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OVERZICHT

Nu het níeuwe jaar al weer een maand oud is, werd het volgens Harm
tijd dat er weer eens een voetbalkrange uitkwam, en of ik snel nog
even een overzichtje in mekaar kon fabriceren. Nou moet ik eerlijk
toegeven, dat mijn hoofd helemaal nog niet naar voetballen staat. Nu
stond de maand januari toch al in het teken van een beetje vorst en
veel regenwater en weinig voetbal, en zal het waarschijnlijk in de
maand februari wel niet veel beter worden. Dus had ik zoiets van,
waarom zal ik nu een ovezichtje maken voor het programma wat
begin februari zal moeten plaats vinden. Dit zal ik de volgende keer
dus wel weer doen. Nu zou ik het verslagje verder kunnen vullen met
wat onzinnige verhaal$es, over bÍjvoorbeeld onze kroonkurk, W.A. van
Oranje of over onze nieuwe bond5coach, maar volgens mij zit niemand
daar op te wachten. Toch is er iets waar ik graag nog even op zou
willen ingaan en dat betreft de feestavond van de WO van laatst, waar
.alle teams hun uiterste best dede-n om zo goed mogelijk voor de dag
te komen. Het tweede elftat beet de spits af, met een stukje van
Herman van Veen, die door Piet Tijsma perfect geplaybackt werd.
Helaas voor Piet stonden zijn medecompanen erbij als Ajax supporters
wat ten koste ging van de sfeer. Daarna was het derde elftal aan de
beurt en hier kregen we te maken met de legendarische weekend kwis,
inclusief twee reusachtige marmotten. Deze kwis bestond voornamelijk
uit vragen die over het derde gingen. EÍk elftal moest een speler leveren,
en in deze afualkwis zou Miriam Hiemstra overblijven, die er dus met de
hoofdprijs van doorging. Het vÍerde elftal bracht ons de wereld van
Buch uit het programma studio Spaan. Hier waren de hoofdrollen
weggelegd voor J.Teunissen en W. van der Zee. Het eenste elftal
bracht ons Hints, waar spelers van het eerste mensen uitbeelden die
betrokken zijn, al of niet spelend binnen de WO. De dames voerden
kinderen voor kinderen uit, helaas heb ik dit niet kunnen zien, want ik
was bezig Phil Bloom aan te kleden. Dat brengt ons gelijk bij het
volgende team, het vijfde. Hier wil ik toch wel iets over kwijt. Het
vijfde heeft twintig man op papier, maar als er dan wat moet gebeuren
zoals op zo'n feestavond blijkt de selectie snel te zijn uitgedund. Nu

1 o Oe zwart Wittên 42e iaargang nr. 6 o februari 2002



moest ik op vrijdagavond samen met Bouke nog snel wat op poten te
zetten. Gelukkig waren Hendrik en Meint bereidt om op zaterdag-
morgen nog een spijkerblok in mekaar te zetten' En waren Onno en

Kees bereidt om als Drs E Vijfie en als the naked gun Phil Bloom in de
jury van kopspijkers deel te nemen waardoor het toch allemaal nog
goed afliep. Het was een gezellige avond verder, waarbij D.l. Faber de
muziek vezorgde. Helaas is te veel house en disco niet goed voor een

metalhead en was het om 1 uur voor mU tfd om naar huis te gaan' en

om s'morgensvroeg te kunnen zeggen, ik heb geen zin om op te staan.

Henk Vlnk
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ADVIES= ;ZAI(DOEKEN MEE'

De strijd voor 'schoner' voetbal heeft een nieuwe dimensie gekregen.
Nadat al eerder maatregelen werden genomen tegen Schwalbes, staat
de Duitse voetballer voor een nieuwe oveftreding. 'Zakdoeken mee' is
komend seizoen het advies, want in de Bundeliga moet het openlijk
kwijtraken van spuug en snot bestraft worden. Althans dat wil Willi
Lemke. 'Spelers hebben de stomme gewoonte hun neus op het veld te
legen', zei de polÍticus, die eerder als manager aan Werder Bremen
verbonden was.
De slechte gewoonte heeft een slechte invloed op de jeugd, die het
voorbeeld van de voetbaÍlers overneemt. Zeker nu de televisie-
cameradichtheid groter is geworden en elke rochel verschillende keren
in beeld wordt gebracht. Waarom geen zakdoek meenemen om het
overtollige vocht op de normale manier te verwijderen? Het pleidooi
van Lemke heeft in Duitsland-tot verschillende reacties geleid. 'We
hebben op het schoolplein al gespuugd voordat het allemaal te zien
was op de TV', zei Mario Basler in Bild.
De suggestie alleen al om een zakdoek mee te nemen wordt door de
spelers resoluut van de hand gewezen. Doris Fitschen gaf tegengas.
'We hebben altijd een zakdoekje in onze sokken in het geval van nood',
verklapte de aanvoerder van het Duitse nationale vrouwenteam.
De Duitse bondscoach Rudi Vóller heeft zich nog niet Ín de discussie
gemengd. Terwijl juist hij weet wat noodgevallen zijn. Want wie
fungeerde als'zakdoek' tijdens het WK-duel West Duitsland -Nederland
in 1990? Juist, Rudi Vóller.
Overigens heeft de Duitse voetbalbond, evenals een andere nationale
voetbalbond, geen plannen de.nieuwe maatregelen in te voeren. 'Het
enige wat we kunnen doen is de spelers te vragen ermee op te
houden', aldus een woordvoerder van de Duitse bond.

