik heb gehoord dat
"shampo" daar het een en ander aan gaat doen. Jeroen wilde de dameskeepsters
ook wel trainen, maar daar heb ik mooi een stokje voor kunnen steken.lk ben n.l.
bang dat hij dan zijn keepershandschoenen, vinger voor vinger bij v/d Torre uit de
automaat gaat trekken. Nu ik het toch over Jeroen heb....wil ik de V.V. nog even
bedanken voor de prima opvang van Jeroen na zijn uitstapje bij Heerenveen. Met
name, Bonne en Durk. Jeroen heeÍt weer zin in het voetbalspelletje. Jeroen zon-
der voetbal is hetzelÍde als "Bonne zonder pet". Hé dit slaat nergens op. Bonnie
loopt ook wel eens zonder pet. lk weet wel een betere, "Jeroen zonder voetballen
is hetzelfde als "Bowe zonder bakvet". Ja deze houden we erin, redactie.Maar
Durk, Jeroen hoeft na de training geen grond meer mee naar huis te nemen. Onze
tuin is nu hoog gênoeg en het gaat ten koste van het trainingsveld. Kijk....dat je
"Sjampo" en Jeroen afknijpt is naturlijk een goede zaak....maar ik vind dat je het
"Troostmobiel" een klein beetje in bescherming moet nemen, want daar neem ik
mijn petje voor aÍ. Troost gaat steeds beter keepen. Maar Durk.... hij werkt bij de
W.W en hoeÍt niet in de W.W. Wat jammer van zondag, zit Haaye met een paar
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wielklemmen op zijn hooÍd in Emmeloord, en dan kan hij maar 4 minuten in die
praatpaal kletsen. Waarom heb je zelÍs die wedstrijd niet geÍloten. (misschien je
sokken vergeten????). En je zadelt me mel weer een probleem op. lk moet "de
Pinne" doorgeven aan een vrouw??? Marian staat al halverwege de
trap.....-.....Dus twee uur later heb ik besloten dit geheim te houden. Jullie lezen
het wel in de volgende "Balpen". Rest me nog om Luuk Klazinga te bedanken
voor de leuke cartoon.

Leo Groetelaars

TOERNOOI VOOR DE SPELERTJES VAN DE TOEKOMST
Eindelijk was het dan zover, we mochten buiten Oldeboorn spelen samen met
andere teams. We vertrokken om 9 uur richting Wirdum met 8 jongens en 2 meis-
jes, leider, trainer en een paar ouders. De laatstgenoemde willen we nog bedan-
ken voor het heen en weer terug rijden van de spelers. Aangekomen in Wirdum
moesten we alleen het veld nog vinden even vragen en zo klaar. We moesten
naar een kleedbox waar de spelers zich konden omkleden. 7e kregen een tas te
zien met nieuwe shirts, sokken en broekjes maar nog zonder sponsorlll! (inmid-
dels gevonden). Ze hadden allemaal hun tenue aan en dan maar naar buiten.
Buiten aangekomen moest er natuurlij! eerst een rondje worden gelopen. Nadat
dat gedaan ws moesten ze allemaal in de rij staan voor de ochtendgymnastiek (dit
ging perfect). De jeugdtrainer van Wirdum lag even uit wat er allemaal zou gaan
gebeuren tot en met 13.00 uur. We hoeÍden niet tegen andere clubs te spelen
maar we werden doorelkaar gemixt met de andere clubs. Zo kreeg ieder groepje
clubnaam nl. AJax, Feyenoord, PSV en Heerenveen waren de namen. Zo kwam
dus iedereen bij onbekende spelers in. De organisatie had een heel parcour uit-
gestippeld waar de clubs verschillende onderdelen moesten uitvoeren zoals, pas-
sen, trappen, slalommen, op een goal schieten met 4 pionnen (2 op elke kant)
waarop geschoten moest worden en natuurlijk niet te vergeten de partijdjes onder
elkaar. Bij elk onderdeel stonden wel spelers van Oldeboorn en die moesten we
natuurlijk wel motiveren want daar draaide het helemaal om. Zo zagen wij:
Jesse Haspels: heel goed kan keepen en voetballen
Reneé Land: goed kan slalommen en schieten op de goal
Pien Breeuwsma: Soms veel beter was dan de jongens en daar heel goed mee
overweg ging
Sabina Wagenaar: zeer gezien was bij de jongens maar dat dat heel snel verging
toen ze begon te voetballen
Nawid Hashemi: heel goed oplet van wat er gebeurd in het veld en daar buiten
Munir Hashemi: geen benen meer had omdat het tenue iets te groot was
Reneé Spinder: zoon is van de leider is en dat ook wil laten zien
Jan Hendrik v/d Wal: de 2e Ronald Koeman is want zijn schot is gevreesd
(nu al)



Fokke v/d Bij: veel plezier heeÍt in het veotballen en dat ook goed kan
Klaas Hartmans: zo Íanatiek is dat hij wel eens een schop uitdeelt maar ook goed
kan incasseren
Rudi Kirkenier, Roel Vermaning en Arnold Hobma helaas niet aanwezig kon-
den zijn. Er komt zeker een volgende keer we hopen dat jullie er dan wel bij zijn.
Bij Oldeboorn kon je zien dat er toch hele leuke voetballertjes waren en die heel
leuk mee konden doen. Hiervoor kregen we later ook een compliment. Rond 12.50
werd de laatste partij gespeeld waar Jesse en Reneé Land bij zaten maar die
helaas wel verloren hadden. Toen moesten ze even douchen en kregen een ijsco.
Het enige nadeel was dat de F-jes niet bij de douche knop konden. Maar dat ze
dat heel snel oplosten. ledereen was aangekleed en moest naar buiten voor de
prijsuitreiking die gehouden werd door de jeugdtrainer van Wirdum. ledreen kreeg
een medaille en hun eerste voor het voetballen waat ze ontzettend trots op waren
en terecht. Al met al hebben we een leuke dag gehad met mooiweer, weinig pro-
blemen en gemotiveerde spelers. Weet u nog een leuke bijnaam voor de F-jes???
geeft u dat dan even door aan één van de trainers Wietse Huisman of Douwe Hein
Akkerman oÍ aan de leider Andries Spinder, bij voorbaat dank.

