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tsALFEN
Door een kleine communicatiestoornis is de balpen deze keer door Watze
Watzema geschreven en niet door Jeltje de Roos zoals in het vorige krantje stond.

De redactie.

ln deze balpen hoe ik na zeven jaar voetbal een basis plaats verkreeg. Met 7 jaar
ben ik begonnen met trainen onder leiding van Rinse Mulder die daarvoor zijn

bakkerij op woensdag een paar uur sloot. We waren met + 14 jongetjes plus één
plasticbal. Eén voor één moesten we de bal stoppen. Na dit een paar keer gedaan
te hebben moesten we hem terug koppen, en daarna werd het uur volgemaakt
met een partijtje.
Een paar jaar later werd de training overgenomen door Jelke Betlehem, die soms
op hardhandige wijze een eind aan de training maakte omdat we met z'n allen
zongen van "Glaasje op, laat je rijden".
Mijn herinneringen aan voetbalwedstrijden waren bepaald niet leuk. lk zat n.l. elke
zaterdag met Henk Dijkstra en Henkie Brouwer op de reserve bank, behalve als
één van onze ouders reden bij uitwedstrijden, dan mochten we de laatste 5 à 10

minuten invallen van onze leider die toen bestond uit de persoon van Harm
Wagenaar.
De beide Henken hielden het daarna al gauw voor gezien en bedankten als lid.
lk weet nog dat we thuis tegen Bolswardia moesten spelen voor de Frieslandcup.
We wonnen melT-2.
Omdat er iemand verhindert was mocht ik de hele wedstrijd meespelen en scoor-
de vier maal. ledereen zei dat ik een geweldige partij had gespeeld maar toch zat
ik het verdere seizoen weer op de bank.
Zoiets is heel frusterend op die leeftijd en weet je voor jezelf wel dat er een stuk
"vriendjes politiek" in zal. Ook werd er in die tijd met aÍgelastingen van de training
of wedstrijd nooit aÍgebeld. Ze lieten je altijd voor Jan LUL in weer en wind naar
Oldeboorn Íietsen. Bij "Douwe Íán Jelke" zijn cafetaria hing een kastje met de
opstelling van jou team, waar dan een kruis doorheen stond. Daarna brak het B
junioren tijdperk voor mij aan waarin ook het bankzitten niet vreemd voor mij was,
totdat we in een uitwedstrijd tegen de Griffioen uit Oosterwolde we in de rust met
4-0 achter stonden omdat we een heel klein keepertje (Broer Veldstra) in de goal
hadden. Toen werd ik na later zou blijken een gouden keepers wissel te zijn, want
we wonnen met 5-4 door alle doelpunten van Honkie op de lange uittrappen van
mij. Sindsdien had ik als keeper altijd een vaste basis plaats, hoewel ik in hart en
nieren liever was blijven voetballen. Gelukkig is het vandaag de dag veel beter
geregeld bij onze jeugd, en komen dan ook zulke tegenvallers bijna niet meer
voor. Als laatste wil ik de Balpen overdragen aan Kees Kalsbeek.

Watze Watzema
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Wij hebben van Tijnje met 18 - 0 verloren en verder geen commentaar!

DENNIS VAN MARRUM.

Dit "verslag" werd bij mij ingeleverd door een van de spelers. Op 28 Íebruari had
ik voor de heren van het C team een oefenwedstrijd geregeld. Naar mijn mening
een goed initiatief, om voor het begin van de competitie, weer een beetje in het
ritme te komen. Om kwart over tien als we vertrekken is een ieder nog vol goede
moed. Op weg naar de Tijnje nog wel de shirts bij iemand ophalen, want die waren
weer eens vergeten mee te nemen. Nadat iedereen zich heeÍt omgekleed, gaan
we richting veld. MlS. Hier meent iemand bij de muur te moeten omhoog springen
met vieze voetbalschoenen. Het resultaat: schitterende modderstrepen op de
muur. Zonde, temeer omdat Tijnje het hele sportcomplex heeft verbouwd en opge-
knapt. Op de vraag of dit thuis ook de gewoonte was, werd ik heel dom aange-
keken, want zoiets doe je thuis niet. Door deze streken kunnen we nu dus ook
begrijpen, waarom onze eigen boxen er soms als zwijnenstallen uit zien. De eer-
ste helft is nog maar net begonnen of er valt een dikke bui. Tot overmaat van ramp
speelt Tijnje ook nog veel beter dan ons, en we staan dan ook snel achter. ln mijn
tijd was je blij dat je zaterdags voetballen mocht, en je deed je best. Nu is het net
oÍ moeten we voetballen, en als het dan wat tegenzit, dan is de lol er snel vanaÍ.
ln de rust val ik bijna van verbazing van de bank. Op twee heren na is iedereen
koud, nat en moe, en wil liever niet meer voetballen de tweede helft. Meestal
bespreken we in de rust de tactiek, maar deze keer moet ik tegen de heren aan-
praten om ze weer op het veld te krijgen. Voor de twee echte voetballers was dit
ook niet aangenaam. De tweede helft hebben we toch nog gespeeld, helaas twee
spelers raakten geblesseerd en konden niet meer meedoen. Al met al een vreem-
de wedstrijd. Soms denk je wel eens waarom doe ik dit nog. De bedoeling is dat
ik er ook plezier aan beleeÍ, maar als het zo moet kan ik mijn tijd ook wel beter
besteden. Als het verslag wordt ingeleverd, waar "ontzettend" veel tijd aan is
besteed, zakt de moed je helemaal in de schoenen. lk hoop dat als de competitie
begint iedereen er wel iets enthousiaster en sportiever tegenover staat, anders
wordt het nog een lang voetbalseizoen.

Op deze manier is er toch nog een verslag gekomen. lk had het graag anders
gezien, en hoop toch op een prettiger voortzetting van dit seizoen.

Honkie de Jong.
Leider C 1.



