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Overleg met de heren Beetsma en Snip, gemeente-
werken, gemeente Boarnsterhim, nav de brandbrief.

a, Consequentie van gebruik veld per 1 Íebruari kan
zijn dat de bovenlaag opnieuw gerenoveerd moet wor-
den. Gemeente bekijkt welke kósten dat met zich mee
brengt. Nu geschat op ca. f 25.000,-

b. Gebruik nieuwe veld door jeugd is niet bezwaarlijk.
Als compromis wordt voorgestelc{ om een eerste thuis-
wedstrijd van het eerste elftal op het nieuwe veld te
laten plaatsvinden. De week daarna wordt door de
gemeente (Dhr. Snp) het veld bekeken. Mocht er geen
of nauwelijks schade zijn dan is de optie 1 februarïook
voor de gemeente in beeld. Alleen als er geen sprake
rs van opdooi of vorst.
g. E_r ggat een brieÍ uit van WO naar het college van
B&W. Daarin wordt neergelegd dat vanwege hét niet
kunnen gebruiken van de velden ook geeÀ huur kan
worden gevraagd (omdat 1e helft reeds betaald is:
geen huur 2e helft dit seizoen en 1e helft volgend sei-
fgen). de vereniging reserveert dit geld vooi derving
inkomsten en mogelijke kosten voortvloeiende uit a-.
Tevens wordt de gemeente een verdeelslêutel van
50/50 voorgesteld ioor mogelijke schade.
d. Als het B-veld onverhoopt toch op enig moment
bespeelbaar blijkt spelen we daar.
e. Mocht de gemeente het nieuwe veld per 1/2l1ggg
niet vrijgeven en is het B-veld tevens onbespeelbaar
dan zal VVO opnieuw een standpunt bepalen.



De vereniging overweegt daar ook de prognose van een andere cultuur-
technicus voor te vragen.
L Zodra het mogelijk is zal het B-veld nogmaals geprikt worden.
g. AÍhankelijk van de conclusies welke VVO trekt uit punt e. zal een voor-
stel door de vereniging worden gedaan over de datum van aanpak van het
B-veld.
h. Haiko van Dijk zal uitleg geven aan de leiders van de andere elftallen
over het waarom van de proefwedstrijd van het eerste elftal.
i. Een verslag van de bespreking wordt gestuurd naar :

de heren Beetsma en Snip

College van B&W, het clubblad en overige bestuursleden.

Aan het college van B&W
Postbus 40
9OOO AA GROU

Aldeboarn, 25 november 1998.

Geacht college,

Onder verwijzing naar onze brandbrief van 18-11-1998 en het bijgaande
verslag van het gesprek met de heren Beetsma en Snip doen wij u de vol-
gende verzoeken toekomen.
Ómdat de Voetbal Vereniging Oldedoorn geen gebruik kan maken van de
velden menen wij het te kunnen rechtvaardigen ook geen huur te betalen.
Omdat reeds het tweede halfjaar 1998 is betaald, zou dat gaan om de huur
over het jaar 1999.
Hoewel het huurbedrag veel minder is dan de reeds gemiste wedstrijdin-
komsten en de nog te missen inkomsten zal dit de gevolgen enigszins kun-
nen verminderen. Tevens stellen wij u voor om eventuele schade aan het
nieuwe veld door onontkoombaar gebruik per 1 Íebruari deels voor uw
rekening te nemen.
Voor het vaststellen van de schade en het herstel behouden wij ons het
recht voor dit door een onafhankelijk bedrijf te laten vaststellen.
Voor de volledigheid willen wij u nog wijzen op de oorzaak van de ontsta-
ne situatie. Doordat het gemeentebestuur in eerste instantie uitging van
verplaatsing van de velden, vervolgens van privatisering, daarna weer van
verplaatsing is te laat overgegaan tot renovatie en is adequaat onderhoud
achterwege gebleven.
Wij gaan er van uit dat u in uw besluitvorming de gevolgen voor een
vereniging van 200 leden zonder velden (want dat is de huidige realiteit)
onder ogen wilt zien.

