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Geachte leden,

Steeds vaker blijkt dat na het gebruik van boxen, kantine
en vergaderkamer er niet wordt opgeruimd. Elke ruimte
wordt twee maal per week schoon gemaakt. Dat gebeurt
op doordeweekse dagen. De kans is groot dat na jullie
gebruik anderen geconÍronteerd worden met de rotzooi. ln
het ergste geval zijn dat gasten. We gaan er van uit dat
iedereen met enige clubtrots dat niet wil laten gebeuren!
Bovendien verplicht elk lid van VVO zich om na gebruik
van welke ruimte dan ook deze netjes achter te laten.

Het bestuur.
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THEMA.AVOND

Ook dit jaar heefi het jeugdbestuur een thema-avond georganiseerd met een gast-
spreker. Op zo'n avond richt de gastspreker zich dan met name op het jeugd-
voetbal. ln vorige jaren mochten we o.a. Luuk Balkenstein (Hoofdopleiding Sc
Heerenveen) al eens zijn visie hierop horen vertellen. AÍgelopen jaar was onze
dorpsgenoot Leo Steegman (bij hoge uitzondering) bereid om als gastspreker te
fungeren. Dit jaar werd contact gelegd met de KNVB en vandaar dat we Ab van
der Velde mochten verwelkomen. Ab van der Velde is jeugdcoórdinator voetbal-
technische zaken bijde KNVB district Noord. Voor een groep van 15 aanwezigen
heeft hij ons op prettige wijze verteld over Jeugdopleiding in het amateur voetbal.
De onderwerpen die aan de orde kwamen waren trainingsopbouw, wedstrijdbe-
geleiding, overgang naar senioren en nevenactiviteiten. Conclusie van deze boei-
ende avond is dat jeugdvoetbal veel meer inhoud dan op zaterdag tegen een bal
schoppen. De KNVB is hier heel actieÍ mee bezig door het verzorgen van diverse
jeugdtrainers opleidingen en het nadenken over andere vormen van voetbal (7
tegen 7), (4 tegen 4). wij hopen dat onder de aanwezigen toch weer enkelen zijn
die zich willen opgeven voor een of andere trainerscursus.

AANMELDINGEN VOETBALSCHOOL HEERENVEEN

Voetbalschool Heerenveen roept voetballertjes op die het volgende seizoen
(1999-2000) D-pupil geboren tussen 1-1-1987 en 31-12-1988 en E-pupil geboren
tussen 1-1-1989 en 31-12-1990 zijn om zich aan te melden voor 1 van de 2 test-
dagen van de voetbalschool Heerenveen.

De testdagen zullen worden gehouden op:
Dinsdag 4 mei voor E-pupillen 13.00 uur

voor D-pupillen 14.30 uur
Donderdag 6 mei voor E-pupillen 13.00 uur

voor D-pupillen 14.30 uur

Beide dagen een halÍ uur voor aanvang aanwezig zijn.
Testplaats: Sportpark Skoatteruvald te Oranjewoud (bij Heerenveen).

BELANGSTELLING
Gelieve je zo snel mogelijk schriftelijk aan te melden op welke datum je getest wilt
worden met vermelding van:
naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, club en elf-
tal waarin je speelt voor vrijdag 23 april naar:
Voetbalschool Heerenveen, Postbus 513, 8440 AM Heerenveen.

opgave voor vrijdag 23 april betekent automatisch deelname aan de testdag
voetbalschool Heerenveen. Je krijgt dus geen nader bericht meer.

lnformatie kan worden ingewonnen bijrhom v.d. Heide tel. 0512-514049.
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Als u dit zinnetje leest zult U wel denken, WAT lS DIT NOU????
Er staan toch elke zaterdag en zondag scheidsrechters op het veld. En ik moet
eerlijk toegeven, voordat ik de taak als wedstrijdsecretaresse op mij nam dacht ik
er ook zo over. Maar na bijna een seizoen ben ik daar wel op teruggekomen. lk
denk dat ik dit even verder zal moeten toelichten. Op dinsdag bekijk ik meestal
even wat voor thuiswedstrijden we het eerstkomende weekend hebben en dan
begin je te tellen, hoeveel scheidsrechters je nodig zult hebben. Dit is elk week-
end verschillend en aan het begin van het seizoen lukte dit ook vrij aardig. Maar
nu de competitie bijna is aÍgelopen ligt dit anders. Je denkt eerst nog van dat doe
ik wel even, maar na drie à vier telefoontjes begint de moed je al aardig in de
schoenen te zakken. Als je alle beschikbare mensen hebt gebeld en je komt
erachter dat je drie mensen tekort komt dan heb je problemen. Dit is mij in het
paasweekend overkomen. Na overleg wordt dan besloten om te proberen men-
sen uit Akkrum en Nij Beets te bellen. Het is dan in tussentijd al vrijdagavond en
je bent opgelucht als er twee scheidsrechters toezeggen voor de VV oldeboorn
te zullen Íluiten. Dan blijft er nog één wedstrijd over op maandag. Na vele tele-
foontjes en vele uren verder kom je erachter dat het je niet lukt. Dan moet je de
leider van het desbetreffende team bellen dat ze dit zelÍ moeten oplossen door
een speler te laten fluiten. Volgens mij kan dit niet de bedoeling zijn en ik hoop dat
een ieder nog even mee wil werken zodat dit niet weer hoeft te gebeuren. Elk
team heeft toch recht op een goede scheidsrechter. we zijn momenteel bezig om
een oplossing te zoeken maar dat lukt niet van de ene op de andere week, dus
scheidsrechters steun onze ploegen nog even en laat ze niet in de kou staan.

Willemke

Wedstrijdsecretaresse

Akkrum:

Gorredijk:

Vrijdag 14 mei
C-junioren, D, E, F-pupillen.
B-junioren zijn vervallen.

Vrijdag 28 mei
F- en E-pupillen.