Bron: Voetbal fnternatlonal 2O-O6-2OO1
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VERSLAG Eí-PUPILLEIII
NAJAARSCOMPETITIE 2OOí

Inderdaad, u bent niet echt verwend met wedstrijdverslagen van de

El. Met dit totaaloverzicht van het afgelopen seizoen willen wij u toch
een indruk geven. Laten wij beginnen met het positieve nieuws: we
hadden dit half jaar geen personele problemen. Met tien man (Aldert,
Jeroen, Johannes, Niels, Rajmenon, Reitze, René K, Rene S, Robin en

Stefan) hoefden we geen beroep te doen op F-jes of eventueel
D-pupillen. Het volgende positieve is dat wij twee wedstrijden hebben
gewonnen, zowel de thuis- als de uitwedstrijd tegen Waterpoortboys
uit Sneek konden wij in ons voordeel beslissen. De overige wed-
strijden gingen verloren, soms nipt, zoals thuis tegen HJSC met 2-0 en

thuis tegen DWP met 3-1. Andere wedstrijden werden wat dikker en

soms wat geflatteerd (Black Boys uit 5-1, DWP uit 6-1, HJSC uit 9-2)
verloren. De resterende wedstrijden gingen we met dubbele cijfers ten
onder, tegen de kampioen Heeg ult met 16-1 en thuis met 12-1 en

thuis tegen Black Boys met maar liefst 21-1 (oeps). Het gevolg van dit
alles is dat we met 6 punten en de doelcijfers 15 voor en 76 tegen op

de vijfde plaats zijn geëindigd. De vijftien doelpunten zijn gemaakt
door Robin (5), leroen en Niels (ieder 3) en René en René (elk 2). Nog

het vermelden waard is ons bezoek aan de voetbalwedstrijd Jong

Heerenveen tegen Jong PSV (ook wel de beloftenteams genoemd).
Negen E'tjes en zes FJes mochten in de rust van die wedstrijd
meedoen aan een spelcompetitie. Onze jongens konden het niet
bolwerken tegen de (grotere) tegenstanders uit Oentsjerk, maar dat
mocht de pret niet drukken. Het was een geslaagde middag. Tenslotte:
na de winterstop gaan we verheugd verder. we zijn per slot van
rekening allemaal weer enkele maanden ouder en als we in de

komende voorjaarscompetitie minder zwaar worden ingedeeld, dan
worden de resultaten vast beter. En echt tenslotte: mede namens

Johannes van Kalsbeek dank aan allen die op één of andere manier een
bijdrage hebben geleverd aan het afgelopen seizoen.

Halbe van der Wal
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HALFJAARVERSLAG
D-PUPILLElI

D-PUPILLEN KAMPIOEN NA'AARSREEKS 2OO1

Vlak voor de gondelvaart begonnen de D-pupillen onder leíding van
trainer lelle-Jacob de Vries aan het nieuwe voetbalseizoen. We hadden
en nieuwe team indeling. Dick en Jan Hendrik kwamen als "jongsten"
uit de oudere jeugd en vanuit de E-pupillen gingen René, Dennis,
Jesse, Arnold, Marius en Klaas naar de D-pupillen. In oktober kregen
de heren weer gezelschap van een dame en is Ge-Anne ons team
komen versterken. We hebben een relatief jong team en we wilden
graag onze successen van het voorjaar doorzetten. De eerste weken
was er alleen maar trainen en één oefenwedstrijd tegen Blue Boys uit
Nij Beets. Nij Beets rekende op een elftal en wij kwamen met een
zevental, Gelukkig konden wij enkele spelers van Blue Boys lenen,
zodat er toch gespeeld kon worden. Het veld was nog te groot voor ons
en we verloren dan ook verdiend. De opzet was om mee leuk te
draaien in de kompetitíe, lekker te trainen en het voetballen steeds
beter te beheersen. Dit houdt niet alleen in een bal onder controle te
houden en goed te kunnen koppen, maar vooral het spel binnen de
witte krijtlijnen. Dus niet allemaal aanvallen, maar de "vrlje" man
opzoeken en proberen te combineren. Hierdoor wordt het voetballen
steeds makkelijker en leuker. Als we nu naar de laatste maanden
kijken zijn de meeste spelers steeds beter gaan voetballen. Onze
eerste wedstrijd was uit tegen Heerenveen D5. Deze wedstrijd was
verplaatst door de gondelvaart en we moesten tegen stevige knapen,
die als ze wilden goed konden voetballenf maar snel geïrriteerd raak-
ten en zich dan op de tegenstander (ons dus) afreageerden. We
begonnen goed en kwamen verdiend voor met 2 tegen 0. En toen
kwam een stukje Boarnster mentaliteit naar boven, we dachten we zijn
er al. En voordat we het wisten keken we tegen een 4 - 2 achterstand
aan. Maar nu kwam het ware aard yan de Boarnsters boven en in de
laatste minuut wisten we nog de gelijkmaker te scoren (  - 4). Een
aNaar bevochten gelijkspel en het gaf ons moed voor de volgende
wedstrijden. Het spel werd steeds beter en de resultaten ook. Hierna
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werd er gewonnen van Grou thuis met 12 - O, van Nieuweschoot uit
met 5 - 9 (korfbal uitslag!), van lrnsum uit met 0 - 4, van Read Swart
thuis met 16 -5, van Heerenveen thuis met 11 - 1(de onspoftieve
tegenstander van de eerste wedstrijd werd even sportief op zijn plaats
gezet), van Grou uit met 3 - 10 en toen waren we bijna kampioen.
Met 19 punten uit 7 wedstrijden dachten de D-pupillen al kampioen te
zijn. Nieuweschoot kwam op bezoek in Aldeboarn en het kampioen-
schap zou wel even worden behaald. Ze waren echter niet met hun
gedachten bij de wedstrijd, maar waren in gedachten al aan het patat
eten en op de kar door het dorp en vandaag wil ik graag op een andere
positie spelen. Resultaat een 5 - 8 thuisnederlaag, nog geen kampioen
en weer met beide benen op de grond. Gelukkig wisten we de week
daarop wel het kampioenschap binnen te halen door thuis met 5 - 0
van Irnsum te winnen. De laatste wedstrijd ging om des keizers baard
en werd tegen Read Swart uit De Knipe 2 -2 gelijk gespeeld. Hierna
feest, rondrit door Aldeboarn en gezellig met zijn allen patat eten in de
kantine. Toch een goed resultaat 23 punten uit 10 wedstrijden met 79
doelpunten voor en 28 tegen. De doelpunten makers waren, Klaas