Hoogachtend,

Voetbalvereniging Oldeboorn,
Evert Fokkema,
voorzitter.
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1 1 December Voetbalschutiassen
11 December is er weer schutjassen. We beginnen om 20.00 uur en hopen op veel kaar-
ters. Het schutjassen wordt gespeeld zoals altijd in Hotel Aldeboarn.

9 Januari Uitreiking Douwe Venemabokaal
Dit jaar (lees: op 9 januari 1999) met het Douwe Venema heeft de VVO de prijsuitreiking.
Omdat er altijd veel mensen op deze uitreiking aÍkomen is de kantine hiervoor een beetje
aan de kleine kant. Daarom wordt de prijsuitreiking in het Medium gehouden.
Vanzelfsprekend dienen wij zelf voor het barpersoneel te zorgen. Daarom vragen wij ieder-
een die zich opgeeft voor het Douwe Venemabokaal zich ook op te geven (bij de aktivitei-
tenkommissie) voor een uurtje 'zweten' aan de 'andere kant' van de bar. Alvast bedankt!!

23 Januari'WinterstopÍeestavond'
Zoals elk jaar hebben we tijdens de winterstop weer een gezellige Íeestavond, waar van
de elftallen wordt verwacht dat ze weer een spetterende act gaan neerzetten. Hierkomt het
aan op inspiratie en teamwork!! Wij zijn benieuwd welk elftal nu met de leukste acl zal
komen. Dus 'elftallen' brainstormen maar want voordat je het weet is het al 23 januari 1999.
Succes!l

De Aktiviteitenkommissie

OPGAVE OPGAVE

Zaterdag 9 januari 1999 11e editie DV-zaalvoetbaltoernooi

Voor de 2e maal achtereen de 11e editie van het Douwe Venema Zaalvoetbaltoernooi. De
commissie zag zich genoodzaakt tot deze beslissing doordat de grote animator vorig jaar
niet mee wilde werken aan het 10-jarig jubileum en er toen dus besloten is om er eveneens
de 11e keer van te maken om het toernooi in stand te houden. De locatie van dit traditio-
nele gebeuren is ook dit jaar weer de sporthal in Akkrum.

Dames- oÍ herenteams dienen aan enkele criteria te voldoen nl.
. Leeftijd minimaal 16 jaar;
- Minimaal 5 (ex) dorpsgenoten per team;
* Minimaal 6 en maximaal 9 personen per team.

Belangstellende teams kunnen zich voor vrijdag 11 december 1998 opgeven bij:
- Café Moeke de Bruin, Waechstege 4, teleÍoon 631772;
* Harm Oosterbaan, Swettebuorren 29, teleÍoon 631605;
- Johan Tijsma, Tsjerkebuorren 17, telefoon 631921 .

Graag ontvangen wij de naam van het geformeerde team en de namen van de
spe(e)l(st)ers binnen dit team. ln verband met de steeds groter wordende belangstelling
voor deelname aan het toernooi wijzen wij u erop dat uw aanmelding echt voor 11 decem-
ber a.s. binnen dient te zijn, anders loopt u kans niet meer deel te kunnen nemen. Na 11

december volgt voor de opgegeven teams nadere informatie.
OPGAVE OPGAVE



Nee Jan, ik kan inderdaad beter praten dan schrijven, laten we het daar tenmin-
ste maar op houden. Voor vier weken terug belde Sjoukje, toen kon ik er nog
onderuit komen met een smoesje. Maar nu was het Sjoukje voor de tweede keer
sprintend achter me aan (wat een vastbijtertje), waar blijft je stukje?
Zijn de vier weken nu al om, vroeg ik, dus toch de pen maar even gepakt.
Trouwens Jan zit dit seizoen 's avonds ook in z'n stoel vastgeroest. Die hertst-
achtige avonden op het trainingsveld zijn alweer een poosje bezig, maar ik heb;
hem nog steeds niet gezien. Wat die aal betreft, waar Jan steeds om vraagt, sinds
de aalscholver beschermd wordt, zijn ze d'r bijna niet meer. Misschien gaan ze
straks de Aal nog eens beschermen, dan kan ik nog eens " illegaal" maaltje voor
je vangen. Zo nu heb ik genoeg geouwehoerd. lk geef de pen graag door aan
iemand die in ieder geval nog beter dan ik kan praten, iemand die geheid altijd

Meint
het laatste woord heeft, zwager Haiko van Dijk.

