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Met deze kop hebben we de Mid-Frieslander gehaald. Chris lansen werd al een beetje bleek
om de neus. Wat zou Foppe, de man achter het succes van SC Heerenveen, hier in Oldeboorn
komen doen? Het bleek voor Chris Íeuze mee te vallen. Foppe de Haan kwam bij ons in ver-
band met de aÍspraken die wij gemaakt hadden met de KNVB, omdat ze de Goalmaster cli-
nic niet volgens aÍspraak wisten na te komen. Maar dus, op 4 december, zou Foppe op ons
sportcomplex komen om enige activiteiten met onze jeugdleden te doen. Deze activiteiten
bestonden uit het maken van een elÍtalÍoto met hem en de leiders in hun nieuwe trainings-
ias. Eerst even oveÍ deze trainingsjassen. Op een guÍe natte avond zag Chris fansen onze
jeugdtrainers in hun trainingsoutfit en vond dit "begrutlik'. Hij kwam daarop met het idee
om wekelijks een toto te organiseren, waarbÍj de deelnemer de rust- en eindstand van de
wedstriid van ons eerste elÍtal kan voorspellen. De winnaal krijgt de helÍt van de inzet en het
overblijvende deel wordt gespaard om de jassen van te betalen. De spelers van het eerste
regelen deze toto. Namens het jeugdkader "Eerste BEDANKT". Terug naar Foppe. Na de Íoto-
sessie konden onze jeugdspelers vragen stellen aan Foppe. Vragen waÍen er genoeg, varie-
rend van "Hoe oud bent u?" tot "Wat moet je doen om een goede voetballer te worden?". Na

een uur waren de vragen op en vertrokken de kinderen met pepernoten en een taaiman,
aangeboden door bakker v.d. Molen, richting huiswaarts.



Gelukkig heb ik toch nog een pen kunnen vinden in huize Reitsma-Rijks, alleen jammer dat
ik degene ben die dat moet laten zien door in de balpen te klimmen.

Na jaren langs de lijn te hebben gestaan bij zowel thuis en uitwedstrijden laat ik het dan nu
aÍweten met het supporteren. Simpel omdat ik nu meeÍ gebonden ben aan het thuisÍront en
ik er ook niet zoveel zin meer in heb.
Toch waren de zondagmiddagen altijd boeiend en vooral zeer gezellig. Met thuiswedstrijden
ging ie in je uppie richting voetbalveld maar de uitwedstrijden was een georganiseerde
bezigheid. Eerst naar elkaar bellen (het moest altiid op het laatste moment) dan de vraag wie
rijdt en hoeveel gaan ermee?
Maar waaÍ de V.V.0 ook heen moest we kwamen altiid op tijd.
De heenreis werd er altijd gesproken oveÍ de avond eÍvooÍ, was daar tÍouwens niet altijd een
gesprek voor nodig want je rook op aÍstand of ze op stap waÍen geweest en dat is knap
benauwd in een Toyota oÍ Colt (prima auto's! vooral als je zelÍ even zonder zit). V6n3f hs1
parkeerterrein tot voetbalveld oÍ kantine (als we vroeg waren) werd de wedstrijd al bespro-
ken en zonder een bal te hebben gezien moest Oldeboorn het kunnen winnen. Dan de wed-
striid soms saai, ook vaak zeer spannend, vooral de razende supporter naast je oÍ de scheids
of de laatste roddels, al met al best vol te houden zx drie kwartier.
Dan op de terugreis in de auto......... De hele wedstrijd werd nog een keer gespeeld!l Dan
naar de plaatseliike horeca onder het genot van een pils (ook wel kop koíÍie) werd de wed-
strijd nog een keer gespeeld.... Dan kwarnen de voetballers en werd de wedstlijd inder-
daad.... nog een keer gespeeld..... En zo ging dat dan maar door......soms ook wel ergelijk
maar ja dat hoori erbij. Dat mocht de pret niet drukken. 0p de zondagavonden soms was het
zo gezellig dat de meeste voetballers al thuis waren en de trouwe supporters nog steeds
trouw Ín de kroeg zaten. Dus over de daaropvolgende maandagochtenden zullen we het dan
maar niet hebben.
Ik kijk terug op een zeer leuke tijd en iullie zien me vast wel eens weeÍ langs de lijn staan.
Verder wens ik iedereen die met de V.V.0 te maken heeft veel succes en tot ziens. En ik geeÍ
de balpen door aan: tlans en Annie Brandgma

(die soms heel wat gezeik naar hun hooÍd hebben gekregen)
Bêa

VOETBAI.SCHOENEN SCHOONMAKEN, TNVETÏEN EN OOK

MIJN KOUSEN INSPECTEREN? WAAROM MOET IK DAT

ATI.EMAAT DOEN?