38x, Arnold 11x, Jesse 9x, Jan Hendrik 9x, Marius 6x, Ge-Anne 3x en
de tegenstander scoorde 3x voor ons, Dus een goed resultaat en we
hopen in de voorjaarreeks weer een sportieve en mooie kompetitie te
gaan spelen, waarin ons voetbalspel zich verder verbetert, want
zonder elkaar kunnen we niet een'wedstrijd spelen en dus ook niet
winnen (of verliezenl).

Harke.
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VERSLAG EERSTE SEIZOENS.
HELFT Bí-JUNIOREN

Vooraf leek het voor de 81 een moeilijk seizoen te gaan worden, de
tegenstanders Aengwirden, Oudehaske, Renado, Tijnje, Read Swaft,
DWP en Nieuweschoot hadden de naam altijd over een goede jeugd te
beschikken. Bovendien gingen enkele belangrijke spelers van vorig
seizoen de gelederen van de A-selectie versterken. Enkele spelers van
de 82 van vorig seizoen moesten deze jongens vervangen, zij zouden dit
heel verdienstelijk doen. Jelmer de Jong mochten wij na enkele jaren
afwezigheid weer begroeten als nieuw lid van onze toch al smalle
selectie, dit was ook wel hard nodig gezien het vertrek in het begin van
het seizoen van Maaften van der Heide en Gerrit Scheffer, die om uiteen-
lopende redenen bedankten. Het seizoen begon voor ons 3 september;
de maandag na de gondelvaaft, in Tjalleberd tegen Aengwirden. De
gondelvaart zat duidelijk nog in -de benen, resultaat: 6-2 verlies.
Voorafgaand aan deze wedstrijd hadden wij overigens al een keer
geoefend tegen Drachten 82, de ploeg van ex-hoofdtrainer Chris lansen.
Deze wedstrijd werd in de hitte verloren met 0-4. De eerste overwinning
werd behaald op I september tegen Oudehaske. Op het tandvlees werd
een 3-1 overwinning geboeK. In deze wedstrijd zagen wij voor het
eerste de strijdlust waarnee de jongens vooral in thuiswedstrijden
iedere week weer voor veel spektakel en spannende wedstrijden
zorgden. Uit tegen Renado en DWP was deze strijdlust nergens te
bekennen en dat leidde dan ook tot teleurstellende nederlagen 2-0 en
5-0. Thuis tegen Tijnje maakten we voor het eerst kennis met de nipte
onterechte nederlaag, waar er helaas nog enkelen zouden volgen,
1-2. Thuis tegen Read Swart werd dik met 9-3 gewonnen, Thuis tegen
Nieuweschoot 2-5 verlies. Zat er in'de eerste helft van deze competitie
nog wel eens een slechte wedstrijd tussen, in de tweede helft was hier
geen sprake van. De return tegen Aengwirden resulteerde in een nipte
5-4 overwinning en uít tegen Oudehaske en Tijnje werd een
verdienstelijke 2-2 uit het vuur gesleept. Helaas bleek het behaalde punt
tegen Tijnje de laatste van deze competitieronde. In de wedstrijden
tegen Renado 0-1 verlies in de laatste minuut, Nieuweschoot 3-2 verlies
en DWP 0-2 verlies, trokken we steeds net aan het kortste eind, tenarijl
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we niet minder waren. Ook hadden we nog eens de pech dat de wedstrijd
tegen Read SwaÊ vlak voor de winter 2 keer werd afgelast, deze hadden
we zeker gewonnen, zodat we na de winter waarschijnlijk iets lager worden
ingedeeld. Jammer want met iets meer geluk hadden we om de bovenste
plaatsen mee kunnen doen.

EEN KORTE ANATYSE OVER DE SPELERS VAN BI:

Jeen de Leeuwl
leen is een talentvolle keeper, werd door hoofdtrainer Jan Berensen al
vrceg in het seizoen bU de A-selectie gehaald als stand-in voor de
geblesseerde Siemen Willem. Keepte bijna alle wedstrijden bij het tweede
en mocht zelË al een keer bij het eerste in de goal staan. Dit is natuurlijk
een hele goede prestatie voor een jongen van 16 jaar. Maar het
belangrijkste is en blijft natuurlijk het eigen team,in dit geval de B's, en
daar meenden wij zo nu en dan enige gemakzucht in het spel van Jeen te
bespeurenl? Conclusie: Als Jeen met beide benen op de grond blUfr staan
en goed blijft luisteren naar (keepers)trainers, dan wordt hij gewoon een
hele goede keeper!!!