Op het eerste gezicht lijkt het niet bepaald een hoogstaand artikel, maar als je tus-
sen de regels doorleest, is dit een literaire werkje van Meint. Persoonlijk vind ik
dat het moet worden genomineerd voor de NOBEL PRIJS psychologie.
Natuurlijk vereist dit wel enige uitleg, lk zal die ook proberen te geven, al is dit niet
zo gemakkelijk. Neem nu de eerste zin " nee Jan, ik kan inderdaad beter praten
dan schrijven, laten we het daar tenminste maar op houden". Hiermee probeert
hij een kleine dialoog op te zetten met iemand 100 meter verder thuis op de stoel
zit. Dan geeft hij een kleine zwakheid toe, die hij vervolgens onmiddellijk weer in
trekt (constateer hierbij dat er geen vraagteken staat achter " Laten we het daar
maar op houden') ln de volgende alinea komt er een stukje midliÍe om de hoek
kijken, Sjoukje d.ie achter hem aan sprint? Jan die jonger blijkt te zijn, zil thuis op
de stoel, terwijl Meint als een jonge hond over de groene grasmat rent? Dat Jan
dan de euvele moet heeft om iets te vragen, wat zeer moeilijk blijkt te zijn. Hier
wordt hij een beetje moei van, Jan moet toch weten van die Aalscholver. Eigelijk
had Meint willen vertellen dat Aalscholver zwemmende en duikende vogels zijn,
die uitsluitend vis eten. Zij werden eeuwenlang gebruikt door vissers in lndia,
Japan en China: aan een lange lijn en met een band om hun hals werden ze los-
gelaten om te gaan vissen en vervolgens weer binnengehaald. Door de halsband
konden de vogels de vis niet door slikken. Een enkele aalscholver kan zo meer
dan honderd vissen per uur vangen. Aaischolvers langs de kust van peru zijn ook
belangrijk, want hun uitwerpselen vormen de rijkste mest ter wereld: guano. Deze
mest is bijzonder rijk aan stikstof, kalium en fosfor en is een belangrijk exportpro-
duct geworden. Dit had Meint allemaal willen vertellen, maar zijn bescheidenheid
laat dit niet toe. Hij roert ook even het woordje "illegaal" aan. Daar wil ik nu niet
op in gaan, of misschien wil hij in de volgende balpen daar iets meer over vertel-
len. want hij heeft het duidelijk in hem, om niet alleen een goede prater te zijn.
Maar ook een groot schrijver, dus Meint bij deze mag jij het laatste woord hebben.
PS, Meint je kunt het. Sterkte HAIKO



JEUGDLEIDER (BESTAAT UIT DE CURSUSSEN VERENIGINGS.
SCHEIDSRECHTER EN JEUGDVOETBALBEGELEIDER).
De opleiding wordt georganiseerd onder auspiciën van de KNVB-
Academie te Zeist.

Doel van de cursus
De cursusten voor te bereiden op de taak om jeugdvoetballers te begelei-
den voor, tijdens en na de wedstrijd en bovendien dat ze na aÍronding ook
in staat zijn een voetbalwedstrijd te leiden bij de eigen vereniging.

lnhoud van de cursus
ln het gedeelte "Verenigingsscheidsrechter" leren de deelnemers hoe een
voetbalwedstrijd te leiden en inzicht te hebben in het toepassen van de
spelstraÍfen en sportbevorderend te handelen. Bij het deel
"Jeugdvoetbalbegeleider" komen de volgende onderwerpen aan de orde:
omgang met de jeugdspelers; leeftijdsfasen van de jeud; jongens- en
meisjesvoetbal, blessurepreventie, spelregels en organiseren van neven-
activiteiten.