Douwe Hein Akkerman

OLDEBOORN Cl . GORREDIJKC2
Zaïerdag 4 oktober moesten we om 11 uur tegen Gorredijk spelen. Het leek eerst
te gaan regenen maar het viel mee. We moesten 10.30 uur aanwezig zijn en kre-
gen de opstelling van Haaie en Honkie te horen:
Keeper - Jeen
Rechtsback - Jacob
Achterste man - Ate
Linksbec - Franke
Voorstopper en aanvoerder - René
Rechtsmid - Maarten
Midmid - Bauke Paul
Linksmid - Marten
Rechtsvoor - Johannes
Spits - Gijsbert
Linksvoor - Gerrit
Reserve - Chris
de 1e helÍt
We begonnen goed:
Wij trapten aÍ en Johannes scoorde gelijk de 1e goal uit een voonet (1-0). Even
later viel de 2e goal die Johannes ook uit een voorzet scoorde. Soms hadden we
goede momenten en scoorden we. Maar meestal als we balbezit hadden schoten
we de bal gelijk weer naar voren waardoor we balverlies leden. Ongeveer in het



midden van de 1e helft schoot Bauke Paulde 3e binnen de 2 palen. Gevolgd door
de 4 en 5e die Johannes weer scoorde. Gijsbert scoorde nog net de 6e uit een
vooaet voor het fluitsignaal. de 2e helÍt.
Chris die de 1e helÍt reserve stond kwam in de plaats voor Maarten. ln de 2e helÍt
kreeg Gorredijk meer kansen maar maakte er geen gebruik van. Wij integendeel,
kregen minder kansen maar ongeveer in het midden van de 2e helÍt werd het "7-
0" door een goal van Bauke Paul. Zo bleeÍ de stand "7-0".

René Hiemstra

BLUE BOYS Cl.OLDEBOORN C1
Zaterdag 2T september moesten wij spelen tegen de Blue Boys. We gingen om
8.45u weg. De rijders waren Kleefstra, van Marum en de Jong. De opstelling was
als volgt.
Gerrit GysbertJohannes
Maarten René

Kris
Bauke Paul

Jeen Ate Jacob
in de tweede helft moest ik er weer uit en toen moest ik er uit en Frederik op mijn
plaats en Franke op Ate zijn plaats. Johannes zijn schoenen vielen 2x uit. Gysbert
scoorde 1-0 en dat was meteen de uitslag 1-0 voor Oldeboorn.

Gerrit Scheffer

WOLVEGA D4. OLDEBOORN D1

Zaterdag 25 oktober moesten we om 10 uur buj de kantine zijn. En even later ver-
trokken we naar Wolvega. De rijders waren Piet Tijsma, Jan Nijdam, Arie Postma
en de Familie Proot. Om ongeveer 11 uur begon de wedstrijd. Na ongeveer 5
minuten kwamen we met 0-1 voor, het doelpunt kwam van Egbert. 5 minuten later
was het al0-2 het doelpunt kwam van Menno. Wolvega had de aÍtrap één van ons
pakte de bal aÍ en schopte naar Tom en Tom schopte de bal in het doel 0-3.
Eindelijk maakte Wolvega ook eens een doelpunt dus 1-3. Ëven later maakte
Sander ook nog een doelpunt 1-4. Toen kregen we ook nog een penalty, Sander
mocht achter da bal staan en hij schopte de bal in het doel het was 1-5 voor
Oldeboorn. Toen was het pauze we kregen lekkere ranja. Toen begon de tweede
helÍt na ongeveer 15 minuten werd het eindelijk weer een doelpunt het doelpunt
kwam van Sander 1-6. Na ongeveer 7 minuten kwamen we voor met 1-7 het doel-
punt kwam van Tom. Na het doelpunt van Tom maakte Sander ook nog een doel-
punt 1-8. Toen was de wedstrijd aÍgelopen. Dus we hadden met 1-8 gewonnen.
Karin Rodenburg

OLDEBOORN Dl . SNEEK D2
De wedstrijd begon, het stond al snel 0-1. Waar wij het niet mee eens waren, dus
werd het 1-1 . Toen scoorde Sneek weer 1-2. Toen wij weer, zij weer, het ging wat
heen en weer. Met de rust stond het 3-3 (geloof ik). Hendrik en Egbert kwamen



erin voor Marrit en Jan. Jan had namelijk een duw ofzo gekregen, zodat hij weer
last van zijn heup kreeg. De preek van Piet had geholpen, want Egbert kwam er
denderend in. Hij scoorde zijn 2e goal van dit seizoen ook nog even. Sander
schopte in totaal een stuk oÍ 7 in. lk geloof dat Menno er nog een in schoot (weet
ik niet zeker meer). Een paar dingen in dir verslag kloppen misschien niet, maar
in elk geval werd het 9-3.