Donderdag 26 februari werd er op het Sportpark "De Peppel" van V.V. Drachten
een keepersdag georganiseerd door een promotieteam van Frans Hoek. De hui-
dige keeperstrainer van FC Barcelona en vroeger van Ajax. Op een bestuursver-
gadering voor de Jeugd Trainers kreeg ik van Jan Nijdam een poster en inschrijf
Íormulieren voor deze dag. Met deze papieren ben ik naar de 4 oudste jeugd
keepers gegaan en die wouden alle 4 wel mee. Dus alle papieren op gestuurd en
26 Íebr naar Drachten.
Het weer was droog maar een snijdende koude wind blies eigenlijk zo'n beetje de
hele dag over het veld. We zijn donderdag morgen om 8.15 vanaf het voetbalveld
vertrokken want we moesten er om 8.45 zijn. 4 ballen mee en een tas met kleren.
De jongens moesten hun groep en kleedkamer opzoeken en ik moest me melden
bij de trainers van Hoek na een bespreking van + 45 min. gingen we naar het veld
waar de keepers/keepsters al geruime tijd waren. Ze werden in 3 grote groepen
verdeeld op leeftijd en die groepen werden weer in 25 groepjes verdeeld van 8, 9
of 10 personen. De aller jongsten mochten op het hooÍdveld wat er ongelooflijk
slecht bijlag. De jeugd van 10 tot 12 op het kunstgras en de ouderen op het trai-
ningsveld. Er werd eerst per veld een warming up gedaan van + 20 min. Daarna
deed de hooÍdtrainer op een centraal veldje de oefening die gedaan moest wor-
den voor en moesten de jongens die ik nou ooit wel eens bij naam mag noemen
het nadoen van onze voetbalvereniging waren Harm Watzema, Marten Huisman,
Jeen de Leeuw en Hendrik de Jong mee.

De oeÍeningen moesten * 10 min. geoefend worden dan kregen we weer een
nieuwe opdracht. Er was ook een oeÍening bij met de zogenaamde Hoek Tsjoek
dit is een soorf trampoline waar je de bal tegen gooit en hem dan in alle richtingen
terug kan sturen, dit is een prachtige maar duur ding maar wel heel mooi trainings
spul wat iedereen dus ook een geweldige oefening vond.

Yan 12 tot 1 uur eten, s'middags van 1 tot 3 1 : 1 wedstrijdjes, heel leerzaam en
vermoeiend. Van 3 tot half 4 was er een keepersdemonstratie met Patrick
Lodewijks van de FC Groningen. Die even een perfect staaltje keepen liet zien. De
jongens zijn onder tussen gaan douchen want die waren tot op het bot koud.
Later was er nog een prijsuitreiking, voor de winaars van de 1 : 1 partijtjes in de
kantine en was tevens gelegenheid om Patrick Lodewijks vragen te stellen. Als
slot kregen de keepers allemaal een sponsor pakketje mee. Al met al vond ik zelf
dat het een leerzame dag was, misschien dat het voor de jongsten soms allemaal
wat te lang duurde omdat het zo koud was. Nou dit was het dan.

Siemen Willem de Vries
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Oldeboorn Dl - Oldeboorn Cl

We moesten om 10.15 in de box zijn en om 11.00 begon de wedstrijd. We dach-
ten dat het erg moeilijk zou worden, maar dat viel reuze mee. ln de eerste helft
werd de stand 0-1 door Jelmer Beimin maar we hadden het wel hoger verwacht.
ln de rust zij Piet dat het heel goed ging, wat wij zelÍ ook vonden.
ln de tweede helÍt ging het eerlijk gezegd nog beter want Hendrik Brandinga
scoorde 1-1. En na die goal ging het nog steeds goed en Sander Postma scoor-
de 2-1.
Maar Cl kwam goed terug want uit een corner scoord Jelmer Beimin 2-2.
Even later begonnen wij Dl ook weer aan te zetten, we kregen een corner en die
draaide er in een keer in 3-2 door Sander Postma. Daarna kreeg C1 de smaak
weer te pakken en bracht de eindstand op 3-4.

Sander Postma.

Dl tegen D2

Zaterdag 21.2.98. moesten wij om 11 .00 uur spelen. Wij speelden met 9 man en
D2 met 12 man. D2 heeÍt de aÍtrap. Na een paar minuten scoorden wij 1-0.
D2 maakt het 1-1 gelijk. lk vond dat we beter moesten spelen. Na een paar
minuten scoorde ik zelÍ. 2-1 was het voor-ons. Daarna was het al snel pauze.
We kregen allemaal een glas limonade dat ging er wel in.
We gingen weer vrolijk naar het veld. ln de 2e helÍt kwam Erik in actie en scoor-
de er ook één, dat was 2-2 gelijk.
Maar Hendrik kwam ook in actie dat maakte de stand 3-2 voor ons. Sander
speeld naar Egbelt toe en Egbert scoordt. Dat maakte de stand 4-2. Een paar
minuten later kreeg Tom de bal maar scoorde net niel, jammer zei ik tegen hem.
Sander maakte nog één goal. Dat maakte de stand 5-2 voor ons. Dat was ook
de eindstand. Wij gingen juigend van het veld.

Gerrit SchetÍer

AKT0B TEIU@DV@ETtsAL V.\7. @LDtrts@@RDil

Zo nu en dan proberen we wat extra geld bij elkaar te krijgen. We organiseren
daarmee jeugdactiviteiten, maar ook de trainingsÍaciliteiten moeten goed in orde
blijven. Daarom zullen al onze jeugdleden binnenkort "De Puzzelkrant" verko-
pen. "De Puzzelkrantn is een leuke gezinskrant die vol staat met, u raadt het al,
puzzels. Deze kranten zijn ons aangeboden door een sponsorbureau en worden
verkocht voor F4,à5 per stuk. Maar... van elk verkocht exemplaar vloeit er F3,00
in onze clubkas. Volgende week zullen onze jeugdleden proberen zoveel moge-
lijk puzzelkrantjes te verkopen. Wij hopen dat we ook op uw steun kunnen reke-
nen.

Jan Nijdam



WEDSTR0TDVEIRSLAGEN

DE BLESSE 3 - OLDEBOORN 2 ZONDAG 8.2-98
Op genoemde dag was het aan Oldeboorns 2e elÍtal om te bewifzen dat de win-
terstop goed was doorstaan. Om 8.45 uur togen we richting de Blesse om aldaar
het 3e elÍtalte bestrijden. Dit leek vooralsnog geen eenvoudige opgave te worden,
aangezien bedoelde ploeg de periode voor de winterstop prima had afgesloten,
namelijk als koploper. ln de Blesse bleek dat de warming-up met vijf minuten
moest worden uitgesteld om Rintje Ritsma's vijf kilometer in Olympisch zilver
omgezet te zien worden. De wedstrijd die volgde bevestigde ons vermoeden met
betrekking tot de capaciteiten van de Blesses 3e team. Technisch en tactisch ver-
zorgd voetbal met veel beweging in de ploeg, zorgden ervoor dat wij er een hele
kluiÍ aan hadden. Wij lieten echter zien dat, wanneer de inzet optimaal is, wij met
recht één van de kampioenskandidaten genoemd mogen worden. Helaas zijn we
niet altijd even constant. De score werd door Jacob Stulp in ons voordeel geo-
pend, 0-1. Daarna wist de Blesse langszijte komen, 1-1 en ons vervolgens voor-
bij te streven, 2-1. Voor rust wist Pieter Poepjes de stand echter weer gelijk te trek-
ken,2-2. Hierdoor konden we met een gerust hart aan de thee beginnen. Na de
rust liet zich een ongewoon beeld van Oldeboorns 2e zien, we gingen namelijk
gelijk vol aan de bak. Hierdoor wisten we al snel te scoren, August Faber tekende
voor 2-3. Het bleeÍ echter oppassen geblazen net als in de eerste helft en pas na
* 30 minuten voetballen wist Jelger Hoekstra het verlossende 4e doelpunt voor
ons te scoren, 2-4. verder dient vermeld te worden dat de Blesse twee kleine - en
wij wel vijf grote kansen lieten liggen, zodat eerder genoemde stand, die tevens
de uitslag werd, geheel terecht en niet geÍlatteerd was. Het zou mooi zijn deze
ingeslagen weg te vervolgen.