Organisatie
Beide delen van de cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van elk 3 uur en 1

bijeenkomst van 1 uur. Bij voldoende aanmeldingen kan worden gestart
met een cursu$ in Vollenhove en/oÍ een cursus in Steenwijk en omgeving.

Belangstelling?
Vraag meer informatie en het inschrijfformulier aan bij uw secretaris of
District Noord van de KNVB, te|.0513-618970



HALLO ALLEMAAL

Hier dan eindelijk nieuws uit het land Down under. Tenruijljullie nu lekker in
de blubber aan het trainen zijn is het hier gewoon hartje zomer. 30 graden.
lk ben hier alweer bijna 3 maanden, de tijd vliegt echt voorbij, maar ik heb
het nog steeds ontzettend naar m'n zin.lk heb al zoveel mensen ontmoet.
ook ontzettend veel Nederlanders. Tja dat kun je je echt niet voorstellen.
zil je aan de andere kant van de wereld, kom je nog overal "dutchies"
tegen. Maar goed, jullie zullen wel benieuwd zijn naar wat ik hier allemaal
uitvreet. lk zal proberen om het zo kort mogelijk op te schrijven. Voor de
duidelijkheid heb ik de oostkust van Australië even getekend met de plaat-
sen waar Ík allemaal ben geweest. Het begon al goed. Mijn bagage was
zoekgeraakt in Bangkok. Gelukkig kreeg ik het de 2e dag in sydney terug.
lk heb er nog 50 Amerikaanse dollar aan overgehouden. ln sydney ben ik
maar 3 dagen gebleven. Het was er namelijk ontzettend koud. lk ben toen
met nog een paar anderen uit de groep naar Tamworth gegaan waar we
een Jackeroo Jillerco cursus gedaan hebben. Echt ontzettend leuk, ik
kwam er zowaar als een echte cowgirl vandaan. paardrijden, veedrijven,
schapenscheren etc. Hierna ben ik met dezelÍde lui in 1 keer doorgereisd
naar childers, daar was het ook gel-ijk een stuk warmer. Een weekle lek-
ker in het zweet gewerkt. Zukinis (courgettes) en tomaten geplukt. Geen
pretje, je stond de hele dag gebukt in de hete zon. Na deze week ben ik
met 1 jongen, Jan-willem, naar Hervey Bay gegaan. Hiervandaan hebben
we een 3 daagse uwd safari naar Fraser lsland gedaan. Dit was echt fan-
tastisch. Fraser is 1 groot zandeiland met rainÍorest en schitterende meren
in het midden. Lekker crossen op het strand. Jammer genoeg heb ik geen
rijbewijs. Hierna zijn we door gereisd naar Bundaberg waar we een duik-
cursus hebben gedaan. Het was erg leuk, alleen konden we de laatste 2
duiken in zee niet doorgaaan omdat het weer te slecht was. Voor ik naar
Nieuw zeeland ga wil ik hem dus nog in cairns afmaken. Toen zijn we ver-

'der gegaan naar Airlie Beach. lk wilde hier graag op een zeirboot werken,
maar dat werd toch allemaal iets te mooi. ook de kroegen en restaurants
brachten weinig geluk. Jan-willem had gehoord dat er in cairns wel goed
werk te vinden was, dus zijn we ons geluk daar maar weer gaan beproe-
ven. Alle barretjes en restaurants af geweest en de kranten nagepluisd,
maar dan is het afwachten. Mijn geld begon nu echt op te raken, dus na
ongeveer 9 dagen heb ik de hoop opgegeven en ben alleen naar lnnisfail
gegaan. Tja dan de bananen maar in. Nu 6 weken later zit ik er nog steeds.