'n voetbalblessure veÍvelender dan ie denkt.



TVYEEDE ETFIAL PER 3-12-'99

Nadat Harm (ratle) Oosterbaan mii had medegedeeld, dat er door de leiders van "het twee-
de" een overzicht moest worden geproduceerd, en dat dit voor Sinterklaas'verjaardag inge-
leverd moest worden, ben ik er maar even voor gaan zitten.

Ik zat per slot van rekening niet te wachten op een tweede zakje zout in mijn schoen, iets

wat onze Anco echter wel zou kunnen waarderen. Maar genoeg geouwehoerd.

Aantal gespeelde wedstrijden:
Gewonnen:

Gelijk gespeeld:
Verloren:
Positie op de ranglijst:
Totaal aantal trainingen:

Opkomst per speler

IO

7

o

3

vierde plaats

35

AÍwezigheid o.a. door:

werk en vakantie
blessure en leren

werk en blessure
blessure

werk, blessure en ziekte
ziekte, vakantie, bezoek v.v.Heerenveen

bezoek v.v.Heerenveen

blessure'bezoek v.v. Heerenveen

bestuurswerk Medium*vakantie
werk.blessure
blessure perikelen
werk, blessure.vakantie

lohannes Nijdam

lelle lacob de Vries

Martin Meester

Jeroen Groetelaers

Luitsen ldsinga
Robbert v/d Torre

Jelmer v/d Berg

lan Visser

Broer Voolstra

facob Stulp
Harke Hartmans

Jorn Klompmaker

32

29

29

20

22

24

32

zB

z6

t4

22

t2

Trainingsgemiddelde tweede 69, r%

Het trainingsgemiddelde van "het tweede" zonder de spelers mee te rekenen die langdurig
blessureleed hadden oÍ nog hebben, namelijk leroen, lacob, Harke en lorn, ligt zelÍs op

793%.

Beschouwing per wedstrijd.

t2-og-'99 Nicator 4 - Oldeboorn z Uitslag r-o
Wij hadden het betere van het spel, wat resulteerde in een aantal goede kansen die we jam-
mer genoeg niet benutten. Zij wisten helaas de door ons weggegeven kans wel te verzilve-
Íen.



tg-og-'99 Thor z - Oldeboorn z Uitslag z-4
te helÍt goed verzorgd voetbal met als kanttekening, dat er hier en daar te ruim gedekt werd
en de duels te licht werden ingegaan.

ze helÍt, een mentaal veel sterker Thor waar wij met name Íysiek door werden overvleugeld.
Terwijl zij vanaÍ een bepaald moment met tien man verder moesten, werden wij toch achter-
uit gedrukt.

Na een 3-o voorsprong vooÍ ons, wisten zij toch tot 3-2 teÍug te komen, mede doordat wij
veel kansen verknoeiden. Toen wij 4-z maakten was hun verzet gebroken en íloot de scheids-
rechter opvallend snel het eindsignaal.

26-09-'gg Oldeboorn z - GAVC 3 Uitslag z-r
In deze wedstrijd wederom veel kansen om zeep geholpen. Ook veel te veel passes in de
diepte waardooÍ onze voorsten zich het hompeschompes c.q. leplazarus moesten lopen. Dit
brak ons later op. Het is niet verboden om de bal ook eens terug te spelen, als die maar in
de ploeg blijÍt. Terechte overwinning overigens.

ro-ro-'99 Oldeboorn z - Warga 3 Uitslag 3-z
re helÍt ontbrak achterin de scherpte waardoor zij twee keer konden scoÍen. Om de ruststand
van 2-z te kunnen aantekenen hadden wii één keer de hulp van de tegenstander nodÍg.
De ze helít waren wij veel sterker, de oude mannetjes van Warga konden het veel jongere
Oldeboorn lang niet bijhouden. De uitslag had veel dikker kunnen uitvallen in ons voordeel.