Dries Kuperus

Tliinje 4 Oldeboorn3
Na een seizoen van nederlagen,:
Oldeboorn 3- lrnsum3
Drachten 4- Oldeboorn3
Oldeboorn 3 - Grouw 3
heeít Oldeboorn 3 vandaag 22-2-98 zijn eerste punten behaalt. Na het eerste
kwartier met een groot overwicht en verscheidene kansen was het Tjitze Nijdam
die na een fabelachtige pass van sible tekende voor de 0-1. Hierna werd dezelf-
de lijn voortgezet wat resulteerde in een briljante voozet van Leo Hamburg
waarna Udo kon inkoppen,0-2.
Na deze eerste voorsprong van dit seizoen werden we wat te optimistisch waar-
door Tijnje ons onder druk zette. Na een periode onder druk gestaan te hebben
gebeurde het onvermijdelijke. Henkie mug maakte een ongelooÍlijke vuile over-
treding in het straÍschop gebied waarvoor zeeÍ, zeer terecht (ook volgens RoeloÍ)
een straÍschop werd gegeven. Na deze (gerechtigheid geschied) gemiste penal-
ty kwamen wij weer terug in de wedstrijd maar toch scoorde Tijnje toch 5 min.
voor de rust 1-2. Rust. 

6

1-13
18-1
11-0



Na zeer veel taktisch overleg in de rust waren we tot de conclusie gekomen dat
J.v/d Vlugt er voor Leo in moest, Hans Nieuwenhuis voor Johannes en Hans v/d
Krieke er voor Erikje in kwam.
Na deze drastische veranderingen moesten we even wennen maar toch kregen
we weer de beste kansen. Na een kei, keihard schitterend schot van iemand van
ons team stuiterde de bal keihard op de schouder van de keeper van Tijnje waar-
na Udo simpel (zeer simpel) 3-1 kon scoren. Hierna controleerden wijde wedstrijd
maar werden we weer wat te gemakkelijk. Vooral toen Hans Nieuwenhuis met één
beweging 14 spelers (inclusieÍ onze eigen spelers) op het verkeerde been zette.
Hierdoor dacht iedereen dat ie kon voetballen dus werd er achterin veel ruimte
weggegeven waardoor Tijnje 3-2 kon maken. Maar gelukkig voordat wij in paniek
raakten Íloot onze zeer goede scheidsrechler aÍ voor het einde v/d wedstrijd. De
eerste punten van het derde.

@EFEDStrR@@RAMMA V.V" @LDEts@@RD{l

WOENSDAG 22 APRIL
Leeuwarden/Sneek onder 13 - Heerenveen/Steenwijk onder 13
aanvang 19.00 uur.

VRIJDAG 8 MEI ANNE NIJDAM TOERfiOOI
Toernooi met Dames, 2e, Be, 4e en 5e elÍtal

DONDEHDAG 21 MEI
Toernooi voor B en C-Junioren te Akkrum
Toernooi voor D pupillen te Akkrum

VRIJDAG 22MEI
Toernooi voor F-pupillen te Akkrum

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
Oldeboorn 1 - D.W.P. 1 aanvang 14.00 uur.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Oldeboorn 1 - Oldeboorn 2 aanvang 14.00 uur.

ZATERDAG 22 AUGUSTUS
Oldeboorn 2 - S.V.A.P.'74 2 (den Helder) aanvang 14.00 uur.
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EERSTE ELFTAL
01 Heerenveen 1

O2Zandhuizen 1

03 Emmeloord 1

04 Oldeboorn I
05 Akkrum 1

06 Flead Swart 1

07 Oldemarkt 1

08 DVSV 1

09 Jubbega 1

10 Nieuweschoot 1

Í1 lrnsum 1

12 de Westhoek 1

TWEEDE ELFTAL
01 de Blesse 5
O2Thor 2
03 Oldeboorn 2
04 Oosterstreek 2
05 Heerenveen 7
06 Zandhuizen 2
07 Read Swart 3
08 Wispolia 2
09 Gersloot 1

10 Gorredijk 5
11 Jubbega 5
12 Boyl2

DERDE ELFTAL
01 oNB 4
02 Warga 3
03 Drachten 4
04 GAVC 5
05 Thor 3
06lrnsum 3
07 Frisia 5
08 Tijnje 4
09 scs 2
í0 Wispolia 3
11 Blue Boys 2
12 Oldeboorn 3

14-32 37-13
14-29 35-í6
15-27 30-19
14-25 27-16
14-24 34-18
14-23 26-28
15-18 23-28
14-15 21-32
15-15 29-40
15-13 23-41
'14-10 19-29
14-8 11-35

14-33 50-32
14-32 49-13
14-31 52-19
'14-29 55-25
14-28 59-32
14-21 38-42
14-19 30-40
15-17 33-34
14-12 24-38
15-7 18-45
14-6 23-68
14-5 15-58

14-33 59-24
15-31 76-36
15-31 78-41
14-30 76-31
14-22 58-34
14-22 57-39
14-22 43-40
15-21 50-72
14-14 39-53
15-9 31-74
14-7 23-69
14-3 17-94

VIERDE ELFTAL
01 LSC 4
02 Mildam 3
03 Aengwirden 3
04 GeelWit 4
05 ïjnje 3
06 Nieuweschoot 6
07 Oldeboorn 4
0B Langezwaag 3
09 cAB 5
10 FFS 3
11 Gorredijk 6

VIJFDE ELFTAL
01 lrnsum 4
02 Trynwalden 3
03 Oldeboorn 5
04 Warga 4
05 GAVC 6
06 LSC 6