lk heb eindelijk werk gevonden waar ik veel uren kan maken. lk moet dek-
sels op de bananendozen doen (13 kg) en ze op pallets stapelen. Zwaar
en saai, maar gelukkig hebben we een radio en ik sta tenminste niet de
hele dag in de hete zon. Nog 3 weekjes volhouden en ik heb genoeg
gespaard voor Nieuw Zeeland. Daarna ga ik kerst en oud en nieuw in
Melbourne vieren met Annet (vriendin van mij uit Akkrum en een maand
later dan mij in Australië gekomen). En wat ik dan ga doen dat zie ik nog
wel, waarschijnlijk zal ik wel weer moeten werken. lk weet in elk geval wel
dat ik niet teveelvooruit moet plannen, want mijn plannen veranderen met
de dag. Nou dat was wel zo'n beetje alles wat ik tot nu toe gedaan heb
hier. Hopelijk is het niet te lang geworden voor het voetbalkrantje. Tja als
de dames nog steeds zoveel wist je datjes weten te verzinnen past het
natuurlijk nooit. Eerlijk gezegd mis ik het voetballen toch wel een beetje,
dus waarschijnlijk ben ik volgend jaar wel weer van de partij. Genoeg
geluld, anders krijgt de redaktie nog problemen. ledereen heel veel suc-
ces met het voetballen en jullie horen wel weer eens wat van mij.

Groetjes Karin

t
I
t
À

ru5[J Tar"',nÍIl'l.-{



STEENWIJK MPl . OLDEBOORN MPlí
I
I

I Het was zaterdag 17 oktober. We moesten om 9.00 uur bij de kantine zijn
om 10 over 9 kwamen Tammy en Margriet nog eens. Toen waren we er
allemaal en gingen we op weg naar Steenwijk. Toen we in Steenwijk
waren wisten we niet waar we heen moesten. Eerst gingen we naar de
Steenwijker boys, maar we moesten naar V.V. Steenwijk. Toen we er
waren moesten we ons snel omkleden want het was 10 uur. De wedstrijd
begon Steenwijk had de aftrap. Wij hadden de bal al weer afgepakt in het
begin hadden we steeds de bal maar we kwamen maar niet op voor-
sprong. Na ongeveer 5 minuten werd de eerste goal gemaakt voor de
pauze werd het 0-8 toen was het pauze en we kregen een bekertje ranja.
De tweede helft begon weer. Wij hadden de aÍtrap en we scoorden al
gauw weer een doelpunt. Wij maakten er nog een en daarna maakten zij
ook nog 2 doelpunten toen stond het 2-10. Wij maakten er nog een paar
bij toen was de wedstrijd afgelopen de eindstand was 2-14.
De doelpuntenmakers waren Chantal 6, Margje 6, Marrit 1

en 1 eigen doelpunt.
Karin Rodenburg.

I

reparatie,

restauratie

onderhoudswerk

aan grafstenen

en andere

natuurstenen objecten
Wout Kuik
v. Sminiawei 3
8495 MT Aldeboarn Tel. 0566-652204
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Door Bonne Stienstra

Veel trainers hebben een hond. zaterdag- of zondagmiddags wacht hij in
grote onzekerheid de terugkomst van het baasje af. Straalt hij als hij uit zijn
auto dan weet de hond: hij heeft gewonnen, dit wordt vandaag worst en
kaas. staat het gezicht van de baas op onweer dan weet de hond: verlo-
ren, dit wordt vanavond weer een hele lange wandeling.

Ach, was verliezen in de sport maar onmogelijk. lk kan niet tegen verlie-
zen. De beste remedie is onmiddelijk naar het Noorderleech te rijden en
een paar uren voor je uit te staren. over het wad waar toch niks te zien is.
Gewoon even alleen met je gedachten. Helaas, je hebt je sociale ver-
plichtingen, dus je lacht wat, je babbelt wat, je drinkt wat. En je hoort je zelÍ
zeggen: Volgende week beter.

Gatver. Helemaal niks volgende week beter. De volgende dag zou je al
meteen je revanche willen, desnoods diezelÍde avond nog. Je doet alsoÍ,
maar je ondergaat het helemaal niet gelaten. "zonder verliezers geen win-
naars" hoor jeêen bijdehand type z{gen. sodemieter op. Natuurlijk moe-
ten er verliezers zijn, maar niet ik. "lt's all in the game" zegt een andere
wijsneus. Krijg nou wat, verliezen past niet in mijn game.