NAAM
Jacob Stulp
Willem van Kalsbeek
Nynke Akkerman
Udo Dijkstra
Jelger Hoekstra
Jorn Klompmaker
Wibe Jager
Siete Veenstra
RoeloÍ Jelsma
Sible de Roos
Henk van der Meulen
Dick Westerhoven
Miriam Hiemstra
Marieke Wobma
August Faber
Harke Hartmans
Wilco Vink
Bouke Haspels
Evelien Wagenaar
Douwe Hein Akkerman
Andreas de Boer
Wiepie Zandberg
Robert van Steinvoorn
Henrico Veerman
Johan Tijsma
Pieter Poepjes
Broer Voolstra
Ellert Quarré
Leo Hamburg

Vijfde 20
Dames 17
Derde 14
Tweede 10
Tweede 8
Derde B

Eerste 7
Derde 5
Derde 5
Derde 5
VijÍde 5
Dames 5
Dames 5
Eerste 4
Tweede 4
Vierde 4
Vijfde 4
Dames 4
Eerste 3 -
Tweede 4
VijÍde 3
Eerste 2
Eerste 2
Eerste 2
Eerste 2
Tweede 2
Derde 2
Derde 2

NAAM
Robert van der Torre
Pedro Viera Dias
Jan Meester
Marije Zandberg
Elisabeth Poepjes
Cees Reitsma
Sybrand Oosterbaan
Jurjen de Jong
Pieter Ate Kalsbeek
Jelle Jacob de Vries
Dries Cuperus
Johannes Nijdam
Albert Nijholt
Tjitte de Jong
Piet van der Vlugt
Berend Nijholt
Johannes de Jong
Meine KleeÍstra
Sietse Bergsma
Harmen Ament
Binne Oosterbaan
Henk Vink
Albert Oving
Marise Schotanus
Gea de Vries
Monique Hoekstra
Sierou van der Heide
Marrit Nijdam

ELFTAL DP
Vierde 2
Vierde 2
Vijfde 2
Dames 2
Dames 2
Eerste 1

Eerste 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1

Vijfde 1

VijÍde 1

VijÍde 1

Vijfde 1

VijÍde 1

Vijfde 1

VijÍde 1

VijÍde 1

Dames 1

ELFTAL
Tweede

DP
31

Dames
Dames
Dames
Dames

1

1

1

1

30 april Oranje spektakel i.s.m. andere verenigingen
15 mei Just make a good bet, on the filcking rabbit.
Een mannetjes konijn en een vrouwtjes konijn worden op het terrein op een nog
nader te bepalen plaats losgelaten en in welk vakzij "samenkomen" is het win-
nende nummer. De loten worden verkocht tijdens het oranje spektakel.
1 2 juni Anne Nijdam toernooi/barbeque/slotavond.

En dan is er altijd nog kantine personeel nodig.
We willen alleen maar zeggen "WlE O WlE"

Activiteiten commissie



Wat is voetbal?

Velen hebben deze vraag al eens gesteld. Een ieder beleeft het anders. Het is ont-
spanning, er gewoon bij willen horón, sportief bezig zijn, vorm van tijdverdrijf, bron
van inkomsten, omdat heit en mem het willen, noem maar op er zijn zeer veel
redenen aan te voeren.
Maar het is en blijft een teamsport waaraan zeer velen plezier beleven. De één
speelt, de ander is leider, een derde is bestuurder, weer een ander is scheids-
rechter oÍ doet vrijwillegerswerk binnen de vereniging. ook een combinatie is
mogelijk.
Een ieder beleeft het op zijn eigen manier en probeert het spelletje zo in te vullen
zo gunstig mogelijk voor zich of haar zelÍ in te vullen.
Zo weten de F-jes nog niet echt goed welke kant ze op moeten. wel willen ze
graag de bal hebben en het liefst voor zich zell alleen. Dat de tegenstander 10
doelpunten maakt is mee te leven als je zelÍ in ieder geval maar één maakt. De E-
pupillen zijn al een stapje verder. Ze draven nog gegroepeerd achter de bal aan,
maar wel bewust de goede kant op.
ln de latere jaren verschuiven de interesses. De één blijft fanatiek voetballiefheb-
ber en wil niets liever dan prof worden. Anderen blijven voetballen omdat ze het
nog mooi vinden, maar komen erachter dat er ook andere leuke dingen zijn.
Uitgaan, andere sporten en hobbies etc.En een aantal stoppen met voetbal.
Hierna volgt de overstap naar de senioren. De "getalenteerden" mogen proberen
een plaatsje te bemachtigen in het vlaggeschip van de vereniging. De ',minder
getalenteerden" gaan voor de B-selektie. Hierdoor krijg je al een automatische
indeling van de verschillende elftallen. Wat over blijft en ouder is dan 35 gaat naar
het vijÍde. Het elftal van de echte voetballiefhebbers, waar de geesten nog scherp
en daadkrachtig zijn, maar de benen niet altijd meer kunnen uitvoeren wat de
geesten graag willen.
Alle senioren en dames natuurlijk hebben hetzelfde doel voor ogen. Ze willen win-
nen. Allemaal willen ze meer doelpunten maken dan de tegenstander. Dit willen ze
bereiken door hard te trainen, veel te oeÍenen, vroeg op bed te gaan, minder drin-
ken dan vorige week, slimmer te voetballen dan te tegenstander en ga zo maar
door. Maar wel op een manier dat je na de wedstrijd tevreden bent. Zodat je met
je maten met een voldaan gevoel aan de derde helft kunt beginnen. Deze helft wil-
len de Boarnsters niet op de reserve bank zitten.
Opnieuw is het spelletje wat voetbal heet aanleiding tot veel plezier die een ieder
op zijn eigen manier beleefd. De speler, de trainer, de leider, de bestuurder, de
scheidsrechter eri de vrijwilliger. Graag geef ik de pen over aan cees Reitsma.

Harke.



ZATERDAG 17 APRIL
29279 OLDEBOORN DA1
67624 0Nï 81
70152 OLDEBOORN C1
85036 READ SWART MC1
73506 SPORT VER. D1
78254 OLDEBOORN E1

81434 OLDEBOORN F1

ZONDAG 18 APRIL
30557 OLDEBOORN 1

40771 OLDEBOORN 2
40594 OLDEBOORN 3
41515 OLDEBOORN 5

MAANDAG 19 APRIL
40853 OLDEBOORN 4

WOENSDAG 21 APRIL
OLDEBOORN 3

DONDERDAG 22 APRIL
40892 OLDEBOORN 4

ZATERDAG 24 APRIL
29329 HEERENV. B. DA2
67626 OLDEBOORN 81
70155 BALK C2
85038 OLDEBOORN MC1
73508 OLDEBOORN D1
78257 UDTROS E1

81437 OOSTERSTREEK F1

ZONDAG 25 APRIL
30617 OLDEBOORN 1

40826 OLDEBOORN 2
40697 OLDEBOORN 3
40957 HEERENVEEN 9
41621 NICATOR 9

DONDERDAG 29 APRIL
40718 OLDEBOORN 2

ZATERDAG 1 MEI
29257 TOP'63 DA1 .