tl-to-'gg OSI'78 - Oldeboorn z Uitslag z-r
Ogenschijnlijk konden wij het ons permiteren om een stapje minder te doen dan de tegen-
stander. Ceen overtuiging en concentratie, te ruime dekking en onveÍzoÍgde passes. Een

door ons duidelijk onderschatte tegenstander was slordig in de aÍwerking anders waÍen we
finaal aÍgedroogd.

z4-to-'99 ISC r89o 4 - Oldeboorn z Uitslag 4-r
ln deze wedstrijd was een te grote rol weggelegd voor de scheidsrechter. Nadat Jan Visser de
bal op een lullige manieÍ tegen zijn hand had gekregen in het strafschopgebied, besloot de
scheids LSC op een penal te trakteren. Deze werd door hun benut, waarna wij de kop kwijt
waÍen. Rest nog te veÍmelden dat LSC een goed spelende ploeg is, waardoor zij momenteel
op de tweede plaats van de ranglijst terug te vinden zijn.

3r-ro-'99 Oldeboorn z - Akkrum 4 Uitslag 5-z
Goeie wedstriid met een uitslag die niet geÍlatteerd is. Met name in de re helÍt gaven we
teveel ruimte weg, wat je bij die oude techneuten niet moet doen. Ruststand z-r. In de twee-
de helÍt was de dekking beter verzorgd, daar waren zij niet blij mee. Ook lukte het conditio-
neel bij hun niet meer waardoor wij terecht bij hun wegliepen.

7-u-'gg Oosterlittens 3 - Oldeboorn z Uitslag z-6
In de te helít kon OosteÍlittens hun hoge positie op de ranglijst niet waarmaken. Wij liepen
vrij gemakkelijk naar o-3 bij rust. Na de rust het traditionele verslappen, waardoor zij tot z-



3 konden terugkomen. Hierna waren we weeÍ bii de les en wisten we de score naar boven-
genoemde uitslag uit te bouwen.

t;-tr-'99 Oldeboorn z - Zwaagwesteinde 3 Uitslag 3-r
De tegenstander wist het niet voorelkaar te krijgen om op tiid het veld te betreden, waar-
door we ongeveeÍ een kwartier te laat begonnen. Ook binnen de lijnen was het optreden van
de bezoekers niet overtuigend te noemen. Van "de Boarnster" kant was het ook niet de

sterkste wedstrijd. Aangezien we toch beter acteerden dan de wàldpiekjes wisten we de eer-
ste helft met een r-o stand af te ronden. ln de tweede helÍt scoorden wij nog twee keer en

de tegenstander één keer, waardoor de bovengenoemde eindstand werd bereikt. Waren we

wat effektiever in de aÍronding geweest, dan hadden we makkelijk vijÍ doelpunten elbij
kunnen schrijven, maar ja de punten waren binnen. Gastoptredens van Ellert Quarré en

Ielmer Beimin die het beide goed deden.

2t-n-'gg Rood Geel 4 - Oldeboorn z Uitslag 3-5
Voor deze wedstriid hebben we een beroep gedaan op vijf spelers van "het viiÍde" en één

van het derde. Rood Ceel stond stijÍ onderaan, dus hoopten wij met ons samengeÍaapte
team toch een kans te maken. Het was geen sterke wedstrijd, beide partijen lieten nogal wat
steken vallen. Vooral onze achterhoede was niet bepaald solide te noemen, er vielen veel
gaten en soms werd er paniekerig gevoetbald. Ik moet zeggen dat de routine van de oude-
re gastspelers geen overbodige luxe was. De uitslag was mijns inziens wel reëel.

Bij deze wil ik een ieder die zich, op welke wijie dan ook, heeÍt ingezet voor het tweede elf-
tal nogmaals bedanken en hoop dat deze bereidwilligheid zich in de tweede seizoenshelÍt
voortzet.

