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Veldverlichting
Nadat begin dit jaar het besluit was gevallen was tot het plaatsen van

veldverlichting werden er besprekingen gevoerd met het bedrijf dat

deze ging plaatsen namelijk de firma oosterveld b.v uit Zwijndrecht.
Toen werd er nog uitgegaan van een goede medewerking van de

gemeente met een bouwaanvraag (onze voorzitter had al ziin

bedenkingen) en een snelle verlening hiervan. Later bleek dat er een

artikel r9 procedure gevolgd moest wovden welke ongeveeÍ 7 maan-
den in beslag zou nemen. Nu deze 7 maanden inmiddels voorbij zijn

werd er door onze secretaris maaÍ weer eens contact opgenomen met
het gemeentehuis. Hem werd medegedeeld dat de aanvraag nog

steeds niet was doorgbstuurd naar de provincie, dit i.v.m een achter-

stand in de verwerking van de bouwaanvragen (voorzitter kreeg

gelijk). Daar ambteliike molens traag draaien, blijken ze in Boarn-

sterhim bijna stil te staan. Hopelijk zijn ze bij het publiceren van dit
stukje inmiddels door gestuurd, wat dan in zal houden dat we dit iaar
een leuk kerstcadeau zullen krijgen namelijk een bouwvergunning.
Hierna kan dan eindelijk de kraan de grond in (met een schep word

het te veel werk). we rekenen op medewerking van vele vrijwilligers

die er tenslotte ook allemaal voordeel van hebben.

Namens het bestuur, lohan Fokkema
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Ook dit jaar willen we weeÍ een kerstkrantje uitbrengen. Dit kan alleen met uw hulp. Dus
leiders, bestuur of wie ook maaÍ een stukje wil schrijven lever dit dan in voor rr december.
Van leiders verwachtten we in ieder geval een stukje over de eerste seizoenhelft.
Redaktie

Vacature!!!
Dit jaat hebben wij een probleem bij de activiteitencommissie. Er moest één voor de vol-
wassenen komen (inmiddels gelukt) en één voor de jeugd. Op dit moment zijn dat voor de
jeugd Ria de Vries en Nynke Akkerman. De bedoeling hiervan is dat je ongeveer vijf keer per
jaar iets voor de jeugd organiseert. 0m elke keer weer iets nieuws en aantrekkelijks voor de
jeugd te organiseren is niet altijd even makkelijk, daarom hopen wij dat iemand met leuke
ideeën en er van houdt om iets met de kinderen te doen ons hierbij wil helpen. Wij hebben
altijd nog erg genoten en gelachen met de kinderen want je maakt soms de vreemdste din-
gen mee. Misschien kun ie het gebruiken voor je school of als een leuke vrijetijdsbesteding.
Zie jij dit wel zitten of weet je iemand die dit leuk zou vinden bel dan voor verdere informatie
met: Ria de Vries tel. (oS66)-6}r,4g Nynke Akkerman (o566)-O314r4

De activiteitencommissie

Het seizoen 2ooo-2oot was nog niet begonnen of er deden zich in bepaalde teams alweer per-
sonele problemen vooÍ. We hebben dan ook gesproken binnen het bestuur om in ieder geval
een vakantieplanner te geven alvorens het volgend seizoen begint. Ten eeÍste kunnen we dan
gemakkelijker 5 teams in de benen houden". Ten tweede is voetbal nog altijd een teamsport
en dan behoort een lid zich als zodanig te gedragen. Dus probeer de seizoenstart te mijden
als vertrekdatum vooÍ de vakanties. Mocht iemand zich niet helemaal vertrouwen, kom dan
gerust langs voor de eerder genoemde "vakantieplanner". Bij het eerste verliep het begin van
de competitie niet naar wens, na drie wedstrijden nog geen enkel punt. Dit werd vlot hersteld
want de volgende drie wedstrijden rolden eÍ 9 punten binnen. Hierna stokte de puntenteller
maar wordt er heel behoorlijk gevoetbald. Het tweede doet het uitstekend en hebben nog
geen wedstrijd verloren. En houdt u van doelpunten dan valt er bij het tweede heel wat te
genieten want de laatste wedstrijden werd er'flink aan het doelsaldo gewerkt. Het derde pakt
behoorlijk wat punten alleen uit werd alles verloren, maar de stijgende lijn is er zeer zeker.
Het vierde is de revelatie van dit seizoen want er werd nog niet verloren boven de gestelde
grens van to en het blijft gezellig. De spelers van het vijfde beleven een wat moeilijker seizoen
maaÍ met zoveel routine komen ze deze problemen wel weer te boven. De dames zijn
wederom een stevige middenmoter die de nodige punten met regelmaat van de klok aan hun
totaal toevoegen. Met als absoluut toppunt (en het seizoen kan eigenlijk al niet meer stuk) de
overwinning op Akkrum. Rest mij een ieder veel succes te wensen in het nog komende half jaar.
En als we met zijn allen de schouders er onderzetten wordt het ook dit seizoen weeÍ een succes.
Sietse Akkerman
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- C.Keekstra

M.Wobma

Zaterdag r3 januari a.s. kan er weeÍ lekker in de zaal gevoetbald worden. Lekker warm, maar
vooral droog in de sporthal in Akkrum. Er zal "gestreden" worden om de felbegeerde Douwe

Venema-bokaal. Hierbij Íoepen wij zowel heren- als damesploegen op om zich aan te melden
voor dit gezellige toernooi. Voorwaarden waaÍaan voldaan moet worden zijn dat een ploeg
minimaal uit 6 en maximaal uit 9 peÍsonen moet bestaan. Teams dienen minimaal 5 person-
en te bevatten die afkomstig zijn (of ooit waren) uit Oldeboorn. EÍ mogen geen gemengde
teams deelnemen. Minimumleeftijd voor deelname is r4 jaar. Sportiviteit staat hoog in het
vaandel.
De inleg per team bedraagt Fz5,-

Opgave dient te geschieden voor vrijdag 8 december a.s. en kan door contact op te nemen
met één van de commissieleden. Hierbij moeten de naam van het team en de namen van de
spelers doorgegeven worden.
Geef je snel op!!!