ZONDAG 2 MEI
66115 GORREDIJK 7
41568 OLDEBOORN 5

- WZS DA2
- OLDEBOORN 81
- WZS C2
- OLDEBOORN MC1
- OLDEBOORN D1
- SPORT VER. E1
- LANGEZWAAG F1

- ST.ANNA 1

- DE SWEACH 3
- THOR 3
- ROOD GEEL 6

- GORREDIJK 7

- UDIROS 4

- HEERENVEEN 9

- OLDEBOORN DA1
- HEERENVEEN 82
- OLDEBOORN C1
- LEEUWARDEN MC1
- HEERENVEEN D2
- OLDEBOORN E1
- OLDEBOORN F1

- IRNSUM 1

- UDIROS 3
- HEERENVEEN 8
- OLDEBOORN 4
- OLDEBQORN 5

- GERSLOOT 1

- OLDEBOORN DA1

- OLDEBOORN 4
- OOSTERLITTENS V1

14.00
10.15
11.45
11.1 5
13.00
09.30
10.45

14.00
10.00
12.00
10.00

18.45

19.00

19.00

12.00
12.15
12.30
09.15
10.45
10.00
09.30

14.00
't 0.00
12.00
10.00
09.00

19.00

13.30

10.00
10.00



B-junioren.

1. A. Bergsma
2. J. Beimin
3. R. Hiemstra
4. D. van Marrum
5. N. Veld
6. J. Watzema
7. C. Wagenaar
8. B.P. Kleefstra
9. J. v.d. Werf
10. G. v.d. Heide
11. M. v.d. Heide
12. M. Huisman
13. A. de Jong
14. S. Postma
15. J. de Leeuw
16. T. Proot
17. J. Zandberg

Trainer: S. Veenstra
Leiders: J. Visser

S. Veenstra

E-pupillen.

1. N. Hashemi
2. R. Land
3. J.H. v.d. Wal
4. P. Breeuwsma
5. D. Kalsbeek
6. A. Hobma
7. R. Vermaning
B. J. Nijholt

Trainers: nog niet bekend
Leiders : J. Breèuwsma/H.
v.d. Wal

C-junioren:

1. H. de Jong (k.)
2. E. Oosterbaan
3. A. Watzema
4. M. de Vries
5. H. Brandinga
6. J. Meester
7. G. Scheffer
8. A. Huisman
9. A. Oosterbaan
10. M. Haspels
11. J. v.d. Krieke
12. J. BoerhoÍ
13. J. Troost
14. E. Westerhoven
15. J. de Jong
16. E. Meetsma

Trainers: W. Huisman/H.
Akkerman-
Leiders : D.
Westerhoven/W.
Huisman/H. Akkerman?

F-pupillen.

1. K. Hadmans
2. M. Hashemi
3. R. Spinder
4. J. Haspels
5. R. Faber
6. R. van.Kalsbeek
7. J. v.d. Wal
B. D. Rodenburg
9. W. v.d. Heide
10. M. v.d. Horst
11. J.J. Bles

Trainer: D.H. Akkerman
Leiders : H.

Hartmans/D. H. Akkerman

Meisjes.

1. M. Nijdam
2. K. Rodenburg
3. C. Keekstra
4. J. v.d. Krieke
5. T. Vink
6. S. Hobma
7. T. Beimin
8. S. van Roeden

Trainer :A. v.d. Heide?
Leidsters: D. Keekstra/ +
?

lnstuiÍ.

1. D. Faber
2. A. de Boer
3. R. Poepjes
4. N. van Kalsbeek
5. S. Oosterbaan
6. T.F. Bles
7. R. Ypenga
8. J.A. Ypenga
9. F. Fokkema
10. J.G. Fokkema

P. Otter?Trainers: S.

v.d. Heide/A. Faber?



Bij deze indeling hebben we noodgedwongen wat moeten schuiven met spelers
om de diverse elftallen/teams te completeren. Dit kan betekenen dat er in bepaal-
de teams wat jongere spelers zijn toegevoegd, maar ook dat er wat oudere spe-
lers (die nog wel in deze teams thuishoren qua leeftijd) in enkele teams zijn
geplaatst. We hebben eerst getracht om alle teams exact op leeftijd in te delen.
Hierbij zou het probleem ontstaan dat alle teams net voldoende spelers zouden
hebben, maar dat er geen blessures/ziektes/schorsingen etc. mogen voorkomen.
Daarbij zouden de B-jun. beschikken over 13 spelers zonder een keeper, de C-
jun. zouden beschikken over 13 spelers incl.3 keepers, en de D-pup.zouden
teruggaan naar een 7{al. De E-pup. zouden beschikken over 7 spelers, de F-pup.
zouden beschikken over 9 spelers, en tot slot zouden de meisjes beschikken over
8 speelsters (ongewijzigd). We zijn dus wel gedwongen om in met name de oude-
re teams wat te schuiven met spelers. Vanuii de huidige B-junioren zullen er 4
spelers overgaan naar de senioren, waarvan 2 spelers vanwege leeftijd moeten,
en 2 spelers qua leeÍtijd/kwaliteit hiervoor ons inziens ook in aanmerking komen.
We beschikken helaas nog steeds niet over A-junioren. Er zullen voor de kader-
functies nog enkele vacatures moeten worden ingevuld. Hier zijn we druk mee
bezig. We hopen dat een ieder zich kan vinden met deze indeling, en dat we er
met z'n allen weer een leuk seizoen van kunnen maken.

Namens de jeugdcommissie,
Piet Tijsma, jeugdcoórdinator.



Hier komt het eerste clubnieuws van de E.pupillen.
Na vier wedstrijden beginnen we een beetje in de gaten te
krijgen waar onze plek op het veld is.
Eerst begrepen we onze leider niet zo goed, als ze schreeuwden; 'in de breedte,
zoek de ruimte, mantsje dekken, mee naar voren, waar is voor? toch bij onze
keeper?'
we hebben dan ook vier keer verloren, maar steeds in de tweede helft wel ge-
scoord!
Nu we toegeschreeuwt worden in de taal die wij begrijpen, gaat het de volgende
wedstrijden vast veel beter.
Wij hebben er in ieder geval al weer heel veel zin in.
Jullie horen laler meer van ons.
Nawid, Rene, Jacob, Dick, Fokke, Arnold, Jan Hendrik, en pien. E.pup.