Marrit Nijdam

AENGWIRDEN 81 . OLDEBOORN 81
Zaterdag 27 september moesten we om halÍ 11 verzamelen bijde box om aÍ te rei-
zen naar Aengwirden. We moesten eerst nog door het dorp om Dennis op te
halen. Toen bleek dat die ook niet thuis was zijn we met 10 man vertrokken
(Dennis bedankt!). Na het omkleden en wat instructies van Bonne die vandaag
mee was als coach hebben we wat ingetrapt. Om 11.15 Íloot de scheids voor aan-
vang van de wedstrijd.Zeker in de 1e helft speelden we slecht bij balverlies. Er
werd voor de man gedekt en meer fouten gemaakt dan nodig was. Na ongeveer
een kwartier kwamen we met 1-0 achter. Een tijdje later viel ook de 2e goal, die
viel een beetje ongelukkig vlak na een goede doelkans van onze kant die 2x tegen
de paal werd geschoten. Ook kregen we voor rust nog een 3e goal tegen. Na een
bakje thee zei Bonne dat we bij balbezit goed speelden maar dat het bij balverlies
beter moest. We moesten de linies dan dicht op elkaar houden en op eigen helÍt
direct de tegenstander opvangen. Na & thee en wat instructies gingen we het
veld weer op. Wij hadden de aÍtrap en binnen 1 minuut scoorde Robbert de 3-1.
We gingen verder en door goed spel van onze kant lag ongeveer een kwartier later
de bal er bijna in na een schot van Johannes, op de lat. Toch ging die bal er nog
in toen Robberter tegenaan kon lopen 3-2. Toen begon Aengwirden hem te knij-
pen en gingen ze op elkaar te schelden als er ook maar iets Íout ging. We bleven
goed spelen en hielden de boel achterin goed dicht zodat we niet nog een goal
tegen zouden krijgen die ons de das om zou doen. Er werd lange tijd niet gescoord
maar ongeveer 5 minuten voor tijd ging toch de 3-3 er nog in, door een van rich-
ting veranderd schot van Johannes. Toen werd ook Aengwirden nog een keer
gevaarlijk met een doorgebroken man maar die werd neer gelegd door Johannes
voor die overtreding werd alleen maar een vrije trap gegeven waar verder niets uit-
kwam. Het bleel 3-3. Een goede uitslag.en gezien de tweede helft en het feit dat
we met 10 man speelden ook zeker verdiend.

Jelmer v/d Berg
P.S. Bonne bedankt voor het coachen van 81

ALDEBOARN 81
Zalerdag vier oktober moesten we tegen Read Swart spelen. Het was een moei-
lijke wedstrijd, want wij speelden niet goed. Uiteindelijk na een hele tijd spelen
scoorde Jelle-Jacob toch nog. Dat was alles wat er in de eerste helft gebeurde,



dus gingen we met een 1-0 voorsprong de rust in. ln de tweede helft kwam Jelmer
Beimin (die met ons meespeelde omdat we niet genoeg hadden) erin voor
Robbert. we begonnen met goed, rustig voetbal maar dat duurde jammer genoeg
niet zo lang en na een tijdje speelden we weer net als voor rust niet zo goed. we
konden maar niet scoren totdat René een achter de keeper in de netten schoot en
vlak daarna ook zijn tweede door de keeper uit het net moest worden gevist. Dat
was nog niet alles want sander pikte ook nog zijn goaltje mee door vlak na die
twee goals van René er een in te koppen. Toen de scheidsrechter voor het einde
Íloot stond het nog steeds 4-0. Tenslotte wil ik Jelmer nog bedanken voorhet goeie
invallen.
Hedde Hoekstra

Aldeboarn DA 1 - FFS 2

op een druilerige warme zaterdag in oktober was het weer tijd dat de dames de
wei in gingen. sommige waren vandaag (4 oktober) jarig. Dus beesten gefelici-
teerd. Na een bespreking waar veel uitgelegd werd (verdediging, middenveld,
aanvallers) de opstelling bekend. Voor sommigen was dit een verrassing.
Monique rechtsachter, Anneke webers voorstoppper. Marieke laatste vrouw
(man). Martine linksachter, Mariska rechtsmidden, Nynke midmid, sierou links-
midden, Miriam rechtsbuiten, Evelien spits. Karin linksbuiten. Nadat we ons had-
den omgekleed moesten we wel langer dan een halÍ uur inspelen, wat wij allen
wel heeeeeel erg lang vonden. Zelfs de wissels waren het zat en gingen ook zich-
zelÍ intrappen.
De eerste helÍt was een beetje rommelig sommigen hadden vrouwen die hele-
maal niet bij hun'paste.(Lengte, Íysiek enzv.)Al snel werd er gescoord door Karin.
Daarna kwam sjoukje erin voor Mariska. Toen scoorde de andere ploeg gelijk. Er
werd veel op en neer gevoetbald. Door een snelle counter kwamen de tegen-
standers voor. Wij erweer boven op, maar net niet gelijk met de rust.
ln de rust kregen we thee en werden er enige veranderingen doorgevoerd.
Sjoukje werd laatste man. Anneke de Visser werd rechtsachter. Anneke Webers
werd rechtsmidden en Elisabeth werd voorstopper. Marieke en Monique gingen
eruit. Na wat oppepwoorden van Harm gingen we de tweede helÍt in.
ln de tweede helÍt drukten wij erg door,'maar er kwam maar geen goal. Dus kre-
gen we nog een paar scherpe counters om de oren. Amarins zorgde ervoor dat er
niet meer in kwamen. wij zetten nog steeds druk maar nog steeds geen goal. De
leeggespeelde Anneke Webers werd gewisseld. Gea kwam er toen in.
Vlak daarna kwam de dikverdiende gelijkmaker. Het pubtiek en wij erg blij. Het
publiek pepte ons erg op om er nog een in te trappen . Zodaï we drie punten kre-
gen in plaats van een. Dit lukte helaas niet meer. Dus ons eerste puntje is binnen.
Johan bedankt voor het Íluiten. Volgende thuiswedstrijd weer!! op naar Jan en
Jenny en ..... volgende week niet weer dronken want dat is wel erg zwaar I of niet
?
DE DAMES (REPORTER)

I



Zaterdag 11 oktober Heerenveense boys 2 - Oldeboorn 1

Met een minimale bezetting (12 vrouw) gingen we richting Heerenveen. AÍwezig
waren: Gea de Vries, Elisabeth Poepjes, Anneke Webers, Karin Veld, de gebles-
seerde Olga Nijholt en de door ziekte aÍwezige Nouline Dijkstra.
Gelukkig wou ons nieuwe teamlid Aukje Beeksma met ons mee zodat we pre-
cies met z'n twaalven waren. Tijdens de warming-up konden we onze nieuwe
trainingspakken showen welke beschikbaar zijn gesteld door HotelAldeboarn.
Hiervoor onze hartelijke dank!!! Dat deze trainingspakken ons gelijk al geluk
gebracht hebben blijkt straks wel. Trainingspakken uit en beginnen maar.
Marieke was op dreeÍ en kon een mooie voorzet geven aan Evelien die haar
kans keurig aÍmaakte: 1 - 0 !