De commissie,
lan van der Woude, Weaze 39, tel. o566-631636

lan Bethlehem, Swettebuorren 38, tel. o566-63r88r

f ohan Tijsma, Swettebuorren r, lel. o566-632286
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Van onze hoofdtrainer Chris lansen kreeg ik de balpen in handen gedrukt. Naar aanleiding
van dit gesprek zal ik mijn vevleden van de V.V.o. op papier zetten. De eerste trainer die ik
me nog kan herinneren uit de begintijd van de V.V.O. was Hendrik Nieuwland. Destijds vroeg
ik aan Hendrik of ik naar de D-tjes mocht te voetballen, reden hiervan was dat ik altijd veel
voetbalde met jongens van de andere school, namen zoals Siete, Pieter, Udo, PieteÍ Ate (Pak)

en Henrico. Deze jongens speelden allemaal in de C-tjes en omdat ik veel met hun voetbalde
wou ik ook graag met hun mee op zaterdag. Van de tÍaineÍ mocht ik naar de C-tjes en we
hebben in de jeugd veel successen gekend. We zijn vaak kampioen geweest in de jeugd, met
leiders als lan v/d W., lohannes P., lan V., Gerard, Cees en Sybrand. Bij lan v/d W. was het
altijd dikke lol. We werden toen een keer kampioen in Udiros en na de wedstrijd gingen we
met zijn allen naar Jan zijn huis, allemaal aan de Buckler. Voor de meesten was dit het eerste
echte bieÍtje dat ze kregen. Bij Alie Veerman in de auto altijd de muziek luid aan staan met
Shaka Zulu. Bij ,lohannes kreeg ik een keer zo op mijn donder omdat ik onder de douche stond
te urineren (;e naa gelijk Poep) . Jan V. was volgens mij toen anders later in de kroeg kwam
ik erachter dat dat niet het geval was, maaÍ we hebben met lan altijd veel lol gehad. Cees en
Sybrand waren jongens van de vrijdagavond en dat was zaterdagochtend ook wel te ruiken,
maar dat weerhield ze er niel van om voor de volle 8o% aan wezig te zijn in hun coachen. Zelf
ben ik nu ook jeugdtrainer bij de E-tjes en daarvoor z jaar bij de F-jes. Jeugdtrainen is iets wat
ik heel graag doe. Zeltl vind ik kinderen leuk, ze zijn eerlijk, vrolijk en je kan heel goed aan
kinderen zien wanneet ze liegen of iets hebben uitgespookt. Met trainen wil ik graag dat ze

het naar hun zin hebben zodat ze ihuiskorien en zeggen, Heit en Mem we hebben leuk
getraind. Dat is mijn doel met de jeugd van Oldeboorn en natuurlijk ze meer leren over het
spelletje voetbal. Het geeft voor mij een goed gevoel als hun ploegje begint te voetballen. We
gaan nu door met de senioren. Mannen zoals Pieter P., Henrico, Siete en Pieter Ate stroomden
algauw door naar het eerste van Oldeboovn. Van trainer lan v/d Berg mocht ik een jaar later
meetrainen op dinsdagavond. Al snel mocht ik wat oefenwedstrijdjes meespelen en zondags
mee op de wissel. Jan zei dan altijd tegen mij, hoar do mien sigaarkes mar even beet. Na
tÍaineÍ v/d Berg kwam Bonne de Vries. Bonne was een trainer van alles keihard doen dan
bereik je het meest. Dit kwam er niet altijd uit maaÍ Bonne bracht oldeboorn wel weer na lange
tijd naar de vierde klasse. Van Bonne heb ik persoonlijk heel veel geleerd en heb daar op de
dag van vandaag nog profijt van en probeer wat ik geleerd heb ook weeÍ oveÍ te brengen op
de jeugd van oldeboorn. Bonne ging na 6 jaar werktild bij de V.V.o. richting lubbega. De

trainer van Jubbega (Chris Jansen) kwam naar Oldeboorn voor het bedrag van Fz5.ooo,- waar
Bonne vooÍ wegging. Chris is de huidige trainer van Oldeboorn en dit naar behoren doet.
Jansen is een fanatieke, serieuze maar altijd in voor een lolletje trainer. Chris byacht ons dit
jaar naar de vierde klasse door Niekerk van de mat te spelen. Dit jaar zitten we in de vierde
klasse A. Wat een hele leuke competitie is en wat nog een hele leuke wordt. Na een dramatis-
che start, doen we nu leuk mee in de middenmoot met 9 punten. Met chris hopen we natu-
utlijk nog een leuke tijd tegemoet te gaan. Het draait allemaal maaÍ om r ding in Oldeboorn
en dat is VOETBALLEN EN VERDER cEEN cEZEUR. Mijn typelint is bijna op, ik geef de balpen door
aan mijn eerste trainer lan v/d Berg.

Douwe Hein Akkerman
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r2-or-or Boornbergum
z8-or-or Zandhuizen r

o4-o2-or Oldeboorn r

r- oldeboorn r 19.30

- Oldeboorn r r4.oo
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zz-oz-or DWP r - oldeboorn r r9.3o

Uitslag schutjassen
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5 Wander Veenstra

6 Jelle Wierda

7 Bjinze Brandinga

I lohan Fokkema
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43-62
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r Broer Voolstra
z Froukje Fokkema

3 Gerrit van Marrum

4 Ria Broekmeulen

5 Anke Riemersma

6 Roel Wagenaar

7 Petra Kiestra

8 Kees Broekmeulen

69o6

6sss
6289

6273

6rzt

5944

5930

527 4

Hallo allemaal,
Het is nu ongeveer een half jaar geleden dat il mijn been gebroken heb in de laatste wed-
strijd thuis tegen Akkrum. Nu, na een half jaar gaat het weer aardig goed met mijn been. lk
ga weer naar school en zo nu en dan ben ik weer aan het werk. Via deze weg wil ik iedereen

bedanken voor alle aandacht in de vorm van kaartjes, bloemen, fruitmanden, enz. enz. lk heb

zeer genoten van al deze aandacht. Bedankt!

AmaÍins van der Heide

Wist u dat
- Haiko al aardig met ons (hoge) niveau meepraat, hij ook al door gaat denken?
- Teake Peereboom ook weg gaat, wij nu niet weten waar we onze fruitmanden weg

moeten halen?
- Monique anders zo'n bikkel is maar van een koude vinger helemaal in elkaar duikt?
- Anneke de zorgzame van het team is, zij geblesseerde tegenspeelsters helpt i.p.v. met

ons mee te voetballen?
- Het publiek die een E.H.B.O. diploma hadden zich toen ook nog aangesproken voelden?
- Sierou de gek met haar vader had toen hij een vrije tÍap tegen haar gaf?
- MaÍÍit het nut er niet van inziet om met haar tegenspeelsteÍ mee naaÍ achteren te lopen?
- MaÍÍit wel op heel vreemde plekken zweet?
- Rianne liever geen ondergoed aan heeft dan dat ze helemaal 5 minuten teÍug moet

fietsen?
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Oldeboom Dar - Heerenveense Boys Da3