Zalerdag 20 maart.
We moesten tegen Bolswardia.
we gingen om B uur weg. ledereen was aanwezig en dat was een wonder voor
ons team. En dat vonden wijwel leuk. we gingen vol goede moed de wedstrijd in.
Jeen stond op goal en hield veel ballen tegen. De resi van de ploeg deed ook erg
zijn best maar toch kwamen we met 1 nul achter. we waren eigentilt< beter maa-r
we scoorden niet. 1 nul was ook de ruststand. De 2e helÍt kwam Menno erin voor
? Het ging beter als in de 1e helft. we kwamen al gauw op 1-1 daarna zakten we
weer wat af maar halverwege werd het toch 1-2 voor ons. Daarna kregen we nog
wat kansen maar'de keeper was wel goed in de laatste minuut werd het 2-2. H;l
was wel een leuke wedstrijd en we hebben later in de 3e helft nog veel gelachen.

DE WALDE Cl . OLDEBOORN C1

Wij moesten om 9.45 bij de box vandaan vertrekken.
wij moesten naar de walde. De rijders waren T.Meester, J v/d Heide, H.de Jong.
Daar aangekomen moesten we om 11.00uur beginnen. De eerste helft was heeól
saai, er werd niet gescoord.
Na de rust was er in het begin weer niet veel aan. ln het laatste kwartier werd het
spannend, want een kleine tien minuten voor tijd scoorde Jorrit de 1-0. Toen na
vijÍ minuten scoorde Gerrit ook nog een keer. we wonnen uiteindelijk met
2-0. Dit was onze eerste overwinning van het seizoen.

Jeen de Leeuw
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VERSLAG ALDEBOARN 81 . LSC 1860

Zaterdag 27 maarl moesten we om 11:15 in de box aanwezig zijn. ln de competi-

tie stonden we met nog 0 punten onder aan. Onze tegenstander Lsc 1860 stond

net boven ons met 1 pïnt.'We dachten dat we deze keer wel weer eens zouden

winnen. De eerste helh stonden Chris Wagenaar, Jacob v/d WerÍ, en Nico Veld op

wissel.
Al na 10 minuten stonden we al met o-4 achter. Na het rustfluitje van de scheids-

rechter, was het al 5-0 geworden. onze trainer siete veenstra en onze choach Jan

Visser brachten wat wiJsels aan. Ate Bergsma ging rechtsmid spelen omdat Jacob

v/d WerÍ rechtsachter kwam te staan. Chris kwam voorstopper, en Nico links voor'

Na z,on 10 minuten te spelen in de tweede helft kreeg Dennis een rode kaafi

wegens het slaan van een tegenstander. Later had Nico ook nog bijna een klap

tegén zijn hoofd, maar hij bukie. Die jonge van Lsc kreeg een rode kaart en Nico

moest er 5 minuten uit. En toen konden we al niet meer winnen. Uiteindelijk verlo-

ren we toch nog met 2-9.

Jacob van der WerÍ (Aldeboarn Bl)

MEISJES ALDEBOARN . MEISJES READ SWART

Het was zaterdag 6 maart.
We moesten thuis tegen Read Swart'
Kwart voor 9 moesten we in de box zijn.

We waren maar met ons zessen, daar was Margje ook bij'

Tsjitske zou eerst te dammen maar dat ging niet door'

de wedstrijd begon.
Eerst had Read Swart de aftraP.

Het was wel een spannende wedstrijd, want we kwamen met 1-0 voor, toen werd

het 1-1 en toen 2-1 en 2-2 en daarna was het pauze. We kregen allemaal een

bekertje ranja. De tweede helft deed Annie van der Krieke mee. Al snel werd het

3-2. Na 5 minuten kwam Tsjitske Beimin ook nog eventjes mee voetballen' Toen

waren we met ons achten en ging Annie er even uit. Het werd al snel 4-2' Het laat-

ste kwartier had Annie met Margje gewisseld, want Margje moest ook nog eens

met de pupillen voetballen. Het werd 4-3 en later nog 5-3 en dat was ook de eind-

stand.

doelpuntenmakers: Chantal 2
Marrit 2
Margje 1

Karin Rodenburg

PS: Margje en Annie bedankt voor het meespelen.
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Zalerdag 20 maart moesten wij, de meisjes, voetballen tegen Leeuwarden. ln
Leeuwarden.
De eerste helft ging goed.
We hebben toen geen enkele punt tegen gekregen, maar we hadden zelÍ ook
geen punten gemaakt.
Voor de rust was het dus 0-0.
Na de rust werd het algauw 1-0 voor Leeuwarden, daarna werd de 1-1 gescoord
door ons.
Toen werd het 2-1 voor Leeuwarden, en toen weer 2-2 gelijk en toen stonden wij
voor met 2-3.
Maar aan het einde stond het 5-3 in het voordeel van Leeuwarden. Dus toen heb-
ben deze wedstrijd verloren.

Susan. (meisjes Oldeboarn)

ALDEBOARN MCl . GAVC MC

Het was zaterdag 27 maarl we moesten tegen Grou voetballen.
Er deden twee dames met ons mee dat waren Anneke en Marije.
Marije was keeper bij ons, omdat Susan niet kon.
De wedstrijd begon niet al te goed Grou scoorde het was 0-1, maar we kwamen
al snel terug het werd 1-1 .

Het bleeÍ een poosje zo staan, toen grou uitbrak werd het 1-2.
Daar lieten wij het niet bij zitten, wij maakten er 2-2 van.
Voor de rust scoorden wij er nog twee goals bij, het was 4-2.
ln de tweede helft vielen er niet veel goals.
t het laatste kwartier scoorde Grou het werd 4-3.
Daarna vond Marije er niets meer aan om te keepen.
Toen de bal aan de andere kant van het veld was ruilde Chantal met Marije om.
Later scoorden wij ook nog een keer, de eind score was dan ook 5-3.

Groetjes:Sandra.