Daarna kwam het onmogelijke van het onmogelijkste; Marieke jaagt haar vrouw
op die terugspeelde op de keeper maar de keepster wist niet wat ze moest doen
en de bal hobbelde de goal in. Dus was het z - o . wij keken verbaast en dach-
ten hoe kan dat nou. Bedankt voor de goal! we hebben deze goal opgedragen
aan Harm.
Pauze.

2e helÍt.
ln het begin van de 2e helft kwam twister langs. Maar dat weerhield de dames
van VVO niet, ze werkten hard, al wilde dat niet altijd slagen. Op een gegeven
moment zagen wij een combinatie gaan-van 1 keer raken, moest je Harm en
willemke zien (de mond wagenwijd open). Nou dat zegt wel wat. De verdediging
liet de kop wat hangen zo kwamen er ook een paar kansen op onze helÍt. 2 keer
de paal maar toen ?
Helaas ging het een beetje mis. De tegenparij scoorde ook: 1 - 2. Maar wij gin-
gen natuurlijk weer vrolijk verder. op een gegeven moment speelde Nynke de
bal terug op Amarins, die pakt hem. omdat de scheidsrechter toch al partijdig
was gaÍ hij ons een vrije trap tegen. De meeste dames stonden in de goal maar
dankzij een redding van onze keepster zat hij niet. Daarna raakte de Íut er bij
ons wat uit en zij werden sterker. we kregen veel counters maar ze gingen er
maar niet in. Dus werd het spel slechter. Maar toen scoorde Evelien weer en
kwam er weer wat partij in.
Het laatste stukje van de wedstrijd ging slechter. ledereen was moe en bij som-
migen wou het niet meer. Nynke vond het ook niet meer goed gaan en wisselde
met Aukje. Eindelijk dus onze eerste overwinning en ook nog met goed spel.
Volgende week hebben we vrij en hoeven we gelukkig ook niet te trainen (vrijdag
namelijk een Íeestje in het medium). Na de wedstrijd zijn we met z'n allen nog
even bij Roel en Limkje geweest, en hebben we onze "victorie,,even gevierd
onder het genot van een biertje. op deze manier hebben wij ervaren dat de
spoft en alcohol heel goed samen gaan. onder het genot van dat biertje hebben
wij besloten om volgende keer gewoon weer te winnen!
Groetjes van de tegelina's.



Aldeboarn dames 1 - Eastermarl (25-10)
Nouline stond vandaag weer op keep, en als wissel hadden we Nynke, Amarins,
Miriam en Gea. De eerste paar minuten was niet zo denderend, iedereen moest
even in het spel komen. Maar toen dat gebeurt was, was het klasse. Na 10 minu-
ten was het al 2-0, dankzij Karin. Verder gebeurde er weinig maar het was mooi
om te zien. ln de rust zijn Anneke Webers, Sierou en Nouline eruit gegaan en
Nynke, Miriam en Amarins (keeper) kwamen erin. Na een kwartier kwam Gea erin
voor Martine. Toen ging er regelmatig een goaltje in. Nynke maakte 3-0, Karin 4-
0, Nynke 5-0 en Evelien de 6-0. Wat ook de eind uitslag was.

De dames.

ln onze rubriek "lnteÍjoetje" deze keer een proÍielschets van :

Naam:
Geboren:
Trainer van:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste Íilm:
Beste acteur en/oÍ actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste man en/of vrouw:
Favoriete club:
Favoriete speler:
Beste trainer:
Slechtste trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen: Ajax uiteraard
Welke clubs degraderen dit seizóen:
Favoriete tv-programma:
Slechtste tv-programma:

Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete andere sport:
Beste kranVtijdschriÍt:
S lechtste kranVtijdsch riÍt:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Voetbal is:
Wat je verder altijd al kwijt wou:

Louis van Gaal
ja
Barcalona
alcohol/choco sigaretten
alleen met scheenbeschermers
alles over Ajax
Nummer 14
Johan CruyÍf
alles van Mac Donalds
journalisten "pesten"
Johan CruyfÍ
PSV
Marcio Santos
Johan Cruyff
Bobby Robson

PSV en Íeyenoord
Barend en van Dorp
lk weet het beter
(lk weet het namelijk altijd beter)
Henk van Dorp
Frits Barend
hoogspringen
HP/de Tijd
Voetbal lnternationaal
domme vragen
journalisten die door blijven vragen
Nunez (voorzitter Barcalona)
Johan CruyfÍ
Johan CruyfÍ
lekker journalisten pesten
Bobby Robson (ha,ha,ha......ben ik
nou zo slim, of is hij nou 2o........)
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HEERENVEEN 1 . OLDEBOORN 1