- 07 Drachten 5
08 Frisia 7
09 Thor 4
10 ONB 5
11 Wispolia 4
12 Akkrum 5

DAMES ELFTAL
01 RWF 2
02 Aengwirden 1

03 Bergum 3
04 FFS 2

. 0s GAVC 1

06 Oldeboorn 1

07 Heerenv. B. 2
08 Eastermar 1

09 Drachtster 8.2
10 Houtigehage 2

13-39 84-24
13-31 44-13
13-27 65-27
13-25 44-30
13-22 51-50
13-14 37-24
12-13 3í-54
12-',t2 31-51
13-9 31-49
12-7 23-47
13-3 7-79

14-35 59-24
14-32 76-21
14-31 57-35
15-31 71-42
14-27 38-29
14-20 47-48
15-15 39-82
14-14 40-52
14-13 37-68
14-12 51-6s
14-12 39-63
14-4 19-63

12-33 66-14
10-26 31-10
13-24 57-25
'12-22 29-22
13-18 26-38
11-13 25-33
12-13 28-30
12-7 13-47
11-5 10-39
10-4 B-35
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Strenger optreden arbiters leidt tot minder molestaties

ln de eerste helft van het seizoen 1997-1998 is een stagnatie van het aantal
molestaties van scheidsrechters amateurvoetbal opgetreden. Daarnaast is
opvallend de toename van rode kaarten. De KNVB verklaart dit uit het preventie-
ve optreden van de scheidsrechters. Om een halt toe te roepen aan het jaarlijks
stijgende aantal molestaties zijn de scheidsrechters voor aanvang van dit sei-
zoen geïnstrueerd daadkrachtiger en consequenter op te treden tegen overtre-
dingen. De instructies hebben hun uitwerking niet gemist, want in het amateur-
voetbal is er momenteel sprake van een ware kaartengolÍ.
Ook is in het verleden gebleken dat veel agressie zijn oorsprong op de bank
heeft. Aan menig incident ligt onverantwoord gedrag van trainers, verzorgers, elÍ-
talleiders en andere niet-spelers ten grondslag. Derhalve is het met ingang van
het seizoen 97198 voor de scheidsrechter mogelijk aan alle personen op de trai-
nersbank bij overtredingen, gele en rode kaarten te tonen.

Om consequenter te kunnen straffen, heeft de KNVB het begrip molestatie
opnieuw gedefinieerd. Onder molestatie wordt nu verstaan: "Elke vorm van
gewelddadig handelen jegens, of intimidatie van een scheidsrechter, assistent-
scheidsrechter, speler, official en/oÍ toeschouwer voor, tijdens of na de wed-
strijd."

Bij de strafoplegging wordt vanaÍ dit jaar verschil gemaakt tussen daden die door
eenlingen of samen met één of anderen zijn gepleegd. De KNVB maakt nu
onderscheid in vier categorieën; belediging in woord of gebaar, bedreiging,
Íysiek gewelddadig handelen en mishandeling. ln de categorie mishandeling
lopen de schorsingen op vanaÍ één jaar tot royement.

Welke straf bij welke overtreding?
Vergrijp lndividueel Meer personen

1) Beledigend woord of
gebaar' zowel tegen
persoon als tegen gezag
Eenvoudige
Grove (bv. spuwen)

2) 'Beledigen'
(Dreigen met niet nader
omschreven handelen)
Eenvoudige
(bv. 'lk zie je nog wel')
Ernstige
(bv. 'lk sla je in elkaar')

4-6 wedstrijden 6-8 wedstrijden
6-10 wedstrijden 8-12 wedstrijden

6-8 wedstrijden 8-10 wedstrijden

8-10 wedstrijden 4-6 maanden

9



3) 'Fysiek geweldadig handelen'

Handtastelijkheden 6-10 wedstrijden
(Trekken aan kleding of wegduwen)
Gooien/trappen met voorwerpen

8-12 wedstrijden

4-7 maanden

1-2 jaar

2-3 jaar

3-4 jaar

altijd royement

3-5 maanden

4-7 maanden

5-10 maanden

2-3 jaar

3-4 jaar

4-5 jaar

altijd royement

Slaan/schoppen richting
offcial

4) Mishandeling

Lichte vorm
(Geen letsel, wel pijn)

Middelvorm
(Letsel, bv. blauw oog)

Ernstige vorm
(Genezing 10 dagen of meer)

Zware vorm
(Blijvend letsel)

eLR ts8 \7trRANT\^nO@RDËUUK \b@R WADS@EDRA@ -

Heerenveen - Voetbalverenigingen worden voortaan verantwoordelijk gesteld
voor wangedraj van hun leden. Zich misdragende voetballers krijgen vanaf 1T
januari van dit jaar standaard een schorsing, de verenigingen waarvan zij lid zijn
kunnen sancties opgelegd krijgen. "U zorgt maar dat u zulke leden niet in uw ver-
eniging hebt", is de opvatting van Henk van Voorst, voorzitter van de tuchtcom-
missie KNVB district Noord.

Hij sprak de waarschuwende woorden gistermiddag bij de presentatie van een
gedragsconvenant, waaraan onder andere KNVB, de centrale organisatie van
voetbalscheidsrechters COVS, de trainêrsclub WON en de landelijke bond van
amateurvoetbalclubs LBA zich hebben gebonden. Een van de kernpunten uit de
afspraak is de aanscherping van het molestatiebeleid.

Vorig seizoen werd in district Noord zes keer een scheidsrechter gemolesteerd.
Tot nu toe zijn er dit seizoen al dertien keer klappen uitgedeeld aan voelbal-
scheidsrechters. "Binnen de kortste keren moeten molestaties totaal van het voet-
balveld verdwijnen", kondigde Jan van Driel aan. Hij is voorzitter van de gemeng-
de werkgroep, die het convenant heeft opgesteld.
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Voetballers misdragen zich meer en meer op het veld. ln district Noord, waar
wekelijks 2500 wedstrijden worden gespeeld, delen scheidsrechters iedere week
1200 gele kaarten uit, 120 roden en worden vijf wedstrijden gestaakt. Elke week
wordt gemiddeld één scheidsrechter gemolesteerd. Met het convenant in de hand
hopen de samenstellers zo snel mogelijk de misdragingen op het veld uit te ban-
nen.