De doelpunten zijn tot opheden verzorgd door:

Robbert v/d Torre

Jacob Stulp

lelle ]acob de Vries

Luiisen ldsinga
Martin Meester

lohannes Nijdam

fan Visser

lelmer Beimin
Harke Hartmans
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Nou, gelukkig heb ik dit overzicht dan toch nog klaar c.q. gereed gekregen. Het moge dui-
delijk zijn dat ik het lweede zakje zout heb mogen ontvangen, maar ja vooÍ een goed en tij-
dig verslag moet je bij Pietje Memo zijn. Rest mij nog Luitsen ldsinga succes te wensen bij
het schrijven van het volgende overzicht.
De mazzel. Drlec



Want kinderen willen spelen, scoren, Íennen, bij de bal zijn.
Wat ze niet willen is toegeschreeuwd worden, op een plaats gezet worden,
betutteld worden en voortdurend gecorrigeerd worden.
Ziehier "het gebed van een pupil" Ter leerling einde vermaeck.

O lieve heer, wat gaan ze weer tekeer!
Hoor langs de lijn dat gegil en ik ben nog maar E-pupil
0 lieve heer, al was het maar een keer
Dat ze stil konden zijn, want dan voetbal ik pas íijn

0 lieve heer, ik ren heen en weer
Moet aanvallen en meteen weer terug,
Maar ik ben nog niet zo vlug

O lieve heer, maar er is nog meer

van "oveÍ de hele" 
"n 

"re paal", een dieptepass" en "lange haal',,
ook "moet e beuk erin" en "leg ze plat" nou het is me wat

O lieve heer, waar liet ik het toch weer???
kriig ik met de leider vast problemen, verlodr een lijstje met systemen
2-4-4 en 3-3-4...... gelukkig hier is dat rotpapier

O lieve heer, wat ging de leider zaterdag te keer!
was op mij heel erg kwaad, zei dat het zo niet langer gaat
stond te vaak "buitenspel" maar heus ......dat leer ik wel

O lieve heer, wat ik met 6 jaar al niet leer
"stoppen", "draaien", "kappen" en ook "niet happen"
moet het spel gaan "maken", "diep gaan" en "bewaken"

O lieve heer, nu gaat mijn pa te keer....
loopt steeds maar Ín het rond en houdt geen ogenblik zijn mond
o wee als ik niet oplet kan ik vanavond vroeg naar bed

0 lieve heer, daar krijg ik me een sneeÍ
suÍferd kijk toch uit je ogen, dat had niet gemogen
nou dat heb ik geweten, kreeg thuis van mijn ma geen eten!!!!!



In onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer een profielschets van:

Naam:
Geboren:
Burgelijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste Íilm:
Beste acteur:
Iievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vÍouw:
Favoriete club:
tavoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:

lelmer v/den Berg
o8-o3-r983
Vrijgezel
Adidas +l t/+
Oldeboorn z

Alle jeugdelÍtallen
Moet kunnen
Altijd
Pake Sytse
The Matrix
Jean Claud van Damme
Chinees
Voetballen, vissen, eierzoeken
Mariah Carey

HeeÍenveen
Manchester United
Tieme Klompe
toppe

Welke club wordt dit seizoen landskampioen: HeeÍenveen
Welke clubs degraderen dit seizoen: Cambuur, Sparta
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
tavoriete andeÍe spoÍt:
0nderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijdschriÍt:
Slechtste krant/tijdschriÍt:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:

Uilenberg
Luinge
The A-team
MaÍt Smeets
Hans v/d Togt

538
Ruud de Wild
Dance
Klassiek
Wat??
Mitrita
Cruz
Kampioen met ze (moet nog komen)
Gebroken voet
ln het re .

PanoÍama
Margriet
Zeikerds
Kanu
Harry v/d Laan

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: ledereen mag komen
Bestevoetballerv.v.Oldeboorn: Syte
Wat zou eÍ moeten veranderen binnen de v.v.oldeboorn: Nix
Voetbal is: In één woord: geweldig
Wat je verder altijd al kwijt wou: Nog minder

R



OLDEBOORN r HEEFT LAST VAN "KOUDE START".