Op donderdagavond kreeg ik opgedragen om een stuk te schrijven over de hier
boven gemeldde pot. Deze opdarcht werd gegeven omdat de oeÍenperiodeniet op
papier was vast gelegd en ondergetekende daar hoofdschuldige van was. Dus je
zou kunnen zeggen dat het eensoon straÍ was. (HeeÍt blijkbaar wel geholpen want
Sietze schreeÍ inmiddels ook al een stuk van de oefenperiode zie vorig boekje.
red.) Maar u hebt natuurlijk ook de krant gelezen, ik inmiddels al drie keer om een
verhaal op papier te krijgen.Dus voor mij begon de stress al op donderdag want
hoe goed was Heerenveen, met alle verhalen die de ronde deden kreeg je het
angstzweet op de rug. Maar liefst 36 spelers in de A-selectie, ze willen binnen 2
jaar 3 klassen omhoog eehh.... dat lukt dus niet helemaal maar het bruist van
ambitie bij Heerenveen en daar moeten wij als neo 4e klassers tegen spelen en
als klap op de vuurpijl moest daar een verslag van komen uit MIJN pen. Maar de
dagen verstreken en na een aantal dagen denkwerk hoorde ik toevallig op tv een
oude wijsgeer (Hans Kraaij sr,) zeggen, de bal is rond en je weet nooit hoe hij rolt
en na deze ontzettende wijze woorden werd het denkwerk gelaten voor wat het
was want zo ligt het natuurlijk wel. En zo werd zondagmorgen even bij het 2e
gekeken hoe het ook al weer moest want die schoten er even 10 in. Vervolgens
waren wij aan de beurt, de bespreking begon om kwart over 1, deze verliep vrij
rustig en zo vedrokken we naar het nieuwe complex van de v.v. Heerenveen.
Omkleden en vervolgens het routine k[isje de warming-up . Zodal we om half drie
volledig verwarmt ten strijde konden trekken en dat gebeurde dan ook, want
Heerenveen mocht dan wel beter voetballen maar op inzet werden ze volledig
aÍgetroeÍd. Er werden dan aan beide kanten geen echte kansen weggegeven hoe-
wel Heerenveen wel gevaarlijk was met de spelhervattingen. Maar de rust werd
met de 0-0 stand bereikt. Het kwartiertje gunde ons weer wat adem want dat het
kracht kost om zo te voetballen dat is vrij logisch. De 2e helÍt weer hetzelÍde beeld
en het moest dan ook van een dood spelmoment komen om die door ons gekoes-
terde 0-0 van het scorebord te krijgen want Heerenveen kwam op 1-0 door een
perfecte vrije trap. Maar de stand werd weer recht getrokken op bijna identieke
wijze, want 6 minuten later scoorde Siete uit een vrije trap en wat schetst ieders
verbazing Heerenveen ging open huis spelen om de 3 punten te pakken, en dat
brakze zuur op. Want Sybrand veroverde de balen stuurde Cees (de puber) weg
en die scoorde met een snoei hard schot. Vervolgens probeerde Heerenveen met
nog meer overgave een punt uit het vuur te slepen. Ze waren er een paar maal
dicht bij maar de Boarnsters hielden stand, zodat we weer drie punten konden bij-
schrijven. Zo blijkt maar weer dat de bal rond is en ik twee dagen voor niets ner-
veus heb zitten doen om dit verslag op papier te moeten zetten. Want achteraf viel
het heel erg mee, een winstpartij heb je zo op papier.

Sietze Akkerman



ZANDHUIZEN 2. OLDEBOORN 2
Met het tweede van de V.V.Oldeboorn moesten wij in de vroege ochtend van 28
september aantreden tegen Zandhuizen twee. We begonnen vrij matig, maar in
de pauze stonden we met twee tegen nul voor. Door wie de doelpunten gemaakt
zijn? Door August Faber en Jelger Hoekstra. ln de tweede helÍt kwam Jorn in het
veld en bleven Willem Procee en ik nog even lekker op de bank zitten. Toen mocht
Willem aantreden, en het laatste kwartier ik. De stand was inmiddels 2-1 voor ons.
lk heb nog een leuk kwartiertje verdedigd. 1-2 was trouwens ook de eindstand.

Groetjes Rienk v/d Velde

JUBBEGAS-OLDEBOORN2
Om 9.00 moesten we al vertrekken en dat bleek voor een enkeling zelfs wat te
vroeg. Jubbega had nog geen punten, dus we waren vol veftrouwen. Na ongeveer
10 min. spelen kon Yeshead scoren op een lage vooaet van August. 2 min. daar-
na scoorde Yeshead alweer, een bijna identieke goal. Jubbega kwam bijna niet
aan voetballen toe. Op een voorzet van Yeshead was het August die goed inkop-
te, 0-3. Door een kleine onoplettendheid in onze verdediging scoorde Jubbega
ook een goal. Dat werd door August direct weer rechtgezet met een snoeihard
schot in de korte hoek. We kregen nog yvel meer kansen maar die werden niet
benut. Pas aan het einde van de 1e helft kon Yeshead nog een keer scoren, zodat
we met 1-5 de rust in gingen. ln de tweede helÍt kregen we minder kansen maar
het was uiteindelijk August weer die de keeper uitspeelde en de 1-6 inschoot.
Daarna kregen we nog wel wat kansen, maar we moesten wachten tot de laatste
10 min. voordat we weer een doelpunt viel. Deze keer was het Dries die met een
goed schot zijn goaltje meepikte, 1-7. Redelijk gespeeld, drie punten en een leuk
doelsaldo. Volgende week vrij, hopelijk is de week daarna idereen weer fit en pak-
ken we weer 3 punten.