Verenigingen gaan daarin een cruciale rol spelen. "Zij zijn de aangewezen partij
om agressieÍ gedrag van de eigen leden en supporters te voorkom, dan wel te
bestrijden", zo meldt het convenant. Alle clubs in Noord krijgen vanddag het con-
venant in de brievenbus. Het is de bedoeling dat binnen de voetbalverenigingen
over de aÍspraken wordt gesproken, dat trainers, leiders en leden het convenant
lezen en het ook ondertekenen.
Geen gemakkelijke opgave, zo beseft de werkgroep, die het convenant heeft
opgesteld. "We hopen alleen dat ook de clubs zich bewust worden van de ernst
van de situatie", aldus Van Driel.
Luuk Aalders, werkgroeplid en voorzitter van Groninger Boys, stelt onomwonden
dat het zo niet langer kan doorgaan. "Het convenant moet de sociale controle tus-
sen de clubs verbeteren. Als een vereniging er niet naar handelt dan spreek ik
haar er op aan", aldus Aalders.

ln de lagere regionen van het amateurvoetbal vinden de meeste misdragingen
plaats. Met name daar zullen voetballeri zich bewust moeten worden van de
gevolgen van hun wangedrag. "Er is een tekort aan bondsscheidsrechters. Het is
onmogelijk om alle wedstrijden door clubscheidsrechters te laten Íluiten. Als deze
trend zich zo voortzet dan is het zo langzamerhand gebeurd met het voetbal", was
het sombere perspectieÍ van Jan Kemkers, voorzitter van de COVS Noord.

De Íluittisten hebben 14-15 maart tot bezinningsweekeinde uitgeroepen. Alle
scheidsrechters gaan dan met een brief naar de verenigingen, waarin er op wordt
aangedrongen om het convenant toch vooral te ondertekenen.

Op 19 maart wordt het convenant tijdens een forumbijeenkomst in De Lawei in
Drachten ter ondertekening aangeboden aan de ruim 600 noordelijke verenigin-
gen. Zij zijn ook de eersten, die met de gemaakte afspraken moeten werken. "Er
moet een omslag komen. Het kan niet langer wachten. Het geweld moet van de
voetbalvelden verdwijen"' aldus Jan van Driel, die veel efÍect verwacht van het
convenant.
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donderdag 5-2-1998.

1. Mededelingen uit algemeen bestuur.

- Met ingang van heden is Haiko van Dijk mede in functie getreden als bestuurs-
lid sporttechnische zaken. Tot het eind van het seizoen zullen Haiko en Piet deze
taak gezamenlijk op zich nemen. De vrijgevallen bestuursfunctie voor onderhoud
zal worden ingevuld door Johan Fokkema.

- Het "hot item" schorsing spelers "lagere" elftallen is van de baan. Het bestuur zal
niet meer overgaan tot het schorsen van spelers, tenzij hier nadrukkelijk aanlei-
ding voor is (vergaand wangedrag o.i.d.). De verantwoording voor het wel of niet
schorsen van spelers ligt nu dus bij de leiders. Er wordt van de leiders wel ver-
wacht dat men konsekwent is en blijÍt.

- Naaraanleiding van een evaluatiegesprek in december 1997 tussen de hooÍd-
trainer, voorzitter en beide bestuursleden sporttechnische zaken is o.a. aan de
orde gekomen dat we over 2 jaar waarschijnlijk een grote groep junioren zien over-
gaan naar de senioren.
Om het voor deze junioren zo aantrekkèlijk mogelijk te maken om in de senioren
te gaan spelen is het wel belangrijk om eens te kijken naar de indeling van de spe-
lers van het 3e en 4e elftal. Sible de Roos en Henk v.d. Meulen zijn inmiddels al
begonnen met het geven van trainingen voor het 3e elftal op woensdag. Dit ini-
tiatief juichen wij als bestuur van harte toe. Het ligt in de bedoeling om hier vol-
gend seizoen zeker mee door te gaan. Sible heeÍt ook aangegeven dat hij even-
tueel wel leider van het 3e wil worden. Wij ovenivegen om te komen tot een herin-
deling van het 3e en 4e elftal met ingang van het nieuwe seizoen (er zouden
momenteel zelfs al spelers zijn die wel van team willen wisselen). Het 3e elftal
wordt dan ook meer een prestatief/recreatief elftal waar regelmatig zal worden
getraind.
Haiko en Piet zullen de 2e helft van het seizoen regelmatig wedstrijden van het 3e
en 4e elftal bezoeken om uiteindelijk in overleg met de betreffende spelers/leiders
te komen tot een herindeling. Dit willen we voor het eind van het seizoen graag
realiseren. Er zal dan een gesprek plaatsvinden met de betrefÍende elÍtallen. De
achterliggende gedachte is om te trachten met name het 3e elftal naar een iets
hoger nivo te tillen, zodat daar makkelijker A-junioren kunnen worden ingepast (A-
junioren spelen irok niet graag in een team dat elke week verliest > gevolg opzeg-
gen lidmaatschap).

Er zullen waarschijnlijk ook wat oudere spelers doorschuiven naar het 5e elftal
(vanaf 35 jaar).
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- Het is de bedoeling dat we aan het eind van het seizoen een enquete gaan
houden onder alle leden van de v.v. Oldeboorn. Deze enquete moet nog
worden uitgewerkt.

- Er is een kleedkamerindeling gemaakt voor zowel de trainingen als de
wedstrijden (liggen in de vakjes van de teams). Bij de wedstrijden dient het
team ook de kleedkamer van de tegenpartij na afloop schoon te maken.

2. Mededelingen uit het jeugdkaderoverleg.

- De tussentijdse gesprekken met de A-junioren die dit seizoen naar de
senioren zijn overgegaan zijn inmiddels geweest (B. de Vries).

- Spelers die nog geen 15 jaar zijn, mogen niet meespelen met de
senioren. Gelieve hier rekening mee te houden.

- Het is nog niet 100"/" zeker oÍ er volgend seizoen zal worden gestart met een
A-juniorenteam. Waarschijnlijk 13 spelers. Er spelen momenteel ook al
enkele spelers mee met de senioren. Dit zal aan het eind van het seizoen
worden geëvalueerd.

Vr.l Twee tegenstanders trappen tegelijk tegen de bal, waarna deze terecht komt
bij een strafbaar buitenspel staande speler van de aanvallende partij. Deze benut
zijn kans en schiet de bal in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

A Doelpunt toekennen.
B StraÍbaar buitenspel.
C Scheidsrechtersbal.
D Hoekschop.

Vr.2 Een speler bevindt zich in zijn eigen straÍschopgebied, maar raakt juist bui-
ten dit gebied de bal opzettelijk aan met zijn hand. De scheidsrechter moet nu:

A Een indirekte vrije schop toekennen aan de tegenpartij buiten het
strafschopgebied.

B Een direkte vrije schop geven op de plaats waar de bal werd geraakt,
eventueel gevolgd door een persoonlijke straÍ, al naar gelang de ernst van
de overtreding.

C Een direkte vrije schop geven op de lijn van het straÍschop gebied.
D Een strafschop toekennen, omdat de overtreder zich in zijn eigen

strafschopgebied bevond.
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Vr.3 Uit welke van de hieronder genoemde spelhervattingen mag rechtstreeks
gedoelpunt worden?