OLDEBOORN C1

Wij moesten tegen Balk C2 het was een spannende wedstrijd. Wij stonden
eerst voor met 2-0 en de tweede helft was het wat slechter. Toen kregen hun er
ook twee bij maar in het einde kregen wij ook weer een doelpunt. Wij hebben
met 3-2 gewonnen het ging goed. Honkie was best te spreken.

Jan Meester.
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ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van:

Speelt in: Oldeboorn
Op welke plaats in het elftal speelje: ales
Waar speelje het lieÍst: miden
Schoenmaat en merk: cruyfSlaapt: thuís

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:

Sterke punten:
Zwakke punten:

lk vind voetballen leuk omdat:
Wat moet de v.v. Oldeboorn
meer voor de jeugd doen:

jesse haspels
8 jaar geleden
nee

aÍpaken
niks

gewoon

diskoos geven
14

Mooiste boek:
Slechtste boek:
Mooiste TV programma:
Slechtste TV programma:
Mooiste muziek:
Slechtste muziek:
Mooiste film/video:
Wat eet je het liefst:
Wat eet je liever niet:
Leukste speelgoed:
Op welke school zit je:
Minst leuke vak op school:
Favoriete leraar/lerares:
Mooiste wedstrijd:
Beste voetballer:
Slechtste voetballer:
Beste voetbalclub:
Slechtste voetbalclub:
Welke andere sporten doe je:
Hobby's:
Van wie hou je het meest:
Op wie zou je verlieÍd kunnen worden:
Ga je uit in het weekend:
Komen je vader en moeder vaak
bij het voetballen:
Wie vind je de beste trainer:
Tip voor de trainer:

stripmap
teletubies
voetbalen
teletubies
vreek de jonge
niks
herkules
tortelieni
witloÍ en spruitjes
koempjoeter
boarne
taal

-tieneke
als ik win
ronald de boer
mamma
wij
Feijnoord
niks
vis en kikkers vange en voetbale
pappa
marit en lisa
niemand

ja
douwe hein
'nee

Wie mag er niet op je verjaardag komen:mamma
Heb je huisdieren: hond en gans en eenden en poes
Wie is de beste speler van Oldeboorn: ninke

W.aar heb je een hekel aan: agterin
Wie zou je wel eens willen ontmoeten: ronald de boer



Onderfiurds- &

Birstum 4
8494 MZ
Te
Fax
M

IT FJIRDE
Al de thÉswedstriden net thÉs, de Ítwedstriden wol Ét. sa sjogge de Tynster sup-
porters fan it 4e harren favorite team net sa folle mear. Mar ien taskógster fan Ís
yn Aldeboarn en in tafallige passant op 'Gordyk (it earste moast dêr letter spylje).
sa wit men op'e Tynje net mear krekt hoe oÍ it giet mei it Íjirde. En omdat der ek
gjin Íerslaggen yn it sportorgaan stien ha, bliuwt alles wol hier faach. Derom hjir
mar wer ris in ferslachje oer de gong fan saken by dit alvetal. Unferwachte moas-
ten wy op snein 24 jannewaris oantrede yn Aldeboarn. UnÍenrrachte, om't eins alle
wedstriden Óflast wiene en ek omdat yn Boarn alles faaks as earste óflast wurdt.
wy moasten lykwols oan 'e bak, op in wiet, modderig Íjild, wêr't al twa wedstri-
den spile wiene. Je sakken op sommige plakken hast ta de ankels yn ,e gr0n, mar
der koe spile wurde. Us boer, dy't earst op dy minne kant fan it Íjild spile, hie mei
dat drassige net sa Íolle problemen. och, hy is sok làn ek wol went fansels. wy
stten goed Étein, al nei in pear minuten wie it al 1-0 foar Ís. us iennige suppor-
ster gie der echt even foar sitten, mar der waard foar it skoft net mear skoord. Dat
foel tsjin. sels yn it skoft foel it tsjin, doe't se op in kopke thee rekkene hie, sels
dat kaam er net. Yn 'e twadde helte waard it dochs noch, mei net alte Íolle muoi-
te, 4-0.

Overgenomen uit het sportnieuws van Tijnje.
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OLDEBOORN 5. STIENS

Deze wedstrijd deed me denken aan de film "Gorilla's in the mist"; 22 mannen die
in de mist als beesten achter een bal aanhollen.
Het begon goed: de wedstrijd was nog niet begonnen of daar was de eerste "wis-
sel" al, Jan de Boer die moest kalven (hij zélÍ niet, natuurlijk!).
Maar met tien man wist Oldeboorn in de eerste 5 min. mooiwat kansen te creeën,
met name door Harmen Ament.
Het was echter Willem van Kalsbeek die voor de eerste goal tekende.
Echter in de 20e min. was daar ook al de tegengoal, alhoewel, tegen carambole
van Stiens, een ploeg die nogal wat commentaar op de scheids had en daarom
bijna de wedstrijd stillegde. Gelukkig niet, want het was toch Harmen die voor rust
de stand op 2-1 bracht.
lk vond Stiens er niet veel van bakken en als ze al eens gevaarlijk werden was
daar ós Durk die de ballen op soms miraculeuze wijze wist te keren. De tweede
helft kenmerkte zich door een beetje sloom spelend Oldeboorn, ballen kwamen
niet goed bij de spitsen aan en áls ze aankwamen speelden die ze veel te zwak
voor (ja jij, Bollie!).
Langs de lijn resulteerde dat in kreten als :"Tempo, tempo!" waarop ik eruit hapte
:"Tempo?!" En wie had daar dé treffende opmerking? Eric Westerhoven met: "Dat
kent het 5e niet!" (Dat durfde hij nu welle zeggen want pa was de tweede helft
eruit!).
Toch was er tegen het eind nog een goeie actie via Albert Oving die eerst met
rechts uithaalde maar op de paal schoot waarna Binne het afmaakte: 3-1.
(Naar ik hoorde is Albert links maar met rechts kwamen de ballen dichter bij de
goal dan met links).
Met wat ups en downs, een leuke wedstrijd om te zien en om met een kreet van
Dick te eindigen:"We gaan voor de periodetitel!"