Zaterdag z8 oktober kwamen de dames weer bijeen om te ballen. ln de kantine zaten twee
studenten uit Utrecht, die zaten wat te lallen. We moesten tegen de koploper dus we had-
den hiks te verliezen en konden lekker ons spelletje spelen net zoals tegen Akkrum, wat ook
eenzeeí goede afloop had. Haiko koos vandaag vooÍ een hele andere opstelling. Jits in de
spits, Miriam op het middenveld en Nynke achterste man (vrouw). De eeÍste helft ging alles
vtii vlekkeloos. Achterin hadden we niet veel te doen. Suzan heeft dan ook 3 ballen gehad.
Voorin wouden de ballen er eerst niet in, maar na een half uur kon lits onze spits er toch
nog één in prikken na een hoop geping pong. Dit was goed vooÍ ons zelfvertrouwen. Wat
HeeÍenveen presteerde viel ons dan ook eÍg tegen of eigenlijk mee. We hielden het de eerste
helft dan ook op t-o en moesten dit de zehelll zo vol houden. Als enige wissel hadden we
Rianne hiervoor in de plaats kwam Chantal. De ze helft begonnen we voortvaÍend. Al na z8
seconden scoorde Marrit na een goede voorzet van de net ingevallen Chantal. En meteen
daarna, in dezelfde minuut, scoorde Marrit weer na een slechte uittrap van de keeper. ln de
re minuut van de ze helft kwamen we dus snel op een 3-o vooÍsprong. Heerenveense Boys
hebben daarna ook nog z keer gescoord, in de laatste minuut van de zehelfl kopte litske
een vÍouw uit en scoorde. The Ladys

lmsum Er - Oldeboorn Er

we hebben een leuke wedstrijd gehad. En fie hebben ook nog gewone met r-4. Muneer was
kieper en hij had maar t goal doorgelaten. Pien maakte ook haast goals. Riekelle pakte de bal
meer af. Arnold was er niet want hij had bloedarmoede. Nawied was een goede midden-
velder. Maries was er ook niet want hij had een zercleen. Rene Spinder had meer voorgezet.
En Klaas heetfl z goals gemaakt. En wienand had ook z goals gemaakt. Rene Land was een
goede verdediger. Reitze werkte hard op het middenveld. En ik lesse was verdediger.
Jesse Haspels

Oldeboorn Er - WWS Er

wij speelden op zaterdag 7 oktober tegen wws. we hebben met 9-3 gewonnen. Het was een
leuke wedstrijd. Het was makkelijk. we moesten 9 tegen 9 spelen. Hun verdediging was
makkeliik om uit te spelen. De doelpunten werden gemaakt door Klaas Winand Reitse René S

en Arnold. Winand van der Heide

Warga Er - Oldeboorn El

Zaterdag z8 oktober moesten we tegen Warga Er spelen. We moesten kwart voor elf bij de
kantine ziin. ln het begin van de wedstrijd scoorde Klaas een doelpunt o-r. Halverwege de
wedstrijd scoordèn Muneer en Klaas ook nog een goal o-3. En toen was het rust. ln de tweede
helft scoorde WaÍga 3 maal 3-3. Wij hadden ook nog r gemaakt. De eindstand was 3-4.
Dennis Rodenburg

\



Oldeboom Fr - HJSC tt
Om ro stonden we klaar, maaÍ eÍ was geen scheidsrechter. We hebben Ronnie zijn vader

gevraagd om te fluiten, op KLOMPENI!!! Klasse. René K. maakte het eerste doelpunt. Daarna

scoorde HISC r-r. Na de pauze gingen we er gelijk op los. Robin F. bracht de stand op z-r, met

een hard schot. Het was een spannende wedstrijd. René knalde ons naaÍ 3-r. Nu hebben we z

wedstrijden gewonnen en z verloren.
Robin Faber

Aengwirden Fr - Oldeboorn Fr

lk ben Stefan Oosterbaan. Wij hebben r-r gespeeld tegen Aengwirden en dat was wel moeil-
ijk en Robin Faber heeft alles naastgeschopt en Dennis Faber heeft gescoord en Niels van Kals-

beek heeft r doorgelaten en Thomas Bles heeft r gepakt en dat was knap. Met de penalties heb

ik gescoord en die was heel hard en Thomas Bles heeft alles doorgelaten en rniet met de

penalties en ik ben heel goed in voetbal en ik zit in de Fr en ik ben een Ajax-suppoÍteÍ.
Stefan 0osterbaan

W.W.S. Fr - Oldeboorn Fr

Zaterdag z8 oktober moest Fr aantreden tegen koploper WWS Ft. Deze ploeg had alles nog
gewonnen. En stond met r5 punten uit 5 wedstrijden bovenaan. Oldeboorn begon goed en

kreeg ook kansen om te scoÍen. Maar het was WWS dat op voorsprong kwam. Door een prima
schot op de goal. Voor René de keeper was de bal onhoudbaar o-r. Oldeboorn bleef goed

overspelen en verdedigen. Met o-r achter gingen we Íusten. De limonade smaakte goed en na

een wisseltruc, de keeper René ging voetballen en Stefan Oosterbaan op de goal, begonnen
we met de tweede helft. Oldeboorn begon weer sterk en het was Robin die de r-r maakte door
een afstandschot, laag in de hoek! Oldeboorn bleef goed voetballen en verdedigde sterk. Het

was René van Kalsbeek die ons allen liet juichen door z-r te maken. En de voorsprong was eÍ

eindelijk! De voorsprong werd niet meeÍ uit handen gegeven, door prima teamspel. Dus de

koploper werd verslagen door OldebooÍn met 2-r. Het was een leuke spannende wedstrijd met
prima veldspel van onze jongens. Die elke week vooruitgaan en steeds beter gaan spelen. De

tweede plaats word nu ingenomen met ro punten.
Een tevreden trainer/leider, August Faber

H.J.S.C. Fr - Oldeboorn Fr

Naar Hommerts toe te voetballen. En we hebben ook nog gewonnen. We hebben met t-5
gewonnen van H,ISC. Dennis en Robin hebben de goals gemaakt. En met heit terug gereden.

Op de terugweg ook nog snoepjes gehad.
Thomas Bles
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Twrror
Joure3-Oldeboornz

Nu ik weer terug ben op het oude nest, mag ik ook weer eens een verslagje schrijven en de
shirtjes wassen. Gelukkig heeft mem dit laatste gedaan. Deze wedstrijd misten wij lan v/d
Woude en Harke. Daarvoor in de plaats deden Sander en Remco uit het derde met ons mee.
Als wissel waren de B-junioren Ate en René van de partij. Gezien de stand op de ranglijst
mochten wij deze wedstrijd niet verliezen. Wij gingen ook behoorlijk van start, maaÍ gÍote
kansen leverde dit niet op. Toch kwamen wij op voorsprong doordat felger de doelman
pooÍtte. We hadden de wedstrijd onder controle, maaÍ door een verdwaald afstandschot kre-
gen wii onverwacht de t-t tegen. Gelukkig bleef Robbert even later koel toen hij alleen op de
doelman afkwam en ons op een t-z vooÍspÍong zette. De tweede helft was niet eÍg best. We
gaven het heft uit handen en loure begon zowaar wat te voetballen. Ook hadden we de schei-
ds vandaag tegen, die zich ontpopte als het schoolvoorbeeld thuisfluiter. Na het wederom
affluiten van een lichtte overtreding van onze kant, dacht Jeroen er als aanvoerder wel wat
van te kunnen zeggen. Dit levevde ons direct een vrije tÍap tegen op, en wel op de rand van
het strafschopgebied. ln de rebound scoorde Joure de z-z en de scheids had zijn zin gekre-
gen. Wij waren niet in staat er iets fatsoenlijks tegenover te stellen. Ook de inbreng van Ate
en René kon niet voor de ommekeer zoÍgen en dus was de einduitslag z-2. Alweer z punten
te weinig. Enerzijds door de scheids, anderzijds ook zeker door ons zelf. Volgende wedstrijd
maaÍ weer beter. lk ben er in ieder geval vEn overtuigd dat we nog veel punten zullen
pakken. Rest mij nog Remco, Sander, Ate en René te bedanken voor hun inzet.
Jurjen de Jong