AAftrap van de eerste en tweede speelhelÍt.
B Aftrap na geldig doelpunt.
C Hoekschop.
D Doelschop.

Vr.4 Een invaller, die een andere speler vervangt, mag het speelveld betreden:

A Wanneer hij dit zelÍ wil.
B Nadat de scheidsrechter hem hiervoor een teken heeÍt gege ven.
C Wanneer het spel dood is en de scheidsrechter hem hiertoe toestemming
heeft gegeven.
D Als de trainer hem het veld instuurt.

Vr.S De wedstrijd is gespeeld. Hoeveel spelers kunnen er maximaal aan deze
seniorenwedstrijd hebben deelgenomen?

422
828
c26
D24

De antwoorden kun je inleveren bijje eigen leider of Harm Oosterbaan
Swettebourren 29 oÍ bij Tjeerd Keekstra L.BottemastraalT.
ln de kantine invullen en bij de bar inleveren kan ook.

Naam:

Leeftijd:
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Aan: De voetbalvereniging met F- en E-pupillenteams

Betreft: Coach-dag voor F- en E-pupillenkader

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij nodigt de KNVB u en uw F- en E-pupillenkader uit voor een (bij)scho-
lingsdag, ook wel Coachdag genoemd, die in district Noord van de KNVB bij de
betaald voetbalorganisaties Gambuur en Emmen worden gehouden op respec-
tievelijk 8 en 29 april 1998. De kosten voor deze dag zijn slechts f 25,- per per-
soon. lnbegrepen is, naast de inhoud van de dag, een lunch alsmede een reader
met informatie betreffende genoemde leeftijdscategorieën. Per Coach-dag kunnen
maximaal 150 personen deelnemen.

Het zal duidelijk zijn dat het
kader van uw F- en E-pupil-
len zeer belangrijke mensen
of misschien zelfs wel de
belangrijkste mensen in de
voetbalcarriere van de F- en
E-pupillen zijn. Een goed
begin, ook binnen het voetbal-
len, is namelijk het halve werk.
Vandaar dat de KNVB voor al
het F- en E-pupillenkader een
coach-dag organiseert, waarin
de principes van het trainen
en coachen van "Effies" en
"Eetjes" de aandacht krijgt. ln
theorie, maar vooral op het
veld in de praktijk zal duidelijk
worden aan welke voorwaar-
den een activiteit moet vol-
doen om voor de kinderen van
die leeftijd zinvol te zijn.
Gekozen is voor het opdoen
van concrete kennis en erua-
ring, waarmee het vrijwillig F-
en E-pupillenkader direct aan
de slag kan.

Bied uw kader de gelegen-
heid deel te nemen!!!!!!!!
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* Data coach-dagen:

- 8 april 1998 : CAMBUUR LEEUWARDEN BVO
- 29 april 1998 : EMMEN BVO

* Programma:
- 13.30 - 14.00 uur Ontvangst
- 14.00 - 14.05 uur Opening door de heer W.Slob,

voorzitter comm. Opleidingen
- 14.05 - 14.30 uur lnleiding door de heer Han Berger

(Cambuur) / Jan de Jonge (Emmen).
- 14.30 - 15.15 uur Lezing door de heer Bert van Lingen
- 15.15 - 15.30 uur Voorbereiden praktijkgedeelte
- 15.30 - 16.00 uur Pauze + verplaatsen naar veld
- 16.00 - 17.30 uur Demonstratie-trainingen m.m.v. F- en

E-pupillen
- 17.30 - 18.30 uur Lunch
- 18.30 - 19.15 uur Demonstratie-wedstrijden m.m.v. F- en E-pupillen
- 19.15 - 19.45 uur Nabespreking coach-dag
- 19.45 - 20.00 uur AÍsluiting

* lnschrijving:
lnschrijven is mogelijk via bijgevoegd inschrijfformulier. Per formulier kan
één persoon ingeschreven worden! Bif deelname van meerdere personen
dient dit formulier dus gecopieerd te worden.

* Maximum aantal deelnemers/-sters:
Het maximum aantal deelnemers/-sters is vastgesteld op 150. VOL lS
vol!!!!!
* Betaling:

De deelnemersbijdrage (Í1. 25,- per persoon) dient
uiterliik 18 maart 1998 bijgeschreven te zijn op bankrekeningnummer

67.00.00.264. Dit onder vermelding van naam deelnemer/-ster en coach-dag
Cambuur oÍ coach-dag Emmen.

* Bevestiging:
ledere deelnemer/-ster ontvangt van ons een bevestiging van deelname

indien ziinlhaar inschrijfformulier en de deelnemersbijdrage door ons ont-
vangen is. Om te bepalen ot hlilzii bij de eerste 150 inschrijvers is geldt de
volgorde van binnenkomst van de deelnemersbijdrage.

Names de "Effies" en "Eetjes" hopen we dat ook uw club kader vertegenwoor-
digd zal zijn op de coach-dag voor de F- en E-pupillenkader.

Meer informatie hierover bij Piet Tysma.
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Aan: Bestuur V.V.Aldeboarn

Betreft: Leiding bij jeugdwedstrijden

Geacht bestuur,

GEKWALTFTCEERDE LEtDTNG (VERENTcTNGSSCHETDSRECHTER EN
JEUGDVOETBALBEGELETDEH/-STER) BtJ JEUGDWEDSTRTJDEN. DAT rS
PRIMA!

Een uitspraak, massaal door u gedaan tijdens de regiovergaderingen van het
aÍgelopen najaar. Dit naar aanleiding van de daarin besproken notitie "jeugdlei-
der". Een uitspraak ook die wij, in het belang van onze jeugdige voetballers/-sters,
met vreugde hebben aangehoord. U maakte nog welde opmerking het niet eens
te zijn met de genoemde verplichting. Gezien de huidige situatie binnen de ver-
enigingen hebben wij daar begrip voor.

Kort samengevat: de aftrap is door ons gedaan, u heeÍt de voorzet gegeven.

Aan u nu de taak die voozet ook in te koppen. ln de wedstrijd een onmogelijke
opgave, maar in dit geval kan het.

Uw jeugdleden verdienen het om, binnen de mogelijkheden van de club, een zo
perfect mogelijk product voorgeschoteld te krijgen. Een product dat aansluit bij
hun belevingswereld. Zeker voor kinderen is de belangrijkste activiteit de weke-
lijkse wedstrijd. Het hoogtepunt van de week!Alles wat vooraÍgaand aan, en tij-
dens en na de wedstrijd gebeurt, moet zo goed mogelijk verlopen. De kwaliteit van
die activiteit is voor het grootste deel in handen van de leiding en bestaat uit een
scheidsrechter en een jeugdvoetbalbegeleider/-ster.