Jacob van der Bij:
Jacob speelt het liefst op rechtsachtêr. HU is het type speler dat niet snel
een bal over de lijn zal K,ssen, nee hij prcbeert het altijd voetballend op te
lossen. Een goede eigenschap, waarbij de leiders zo nu en dan hun hart
even vast moeten houden. Jacob presteert het soms om na een prima
gespeelde eerste helft in de rust te zeggen: 'Haal mij er maar uQ het gaat
voor geen meter'! Het is dan moeilijk hem ervan te overtuigen dat het
helemaal niet zo slecht gaat en dat hij eigenlijk de tweede helft wel weer
mee moet doen.

laob van der Werf:
De constante lactor in het team. Speelt altijd zijn tegenstander uit de
wedstrijd en is ook opbouwend heel rustig. Kortom de ideale verdediger
Jaoob is ook de aanvoerder van de ploeg.

Maftn Hulsman:
Laatste man die weigert een balte koppen. Is in tegenstelling tot de twee
backs wel het type dat regelmatig een bal over de lijn rost! Marten speelt
altijd op buitenspel en kan ontzettend haraad worden als een van de andere
verdedigers niet op tijd meesluit. Gelukkíg gaat de buitenspelval meestal
goed! Marten speelt ook al regelmatig met het derde mee.
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Jan Meester:
Heeft als voorstopper zijn plek wel gevonden. Speelt ook iedere week
zijn directe tegenstander uit de wêdstrijdl! Jan heeft als sterke punt
zijn enorme snelheid, maar wordt ook voetballend/opbouwend steeds
beter. Speelt ook regelmatig in het tweede, en leert daar heel veel van.

Jelmer de Jong:
Het moest allemaal weer even wennen voor Jelmer na een paar
seizoenen afwezigheidl Toch heeft hij de Íaatste weken zijn draai
aardig gevonden. Op de rechtshalf positie wordt hij iedere week beter
en scoorde hij al eens met zijn linker. Hij heeft op rechts overigens
hevige concurrentie in de persoon van zijn broer...,..

Ate de Jong:
Speelt het liefst op rechtshalf, heeft echter na een blessureperiode
deze plaats moeten afstaan aan zijn broer. Gelukkig heeft Ate als
voordeel dat hU op meerdere posities inzetbaar is, dit overigens tot zijn
eigen ongenoegen! Ate heeft als sterkste punt zijn onverzettelijkheid,
hij gaat als het moet met bal en al door zijn tegenstander heen, Inzet
en strijd leveren maken hem tot een hele bruikbare speler. Ook bij het
derde doet hij het heel behoorlijk.

Ennin Oosterbaan:
Erwin houdt verbazingwekkend goed stand in de Bl junioren. Weet
precies hoe hij zijn directe tegenstander moet bespelen. Tegen een
"snelle" niet te dicht erop staan en toch altijd dat teentje ertussen zien
te krijgert, beheerst Enrvin als geen ander. Envin heeft ook geleerd
rustig te blijven biJ balbezit. Op de training mag het bU Erwin nog wel
wat fanatieker, vooral als Feyenoord op televisie komt!!!

Írlenno Boerhof:
Menno is altijd nadrukkelijk aanwezig, dit in positieve zin welte-
veGtaan. Helaas moesten wij hem enige tijd missen vanwege een
blessure, maar is gelukkig weer helmaal fit. Hij loopt elke wedstrijd de
longen uit zijn lijf en geeft pas op als hij erbij neer valt. Net als Ate de
Jong moet Menno het hebben van zijn doorzettingsvermogen. Bij
balbezit moet hij soms nog wat rustiger worden.

Sander Postma:
Technísch misschien wel de meest begaafde van allemaal, maar
voetbal is meer dan alleen techniek. Sander moet wat agressiever en
harder worden in de duels, dat wil niet zeggen dat hij niet belangrijk
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is voor ons. Hij glipt als linksbuÍten regelmatig langs zijn directe
tegenstander en geeft vaak heel bruikbare voorzetten. Sander maakte
met zijn prachtige traptechniek ook schitterende doelpunten.

Nico Veld:
Ongetwijfeld de speler waar in het dorp het meest over gepraat wordt,
maar of dat is om zijn prestaties in of buiten het veld laat ik even in
het midden! In het veld doet Nico altijd zijn stinkende best en maakt
het als rechtsbuiten zijn tegenstander vaak heel erg lastig. Helaas wist
hij deze competitie niet te scoren, maar wie weet komt dat na de win-
ter. Voor de sfeer is Nico een heel belangrijke speler, positief
coachenllNico speelt net als Marten en Ate ook regelmatig bij het
derde.

Jorrlt Zandberg:
Misschien wel onze beste speler! Helaas vindt hij dat zelf ook en dat
komt zijn eigen prestaties vaak niet ten goede. Met een wat betere
wedstrijdinstelling kan hij nog belangrijker zijn dan hij al is. Niet te
vergeten is hij wel degene met de meeste doelpunten achter zijn
naam. Na de winter mag Jorrit met het eerste meetrainen, hopelijk
vindt hij dan het plezier een bee$e terug.