TH0R2 - Oldeboomz
Het tweede moest zpndag 5 november tegen het tweede van THOR voetballen. Het beloofde
een echte kraker te worden aangezien wij bovenaan stonden maar THoR minder verliespun-
ten had dan ons. 0m t4:oo was de aftrap (wat later dan wij gewend zijn, maar voor een enkel-
ing misschien wel beter). wij hadden duidelijke instructies gekregen van Uilke (achterin
dichthouden en voorin scoren) en wij gingen daarom direct goed van start, en met name lur-
jen op de rechterflank was goed in vorm. Door een goede voorzet van de bovengenoemde
kon in de 5e minuut Robert (deze week wel fit!!!!) vrij makkelijk scoren. Dit was een super
begin waar we eigenlijk niet op hadden durven hopen, en de verdediging van TH9R stond zo
te knoeien dat Robert (niet uit geweest en direct weer scorend vermogen) er vrij snel daarna
de o-z kon inschieten. Na enkele goede kansen die er niet ingingen was het uiteindelijk Harke
die vanuit de tweede lijn met een "vlammend" schot de keeper veÍaste (tsla die had zo'n
streep ook niet verwacht). o-3 en we hadden nog maaÍ zo'n 25 minuten gespeeld. THoR kreeg
de eerste helft niet veel kansen en de kansen die ze hadden werden vakkundig om zeep
geholpen door leroèn. wij gingen de rust in met o-4 nadat nog een fout in de verdediging
van THOR goed werd afgestraft door Pieter, die met deze goal weer wist hoe die moest scoren.
Na een lange afwezigheid kwam Andreas er in de tweede helft in. We begonnen de tweede
helft weer net zo goed als de eerste, binnen 5 minuten lag onze vijfde goal er al weer in, weer
van de voet van Pieter. Wij domineerden nog steeds en THOR wist niet goed waar ze met de
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bal moesten doen. Bij een doeltrap van THOR zou de keeper de bal naar zijn achterste man

spelen die daar blijkbaar niet op rekende, dat gaf Pieter de gelegenheid om op randje t6

meter de bal te veroveren en daarmee alleen voor de keeper te komen en te scoren; o-6. Een

paar minuten later was het alweer raak na een goede één twee kon Pieter de bal met links!! in
de kruising!l tÍappen, absoluut onhoudbaar voor de keeper; o-7. Nu kwam Sietse er in op

linksvoor, en het duurde niet lang voor hij met een lage schuiver de o-8 kon aantekenen op

aangeven van Pieter (commentaar Pieter: "ik zou zelf schieten, maar ik dacht dan gaat ie

huilen". VVO ging het hierna wat rustiger aan doen wat THOR de gelegenheid gaf wat terug

te komen in de wedstriid (?!?!?). Na een zwak momentje in de verdediging (één van de

weinige in de wedstrijd) kreeg THoR de gelegenheid om ook nog een goaltje te maken. ln de

laatste minuten van de wedstrijd maakte (alweer) Pieter er nog r-9 van. Wat van te voren

beschouwd was als een moeilijke wedstrijd bleek een makje. Het tweede staat bovenaan in de

competitie met nog maaÍ 4 verliespunten. Dit seizoen kampioenl?l?, we zijn in ieder geval

goed op weg!!!!
,lelger Hoekstra

Oldeboom z - Aengwirden z

De weeÍsomstandigheden rond deze wedstrijd waÍen van dien aard dat er wel eens het een en

ander afgelast kon worden. Aengwirden was hier bij voorbaat al vanuit gegaan, hetgeen zich

uitte in een verlate aftrap van een dik half uur. Eenmaal aan de wedstri,ld begonnen werd via

de linkerkant de score snel op r-o gezet door August raber (+x). Niet lang daarna volgde de

z-o, de kop was eraf. Door wat onoplettendheid in de verdediging van Oldeboorn kreeg

Aengwirden de kans om z-r te maken en deden dat. Enkele minuten later werd hel zelts z-2,

invaller keeper Siep Bangma kwam een handlEngte te kort om het afstandschot over de lat te

tikken. Vervolgens begon het bij Oldeboorn beter te lopen er kwam wat meer strijd en voorin

stonden Pieter Poeples (Ox) en Robbert v/d Torre (Ex) op scherp. De ruststand was 6-2. De ze

helft speelde 0ldeboorn met Íegen en wind in de rug gemakkelijker, de druk naar voren bleef.

De doelpunten bleven vallen. Aengwirden kwam er niet meer aan te pas, één doelrijke aanval

strandde op de paal. Aan de kant van Oldeboorn bleven de doelpunten vallen. Ook Sietse

Akkerman scoorde éénmaal en Martin MeesteÍ, die geregeld mee naaÍ voren kon, zette uitein-
delijk de eindstand op r5-2.

Remco Bangma

Drnoe
Ouesoonru3-lruum3

Zondag r okt. moest Oldeboorn 3 aantreden tegen streekgenoot lÍnsum. Binnen 3 minuten

scoorde lacob r-o. Dit was een mooie opstekàr voor het derde. Met snel spel werd lrnsum 3

bestreden. ln een tijdsbestek van een kwartier scoorde Oldeboorn drie keer. Vlak voor rust

scoorde lrnsum tegen, stand 4-r. Na de pauze begon lrnsum fel, dit leverde al snel een goal

op, stand 4-2. Hierna nam Oldeboorn het heft weer in handen. De vele kansen die hierna vol-
gden werden niet'benut. Onder de goed leidende l.Poepjes werd de ze thuisoverwinning
behaald. Na de wedstrijd kreeg heel het derde een flesje bier van lan MeesteÍ (eedankt!!l).

Met daarbij de bierbommen van Harm, smaakte dit best.

August Faber

*
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Oldeboom wint in blessuretijd.
Afgelopen zondag werd weer eens duidelijk dat wanneer je aan de winnende hand bent, je
ook wel eens het geluk mee hebt. oldeboorn had de laatste twee wedstrijden gewonnen, teÍ-
wijl Renado vorige week bij hekkesluiter MKV'29 met 2-r onderuit ging. Het verschil op de ran-
glijst vooraf aan deze wedstrijd was slechts drie punten. Renado was met 9 punten koploper,
terwijl 0ldebooÍn met 6 punten "slechts"op de roe plaats bivakkeerde. Oldeboorn kon dus bij
winst een enoÍme spÍong maken richting "linker rijtje". Het leek er zeker in de eerste r5