Kwalitatief betere leiding leidt tot meer plezier, meer voetbal en beter voet-
bal!

ïoelichting:
- meer plezier belekent behoud van leden, een beter leerklimaat, een posi-
tieve uitstraling van de club en toeloop van nieuwe leden;
- meer voetbal ontstaat omdat kinderen, als ze steeds maar weer plezier
aan voetballen beleven, in situaties waarin gekozen moet worden vaker voor voet-
ballen zullen kiezen. Meer voetbal ontstaat ook als (ouders van) niet-leden van
vriendjesivriendinnetjes te horen krijgen dat voetballen zo plezierig is;
- beter voetbal ontstaat omdat kinderen meer en beter leren als er een ple-
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zierig voetballeerklimaat is. Meer voetbal leidt ook tot beter voetbal omdat spe-
lers/-sters beter op niveau ingedeeld kunnen worden waardoor iedere activiteit
voor de betrokken kinderen een hoger rendement heeÍt.

Kortom, de voorzet van u zelÍ is van goede kwalileit en kan zelÍs van hoge kwali-
teil worden als er een doelpunt uit gescoord wordt.
Daartoe hebben wij de volgende inÍormatie bijgevoegd:- inÍormatie betrefÍende de cursus

jeu gdvoetbalbegeleider/-ste r;
- informatie cursussen kunnen zowel aÍzonderlijk arsook opeenvorgend

gegeven worden.

U BENÏ AAN DE BAL!

JEUGDVOETBALBEGELEIDER

Je zult maar als ouder met je kind meegaan naar de voetbalclub en de week erna
worden gevraagd als begeleider van het team van zoon- oÍ dochterlieÍ. Dit is vaak
de praktijk. ook dit is echter te leren en de KNVB helpt daarbij door de opleiding
Jeugdvoetbalbegeleider (JVBL).
De JVBL-er verzorgt de begeleiding van een jeugdteam vóór, tijdens en na de
wedstrijd. Vóór er wordt aÍgetrapt heeÍt hij/zij heel wat werk achter de rug. Tijdens
de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

. omgang met de jeugdspelers

. leeÍtijdsÍasen van de jeugd

. jongens- en meisjesvoetbal

. blessurepreventie

. spelregels

. organiseren van nevenactiviteiten

Organisatie

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 2 112 uur en wordt op avonden
gegeven. Als er veel kandidaten van één vereniging zijn, kan de cursus bij die ver-
eniging worden georganiseerd. De deelnemers die alle bijeenkomsten bijwonen,
ontvangen een certiÍicaat. Als er voldoende (minimaal 16) kandidaten zijn, start de
cursus.

Kosten

De cursusprijs bedraagt Í60,- (incl.boeken)



VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER

"Goed gezien scheids"

Bii de verenigingen ziin er elke week vele wedstrijden waarbij de club zelÍ voor
scheidsrechters dient te zorgen. De lagere senioren en junioren worden geÍloten
door de clubscheidsrechters. Het is zowel voor hem en haar als voor de spelers
uitermate plezierig als deze scheidsrechter weet hoe hij oÍ zij dat moet doen. ln
de opleiding voor Vereningingsscheidsrechters leren de deelnemers:

- een voetbalwedstrijd te leiden
- inzicht te hebben in het toepassen van de spelregels en spelstratfen
- spofibevorderend te handelen

Daarmee worden de cursisten in praktijk en theorie opgeleid tot scheidsrechter bij
de vereniging en wellicht met de ambitie om in de toekomst ook wedstrijden als
KNVB-scheidsrechter te leiden

Organisatie

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur en wordt op avonden gegeven.
Daarbijwordt in de praktijk geoeÍend met het leiden van wedstrijden. De cursisten
die alle bijeenkomsten bijwonen en voor de eindtoets zijn geslaagd, ontvangen
het certiÍicaat Vereningingsscheidsrechter. Dit geeÍt de bevoegdheid wedstrijden
te leiden bij de eigen vereniging in de lagere reserve- en juniorenklassen, waar-
voor door de KNVB geen scheidsrechter is aangewezen.

De cursus wordl georganiseerd door de KNVB-districten onder auspiciën van de
KNVB-academie.

Aantaldeelnemers per cursus: 14 - 20
Minium leeftijd: 16 jaar

Kosten

De cursusprijs bedraagt Í35,- (incl.boeken).
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KNVB VOETBALKAMPEN DISTRICT NOORD 199S
Gasselte, Havelte en Sondel

Voetbalkamp Gasselte

Op het prachtige sportcomplex van GKC te Gasselte zal dit jaar een voetbalkamp
voor kinderen fiongens en meisjes) in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar plaats-
vinden. Deze week zal van begin tot eind in het teken van voetballen staan.
Daarnaast is er uiteraard de nodige tijd ingeruimd voor recreatieve activiteiten die
zijdelings iets met voetballen te maken hebben. Hoofdmoot blijft echter het voet-
ballen en dan met name het steeds beter leren voetballen. ln allerlei voetbalsitu-
aties (trainingen, wedstrijden, toernooien, voetvolley, enz.) zal aandacht worden
besteed aan het verhogen van de voetbalkwaliteit.

Wij hopen dan ook dat de deelnemers in grote getale en met een tas vol voetbal-
bagage zullen deelnemen en met een nog vollere, mischien wel uitpuilende, tas
aan voetbalbagage weer huiswaafts zullen keren.

Dit alles onder het motto:"beter leren voetballen met veel plezier!"

Plaats : Sportcomplex "Hoogte der Heide"
Hoogte der Heide 75
Gasselte

Deelname : 8t/ml2jarigen
Data : 13 - 17 juli 1998
Kosten : Í175,- per persoon bij inschrijving

Voetbalkamp Sondel

"voetballen, voetballen en nog eens voetballen", was de kop van een paginagroot
artikel in de Leeuwarder Courant. Het voetbalkamp in Sondel heeft een naam
opgebouwd waar je "u" tegen kunt zeggen. ln 1g98 hoopt Nederland wereldkam-
pioen te worden. Dat hopen we allemaal, maar oÍ't lukt.....
Dat blijft natuurlijk een vraag. we hejbben er alle vertrouwen in, dat de oranje-
hemden hun uiterste best zullen doen. waar we wel zeker van zijn, is dat recre-
atiecentrum Sondel voor de 13e keer het centrum zal zijn van vele 'voetbalgekke'
jongens en meisjes. Met veel enthousiasme en inzet weet men er ieder jaar weer
een succes van te maken. Bijzonder is dat de deelnemers slapen in bunkers onder
toeziend oog van de trainer-coaches. Er zal vooral veel worden gevoetbald, maar
ook andere aantrekkelijke activiteiten zullen worden gedaan. Geef je snel op, want
"wie't eerst komt, wie't eerst maalt..."
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Plaats