Tom Prooti -
De man uit Oss. Heeft deze competitie helaas weinig meegespeeld,
maar wist wel een keer te scoren. Tom is een linksbuiten met een
prima techniek, maar wordt in de B's nog vaak gemakkelijk aan de
kant gezet door zijn directe tegenstander. Verder een prima jongen die
uitstekend in de groep past, hopelijk blfift hij nog een aantaljaren aan
onze club verbonden.

TENSLOTTE WILLEN WI' NOG BEDANKEN:

Anno Huisman, Hindrik de Jong, ArJen llllatzema, ilaÉijn
Haspels, Erik Westerhoven, Robin van Amstel en Laurens van
Amstel voor het meespelen van de vele wedstrijden. Zij waren in
bepaalde wedstrijden erg belangrUk voor ons!!!

tentsre Kirkenier voor het fluiten van al onze wedstrijden. Hopelijk
kunnen we ook na de winter weer een beroep op hem doenl!!

De rfderc die ons iedere keer weer op tfid bij uitwedstrijden brachten!!
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De vele supporters die 's middags 14:00 uur langs de lijn stonden ons
aan te moedigen!!

De leidens

STATISTISCHE GEGEVENS OLDEBOORN BT

taam: Trainingenl Wedstrijden: doelpuntên3 5 min:

Jorrit Zandberg 25
Nico Veld 24
lan Meester 23
MaÊen Huisman 23
Sander Postma 18

Menno Boerhof t7
Jacob v/d Werf 16

Jeen de Leeuw 15

Ate de long t4
Jelmer de Jong Lz

lacob v/d Bij I

Tom Proot 1

Anthony Vink 2
Anno Huisman
Hindrik de Jong

Martijn Haspels

Erik Westerhoven
AÍjen Watzema
Gerrit Scheffer
Laurens van Amstel
Robin van Amstel
Bouke Paul Kleefrtra
Maarten van der Heide

Totaal aantal tralnlngen: 26
Totaal aantal wedstrlJden: 13

13

10

13

T2

11

10

I
L2

I
11

9

3

11

8
6
4
2

1

1

1

1

1

1

11
3

2

1

3

1

11
1

Erwin0osterbaan 7 - 11
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NIEUWS VAN DE
JEUGDGOMMISSIE

B-Iunioren

1. N, Veld
2. J. van der Werf
3. J. Tandberg
4. A. de Jong
5. J.J. de Leeuw
6. G. Scheffer
7. J. van der Bij
8. M. Huisman

C-Juniorcn

1. H. de Jong
2. A. Watzema
3. M. de Vries
4. J. van der Krieke
5. M. de Vries
6. J. Boerhof
7. E. Westerhoven

wpa*
Definitieve indeling 2e helft seizoen 200L-2002
(onder voorbehoud van af- en aanmeldingen)

Trainer: Jan Berensen/Wietse ntïisman
Leiders: Wietse Huisman/Albert Nijholt

Trainingstijden: DinsdaS 19.30-20.30
Donderdag 19.30-20.30

9. T. Proot
10. J. Meester
11. S. Postma
12. M. Boerhof
13. E. Oosterbaan
14. J. de long
15. A. Vink

8. J. Troost
9. A. Oosterbaan

10. J. Nijholt
11. A. Huisman
12. M. Haspels
13. J.H. van der Wal

Trainer: Wietse Huisman
Leiders: Martin Meester/ Bouke l'{aspels

Trainingstijden: DÍnsdaS 18.30-19.30
Donderdag 19.00-20.00
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D-Pupillen

1. D. Kalsbeek
2. R. Land
3. A. Hobma
4. J. Haspels
5. D. Rodenburg
6. K. Hartmans
7. G. de Jong
7. R. Spinder

Trainer: Jelle-lacob de Vries
Leider: Harke Hartmans / Jelle-Jacob de Vries

Trainingstijden: Dinsdag
Donderdag

E-Pupillen

1. R. Shanmugalingam
2. M. van der Horst
3. R. Ypenga
4. R. Spinder
5. R. van Kalsbeek
6. R. Faber
7. J.G. Beeksma
8. J. van der Wal
9. N, van Kalsbeek

10. A.T. de Boer
11. S. Oosterbaan

Trainingstijden: Maandag
Woensdag

Trainer: Douwe Hein Akkerman
Leiders: Halbe van der Wal /lohannes van Kalsbeek

18.30-19.30
18.30-19.30

18.00-19.00
18.00-19.00
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F-Puplllen

1. A. van der Bij
2. J.A. Ypenga
3. T.F. Bles
4. T. Tjoelker
5. R. hepjes
6. G. Mustafa
7. S. Brak
8. D. Faber
9. H. de Jong

10. E. Huitema
11. F. Kroes
L2. R. van Roeden

Trainer: Sierou van der Heide
Leidens: August Faber

Trainingstijden: Maandag
Woensdag

/ Bauke Paul Kleefstra

18.00-19.00
r8.00-19.00

Iedereen krijgt tijdig een informatieblaadje wanneer we weer van
start gaan.

Wij wensen iedereen (spelers, leiders, trainers en ouders) deze 2e
seizoenshelft veel plezier toe.