Jaloers ben ik op mensen, die gemeend en oprecht hun verlies sportieÍ
opvatten. Ze hebben het grootste gelijk van de wereld om niet te blijven
kniezen over een verloren wedstrijdje. Dat soort mensen laten hun ver-
stand het werk doen. Het is maar sport en er zijn ergere dingen in het
leven. Zo is het. Het stelt allemaal niks voor vergeleken bij het leed in de
wereld. Gek ben je, dat je je druk maakt over een verloren wedstrijdje.
sport is toch bedoeld als ontspanning? Nou dan, ontspan je dan. of je nou

-, verliest of wint.

Dank u voor deze goede raad, maar wat moet ik er mee. Natuurlijk is sport
ontspanning, maar niet als je verliest. sport is een tijdverdrijf. zeker, maar
als je verliest is het tijdverspilling. sport is een hobby. lnderdaad, maar
straÍwerk als je niet wint. sport is gezelligheid. Klopt, maar ik ben op m'n
gezelligst als ik win.
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Zondagmorgen wakker worden met het vage gevoel dat er iets mis is.
Huis afgebrand? Vrouw weggelopen? Auto gestolen? Helaas, het is veel
erger: gisteren verloren. Je draait je om, maar je bent plotseling klaar-
wakker. Kleresport.

Zondagmiddag komt het besef dat het inderdaad maar sport is.
Zondagavond vind je ook, dat je er zonder verliezers geen winnaars zijn.
Maandagmorgen ontdek je dat je van een verloren wedstrijd meer leert
dan van een gewonnen. Dinsdagavond train je het laatste pessimisme uit
je geest. Donderdagavond op de training besef je dat sport het mooiste is
wat er is. En zaterdagmorgen denk je: vandaag winnen we. Vast en zeker.

Zeilschoal Pean biedt een breed scala aan attraktieve kursussen:

Zeilen in Optimisien,
Lasers en \lalken,
surfeh en combiweken
Ver de I irii g deeftÍj d s "

graepeilÍ 8-l2,lZ-Í4,
I54V en Í8-23 jaar
Kcnmerken:
Voor elke leeítijdsgroep
. êen eigefi prqgr&ffma
. leuke kampakiiviteiten
I gedegen opgeieide
instruktiestaf . perfekie
ligging . prima verzorging , comfortabele akkomrnodaties

oc

8494 ll8 Akkíum.Nes
rel. {0566} 63 r3 92
fax 6l 16 07



BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BEL-
LEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS (AANGEZIEN DEZE
LAATSTE ANDERS EEN 'TELEFOONOOR' KRTJGT !!). WAARVAN
AKTE.

KNVB-|NFOL|JN (D|VERSE |NFO VtA CASSETTE). 0513-618998

ZATERDAG 28 NOVEMBER
29279
44687
46776
50865
61 329

4091 6
41575

30581
40790
40658
40925
41 585

ZONDAG 29 NOVEMBER
30580 GEEL WIT 1

40787 GERSLOOT 1

40654 OLDEBOORN 3

OLDEBOORN DA1
THOR 81
SDS C1

OLDEBOORN D1
AKKRUM MP1

GORREDIJK 7
OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
THOR 3
OLDEBOORN 4
ROOD GEEL 6

- wzs DA2 14.00
- OLDEBOORN 81 14.00
- oLDEBOORN C1 10.45
- oNT D1 10.45
- OLDEBOORN MP1 11.15

- oLDEBOORN 1 13.30
- oLDEBOORN 2 10.00
- wtsPolrA 2 12.00
- oLDEBOORN 4 10.00
- TRNSUM 5 10.00