Liz.
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Udiros3-Oldeboorn2
Paasmaandag 5 april was de eerste echte testcase voor de mannen van wieger
Huisman. De uitwedstrijd tegen medekoploper udiros 3 stond op het programma.
Udiros had tot deze wedstrijd slechts 2 keer verloren en het twadde had tot dan
toe 2 punten laten liggen in Jubbega en had dus 4 verliespunten minder dan
Udiros. Over de kwaliteiten en de prestaties van Udiros was het nodige verteld
door Bonne de Vries. Een collega speelt in Udiros 3.
Er spelen in Udiros een groot aantal oud eerste elftal spelers en het tweede was
dus gewaarschuwd. Voor de trouwe meegereisde toeschouwers had Oldeboorn
de aftrap. oldeboorn startte niet nerveus aan de wedstrijd, maar wel zeer onge-
concentreerd.
Het begin van Boarnster zijde was ronduit slap. De oorzaak hiervan zal zijn
geweest de te gemakkelijk gewonnen wedstrijden van de laatste weken, want
onwilwas het niet.
De slappe start werd meteen aÍgestraft door de geslepen tegenstanders. Binnen
10 minuten wist Udiros twee maal te scoren. Allemaal te wijten aan Boarnster Íou-
ten! De tegenstander wist wat ze wilden: winnen! En dat straalde Oldeboorn 2 niet
uit.
wieger greep in en zette het elftal iets om. Bij de spelers van oldeboorn ging de
knop om, misschien ook wel met de gedachte van ik heb niet de hele winter in de
drek getraind om hier het hele seizoen të verspelen!.
Oldeboorn begon scherper te verdedigen, meer vooruit te voetballen en oveduigd
van haar eigen kwaliteiten. Ondertussen was Martin Meester met een blessure
uitgevallen en was vervangen door Jan Visser.
Binnen tien minuten kregen de Boarnsters enkele goede kansen, waarvan geen
enkele werd benut. Na 35 minuten spelen wisten de Boarnsters binnen 2 minuten
via Jacob Stulp de stand recht te trekken. De Boarnsters voelden dat er voor de
rust meer in zal, maar ondanks een groot veldoverwicht en enkele goede kansen
wisten ze voor de rust niet meer te scoren.
Na de rust een beter voetballend Oldeboorn, maar het grote veldoverwicht van
voor de rust zat er niet meer in. Halverwege de tweede helft moest de scheids-
rechter vanwege een zweepslag vervangen worden. Ook zijn vervanger vloot een
correcte wedstrijd.
Het spel ging op en neer met de betere kansen voor de Boarnsters. Tien minuten
voor tijd werd het betere spel beloond toen Andreas de Boer een goede voorzet
van Jelmer Hoekstra beheerst afronde. Udiros probeerde nog wel de gelijkmaker
te maken, maar Jeroen Groettelaar wist zijn goal verder schoon te houden. ook
Jelmer van der Bèrg kreeg nog zijn invalbeurt en deed dit weer goed.
Oldeboorn zette met deze ovenvinning een goede stap in de richting van promo-
tie en met nog acht wedstrijden te gaan en met dezelfde instelling en inzet als de
laatste B0 minuten van deze wedstrijd hoeft dat geen probleem te zijn.

Harke.
'18



OLDEBOORN3 - TIJNJE3

Zondagochtend 28 maart 11:00 nieuwe tijd vertrokken wij richting Terwispel om
tegen Tijnje te voetballen, wij zijn gelukkig niet de enige die met accommodatie-
problemen kampen.
Alles zat ons mee... lekker weer, mooie korfbalmeisjes naast ons, goede team-
spirit en een optimale motivatie van het gehele team. Dat wordt winnen zou je
denken maar ja... we hadden geen rekening gehouden met het HEDDEMON-
STER. Ook hadden we nog wat geblesseerden (Ellert) dus onze opstelling moest
ook wat aangepast worden (Henk laatste man). We begonnen erg sterk en had-
den in de eerste helft ook duidelijk het meeste balbezit en zeer zeker de mooiste
kansen jammergenoeg resulteerde dit niet in een treffer, die wij toch zeker wel
verdiend hadden ondanks het HEDDEMONSTER. We combineerden er vrolijk op
los en de tegenpartij liep achter de feiten aan. Ook de korÍbalmeisjes naast ons
hadden plezier in onze Íraaie combinaties. Maar desalniettemin werd er niet ges-
coord dus was de ruststand 0-0. onze pauze vierden we buiten zodat we de korf-
balmeisjes een beetje in het oog konden houden, vooral het HEDDEMONSTER
had hier erg veel plezier van naar wij dachten. De tweede helft kwam de tegen-
partij erg goed uit de kleedkamers (eigenlijk zalen zij ook buiten maar het blijft een
mooi gezegde) maar wij waren zeer zeker niet de mindere totdat het HEDDE-
MONSTER ons de das om deed. lk zal U de situatie even schetsen, de gehele
wedstrijd speelde het HEDDEMONSTEB onopvallend (dus goed als zijnde ver-
dediger) maar op een bepaald moment wilde het even de aandacht van iedereen
opeisen (vooral van de korfbalmeisjes) en hij wist maar 1 manier waarop hij dat
kon doen SCOREN (vanzelfsprekend) maar ja het HEDDEMONSTER was ver-
dediger en ook een beetje lui dus helemaal naar de overkant lopen was iets teveel
voor hem dus besloot hij de bal dan maar in eigen goal te vegen, 0-1 leuk is
anders, maar het HEDDEMONSTER had tenminste zijn portie aandacht gehad en
speelde de rest van de wedstrijd keurig uit (volgens Sible). Maar dat was wel de
genadeklap en onze gouden combinaties verdwenen, de korÍbalmeisjes keken
ook niet meer. Het werd zelÍs 2-0 door een mooie aanval van de tegenstanders.
Tijd voor ons geheime wapen (het JANMEESTERMONSTER) we zetten hem in
en hoopte op de ommekeer maar ja het JANMEESTERMONSTER had zater-
dagnacht nogal wilde spelletjes gedaan op een straat in Leeuwarden waar in
Oldeboorn de familie v/d Heide woont jaja die straat. Toch was het JANMEES-
TERMONSTER in staat een vloeiende vborzet te geven die Roelof keurig inkop-
te dus 2-1 er groeide weer hoop in onze harten (er groeide die dag wel meer,
maar dat was de schuld van de korfbalmeisjes, korte rokjes!) maar het mocht niet
meer baten de conditie van deze en gene (ik) was dusdanig slecht dat wij in de
laatste 10 minuten nog 2 goals om onze oren kregen (vakertrainen is een goed
idee) dus de eindstand was 4-1 enigszins geflatteerd en eigenlijk ook niet terecht,
misschien als we rekening hadden gehouden met het HEDDEMONSTER was het
wel goed gekomen. Met deze wijze raad sluit ik mijn relaas aÍ.