Jeugdcommissie V.V. Oldeboorn
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KNVB VOETBALDAGEN w
fuHo-

BAKKEVEEN
1-5 juli
8-12 juli

GASSETTE
1-5 juli

HAVELTE
1-5 juli
8-12 juli
15-19 juli

L2 t lm 14 jaar
8 t /m 11 jaar

8 t /m L2 jaar

6 t /m 10 jaar
11 en t2 jaar
13 t /rn 16 jaar

Prijs per week € 108,91

Voor meer informatie:
Siete Veenstra tel. 632078
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SCHOONTUIAAKSGHEMA

Onderstreêpte personen ziin captaln van de week, zU zorgen
voor de opkomst van de schoonmakers en zijn aanspreekpunt. Ieder
zorgt zelf voor vervanging als hij onverhoopt niet kan op die dag. Als
regel geldt dat op maandagavond om 19.30 uur de boxen worden
schoongemaakt. Eventueel kan in overleg naar de woensdagavond
8.00 uur worden uitgeweken.

"#
fuBo-

18-2-O2
H. Oosterbaan
C. Wagenaar
W Vink
H. Watzema
G. Scheffer

4-3-O2
l. v.d. Woude
H. Hoekstra
B. Voolstra
J. Klompmaker
J. v.d. Bij

18-3-O2
J- Tiisma
J.J. de Vries
J. Watzema
A. Bergsma
S. v.d.Velde

1-4-O2
R. Banoma
C. Reitsma
B.P. Kleefstra
J. Beimin
l. Visser

16 . Oe Zwart witten 42e iaargang nr. 6 . februari 2002

23-2-O2
S. de Roos
E. Quarré
A. NUholt
T. Huisman- M. Boerhof

11-3-O2
H. Hartmans
J. Stulp
A. de Boer
A. Faber
E. Oosterbaan

25-3-O2
L. Idsinqa
J. v,d.Berg
M. Meester' J. Nijdam
S. Akkerman

a-4-o2
S. Oosterbaan
S, Veenstra
R. v. Warmerdam
R. v. Steinvoorn
J. Groetelaars

632065
652465
631613
63L657
631960

631586
631530
631808
631940
631768

632031
631850
631589
631936
632028

631945
632078
631309

631687

631605
631333
651765
631321
63t784

631636
63L624
06-2825t676
06-t01.94422
63L448

631921
63t449
631321
631730
63L799

632292
63L44L
63t272
631876
631340
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15-4-02
S.W. deVries
D.H, Akkerman
P. Poepjes
W. Huisman
W. Huisman

29-4-O2
C. Troost
M. Kleefstra
Joh. de Jong
H. Nieuwland
J. v.d. Werf

13-5-O2
J. Teunissen
H. v.d. Meulen ??
Je. Fokkema
S. Bangma
E. v.d. Krieke
A. de Jong

06-L28223L5
63L414
631580
631657
631319

63t77t
63L272
631438
63L760
63t434

63L442

631562

631840
631445

22-4-O2
B. Haspels
J. de Boer
W. Zandberg
T. Voolstra
M. Huisman

6-5-O2
K. Akkerrnans
J. Meester
S. Vink
H. v.d. Krieke
J. Meester

631912
631559
632038
63t241
631657

631578
631269
63L294
631840
631589
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OLDEBOORN 2

WEDEROM TRAUMATISCHE ERVARING OLDEBOORN 2

De wedstrijden tussen Oldeboorn 2 en Oldeboom 3 beginnen voor het 2e

elftal zolangzamerhand een traumatische bijeenkomst te worden. Zondag

20 jan. j.l. werd voor de 3e opeenvolgende keer (terecht) verloren. Deze

keer zou het uiteindelijk 2-3 voor de jongens van coach Wieger Huisman

worden. Ondergetekende was de vrijdagavond voorafgaande aan deze

onderlinge strijd er nog heilig van overtuigd dat het tU nu toch eens zou

gaan keren voor Oldeboom 2, Helaas bleek het 3e over meer veerkracht te
beschikken en tevens bleek wedercm dat de routine (slimmer zijn) de

doorslag gaf. Ook waren bU het 2e niet alle spelers even scherp, hetgeen

bleek uit de diverse kansen, in met name de 2e helft, die om zeep werden
geholpen. Het 3e had voor:af tijdens de taKische bespreking besloten om

afwachtend te spelen en persoonlifte mandekking toe te passen op de

"Ouwe Harry" en de opkomende libero Johan ïijsma op te vangen' Zo werd
wederom de angel uit het elftal gehaald. Enkele lichtpuntjes bij het 2e

wanen er gelukkig ook nog te bêspeuren. Ten eerste de come back van
Luitsen ldsinga (na een half seizoen van blessurcleed) en ten tweede

tevens de come back van Anthony Vink (enkele jaren in de jeugd van

Drachtster Boys gespeeld). Beide spelers lieten zien een welkome
versterking voor het 2e elftal te zijn. Toch konden ook zij de wedstrijd niet
in het voordeel van het 2e beslissen. Kortom, voor de jeugdige ploeg van
het 2e weer een traumatische eruaring, maar men is gelukkig de komende

weken nog vrij van competitieverplichtingen, zodat links en rechts de

wonden kunnen worden geliK en men met een nschone/lege kop" aan de

tweede seizoenshelfr kan beginnen" Op 10 febr. wacht Akkrum 3 en een

week later alweer een uitwedstrijd, te weten RES 3. Verder bedanken we

voor deze wedstrijd Jeen de Leeuw, Jan Meester, Anthony Vink en Jorrit
Zandbery voor het meespelen bij het 2e. Ook scheidsrechter "Poep" nogl

bedankt voor de prima arbitrage. Als laatste wensen we Jelmer veel plezier

en succes tijdens zijn stage in Manchester (en let goed op Beckham)'
Tot komende zomer. Voor jullie allemaal; "Oan't de oar€ kear"'

Piet
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STATISTISCI{E GEGEVENS OLDEBOORN 2

Statistische gegevens Oldeboom 2 eerste helft seizoen 2OO1,|2OOZ (Am ilLz).