Jelger Hoekstra



UIT DE OUDE DOOS VAN.....KOOS
(tekst: S.Huisman)

Thans kunnen we bijna een zucht van verlichting slaken, want we beginnen
aan de laatste aÍlevering van "uit de oude doos" en dat vindt plaatJop 25
nov.1996. Bij leven en welzijn zal dit verhaaltje pas ongeveer een jaartje later in
ons clubblad verschijnen. Zoëven stelde de computer de vraag oÍ er vet diende te
worden verwijderd en maar geantwoord dat dat goed was. Het was de bedoeling
dat alleen 1996 vet zou worden afgedrukt maar er schijnt, en misschien ook al in
de vorige aÍlevering, meer sprake van vet te zijn. Zie het door mijn vette bril alle-
maal niet zo goed en geen zin om het op een andere wijze te controleren. Er is
dus door mij reeds behoorlijk vooruit gewerkt en de reden is dat we er wel eens
"aÍ" willen zijn. Voorheen, toen we nog gewoon pen en papier gebruikten, konden
we nog eens rustig nadenken om wat "geks" te schrijven en de nodige doping
hielp ook wel, maar met die knipperende cursor voor de neus gun je je daarvooi
de tijd niet. Destijds mocht ik tijdens een ziekenhuisopname zelÍs fanmail ontvan-
gen, maar vind het thans persoonlijk wat eentonig worden en is ook de betrok-
kenheid betreÍÍende de latere periodes een stuk mínder geworden. Vermoedelijk
geen F-pup. in de kompetitie in 84-85, hoewel in het eerste (mededelingen) num-
mer van die jaargang wel een leider (y.waringa) stond vermeld. wat de E-pup.
betreÍt in de herfst geen overwinningen kunnen ontdekken. op 9 maart kon
P.Poepjes een 1-3 zege in lrnsum melden. ln nov. was erthuis nog met 0-4 van
deze ploeg verloren. ln lrnsum zorgden H.Veerman en s.veenslra (2x\ voor de
doelpunten. Men leest het, allemaal latere spelers van ons eerste elÍtal. Ook R.van
warmerdam en P.A.Kalsbeek behoorden tot de spelersgroep. ook in het verdere
verloop van de kompetitie lees ik slechts overwinningen en meestal met behoor-
lijk dikke cijÍers. Zo moest Nieuweschoot 3 er met g-o aan geloven en was
Veerman met zes treffers de kleine grote man. Andere spelers (geen volledige
opsomming) waren H.ldsinga, U.Dijkstra, D.Veneklaas en M.Brandinga.
Tenslotte nog wat algemene feiten die destijds plaatsvonden. De kantine draaide
dat seizoen voor het eerst en tijdens de weekends nam Jolanda Kooistra (en soms
ook vader Theo) de zaken waar. Na de trainingen bleef de kantine een uur (thans
"iets" langer?) open en was er een schema opgesteld voor de personen die één
keer in de zes weken dienst.hadden. H.Brandsma zorgde voor de bevoorrading
en namens het bestuur regelde Joh. Brouwer de zaken. Hij klaagde reeds dat het
afgelopen moest zijn met het laten opschrijven. Brouwer vertegenwoordigde de
VV ook in de sub-sportcommissie van oldeboorn, die door Klaske Nijdam weer in
de sportcommissie van Boarnsterhim was vertegenwoordigd. De Utingeradeel-hal
was bijna gereed en ook de VV kreeg gelegenheid aangeboden hiervan gebruik
te maken. op 22 dec. was er een kipaktie, die men van concordia had overgeno-
men. Hanna Goerres won op 9 nov. een schutjaspartij, maar die ging niet om de
beker. De redaktieleden G."Borstrok"en w.de Roos hadden een jaar eerder reeds
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hun naderende aÍscheid aangekondigd en J.v.d.Woude werd de nieuwe redakteur

en bracht mij er toe om met deze rubriek te beginnen. Maar lieÍst vier bestuursle-

den traden aÍ, t.w. J.v.d.Veen, C.Jelsma, W.Huisman en M.Kleefstra. Vijf nieuwe

kandidaten werden naar voren gebracht en dat waren H'v.d.Heide, W'Tijsma-

Hoekstra, H.Hartmans (overigens al opnieuw in Íunctie), H.Oosterbaan en J'de

Jong.

Wist u dat ?

- De kop van deze rubriek biina een andere naam had gekregen ?
- Dit door onze keepster (Nouline, nu helaas ziek) is gekomen?
- Deze naam "Whiskey dat ?" zou worden ?

- De dames hun eerste punt binnen hebben ?
- Bij elke wedstriid die we winnen van onze sponser (Roel Tegel) een

gratis tegel kriigen ?
- We nog geen een tegeltie hebben ?
- Dit komt doordat we nog niet gewonnen hebben ?

- Wij nu wel een derde tegel hebben ? (geliikspel = 1 punt)
- Biinog twee gelijkspellèn wii een hele tegel en een rondie hebben verdient ?

- Maar wij volgende week gewoon voor de winst gaan ?
- Dit is omOat wij graag een tegel willen hebben en na een wedstriid een zeer

droge mond hebben ?
- lritoiique bij Moeke niet zelÍ om een schaaltie pinda's durft te vragen ?
- En dus Sioukie daarvoor laat opdraaien ?
- Monique daarom voortaan een eigen schaaltie pinda's kriigt

(zo'n superklein curry'schaaltie voor bii de tosti's) ?
- ÈlisaUetln en Monique liever dry-roasted pinda's i.p.v. zoute pinda's ?

- Willemke van Haaye moet doorgeven tot hoe Iaat de gezusters v/d Heide in de

kroeg mogen bliiven ?
- Dit geen enkele zin heeft ?
- De éne gaat te vroeg weg en de andere komt te laat thuis ?
- Er in dê kroêg leuke afspraakies worden gemaakt ?
- onze trainer Harm en siemen willem samen met Ynskie en Joukie

(moeder van Jan) naar de chapino gaan ?
: Èet steeds aggressiever wordtin de kroeg (met name de stamtafel met dames) ?

- Dit allemaal gebeurt om deze wist u daties te lezen ?
- Het reactievelmogen van bepaalde dames snel minder wordt ?

- Het net leek of Mariska door Harm werd omgekocht ?
- Dit wel erg goedkoop was, nameliik maar Í2,50,- ?
- AchteraÍ bleek dat dit voor het gezameliike 'uitie' was ?
- Prestan Palace hier niet voor in aanmerking komt ?
- Dit omdat een bepaald etftat van VVO het hier erg 'mal' heeft gedaan ?

- En bedankt !!



Wist u dat ?