Linksmidden.
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NIEUWESCHOOT 6. OLDEBOORN 3

Met een spelersgroep die voor het grootste gedeelte bestond uit gastspelers ver-
trokken we richting Nieuweschoot. De blessuregolf binnen het derde werd ver-
oorzaakt door de slechte velden en door de vriendin van een speler. Deze vriend-
in achtte het noodzakelijk om één van onze spelers een'blauw oog'te slaan. Zijn
zicht was hierdoor zo slecht geworden dat hij niet meer kon spelen. Wij stellen
voor dat de vriendin een boete moet betalen, want aan zulke 'Seedorf' praktijken
hebben wij natuurlijk niets. Op de wedstrijd heeft het geen invloed gehad. ln de
eerste helft was het spel van onze kant niet sterk. Vele kansen bleven onbenut.
Gelukkig hadden we Willem van Kalsbeek in onze gelederen. Deze wist de bal
twee keer langs de keeper te schuiven. Voordat onze tegenstander wat terugdeed
had Jan Meester zijn doelpuntje ook meegepakt. We konden dus met een tus-
senstand van 1-3 gaan rusten. ln de tweede helft werd het spel van onze kant wat
beter. Willem scoorde nog 3 maal, en persoonlijk lukt het mij ook om 3 maal te
scoren. Nieuweschoot maakte dankbaar gebruik van de ruimte die we zo nu en
dan weggaven en proÍiteerde hier 2 maal van. De eindstand kwam hiermee op 3-
9. Na een aantal mindere wedstrijden hadden we eindelijk weer 3 punten binnen.
Het lijkt erop dat we bij de bovenste 5 kunnen eindigen. Na het slechte seizoen
van vorig jaar is dat al een hele verbetering.

UDO.

OLDEBOORN 3. AENGWIRDEN 3

Op zaterdag middag om 2 uur moesten wij onze topper tegen Aengwirden spelen.
We hadden als scheidsrechter Bêh-nie Brander. Wij begonnen zee.r sterk aan de
wedstrijd en zetten de tegenstander goed onder druk. Ze konden geen kant op,
maar ze gaven ook geen uitgespeelde kansen weg. Er waren weinig schoten op
het doel en het was dus niet spectaculair. Halverwege de eerste helft vloog de
scheidsrechter rnet hoge snelheid het veld uit, want de batterij van zijn gehoor-
apperaat had het begeven en aangezien Henk Mug de startkabels niet in de bin-
nenzak had zitten moest de batterij even worden vervangen. Aengwirden nam
een corner en Sible kreeg de bal op de veter en Bennie hoorde dit en gaf meteen
weer een corner. Ook hier kwam niets uit en de eerste helft was aÍgelopen. ln de
pauze was coach De Roos tevreden over het spel, maar er moest gescoord wor-
den. Daarom paste hij twee tactische wissels toe. (Gerke en Jan M. eruit en
Johannes P. en Jelle J. erin.) Al gauw in de tweede helft kwamen we op voor-
sprong door een mooie lob van Jelle J. De eerste treffer was gemaakt 1-0. Nu
moest Aengwirden druk zetten om op gelijke hoogte te komen en er kwamen kan-
sen voor hun. Na een steekpass binnendoor die net over de dikke teen van
Johannes P. ging en bij mij in de handen kwam kregen we onterecht een vrije trap
tegen omdat de scheidsrechter meende dat het een terugspeelbal was. De vrije
trap werd terug gelegd en in de onderhoek geschoten. De stand was weer op



gelijke hoogte 1-1. Na een aanval van ons over de rechterkant zakte Wiebe in de
grond weg van het slechte veld en kreeg net een tikje van achteren en hij moest
per brancard aÍgevoerd worden naar het ziekenhuis. Als invaller vonden we
Robbert v/d Torre die met het vierde elftal mee moest voetballen. Aan de stand is
verder niets verandefi maar we missen wel weer een goede speler voor een x-
aantal wedstrijden.

Harm Watzema

Gorredijk 5 - Oldeboorn 2

Vertrek was al om 9:00 's morgens maar iedereen leek aardig Íit. Harke was net
op tijd terug van vakantie (tja, het oude lichaam heeft soms zijn rust nodig) maar
was nog niet vanaÍ het begin inzetbaar. We begonnen vrij sterk, maar verder dan
een paar afstandsschoten kwamen we niet. Halverwege de eerste helft viel ein-
delijk de verdiende openingsgoal. Andreas gaÍ een lage voorzet, Dries kon de bal
controleren en uit de draai, in de korte hoek de 0-1 aantekenen. Maarja, de laat-
ste weken zitten we een beetje in een dipje en ook nu konden we weer niet echt
doordrukken. Door een slordige terugspeelbal van Willem (en hij was niet eens
weg geweest zaterdagavond) kwam Jeroen in de problemen. De rechtsvoor van
Gorredijk kon de bal oppikken. Hij gaf vervolgens een zeer matige voorzet die
door Martin oÍ Luitsen makkelijk weggëWerkt had kunnen worden. Maar doordat
ze elkaar in de weg liepen gebeurde dat niet en de spits van Gorredijk kon de bal
inschieten. Gevolg, we gingen met 1-1 de rust in. ln de tweede helft, Harke was
er inmiddels ingekomen voor Martin, bleek dat we conditioneel veel beter waren
dan Gorredijk. Daardoor konden we veel meer druk zetten. Dat resulteerde al vrij
snel in een aanval over links, Yeshead kon de bal aannemen in de zestien een
man uitspelen... die hem vervolgens neerlegde. StraÍschop. Jorn (die vrijwel altijd
de strafschoppen neemt) nam de straÍschop, de keeper had hem nog bijna, maar
bijna telt niet en dus was het 1-2. We maakten nu gelukkig niet weer dezelfde Íout
als voor rust, we bleven doordrukken. We kregen daardoor nog een aantal goeie
kansen, bijv. Yeshead alleen voor de keeper maar hij kreeg hem er niet in (Jacob
staat al twee wedstrijden droog, zelfs met zijn nieuwe schoenen lukte het dit keer
niet (en dan te bedenken dat Broer staat te trappelen op zijn plaats over te nemen,
ik ben benieuwd hoe de clubtopscorer in de komende wedstrijden met deze druk
om gaat)). En verder waren er nog een paar afstandsschoten van Andreas te
bewonderen (als die goal nou eens 20 meter hoger was geweest!!) maar die gin-
gen er niet in. Jorn moest er weer aan te pas komen om Gorredijk de definitieve
genadeslag toe te brengen, met een prachtig aÍstandsschot in de kruising bracht
hij de stand op 1-3. Weer drie punten en nog steeds op vole koers richting het
kampioenschap.