Naam: Trainingen (38) Wedstrijden(13) Doelpunten

S. Akkerman
S, Bangma
J. Beimin
J. v.d. Berg
A. Bergsma
A. de Boer
A. Faber

J. Groetelaers
H. Hartmans
L. Idsinga
B.P. Kleefstra
J. Klompmaker
J. de Leeuw
J. Meester $r.)
M. Meester
H. v.d. Meulen

Joh. Nijdam
H. Oosterbaan
J. Stulp
R. v.d. Torre
J. ïjsma
S. v.d. Velde

l. Visser
B. Voolstra
J.J. de Vries
R. van Warmerdam
H. Watzema
loh. Watzema
J. v.d. Werf
l. v.d. Woude

J. Zandberg

16

8
25
23
24
24
L4

25

20
16

30
9
L4

B-jun.
zt
16

33

0
18

2T

10

23
16

t7
?7
15

16

32
B-jun.

1

B-jun.

1

2
1

I
7

11

2
2

11

1

2

3

9
6
t2
1

4
2

4
t2
9
13

3

2

13

6
1

11

1

I
2

2

1

1

1
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OLDEBOORI{ 2 HOUDT BLUE BOYS T OP GELIJKSPEL

Vrijdag 8 februari j.l. mocht ook Oldeboorn 2 kennismaken met het
spelen onder kunstlicht. Blue Boys 1 was uitgenodigd voor een oefen-
wedstrijd in Aldeboarn. Onder slechte omstandigheden (harde
wind/regen) kon er toch gespeeld worden op een redelijk bespeelbaar
veld. Oldeboorn 2 moest deze keer een beroep doen op spelers als
Siemen Willem de Vries (keeper), Pieter Poepjes, Hedde Hoekstra,
Sible de Roos en Jorrit Zandberg om het elftal te completeren. Het
bleek in het begin dan ook wat onwennig. Er was wederom teveel
onrust in balbezit en de passing was af en toe vrij onnauwkeurig. In de
15e min. kwam Blue Boys dan ook op voorsprong. Uit een voorzet
vanaf de rechterkant werd de bal vrij ingekopt bij de tweede paal,
0-1. Het was Pieter Poepjes die in de 33e min. de stand weer gelijk
trok met een schuiver van ca. 20 m', 1-1. Nog geen 5 min. later stond
Blue Boys reeds weer op voorsprong. Nadat Siemen Willem de Vries de
bal prima had onderschept, kwam deze op het middenveld precies in
de voeten van een speler van Blue Boys die vanaf ca. 30 m'de bal
schitterend over de Boarnster keeper heenschoot, t-2. Na rust
kwamen Sible de Roos en Ronald van Warmerdam resp. Andreas de
Boer en Hedde Hoekstra vervangen. Oldeboorn zou een betere 2e helft
spelen. Het spel was wat verzorgder en rustiger, dit ondanks de harde
wind. Kansen ontstonden over en-weer.In de 72e min. belandde een
voorzet van Robbert v.d. Torre bij Jorrit Zandberg die voor de 2-2
zorgde. Dit zou tevens de eindstand worden. Zo had Oldeboorn zo vlak
voor de derby tegen Akkrum een nuttige oefenwedstrijd gespeeld.

Piet.