Zondag z3 ian. j.l. mochten de jongens van Chris Jansen weer eens aantreden in de

Boarnsterweide. De wedstrijdsecretaresse had een prachtige sparringpartner gevonden in de

voÍm van Zandhuizen. Voor Oldeboorn een oude bekende uit vroegere jaren. Tegen deze

tegenstander werden altiid leuke en Íelle duels uitgevochten. Daarnaast was het in de derde

helÍt met deze ploeg ook nog wel eens gezellig. Kortom, ook voor de penningmeester voor-
af geen slechte tegenstander. Hoe anders kan een wedstrijd echter verlopen. VooraÍ hadden

de meesten het idee dat men er wel zin in zou hebben om weeÍ eens lekker met die knikker
te mogen ballen, en daarnaast waren ook de omstandigheden ideaal vooÍ een prima wed-
strijd. Helaas bleek dit deze middag alleen maar te gelden voor Zandhuizen, want Oldeboorn

zou geen enkele voet aan de grond krijgen. Reeds in de re minuut gaf Zandhuizen hun visi-
tekaartje af. Deze kans werd echter nog wel om zeep geholpen. MaaÍ het verschil van instel-

ling was gelijk duidelijk. Het duurde tot in de r6e min. voordat Zandhuizen het betere veld-
spel in een doelpunt wist om te zetten. Oldeboorn wist daar een minuut later wel een kans

tegenoveÍ te stellen nadat Douwe Hein Akkerman z'n broer Sietze wist te bereiken. Deze laat-
ste schoot de bal echter naast. VijÍ minuten later werd keeper Siemen Willem de Vries door
Zandhuizen gepasseerd d.m.v. prima lobje, o-2. Twee minuten later was het weer kermis in
de verdediging van Oldeboorn. Een vrije trap kon vrij worden ingekopt, en dat betekende o-

3. Een afslachting hing in de lucht. Gelukkig v_oor oldeboorn wist Sietze Akkerman de stand

in de 33e min. iets dragelijker te maken door r-3 aan te tekenen, maaÍ het was inmiddels
overduidelijk dat Oldeboorn weinig tot niks had in te brengen. Het was dan ook niet ver-
wonderlijk dat vlak voor de pauze de stand naar r-4 werd getild, na wederom schlemielig

verdedigen aan de lant van oldeboorn. Tegen beter weten in hoopte een ieder dat de 2e helft
voor Oldeboorn beter zou worden, maar deze hoop werd reeds na 5 minuten de kop inge-
drukt, nadat een volledig vrijstaande speler kon aanleggen en de r-5 kon aantekenen. Drie

minuten later mocht Douwe Hein Akkerman ook nog iets terugdoen, 2-5.Maar het bleeÍ
Zandhuizen dat de wedstrijd volledig dicteerde en zo de tweede helft maar lieÍst uit kon

lopen naar 2-8. VooÍ Oldeboorn dus een volledige valse start in deze oeíenwedstrijd. Na de

wedstrijd werd dan ook vrij snel geconstateerd dat er in het oeÍenprogramma nog wel een

extra wedstriid mocht worden tussengevoegd. Deze wedstrijd zal donderdag z7 jan. a.s.

plaatsvinden om zo.oo u. in en tegen Boornbergum. Voor komende zondag staat in eerste

instantie een oeÍenwedstrijd gepland tegen Si. Anna. Echter deze ploeg heeÍt ook competi-
tieverplichtingen, zodat er waarschijnlijk een andere tegenstander naar Aldeboarn komt
(akkrum z?). ttopeliik weet de ploeg in de komende oeÍenwedstrijden weer het juiste ritme
en de juiste vorm te pakken te krijgen voor het vervolg van de competitie, welke wordt her-
vat op zondag 6 Íebr. a.s. in de thuiswedstrijd tegen Robur. GelooÍ in eigen kunnen houden
en met z'n allen hetzelÍde doel willen nastÍeven, dan zal deze ploeg zeker nog van zich laten
horen in de tweede helÍt van de competitie.



OIDEBOOR}{ r HERSIEIT ZICH ENICSZNS.