minuten niet op dat 0ldeboorn met de volle winst huiswaarts zou keren. Renado startte over-
weldigend, waarbij men feitelijk met z linies speelde. Men hield de nodige mensen achterin,
maar daar stond tegenover dat de aanval ook goed werd voorzien van de nodige spelers.
HieÍmee probeerde men 0ldebooÍn te oveÍÍompelen. ondanks het veldoverwicht wist Renado
zich niet echt veel reële kansen te creëeren. Toch bleef het met name achterin bij Oldeboorn
vrij onrustig. De eeÍste echte kans in de wedstrijd leek in de z9e min. te ontstaan. Douwe Hein
Akkerman werd op links de diepte in gestuurd. Hij speelde z'n directe tegenstander uit, maaÍ
werd door deze zelfde speler onreglementair opgevangen. De zeer warrig fluitende scheid-
srechter Cuiper zag hierin zelfs geen overtreding, waardoor Oldeboorn een rcoTo kans werd
ontnomen.Tien minuten later zwijmelde Oldeboorn toen keeper Siemen Willem de Vries
buiten het strafschopgebied handelend moest optreden. Hij deed dit onreglementair, maar
kwam er slechts vanaf met een gele kaart. Precies een minuut later torpedeerde Renado de lat
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achter de doelman van Oldeboorn, maaÍ men kroop door het oog van de naald. De ruststand
werd terecht bereikt met een o-o stand. Na rust begonnen beide teams toch ietwat afwacht-
end. Men leek elkaar weer wat af te tasten, waardoor het al vrij begon te lijken op een echte
"o-o wedstrijd". Beide ploegen kregen af en toe nog wel enige kinsen, maar het veldspel
werd steeds minder, evenals het weer. ln de 73e min. kreeg aanvoerder R. Steneker van Rena-
do de gele kaart van scheidsrechter Cuiper. De betreffende speler was eindelijk het
"gemuggenzift" over het optrekken van de kousen zat en kon zich hierdoor niet ianger
beheersen en liet dit in woord en gebaar terecht blijken. Vier minuten later gaf Johan rijsma
van oldeboorn aan niet langer verder te kunnen (verkoudheid), waardoor cees ReÍtsma in de
ploeg kwam waardoor Siete Veenstra terugzakte naar de positie van centrale middenvelder
en Cees in de spits ging spelen. ln de 9oe min. werd lohannes Nijdam behoorlijk "nagekeken"
en ook hij moest zich laten veÍvangen. Jan Visser werd door trainer lansen ingebracht. De
wedstrijd leek op een o-o af te stevenen, maar door het onophoudelijke "sokkenbal"van
scheidsrechter Cuiper werd er maar liefst negen minuten bijgeteld. Hiervan wist 0ldeboorn in
de persoon van Siete Veenstra, die overigens sedert de eerste helft licht was aangeslagen, in
de 95e min. te profiteren. Hij liet vanaf ongeveey 20 meteÍ een schot vertrekken riÀring-peep-
er en doel van Renado en tot ieders verrassing vloog de bal laag in de hoek binnen, o-r. Zo
kon oldeboorn voordeel trekken uit het onnodig lang spelen van zgn. blessuretijd. Aanvo-
erder R. steneker van Renado, die reeds geel had ontvangen, ging nu voor de ze keer op de
bon en kon zodoende vertrekken. Na deze uitslag doet oldeboorn weeÍ volop mee in de stri-
jd om de bovenste plaatsen, hetgeen uiteraard bijna voor alle ploegen nog geldt. De 4e Klasse
A lijkt zich nu al te ontwikkelen tot de klassgwaarin zich geen uitgesproken favoriet bevindt
en waarin alle ploegen van elkaar kunnen winnen. Het lijkt op voorhand al een spannende
strijd te worden wie de eerste periodetitel gaat binnenhalen. Deze periode gaat over acht
wedstrijden. oldeboorn liikt momenteel in ieder geval uit de nodige zoígente zijn en kan zich
nu gaan richten op de thuiswedstrijd komende zondag tegen Franeker.

Uitslagen zondag 8 okt. 4e Klasse A.
Renado - Oldeboorn o-t
Stiens

Franeker

- lrnsum o-2
- MKV'29 2-l

Robur - Warga t-o
Trynwalden - Rood Geel 3-o
RES - GAVC 2-z

7. CAVC 6-8
8. RES' 6-8

9 Rood Geel 6-8
ro. Stiens 6-8
r. Franeker 6-l
t2. MKV'29 6-l .

Stand.

r. lÍnsum 6-ro
2. Trynwalden 6-9

3. Renado 6-g

4. Robur 6-g

5. Oldeboorn 6-9
6. Warga S-8

Cr



OLDEBOORN WEET WEER WAT VERLIEZEN IS.

Na 3 overwinningen op rij werd Oldeboorn zondag r5 okt. j.l. weer met beide benen op aarde

geplaatst door s.c. Franeker. ln de thuiswedstrijd ging Oldeboorn terecht ten onder aan een

beter voetballend Franeker. De spelers van 0ldeboorn leken behoorlijk van slag nadat aan-

voerder Sybrand Oosterbaan tijdens de warming up te kennen gaf niet te kunnen spelen

vanwege een hamstringblessure. Trainer .lansen moest noodgedwongen enkele omzettingen

doen. lohan Tijsma werd libero en aanvoerder. Spits Siete veenstra werd een positie terugge-

haald en wisselspeler Cees Reitsma mocht het in de spits gaan proberen. Robbert v.d. Torre

werd op het laatste moment nog bereid gevonden om als wisselspeler te fungeren. Met

name de eerste helft liet Franeker zien over meer inzet en voetbalcapaciteiten te beschikken.

Oldeboorn keek na lo minuten reeds tegen een o-r achterstand aan door een doelpunt van

Frank de Vries. Bijna het volledige thuisfront was eÍ van overtuigd dat dit uit buitenspel-

positie gebeurde, maar scheidsrechter Bakker keurde het doelpunt goed, o-t. Het enige

gevaaÍ dat Oldeboorn in de eerste helft kon aanrichten waÍen drie vrije schoppen van Siete

VeenstÍa die alledrie door keeper Grijtsma uitstekend werden verwerkt. 0p slag van rust wist

lohan Talhout de stand op o-z te brengen na een schitterende voorzet vanaf rechts en een

dito kopbal in de verre hoek, o-2. Dit werd tevens de ruststand met als conclusie dat het bii

Oldeboorn niet liep en dat er in de tweede helft uit een nader vaatie diende te worden

getapt. Dit gebeurde ook. Na vijftien minuten spelen in de tweede helft had Douwe Hein

Akkerman reeds drie mogelilkheden gehad om de score weer wat dragelijker te maken, maar

hij faalde evenzoveel keer. Franeker scoorde in de 6oe min. wel, maar dit doelpunt werd

teÍecht afgekeurd wegens buitenspel. Oldebdorn speelde duidelijk feller als in de eerste

helft, maar men wist zich te weinig echte kansen af te dwingen. De volle roo% overtuiging

was er deze middag niet. Spits Cees Reitsma kreeg nog enkele kansen. Met name de kopbal

op de paal ver in blessuretijd had een beter lot verdiend, maar Franeker wist de wedsttijd

professioneel uit te spelen en maakte een gigantische sprong op de rangliist, terwijl Olde-

boorn in tegenstelde richting ging. Kortom een terechte overwinning voor Franekev. 0lde-

boorn kan zich komende zondag z9 okt. a.s. revancheren in de uitwedstrijd tegen Stiens.