- Douwe het zo gezellig vindt bij de dames dat hij zich laat ombouwen ?
- We dankzij de trainingspakken gewonnen hebben ?
- Dil trainingspakken zijn van Hotêl Aldeboarn ?
- We Limke en Roel hier heel dankbaar voor zijn ?
- Dat Willemke bij Douwe achter op de brommer wil ?
- Om samen boodschappen te doen ?
- Annie de Rooy rond de voetbalvelden is gesignaleerd ?
- Dit Elisabeth is ?
- Het nid mee valt om met Anneke de Visser na te zittcn omdat ze altijd boodschap

pên mo€t doen ?
- Zou ze niet bij Douwe achterop kunnen ?
- Elisabeth een invalrol heeft bij het programma Married with children vanwege

haar mooie kapsel ?
- Monique eerst thuis moet vragen oÍ ze wel naar de kroeg mag?
- Harm in de kroeg als hij bij de dames aan tafel zit aan de jongens van het le

denkt ???
- Wist u dat Aukje Beeksma alleen net zoveel kwaliteiten heeft van alle afwezigen

in de wedstrijd tegen Heerenveense Boys ?
- Wij deze dus dankzij haar gewonnen hebben ?
- Marieke niet weet wie nu Harm, Harmke,Jtíillem of Willemke is ?
- Zij tegen Harm Willem zegt en tegen Willemke Harmke zegl?
- Zij voortdurend onder de taÍel duikt als ze haar vergist ?
- Martine onze constantse speelster is ?
- Zli aan taÍel ook constant haar mond houdt ?
- Sierou 11 oktober langer in de kroeg heeÍt gezeten dan Amarins ?
- Dit bijna nooit voorkomt ?
- Wii dit wel gezellig vinden ?
- Dat in Heerenveen gezellig een herenteam bij ons in de box was gekropen ?
- Wij hier gelukkig geen last van hebben gehad ?
- Dat tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen kleine jongetjes riepen dat er allemaal

scheidsrechters aan het spelen waren?
- Dit wij waren in onze zwarte outfits ?
- De scheidsrechter van Heerenveense Boys betaald krijgt voor het Íluiten van een
wedstrijd ?

- Wij nu kunnen begrijpen waarom hij zo partijdig was ?
- Douwe Hein Akkerman een echte entertainer is ?
- Wij erover denken hem in te huren voor ons aÍsluitingsfeestie ?
- Hii heel mooi voor kan Iezen en dan alles ook uitbeeld ?
- Na lang wachten onze le sponser Roel Tegel bij Hotel Aldeboarn kwam ?
- Hij wel meteen een rondje gaÍ maar de tegel was vergeten ?
- Wij deze wel tegoed houden ?
- Het biertje overigens goed smaakte ?
- Douwe Hein nooit de achterkant gebruikt ?
'Dit op meerdere manieren uitgelegd kan worden ?
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- De nieuwe trainingspakken van het 1e door Pieter Ate en Douwe Hein geshowd
ziin ?

- Wij onze trainingspakken mooier vinden ?
- Sjoukje kramp in haar vingers krijgt van al onze wist u daties ?
- Mariska zoveel mogelijk over anderen bedenkt zodalze er zelf niet in komt ?
- Het bïj Evelien "even lien" was dat ze gescoord had ?
- Wij dankzij Evelien nu trainingspakken hebben ?
- En bedankt!!!
- Roel (T) zich de volgende keer vast nog een keer bedenkt

voordat hij bij ons in de kroeg komt ?
- Hij namelijk gelijk een stuk van het verslagje moet schrijven ?
- Hij hiervoor alleen z'n handen gebruikte en niet z'n hooÍd ?

'1 . Skineskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een café in Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, RoeloÍ en Piet

Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mij duidelijk)
5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico (Binne Oostgrbaan)
7. Jossie Verstapt'm (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel duidelijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder en

Jelle Wierda)
'12. Piet Snikkel & Co.

(Cor Brouwer & Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
1 4. Lillehammer'94 (een weddenschap)
15. T.G.V. (Transport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem, August,

Sietse en Harke)
17. D.V. TroÍee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje Akkerman)
1 9. WK 94 (Weddenschap WK voetbal 1994)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)

26. A+3xH te A. (het andere café)
- 27. Wobma Fourages (duidelijk lijkt mij)

28. Anne Nijdam (de trouwste supporter)
29. Black & White (Marcel en Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buordsje

(Catharina, Anet, Anet, Bea)
31 . lt Boarnster Kwartet

( Ook een weddenschap WK voetbal '94)
32. TegelbedrijÍ Roel HoÍstede Aldeboarn

05663-1 645
33. Marten de MOs (alias Wichard Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel" (Jubbega 5)
35. M. Platfisk (Melle de Haan)
36. Hamburger (Leo Hamburg)
37. Baas Klaas (Klaas Akkermans)
38. Melle House (Henrico Veerman)
39. Gebr.Corona \' (Pieter Poepjes/Douwe Hein Akkerman)
40. it knyn fan Skylge (Harmen Ament)
41. Eilánhopper (Wietze Huisman)
42. De Vlugtheuvel B.V. (Jan en Piet v/d Vlugt)

wlE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bil Binne Oosterbaan tel. 631768.
De kostên bedragen 100,-- voor een heel jaar.
Het geld wordt binnen de vereniging besteed
voor "goede doelen".
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Eerste elftal
01 Heerenveen
02 Zandhuizen
03 Oldemarkt
04 Oldeboorn
05 Akkrum
06 Nieuweschoot
07 Emmeloord
08 DVSV
09 Read Swart
10 de Westhoek
11 Jubbega
12 lrnsum

Tweede elftal
01 Oosterstreek 3
02 THOR 2
03 Heerenveen 7
04 de Blesse 5
05 Oldeboorn 2
06 Wispolia 2
07 Read Swart 3
08 Zandhuizen 2
09 Gorredijk 5
10 Gersloot 1