Na de blamerende nederlaag in de eerste oeÍenwedstrijd na de winterstop thuis tegen
Zandhuizen (z-8), werd door de technische staí besloten om nog een extra oeÍenwedstrijd
in te plannen. In Boornbergum Za. werd op donderdag z7 januari j.l. een waardige tegen-
stander gevonden om een nuttige oeÍenwedstrijd te spelen bij kunstlicht. Helaas kon men
ook nu weer niet volledig aantreden wegens blessures en andere verplichtingen van enkele
spelers. Gelukkig konden de langdurig geblesseerden tohan Tijsma en Wietse Huisman Szn.
(waarvan deze laatste zondag j.l. reeds z'n ÍentÍee maakte) weer vanaÍ het begin staÍten.
Beiden zouden een helÍt spelen. In Martin Meester en Jelle Jacob de Vries werden waardige
vervangers gevonden. Ook Sybrand Oosterbaan en Henrico Veerman waren terug van weg-
geweest (resp. ziekte en vakantie). YoungsteÍ ]ohannes Nijdam zou een volledige wedstrijd
als linksachter spelen, en deed dit naar behoren. Ondanks dat Boornbergum een klasse lager
speelt dan Oldeboorn, konden ze in het begin het tempo uitstekend volgen. Oldeboorn
kreeg echter gaandeweg de wedstrijd wel steeds meer grip op de het spel, en met name de
linkerÍlank in de vorm van Henrico Veerman en Douwe Hein Akkerman liet aÍ en toe Ílitsen-
de combinaties zien, vaak gevoed door Siete Veenstra (die gelukkig ook weer een betere
wedstrijd speelde dan afgelopen zondag). In de 9e min. werd Douwe Hein Akkerman in de
diepte gelanceerd. Hij haalde vervolgens verwoestend uit, maar de bal spatte uiteen op de
lat. DezelÍde speler verstuurde Ín de z5e min. een uitslekende pass op Siete Veenstra, die
hier wel raad mee wist, en de o-r aantekende. Na de pauze werden er enkele omzettingen in
de ploeg gedaan als gevolg van de wissels die werden ingebracht. Dit zou het spel niet echt
ten goede komen. Met name het Ílitsende spel in de eerste helÍt over de linkerkant werd
beduidend minder, ondanks dat Douwe Hein Akkerman z'n directe tegenstander nog een
paar keer falikant het bos in stuurde, en de rugdekking zwak was verzorgd bij
Boornbergum. Douwe Hein Akkerman was het ook die in de 48e min. na een pass van August
raber (die diepe spits speelde) de o-z maakte. In de 76e min. scoorde Siete Veenstra de o-3
na een schitterende pass van wederom Douwe Hein Akkerman. Boornbergum kon in die fase
al geen vuist meeÍ maken. Enkele plaagstootjes daargelaten, werd keeper Siemen Willem de
Vries niet echt op de proeÍ gesteld. Dit kwam ook mede door het Íeit dat het centrale duo
achterin, Sybrand Oosterbaan en Ronald van Warmerdam, een solide wedstrijd speelden.
Ook de invallers MaÍtin Meester en Jelle ]acob de Vries lieten een goede indruk achter, en het
was met name vooÍ laatstgenoemde jammer dat hij een vrije kans net oveÍ schoot in de slot-
fase. Al met al een nuttige oeÍenwedstrijd tegen een tegenstander die van een ander kaliber
was dan Zandhuizen, maaÍ men was er in ieder geval van doordrongen dat je met een bete-
re wedstrijdmentaliteit ook een beter resultaat kunt behalen. Dit was een positieve consta-
tering zo vlak voor het vervolg van de competitie op zondag 6 Íebruari a.s. in de thuiswed-
strijd tegen medekoploper Robur uit Harlingen.
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IO



IYE)STX|IIDSCI|E vIA SEMOREN tYITZINCEN VOORBEIOT DEN

OLDEB0ORNT -DTDr r4.oo

OLDEBOORN2 -THOR2 ro.oo

OLDEBooRN3 -SNEEK5 r2.oo

FRIESIAND5 -OLDEBOORN4 r2.oo

OLDEBOORN s IS VRII

26 FEBRUARI

LEEUWARDEN DAr - OLDEBOORN DAr rr.r5
I APRII
HARLINCEN DAI - OLDEBOORN DAI I4.3o

2 ATIRII

OLDEBOORN I IS VRIJ

OLDEBOORN2 -TIlNlEz ro.oo

WISPoLIAz -OLDEBoORN3 ro.oo

OLDEBooRN4 -FRISIAg r2.oo

IIARKEMA4 -OLDEBOORN5 lo.oo

t9 FEBRUARI

OLDEBOORN DAr - GAVC DAr

20 FEBRUARI

z7 FBRUARI

RENADO r

GAVC I
LEMMER :
OLDEBOORN +

OLDEBOORN s

25 ftlAARI
r4.oo AVC DAz - OLDEBooRN DAr 13.oo

- DRONRIJP I l4.oo
- 0SI z ro.oo
- BLACK BOYS z l2.oo
- OLDEBOORN 4 o9.oo
- OLDEBOORN 5 r2.oo