4e Klasse A.

r. lÍnsum 7-t3
2. Warga 6-tt

3. Rood Geel 7-u

+. Trynwalden 6-ro

5. Franeker 7-ro
6. RES 7-9

7. Renado 7'9
8. Stiens 7-9
9. Oldeboorn 7-9
ro. Robur . 7-9
r. GAVC Z-8
tz. MKV'29 7-4

rl.



OLDEBOORN EN CAVC DELEN DE PUNTEN.

Zondag 5 nov. j.l. stond dan eindelijk weer eens de derby tussen Oldeboorn en GAVC op het
pÍogÍamma. ln een competitie waarin iedereen van elkaar kan winnen was ook dit zo'n
wedstrijd waarin het beide kanten op kon. Was het in de eerste helft GAVC dat het beste
van het spel, in de tweede helft had oldeboorn een klein veldoverwicht. Het talrijk
opgekomen publiek kon genieten van een spannende wedstrijd waarin niet goed voetbal te
zien was, maaÍ waaÍ de spanning en de strijd die beide ploegen leverden veel goed maak-
te. Zoals gezegd, was het GAVC dat in de eerste helft de beste kansen kreeg. Doelman
Siemen Willem de Vries moest reeds in de 7e min. handelend optreden buiten het eigen
sttafschopgebied ten koste van een gele kaart. ook de daaruit voortvloeiende vrije tiap was
een prooi voor dezelfde keeper, die het schot van spits wietse v.d. Veen uitstekend
pareerde. Dezel'fde speler schoot 5 min. later maaÍ net over. Voor Oldeboorn ontstond de
eerste kans pas in de r7e min. Douwe Hein Akkerman mocht na vermeend buitenspel toch
doorgaan, maaÍ zag zijn schot net naast gaan. Nog geen minuut later bezorgde dezelfde
speler een prima voorzet bij Henrico Veerman. Deze laatste wist echter de bal van dicht bij
over het doel te werken. CAVC kreeg hierna wel enkele zoo% kansen. Tot twee keer toe wist
men in de zre en zze min. de bal niet over de doellijn te krijgen, terwijl de bal beide keren
toch reeds bijna op de doellijn lag. ln deze fase van de wedstrijd zwijmelde gldeboorn
behoorlijk. Het spel aan de kant van oldeboorn bleef te onrustig, mede als gevolg van het
hoge tempo dat CAVC speelde. cAVc was ook duidelijk feller in de duels en scheidsrechter
Faber liet af en toe aan beide kanten wel eels iets teveel toe. Vijf minuten vooÍ Íust was het
lno v.d. Berg van GAVC die de bal net naast-schoot, zodat de ruststand met o-o werd
bereikt. Twee ongewijzigde teams betraden na de rust het speelveld. 0ldeboorn kreeg
langzaam maar zeker een klein veldoverwicht, terwijl CAVC in een fase kwam waarin met
name de passing vrij onnauwkeurig was. ln de 55e min. bleek de laagstaande zon een
belangrilke rol te'spelen. Een voorzet van Douwe Hein Akkerman kon op het laatste moment
door Siete Veenstra niet meer goed worden beoordeeld, waardoor een uitstekende kans
verloren ging. oe spanning in de wedstrijd werd gaandeweg groter en ook het arbitrale trio
kreeg het steeds moeilijker. Over en weeÍ werden af en toe vreemde beslissingen genomen,
waardoor ook de frustratie in het veld toenam. Zo ook in de 69e min. toen Douwe Hein
Akkerman volledig ten onrechte werd teruggevlagd voorbuitenspel. Hij kon zich in de
eerstvolgende aktie niet beheersen en liep terecht tegen een gele kaart op. ln de 77emin.
kroop Oldeboorn door het oog van de naald toen Siemen Willem de Vries weer handelend
moest optreden. Het voltallige Grouster pub{iek schreeuwde om een strafschop, maar schei-
dsrechter Faber oordeelde anders. GAVC leek in de 83e min. de wedstrijd alsnog in het
voordeel te beslissen. wietse v.d. Veen, die de gehele wedstrijd in de tang zat bij wietse
Huisman Wzn., wist zich in het strafschopgebied van enkele tegenstanders le ontdoen en
haalde daarna met links uit, o-t. Nog geen minuut later was de stand reeds gelijk. Uit een
vrije trap van Wietse Huisman Szn. kreeg de vrijstaande Douwe Hein Akkerman de bal voor
z'n linkerpootje. Hij bedacht zich niet en haalde verwoestend uit, l-1. De wedstrijd leek in de
47e min' in het voordeel van Oldeboorn te worden beslist. Maar liefst 3 spelers doken vrij
op vooÍ keeper Bruinsma (waarvan zeker twee vanuit buitenspelpositie), maar Douwe Hein
Akkerman wist deze gouden kans niet in de winnende goal om te zetten. Zo werd een
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terechte eindstand van r-t bereikt in een derby die meeÍ spannend dan fraai was. Voor

Oldeboorn wacht komende zondag de lastige uitwedstriid in lrnsum om l4.oo u.

Uitslagen 4e Klasse A.

Oldeboorn - GAVC

MKV'29
Robur

Stand.

r. Franeker

z. lrnsum

3. Warga

4. RES

5. Rood Geel

6. GAVC

- lrnsum
- RES

t-l
2-2

2-3

Trynwalden - Renado 2-2

Rood Geel - Franeker 2-3

WaÍga - Stiens 4-l

7. Trynwalden 7-l
8. Renado 9-l
9. Oldeboorn 8-ro
ro. Robur 8-g
rr. Stiens 8-g
12. MKV'29 8-S

9-t6
8- r4

8-r4
8-tz

9-t2
9-t2
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OLDEBOORN VERTIEST DERBY BU IRNSUM.