- OLDEBOORN DA1 14.30

- WARGA 1 14.00
- MTLDAM 3 10.00
- oLDEBOORN 3 10.00
- LANGEZWAAG 4 12.00
- oLDEBOORN 5 09.00

ZATERDAG 5 DECEMBER
29285 RENADO DA1

ZONDAG 6 DECEMBER
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Voor advertentiês' in het clubblad,
of een reklamebord rond, ons

voetbalveld kunt u zich wênden,,
tot

Dineke Troost :

tel. 631771

Onderfpuds & ffiuo,
Birstum 4
8494 MZ
Telefooi
Fax

13



Eerste elÍtal
01 de Walden
02 MKV'29
03 Geel Wit
04 lrnsum
05 St.Annaparochie
06 LSC 1890
07 Stiens
08 Akkrum
09 Warga
10 Dokkum
11 Trynwalden
12 Oldeboorn

Tweede elftal
01 Udiros 3
02 Heerenveen 7
03 de Sweach 3
04 Jubbega 5
05 Oldeboorn 2
06 Gorredijk 5
07 Mildam 3
08 Read Swart 3
09 Wispolia 2
10 Nieuweschoot 5
11 Gèrsloot 1

12 Blue Boys 2

Derde elftal
01 Aengwirden 3
02 Tijnje 3
03 Read Swart 4
04 Oldeboorn 3
05 Mildam 4
06 THOR 3
07 Heerenveen 8
08 Gorredijk 6
09 Udiros 4
10 Nieuweschoot 6

11 Jubbega 6
12 Wispolia 3

Vierde elftal
01 Udiros 5
02 Jubbega 7
03 Gorredijk 7
04 THOR 4
05 Wispolia 4
06 Tijnje 4
07 Read Swart 5
08 Langezwaag 4
09 Akkrum 5
10 Heerenveen 9
11 Gersloot 2
12 Oldeboorn 4

-VijÍde elÍtal
01 Dronrijp V1

02 Rood Geel 6
03 Nicator 9
04 Harlingen 5
05 Stiens V1

06 Friesland V1

07 Oldeboorn 5
08 Flamingo V1

09 Bergum 5
10 Oosterlittens V1

7-2
9-28-18

7-17
9-12
9-12
7-11
6-10
8-10
8-9
8-9
7-8
7-4
6-2

8-21
7-18
8-15
8-13
4-12
8-10
9-10
7-9
9-9
7-8
4-1
7-O

6-16
7-16
6-15
7-13
8-11

6-10
8-10
6-9
9-6
5-3
3-0
5-0

7-21
6-15
8-15
7-10
7-10
6-8
5-6
7-6
5-4
6-4
6-16-16 11 lrnsum 5

5-15
8-15
6-13
8-12
5-10
5-9
8-7
6-4
5-3

14



Dames
01 Heerenveen 1

02 Bolswardia 1

03 Read Swaft 1

04 Aengwirden 1

05 FFS 2
06 wzs 2
07 TOP'63 1

08 Oldeboorn 1

09 Heerenv.B 2
10 Balk2
11 Renado 1

12 Akkrum 1

B-Junioren
01 Gorredijk 81
OZ Thor 81
03 Heerenveen 82
04 Oldeboorn Bl
05 Read Swart 81
06 Heerenveense B. 83

C-Junioren
01 Mulier C1
02 SDS C1
03 WZS C1
04 RES C1

05 Oldeboorn Cl

D-Pupillen
01 oNT D1 8-19
02 Langezwaag D1 6-16
03 Oldeboorn Dl 5-12
04 Thor D1 5-4
05 Boornbergum D1 7-4
06 Gorredijk D2 7-O

F-Pupillen
01 Heerenveense B. F1 5-15
02 Wolvega F1 6-12
03 Heerenveen F1 6-12
04 Oldeboorn Fl 7-G
05 Dio Oosterwolde F1 6-0

Meisjes
01 Read Swart 1

02 Akkrum 1

03 MSC 1

04 Oldeboorn 1

05 Steenwijk 1

06 Vitesse'63 2

7-17
8-13
5-12
5-10
6-3
7-O

8-21
7-19
6-12
5-9
5-9
7-9
6-7
5-6
6-5
6-4
7-4
6-1

8-18
5-12
7-12
5-9
6-3
5-0

6-12
3-9
4-9
5-3
4-0