- MULIER DAr r4.oo

- OLDEBOORN r r4.oo
- OLDEBOORN z tz.oo
- oLDEBooRN 3 ro.oo
- WARCA 5 r2.oo
- WZS 5 ro.oo

- OLDEBOORN DAr 14.30

- THOR r r4.oo
- OOSTERTITTENS 3ro.oo
- OLDEBOORN 3 rz.oo
- TIJNJE T I2.OO

- OLDEBOORN 5 ro.oo

26 

'TiAARTOLDEBOORN I

OTDEBOORN Z

OLDEBOORN 3

OSI 3

IRNSUM 5

a/5llAART INHAAT

u ÀiAARf

OLDEBOORN DAr - BEETGUM DAr r4.oo

t2,UIAARI

OLDEBOORN r

OLDEBOORN z

OLDEBOORN 3

AKKRUM 5

JUBBEGA z

t8 TTiAART

OSI DAI

Ig IIAARI
DOKKUM r

WARGA 3

IRNSUM I
OLDEBOORN +

OLDEBOORN 5

- OIDEBOORN r r4.oo
- OLDEBOORN z t2.oo
- OLDEBOORN 3 rr.oo
- IRNSUM 4 r2.oo
- ,OURE 8 ro.oo

- ST.IAKOB r r4.oo
- LSC r89o 4 ro.oo
- WZS Z r2.oo
- OLDEBOORN 4 tz.oo
- OLDEBOORN 5 ro.oo

- OLDEBOORN DAr r4.oo

- OLDEBOORN r r4.oo
- OLDEBOORN 2 tr.3o
- OLDEBOORN 3 r4.oo
- GAVC 5 r2.oo
- READ SWART 5 ro.oo

8 APRIT

OLDEB0ORN DAI

9 APRII
BTAUWHUIS I

AKKRUM 4

READ SWART 3

OLDEBOORN +

OLDEBOORN S

t5 AIIRIL

ROBUR DAr

t6 APRII
OLDEBOORN r

OLDEBOORN 2

HEERENVEEN 7

OTDEBOORN r*

GERSLOOT z



2+ AERII
AENCWIRDEN r - OLDEBOORN r

29/30 APRIL lNtlAAt

6l,lEI
ARUM DAI

7 liEl
OLDEBOORNT - TERSCHELLINC r

OTDEBOORN 2 - R00D GEEL +

FFS2 -OLDEBOORN3

OLDEBOORN4 -MKV7
NIEUWESCHOOT 6 - OLDEBOORN 5

B lrlEl
OLDEBOORN DAr AKKRUM DAr r4.oo

r+ filEl

0LDEBooRN r rS VRII (tmCOrtnprrtilE??????)

ZWAACWESïEINDE 3- OLDEBOORN z ro.oo

OIDEBOORNI -WZSI I2.OO

FVC 6 - OLDEBOORN 4 ro.oo

OLDEBOORN5 -CORREDIJKT ro.oo

r4.oo

- OLDEBOORN DAr r4.30

r4.oo

ro.oo

r4.oo

r2.oo

to.oo

Piet gaat op maandag naar zijn werk, met zijn broodtrommel in zijn hand komt hij tussen
de middag in de kantine. Hij maakt zijn trommel open en ziet aardappelschillen in zijn
trommel, en de collega's lachen zich rot en vragen hem of hii dat lekker vind. Maar goed 's

avonds thuisgekomen vraagt hij zijn vrouw wat de bedoeling ervan was, waaÍop ziin vrouw
antwoordde: "als je vrijt als een varken, daneet je ook maar als een varken, Piet".

Een Belg heeft vliegles in een helikopter.
De instÍecteuÍ die naast hem zit vraagt aan de Belg: "Weet iij wat er hier boven ons rond-
draait"?
De Belg zegt: "Ja hoor, dat is een airco".
lnstÍucteur zegt: " Nee hoor, dat Ís fout".
Waarop de Belg antwoordt: " Dat is wel zo hoor, kijk maar eens hoe benauwd ie het kriigt
als ik hem uitzet".

Een man loopt met zijn vriend het caÍe uit.
Zegt de ene man tegen de ander: "tk zie alles dubbel".
Ziin vriend pakt snel een tientje uit zijn zak en zegt: " Hier heb je de z tientjes terug die ik
vorige week van je geleend had!
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