Zonder de basisspelers Siemen Willem de Vries en Henrico Veerman trad Oldeboorn zondag
i'l' aan tegen lrnsum. Hun vervangeÍs, JeÍoen Groetelaers en Ronald van Warmerdam stonden
zodoende in de basis in de enige wedstrijd deze zondag in de 4e Klasse A. oldeboorn had de
te helft de stevige wind in de rug, hetgeen in enkele kansen resulteerde. ln de rre min. kreeg
linksvoor Douwe Hein Akkerman zijn eerste kans, maar keeper de long van lÍnsum bleek een
sta in de weg. Drie minuten later was het wel raak. Uit een uitstekende voorzet van Douwe Hein
Akkerman was het Cees Reitsma die de bal bij de ze paal goed controleerde en de o-l bin-
nenwerkte. Twee minuten later kon men echter weer opnieuw beginnen. Uit een vrije trap van
lrnsum was het Dick Hellinga die de "hangende" bal binnenschoot, r-r. Oldeboorn hield de
beste kansen, maar Johan Tijsma en Cees Reitsma konden deze niet omzetten in doelpunten.
ln de z5e min. kreeg Wietse Huisman Szn. de bal ongelukkig tegen z'n arm. Scheidsrechter de
Vries was onverbiddelijk en wees gedecideerd naar de stip. Tegen alle verhoudingen in kwam
lmsum dan ook op een 2-t vooÍspÍong. Het was wederom Dick Hellinga die scoorde. Olde-
boorn bleef het betere van het spel houden, maar het niet afmaken van de kansen zouze d,eze
middag gaan opbreken. ln de re helft kregen Douwe Hein Akkerman en Sybrand Oosterbaan
nog enkele kansen, maar het vizier stond niet op scherp. Na rust was de eerste kans voor lrn-
sum. Na een t tegen I duel achterin bij oldeboorn werd de bal uiteindelijk tot corner verwerkt.
Daarna was het weer oldeboorn dat het beste van het spel had, maar ook siete VeenstÍa en
lohannes Nijdam mistten iammerlijk. ln de 55e min. kreeg Oldeboorn even een lesje in effec-
tiviteit. Theo Terra van lrnsum liet zien hoe je uit weinig kansen toch het maximale rendement
kunt halen en scoorde 3-r. Oldeboorn kreeg het even moeilijk en men mocht blij zijn dat
Jeroen Groetelaers in de 63e min. de bal uit het doel ronselde na een prima schot van lrnsum-
zijde' ln de 69e min. besloot trainer Chris Jansen Jan Visser in te brengen voor Ronald van
Warmerdam. Oldeboorn leek in de 7ze min. teÍug te komen in de wedstrijd. Een goedmakert-
je van scheidsrechter de Vries was ey vooÍ nodig om op 3-2 te komen. Oldeboorn kreeg nl. een
penalty na een lichte overtreding in het strafschopgebied. Siete Veenstra wist deze kans te
verzilveren. Helaas voor Oldeboorn bleef men te timide spelen. De echte volle roo% overtuig-
ing was er kennelijk niet dat er wel degelijk meer in zat. tÍnsum speelde de wedstrijd rustig
uit en hield aan deze derby uiteindelilk drie punten over, waaÍ een gelijkspel minimaal dá
verhouding was. Wil Oldeboorn niet verder achterop raken, dan zal komende zondag de
thuiswedstrijd tegen MKV'29 omgezet dienen te worden in een overwinning.

OLDEBOORN KOMT IN CEVARENZONE.

ln een rechtstreeks degradatieduel tussen OldebooÍn en MKV'29 afgelopen zondag was het
voor beide ploegen zaak om de volle winst te behalen. Het verschil tussen beide was vooraf-
gaand aan dit duel vier punten. Bij winst voor 0ldebooÍn zou men afstand nemen van de rode
lantaarndrager. Hoe anders zou het echter lopen. ook nu weer trok Oldeboorn, net als vorige
week, aan het kortste eind met een 2-3 nederlaag. MKV kreeg na vijf minuten teeds de eerste
kans. Na een misverstand tussen keeper leroen Groetelaers en Wietse Huisman Szn. leek MKV
reeds de score te openen, maar de kans werd niet benut. Oldeboorn kreeg de eerste kans pas
na t5 min. spelen. Douwe Hein Akkerman kon alleen op links doorgaan, maaÍ stuitte op keep-
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eÍ Schippers die de bal tot coÍneÍ verwerkte. Uit de corner kreeg OldebooÍn weeÍ een grote

kans, maar Cees Reitsma raakte slechts de paal. Dezelfde speler zag zes minuten later z'n schot

tot coÍneÍ verwerkt. ln de z7e min. wist MKV wel op voorspÍong te komen. Uit een corner kon

ten Cate bij de ze paal de bal vrij inkoppen, o-r. ln een verder zeker niet hoogstaande eerste

helft was het Cees Reitsma die in de 4ze min. nog een gele kaart incasseerde van de wel zeer

zwak leidende scheidsrechter Beekman. Na rust ging Oldeboorn, zoals wel vaker, feller en

geconcentÍeerder spelen. Dit resulteerde in de 5re min. in de gelijkmaker. Uit een coÍneÍ was

het Siete Veenstra die de r-r binnenschoot. Jeroen Groetelaers verrichten een minuut later een

wereldredding, nadat een speler van MKV weer vrij kon inkoppen uit een corneÍ. De wedstri-
jd werd steeds grimmiger, mede door het zeer warrige fluiten van scheidsrechtev Beekman.

Met name aan de kant van Oldeboorn Íaakte men steeds meer gefrustreerd, mede als gevolg

van de mededeling die de beste man in de eerste helft deed bij aanvoerder Sybrand Ooster-

baan dat hij de grensrechter van Oldeboorn niet meer geloofwaardig vond.......
Een uiterst merkwaardige opmerking en oplossing van een eventueel probleem van de beste

man. ln de 67e min. liep A. van Rijs van MKV tegen een gele kaart op. Twee minuten later was

het helemaal raak. Siete Veenstra werd van achteÍen aangevallen door F. Korbach van MKV

waaÍvooÍ deze speler een gele kaart ontving. Siete Veenstra stond echter snel weeÍ op om het

spel snel te hervatten, waaÍna de beste man in het lilashirt op aandringen van MKV spelers

meende Siete Veenstra, volledig ten onrechte, ook een gele kaart te moeten aannaaien. Ook

na het tonen van de aangerichte schade op het kuit van Siete Veenstra was de scheids niet te
veÍmuÍwen. Gele kaart voor spelbederf!l! Hetgeen dus een les is voor alle voetballers. Als je

van achteÍen wordt getrapt moet je minstens een paaÍ minuten blijven liggen om e.e.a.

geloofwaardig te doen lijken, zelfs na het gevàn van een gele kaart aan de dader. Uiterst

raadselachtig. Oldeboorn werd kreeg drie minuten later een nog grotere klap te verwerken.

Nadat de bal van Wietse Huisman Szn. afketste was RobeÍt lan Wenselaar er als de kippen bij
om de bal binnen te schieten, r-2. Trainer Jansen besloot om in te grijpen en bracht lurjen de

long voor Johannes Nijdam hetgeen iets meer snelheid en diepte aan de linkerkant zou bren-
gen. Dezelfde speler kreeg vier minuten later reeds z'n eerste kans, maar bij de re paal schoot

hij jammerlijk naast. Om toch nog een slotoffensief te forceren werd aan 0ldeboorn-ziide ook

nog een extra spits ingebracht in de vorm van PieteÍ Poepies. Hij kwam Jan Visser aflossen.

Ondertussen had 0ldeboorn ook nog een strafschop moeten hebben nadat Siete Veenstra

volledig onderuit werd getrokken in het strafschopgebied. De overtreding werd compleet
genegeerd door de leidsman. Het ofJensief spelende 0ldeboorn kreeg uiteindelijk het deksel

op de neus nadat spits Robert Jan Wenselaar vanuit buitenspelpositie net over de middenlijn
alleen op .leroen Groetelaers mocht af stevenen.laatstegenoemde was helaas kansloos, t-3. ln
de 9re min. kon Siete Veenstra de spanning nog enigszins terugbrengen, z-3. Helaas was

Oldeboorn niet meer bij machte om een toch nog terecht punt uit deze wedstrijd mee te

nemen. De laatste vier wedstrijden werd slechts r punt behaald, waardoor 0ldeboorn op de

ranglijst steeds verder wegzakt en inmiddels in de gevarenzone, oftewel degradatiezone, is

beland. Komende zondag heeft men vrij, terwijl een week later, zondag 3 dec. Reeds de eerste

ÍetuÍn op het programma staat, nl. de uitwedstrijd in en tegen RES uit Bolsward om r4.3o u.