11 Boyl 2
12 Jubbega 5

Derde elÍtal
01 oNB 4
02 Drachten 4
03 Warga 3
04 lrnsum 3
05 GAVC 5
06 scs 2
07 Tijnle 4
08 THOR 3
09 Frisia 5
.l0 Blue Boys 2
11 Wispolia 3
12 Oldeboorn 3

Vierde elftal
01 LSC 1890 4
02 Mildam 3
03 Geel Wit 4
04 Aengwirden 3
05 Tilnje 3
06 Oldeboorn 4
07 Langezwaag 3
08 Nieuweschoot 6
09 FFS 3
10 cAB 5
11 Gonedilk 6

ViiÍde elftal
20-6 0i Trunwalden 3
18-6 02 6AVC 6
12-7 03 Otdeboorn S
10-6 04 lrnsum 4
15-12 0S Waroa 4
14-17 06 LSi189o 6
9-7 07 oNB 5
10-14 08 Frisia 7
12-19 09 Drachten 5
5-17 10 THOR 4
12-19 j1 Wisoolia 4
10-17 j2Akkrum 5

7-19 48-7
6-15 19-10
7-15 21-15
7-14 36-9
6-12 31-17
7-12 29-25
7-12 29-27
7-7 25-25
7-7 18-42
7-4 13-41
7-3 13-35
7-O 6-35

5-14 17-3
5-12 25-9
7-12 27-13
7-9 22-18
5-7 16-16
5-7 13-14
5-7 8-12
7-7 11-21
5-1 6-20
5-1 5-24

4-10 20-4
5-B 32-'17
4-7 10-10
5-6 27-'19
4-O 5-44

6-18 67-9
6-15 44-16
6-9 18-33
6-6 18-33
6-6 12-29
6-0 6-46

6-18 86-3
6-15 46-14
6-12 34-19
6-6 27-41
6-3 9-47
6-0 1-79

6-13 32-14
6-10 28-17
6-10 28-27
6-10 28-29
6-6 3'l -30
6-3 20-50

7-14
7-14
7-13
6-11
7-10
7-10
6-9
7-9
7-9
7-8
7-6
7-3

7-21
7-19
7-'t6
7-15
7-14
7-12
7-12
7-9
7-2
7-2
7-0
7-0

7-18
7-17
7-16
7-15
6-12
7-10
6-9
7-9
7-B
7-2
7-0
7-O

6-1 I
6-1 6
7-16
6-12
7-10
7-7
6-6
5-5
6-4
6-3
6-0

38-1 0
30-3
34-1 6
20-17
27-9
20-12
16-18
1 9-20
5-1 I
9-25
4-35
9-47

30-9
48-14
44-14
30-1 3
29-9
22-24
20-29
26-15
14-19
8-39
12-46
7-59

41-12
18-2
26-11
35-1 5
24-30
1 7-38
1 8-26
18-10
15-28
21-18
3-36

Dameselftal
01 Aengwirden 1

02 RWF 2
03 Bergum 3
04 Heerenv. B. 2
05 Oldeboorn 1

06 FFS 2
07 GAVC 1

08 Eastermar 1

09 Houtigehage 1

10 Drachtster B. 2

El-Junioren
01 Oldeboorn 81
02 Aengwirden 81
03 Read Swart 91
04 Oudehaske 81
05 Heerenveen 83

G-Junioren
01 Boornbergum C1

02 Aengwirden C1
03 Oldeboorn Cl
04 Wispolia C1
05 Blue Boys C1
06 Gonedijk C2

D-Pupillen
0.1 DWP D1

02 LSC 1890 Ds
03 Oldeboorn Dí
04 Sneek D2
05 Wolvega D4
06 lrnsum D2

D-Pupillen
01 WWS D1
02 Heerenv.B. D6
03 Warga D2
04 Oldeboorn D2
05 Nieuweschoot D2
06 Wispolia D1
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WEDSTRIJ DPROGRAMMA VV.OLDEBOORN

BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN,
DAARNA DE WEDSTRTJDSECRETARTS (AANGEZTEN DEZE LAATSTE
ANDERS EEN "TELEFOONOOR' KRTJGT !!). WAARVAN AKTE.

KNVB-TNFOLTJN (D|VERSE |NFO VtA CASSETTE). 0sí3-618998

ZATERDAG 15 NOVEMBER
29600 DRACHTSTER B.DA2
46505 READ SWART 81
48907 GORREDIJK C2
5'1467 SNEEK D2
52967 WISPOLIA D1

ZONDAG 16 NOVEMBER
31165 OLDEBOORN 1

40040 wtsPoltA 2
4O92O OLDEBOORN 3

OLDEBOORN 4
41051 OLDEBOORN 5

ZATERDAG 22 NOVEMBER
29604 OLDEBOORN DAl
46495 OUDEHASKE 81
48895 oLDEBOORN C1

51455 OLDEBOORN D1

52955 OLDEBOORN D2

ZONDAG 23 NOVEMBER
31171 NIEUWESCHOOT 1

40048 OLDEBOORN 2
40927 THOR 3
40398 OLDEBOORN 4
41060 LSC 1890 6

- OLDEBOORN DA1 14.00
- OLDEBOORN 81 1O.OO

- oLDEBOORN C1 09.30
- OLDEBOORN D1 11.00
- OLDEBOORN D2 09.30

- READ SWART 1

- OLDEBOORN 2
-ONB4
IS VRIJ
- oNB -s

14.00
10.00
12.00

10.00

- HOUTIGEHAGE DA2 14.00
- OLDEBOORN 81 10.30
- wtsPoLtA c1 11.00
- DWP D1 11.00
- HEERENV. B. D6 09.30

- oLDEBOORN 1 14.00
- OOSTERSTREEK 3 11.00
- oLDEBOORN 3 10.00
- GORREDIJK 6 12.00
- oLDEBOORN 5 12.00
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