Deelname :

Data :

Deelname : week 1

week 2
week 3

Data : week 1

week 2
week 3

Recreatiecentrum "Sondel"
Beuckenwijkstraat 26
Sondel - Gaasterland
week 1 : 12llm 16 jarigen
week2:8Vm12jarigen
week 1 : 13 - 17 juli 1998
week 2 : 2O - 24 juli 1998

Kosten : Í210,- per persoon bij inschrijving

Voetbalkamp Havelte

Ongeveer 3000 voetballers/-sters hebben inmiddels de aÍgelopen jaren met zeer
veel plezier deelgenomen aan een voetbalweek in Havelte. Een gevarieerd pro-
gramma (veel, heel veel voetballen maar ook de nodige recreatieve onderdelen)
alsmede de enthousiaste leiding stonden steeds garant voor het grote plezier van
de deelnemers/-sters. Voetbal op maat is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Vandaar ook dat voetballers/-sters van allerlei niveau's (goed en minder goed)
samen tot de meest fantastische voetbalprestaties komen gedurende deze voet-
balweken. Het gezamelijk overnachten in tenten geeft daarbij zo'n aparte en daar-
door extra dimensie aan het geheel dat je dat als liefhebber van voetballen toch
minimaal één keer meegemaakt moet hebben.

Wil je daar ook bij zijn dan moet je je zo siel mogelijk aanmelden.

Plaats : Sportpark "Meerkamp"
Nieuwe Ruiterweg
Havelte

6 Vm 10 jarigen
11 t/m 12 jarigen
13 Vm 16 jarigen
27 - 31 juli
3 - 7 augustus
10 - 14 augustus

Kosten : Í175,- per persoon bij inschrijving.

De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Nadat je het inschrijfformu-
lier hebt ingestuurd, word je deÍinitieÍ ingeschreven als het geld is bijgeschreven
op bankrekening 67.00.00.264 o.v.v. naam deelnemer, kamp en week. U krijgt dus
geen acceptgirokaart toegestuurd. Direct na ontvangst van de deelnemersbijdra-
ge ontvangt u van ons een bevestiging van deelname. Dit uiteraard alleen als de
bijdrage binnen was voor het moment waarop het betreffende kamp vol is geraakt.
De uiterste opgavedatum is 1 mei 1998. Het programmaboekje wordt zo'n twee
weken voor aanvang van de voetbalweek toegezonden.
Meer informatie bij Piet Tysma.
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN,
DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS (AANGEZIEN DEZE LAATSTE
ANDERS EEN "TELEFOONOOR" KRTJGT !!). WAARVAN AKTE.

KNVB-TNFOLTJN (DTVERSE rNFO VrA CASSETTE). 0s13-618998

ZATERDAG 14 MAART
29634 OLDEBOORN DA1 - HEERENV. B. DA2
69793 LSC 1890 82 - OLDEBOORN 81
72793 OLDEBOORN C1 - DRACHTSTER B. C3

OLDEBOORN D1 IS VRIJ
77090 HEERENV. B. D6 - OLDEBOORN D2
83505 OLDEBOORN F1 - DE SWEACH F2
87340 CSL MP2 - OLDEBOORN MP1

14.00
14.00
11 .00

11 .05
11 .00
12.00

14.00
't1 .00
12.00
11 .00
10.00

14.45
12.15
11 .00
09.30
10.30
10.00
09.30

't4.00

10.00
12.00
10.00
10.00

ZONDAG 15 MAART
31202 AKKRUM 1

40085 OLDEBOORN 2
40963 OLDEBOORN 3
40436 GEEL WIT 4
41094 OLDEBOORN 5

ZATERDAG 21 MAART
29641 EASTERMAR DA1
79798 OLDEBOORN 81
72797 oLDEBOORN C1

74422 OLDEBOORN D1

77095 OLDEBOORN D2
83509 AKKRUM F1

87345 OLDEBOORN MP1

ZONDAG 22 MAART
31211 OLDEBOORN 1

40089 GERSLOOT 1

40966 OLDEBOORN 3
40443 NIEUWESCHOOT 6
41098 IRNSUM 4

- OLDEBOORN 1

- JUBBEGA 5
- FRISIA 5
OLDEBOORN 4
- THOR 4

- OLDEBOORN DA1
. WZS 81
- IRNSUM C1
- WARGA D1
- ONS D3
- OLDEBOORN F1

- HARDEGARIJP MP1

- EMMELOORD 1

- OLDEBOORN 2
. WARGA 3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5
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ZATERDAG 28 MAART
OLDEBOORN DAMES ZIJN VRIJ

69795 OLDEBOORN 81 - SCHARNEGOUTUM 82 12j5
87773 BLUE BOYS C1 - OLDEBOORN C1 10.30
74421 LEEUWARDEN D2 - OLDEBOORN D1 O9.OO
77092 OLDEBOORN D2 - AENGWIRDEN D1 10.30

OLDEBOORN F1 IS VRIJ
87342 OLDEBOORN MP1 - DTD MP1 09.30

ZONDAG 29 MAART
31227 READ SWART-I - OLDEBOORN 1 14.00
40108 oLDEBOORN2 -WtSpOLtA2 10.00
40988 0NB4 -OLDEBOORN3 10.00
87946 oLDEBOORN4 -FFS3 12.00
41116 oNB5 -OLDEBOORN5 10.00

SGH@@S$MAAKR@@SRTER

GEWIJZIGDE VERSIE 19 125 april Jan Meester
Henk Vink

8 114 maarl Jelle J. de Vries Jente Akkerman
Theo Huisman
Jelmer v/d Berg - 26 aprl2 mei Gerke van Kalsbeek

Pedro Viera Dias
15 V21 maart Jan v/d Vlugt Jan Bethlehem

Marinus Dam
. Jelle Swart 3 /9 mei Sipke Vink

Jeroen Witteveen
22128 maaft Ate Bergsma Maurice Koerts

Johannes Nijdam
Robbert v.d Torre 10 /16 mei Klaas Akkermans

Meinie KleeÍstra
29 mrt/4 april Erik v/d Krieke Jan de Jong

Hans Nieuwenhuis
Piet v/d Vlugt . 17 123 mei Uilke Nijholt

Hendrik Nieuwland
5 /11 april Wibe Jager Durk Valk

Jefta Fokkema
Willem van Kalsbeek 2413O mei Dick Westerhoven

Binne Oosterbaan
12 /18 april Leo Hamburger Sietse Bergsma

Udo Dijkstra
Wilco Vink 31 mei/6 juni Thomas Voolstra

Bauke Haspels
Harke Hartmans
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