'f



ZATERDAG 2 DECE/IABER

AENGWIRDEN DAr - OLDEBOORN DAr r4.oo
READ SWART Br - oIDEBOoRN Br r4.oo
OLDEBOORN Bz - DE SWEACH Br ro.oo
OLDEBOORN CI - WWS CI |o.oo
PUPILLEN WINTERSTOP

ZoNDAC a DECEMBER

RESr -OLDEBOORNr r4.3o
BOORNBERGUMz -OLDEBOORNz ro.oo
oNB5 -oLDEBooRN3 ro.oo
OLDEBOORN4 -GAVC4 l.oo
OLDEBOORN5 -GAVC5 ro.oo

ZATERDAG 9 DECE\ BER

OLDEBO0RN DAr - FFS DAz

AENGWIRDEN Br - OLDEBOORN Br

OLDEBOORN Bz - DRACHTSTER B.

ZONDAG Io DECEMBER

r4.oo

ro.3o

85 ro.oo

OLDEBOORNT -WARCAT r4.oo
OLDEBOORN2 -AKKRUM3 ro.oo
OLDEBOORN3 -BLUEBOYS2 l.oo
TljNlEl -OLDEBOoRN4 ro.oo
WZS6 -OLDEBOORN5 to.oo

ZATERDAG 16 DECE,IABER

OLDEBOORN DAr INHAAL

OLDEBOORN Br - OLDEHOLTPADE Br r4.oo
HARKEMA BI - OLDEBOORN Bz |o.oo

ZONDAG 17 DECEMBER

INHAAL

ZATERDAG 27,ANUARI
INHAAL

ZONDAG 23 IANUAiII
INHAAL

ZATERDAG 3 FEBRUARI

INHAAL

ZONDAG + FEBRUARI

INHAAL

ZATERDAG Io FEBRUARI

OLDEBOORN DAr - AENGWIRDEN DAr 14.oo

ZONDAG II FEBRUARI

OLDEBOORN r VRll

OLDEBOORN2 - BOORNBERGUM2 |o.oo
OLDEBOORN3 -ONB5 l.oo
GAVC+ -OLDEBOORN4 ro.oo
GAVCS -OLDEBOoRN5 r2.oo

ZATERDAG Iz FEBRUARI

DWP DAI - OLDEBO0RN DAr 14.30

ZONDAC 18 FEBRUARI

ROODCEELT -OLDEBOORNT t4.oo
DRACHTEN3 -OLDEBOORNz t2.oo

IUBBECA6 -OLDEBooRN3 ro.oo
oLDEBoORN4 -CoRREDUK6 rr.oo
OLDEBOORN5 -N|CATOR8 ro.oo

ZATERDAC z4 FEBRUARI

INHAAL

ZONDAG 25 TEBRUARI

INHAAL

ZATERDAG 3 MAART

OLDEBOORN DAr - WZS DAz

START COMPETITIE JEUCD

r4.oo

ZONDAG 4 INAART

OLDEBoORNT -TRYNWALDENT r4.oo
oLDEBooRN2 -OERTERP3 ro.oo
oLDEBOORN3 -SCSz l.oo
AKKRUM5 -OLDEBOORN4 r2.oo
DRoNRIJP3 -OLDEBooRN5 r3.oo

ZATERDAG Io MAART

0LDEBOORN DAr - READ SWART DA2 t4.oo

rl.



ZONDAG II MAART ZATERDAO 14 APRIL EN MAANDAC 16 APRIL

ROBURT -OLDEBOORNT r4.3o (pmSWrrrtNO)

WARGA2 -OLDEBOORN2 r4.oo INHAAL

IRNSUM3 -OLDEBOORN3 t4.oo

OLDEBOORN 4 - IUBBECA 7 r.oo ZATERDAG zr APRIL

OLDEBOORN 5 - LEEUWARDEN 5 ro.oo OLDEBOORN DAr - RENAD0 DAr l4.oo

ZATERDAG I7I{MRT ZONDAG ZZ APRIL

AKKRUM DAr - OLDEBOORN DAt t4.oo GAVC t - OLDEBOORN I l4.oo

OLDEBOORN2 -THOR2 lo.oo

ZONDAG t8 fiIAART BOORNBERCUM I - OLDEBOORN I ro.oo

OLDEBooRNT -RENADOT r4.oo OLDEBOORN4 -WARGA4 rr.oo

OLDEBOORNz -IOURE: ro.oo OLDEBOORN5 -IRNSUM5 ro.oo

OLDEBooRN3 -W|SPoL|A2 il.oo

SPARTA 3 - OLDEBOORN 4 r.3o ZATERDAC 28 APRIL

OLDEBOORN S VRIJ GAVC DAt - OLDEBOORN DA I r4.3o

ZATERDAG 24l'lMRT ZONDAC 29 APRIL

INHAAL OLDEBOORNT -IRNSUMT r4.oo

AENCWIRDEN2 -OLDEBOORN2 r2.oo

ZONDAG 25 MMRT OLDEBOORN 3 - DE SWEACH 3 rr.oo

INHAAL IRNSUM 4 'OLDEBooRN 4 ro.oo

I)LDEBOORN5 -FRlSlAS ro.oo

ZATERDAG 3IilIAART
OLDEBOORN DAI VRU ZATERDAG S MEI

INHAAL

ZONDAG IAPRIL

FRANEKERT -OLDEBOORNT r4.oo ZONDAC6MEI

LANGEZWAAGz -OLDEBOORNz ro.oo MKVt -OLDEBOORNT l4.oo

TIJNIE 3 - OLDEBOORN 3 ro.oo REST TEAMS INHAAL

OLDEBOORN4 -WISPOLIA3 u.oo

OLDEBOORN 5 - SNEEK 7 ro.oo ZATERDAG tz MEI

OLDEBOORN DAI VRIJ

ZATERDAG 7 APRIL

H'VEENSE B. DA3 - OLDEBOORN DAr r3.oo .ZONDAG tg MEI

OLDEBOORN IVRIJ

ZONDAGSAPRIL OLDEBOORN2 -N|EUWESCH0OT3to.oo

OLDEBO0RNT -STIENSt r4.oo CORREDIJK5 -OLDEBOORN3 ro.oo

OLDEBOORN 2 - UDIROS 2 ro.oo OLDEBOORN t' - DE SWEACH 4 rr.oo

oLDEBOORN3 -DRACHTEN6 il.oo MKVS -oLDEBoORN5 r2.oo

SCSI -OLDEBOORN4 lt.oo
BLACKB0YS 4 -OLDEBOORN5 r2.oo

rr