Jelger



ALDEBOARN DAl . AENGWIRDEN DAl

Het was voor de verandering vandaag mooi weer. Het was suver wat te heet.
oh wat waren we heet, we hebben ook altijd wel wat te zeuren, maar het moet
niet heter worden. we zullen het vandaag kort houden. Aengwirden stond 1

plekje boven ons met 3 pnt. meer, dus als we vandaag zouden winnen stonden
we gedeeld 3e.
lk kan nu alzeggen dit is helaas net niet gelukt. Het is 1-2 geworden. En deze
ene goal was ook nog een penal, deze is genomen door de penalspecialist v/d
Dames, Liesbeth de Poeper. Gelukkig toch nog een poepjes die het lukt. oké
we hebben weer genoeg gebalkt voor vandaag. Dus de Hoi en tot de volgende
X.

Groetjes de Dames.
ALDEBOARN DAl - TOP'63 DAl

Vandaag (10 april) moesten we tegen Top voetballen. Na een warming-up en
wat inschoppen begon de wedstrijd. Natuurlijk hoopte we weer op een overwin-
ning na afgelopen woensdag. Toen moesten we thuis tegen Read swart voet-
ballen.
Tot de pauze werd er leuk overgespeeld maar scoren deden we niet. Mariska
werd gewisseld voor Marije.
ln de tweede helft ging het precies zo verder. Totdat Nynke een geweldig schot
tegen bovenkant lat schopte, stuiterde de bal naar voren waarop Marije naar
voren vloog tegen de keeper aanbotste en het een goal werd. Aan beide kanten
waren er nog wat kansen maar deze werden niet benut. Het is dan ook 1-0 voor
ons gebleven maar wel weer 3 pnt.

De Dames.

01 Cees Kalsbeek
02 Jan Bethlehem
03 Arjen Watzema
04 Tjitze Nijdam
05 Johan Fokkema
06 Amarins v/d Heide
07 Albert Nijholt
08 Watze Watzema
09 Johannes Nijdam
10 Jikke Veenstra
'11 Marjon Watzema
12 Johannes Watzema
13 Siete Veenstra

l4Ynlze Blaauw 6031
15 Harm Oosterbaan 6021
16 Joukje Dijkstra 5948

' 17 Sierou v/d Heide 5912
18 Gerrit van Marrum 5895
19 Gerke van Kalsbeek 5877
20 Wander Veenstra 5875
21 Harm Watzema 5874

7411
6737
6717
6655
6348
6346
6332
6325
6235
6223
6083
6070
6040

22 Pelra Kiestra
23 Jan Nijdam

5724
5533

24 Ria Broekmeulen 5384
25 Haaye v/d Heide 5341
26 Gysbert v/d Heide 5293
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Eerste elftal
01 Geel Wit
02 MKV
03 St. Anna
04 de Walden
05 Trynwalden
06 Stiens
07 LSC 1890
0B Akkrum
09 Warga
10 Dokkum
11 lrnsum
12 Oldeboorn

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

12 Blue Boys 2

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

17-36
15-33
16-32
't7-28
17-24
15-21
14-20
16-18
15-17
17-16
17-14
16-6

14-40
16-39
16-32
17-30
't7-23
17-23
15-22
16-22
17-20
17-15
10-5
16-1

16-43
14-38
14-33
16-28
15-24
16-20
14-19
12-13
17-12
16-10
13-6
17-6

15-34
14-30
15-30
14-28
14-28
15-19
15-14
15-13
13-12
9-0
9-0

12-33
16-31
10-27
13-18
9-14
11-13
13-13
12-8
12-8
10-4

17-48
17-44
14-27
'15-23

15-21
12-19
13-19
16-'t7
13-15
17-10
12-7
15-5

Vierde elftal
01 Udiros 5
02 Thor 4
03 Jubbega 7
04 Tijnje 4
05 Gorredijk 7
06 Wispolia 4
07 Read Swart 5
0B Akkrum 5
09 Heerenveen 9
10 Gersloot 2
11 Oldeboorn 4

Vijfde elftal
01 Dronrijp V1

02 Nicator 9
03 Rood Geel 6
04 Oosterlittens V1
05 Oldeboorn 5
06 Stiens V1

07 Friesland V1
0B Flamingo V1
09 Harlingen 5
10 Bergum 5

Dames elftal
01 Heerenveen 1

02 Bolswardia 1

03 Aengwirden 1

04 Read Swart 1

05 Oldeboorn 1

06 FFS 2
07 wzs 2
08 Balk 2
09 Heerenv. B. 2
10 Renado 1

11 TOP 1

12 Akkrum 1
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Meisjes C-junioren
01 Oldeboorn
02 Leeuwarden
03 Frisia
04 Read Swart
05 GAVC
06 EBC

B-junioren
01 Heerenveen 2
02 oNT 1

03 Drachten 3
04 LSC 1890 2
05 Joure 2
06 Oldeboorn 1

C-junioren
01 Nijland 2
02 wzs 2
03 Oldeboorn 1

O4 Balk2
05 Bolswardia 2
06 de Walde 1

D-pupillen
01 Nieuweschoot 1

02 Heerenveen 2
03 Akkrum 1

04 Oldeboorn 1

05 Sport Vereent 1

06 Wolvega 2

E-pupillen
O1 Akkrum
02 Sport Vereent
03 Udiros
04 Oudega
05 Oldeboorn

F-pupillen
01 Udiros
02 Read Swart
03 Oosterstreek
04 Langezwaag

-05 Oldeboorn

4-9
4-9
4-7
4-6
4-2
4-1

4-12
4-12
4-4
4-3
4-3
4-1

3-9
3-7
3-4
3-3
4-0

4-12
4-9
4-6
4-4
4-4
4-0

4-9
4-7
4-7

3-9
3-6
3-4
4-4
3-04-4

4-4
4-3