OLDEBOORI{ 2 WINT DERBY TEGEN AKKRUM 3

Op zondag 10 februari stonden Oldeboom 2 en Akkrum 3 voor de
tweede keer dit seizoen tegenover elkaan Dit keer moest er in Akkrum
worden aangetreden. Beide ploegen ontliepen elkaar bijna niets op de
ranglijst. Akkrum had 1 punt meer dan Oldeboorn en tevens een
wedstrijd minder gespeeld. Voor Oldeboorn dus zaak om zeker niet te
verliezen om de aansluiting niet te missen met de (sub)top. Met B-junior
Hindrik de Jong als keeper en de teruggekeerde Remco Bangma (uit het
le elftal) begon Oldeboorn flitsend. Na 5 minuten spelen had men reeds
op 0-2 moeten staan, maar Robbert v.d. Torre en Ate Bergsma hadden
het vizier duidelijk nog niet op scherp. In de 13e min. was het echter wel
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raak. uit een prima voorzet van Johannes watzema wist Robbert v.d.
Torre nu wel te sconen, 0-1, Ate Bergsma zou later nogmaals een
opgelegde kans krijgen, maar wist weer niet te scoren. oldeboom bleef
kansen krijgen en was ook duidelijk de betere ploeg. In de 33e min.
kreeg men gelukkig hulp van Akkrum. Het was wederom Johannes
watzema die een voorzet van z'n kicksen liet veftrckken, en waar de
spitsen van oldeboom faalden in de afwerking, was het een verdediger
van Akkrum die de bal in eigen doel werkte, 0-2. oldeboorn kon helaas
maar twee minuten van deze riante voorsprong genieten. In de 35e min.
was het alweer 1-2. Men gaf na dit doelpunt de wedstrijd weer enigszins
uit handen en het rustsignaal was dan ook zeer welkom. Na rust bleef
Akkrum het beste van het spel houden, maar kreeg Ate Bergsma de
mooiste kans. Geheel alleen kon hij aÍstevenen op de doelman van
Akkrum, maar ook nu faalde hij weer doordat hij de aktie te yer
doordreef en de bal naast het doel verdween. In de 70e min. escaleerde
plotseling de wedstrijd. De vaak op appèl fluitende scheidsrechter
meende Akkrum een doelpunt te moeten toekennen. Een geweldige
mísrekening, want een ieder kon vanuit alle posities op het veld
waamemen dat keeper Hindrik de Jong de bal minstens een halve meter
voor de doellijn ín z'n bezit had. De scheidsrechter was echter de enige
die meende dit vanaf het middenveld anders te hebben gezien. Reden
voor oldeboorn om richting kleed(amer te gaan. Echter op aandringen
van de spelers van Akkrum werd na enige minuten en shagjes besloten
om weer verder te spelen met de stand van 1-2 in het voordeel van
oldeboom. uit dit tumult bleek oldeboorn duidelijk beter tevoorschíjn te
zíjn gekomen. Men besloot binnen vijf minuten na de hervatting de
wedstrijd. Resp. Johannes watzema, Ate Bergsma en Robbert v.d. ïbrre
zorgden in no time voor de 1-5 en was de wedstrÍjd dus gelopen koers
voor oldeboom. Door deze stand verslapte echter de concentratie,
waardoor Akkrum toch nog weer terugkwam tot 3-5. Het was echter
captain Johan Tijsma die in dê 90e min. de deur voor Akkrum definitief
in het slot gooide, 3-6. In de tumultueuze, maar zeker niet onsportieve
wedstrijd, trok oldeboorn uiteindelijk terecht aan het langste eind en
gaat men zodoende Akkrum weer vooóij op de ranglijst. Het lijkt erop
dat er wat meer balans in het elftal is gekomen, waardoor het minder
wisselvallig is en hopelijk de resultaten na de winterstop een stijgende
lijn zullen veftonen. Komende zondag de lastige uitwedstrijd tegen RES
3 uit Bolsward. Daarna weer een weekendje rust en zondag 3 maaft om
10.00 u. de thuiswedstrijd tegen Gorredijk 4. Ik zou zeggen "Oan't 3
maart".

Plet.
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HUGO GAMPS OVER AJAX

"Ajax is een imbrochnilio."

"Ajax is Siberië in marmer,"

"Hengsten op de veemarkt in Zwolle worden zubtieler gekeutd.'

over een scène in Ajax-film "Daar hoorden zij engelen zingen" waar zwarte

voetballer$es op disq.rtabele wijze werden gekeurd

"Ajax moet voor de rechter."

"Ajax moet zichzelf opheffen."

"Ajax is nu een staat in een staat J"O,"n"n. Er zijn schijnbaar nog acht-
jarigen in militaire dienst. Dit is de pedagogiek van de hooghartigheid van

hartvochtigheid."

"Ajax is een regime waar de mensel'rjke vonk is weggemanoeuvt€erd."

"Van Os lult maar wat omdat hij vindt dat hij nog eens in het nieuws

moet komen."

"Ajax wordt ingehaald door de leugens."

"Ajax is de kihe van het graf."

"Bij Ajax worden mensen shtk gemaakt. Het juk van het succes heeft

zoveel levens vemietigd."
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UITSLAGEil SGHUTJASSEN
EN KLAVERJASSEN

UITSLAG SCHUTJASSEN

01 Cees Jelsma 48-25
02 Harm Oosterbaan 4€-37
03 Albert NUholt 45-4L
04 lan Nijdam 44-32
05 Wander Veenstra 43-35

Amarins van der Heide 43-35
07 Gerrit Otter 42-40
08 Yntze Blaauw 4t-4
09 Ait Huitema 4t-45
10 Jolle van Kalsbeek 40-33
11 Uilke Nijholt 38-39
12 Johan Fokkema 34-40
l.3 Haaye van der Heide 34-43

Harke Haftmans 34-43
15 Anno Bergsma 28-48
16 Gerke van Kalsbeek 25-zl8

UXTSIáG KTÁVER'ASSEN

01 WaEe Watzema 5266
02 Siete Veenstra 4995
03 Sierou van der Heide 4832
04 Siep bangma 47Oe
05 Karin Veld 4663
06 Harm Watzema 4608
07 Froukje Fokkema 44t6
08 Tjitze Nijdam 37t6

KLAVERJASSEI'I
OM DE BEKER

KT.AVER'ASSEN OM DE BEKER

ZATERDAG 23 MMRT

MNVANG 14.00 UUR

CAFE MOEKE DE BRUIN
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PRIJSLIJST "#
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VOETBALBROEK

VOETBALSOKKEN

PARAPLU

KALENDER

GLAZEN PER 2

JUBLIEUMBOEK

€ 12,50

€ 8,-

€ 10,-

c 4,-

€ 1,-

€ 5,-

Servicestation de Bos

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen

Alle voorkomende
reparaties van auto's van

alle merken.

Laat uw auto, caravan of
camper testen op de
computergestuurde

testbank.

Voor verkoop en verhuur
een groot assortiment
nieuwe en gebruikte

campers, caravans een
aanhangwagens.

Camtec bv. SÉdkant 15
8495 KM Oldeboorn

TeleÍoon: 0566 - 632020
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TRAININGSTIJDEil
A- EN B.SELECTIE #

fuH*-
A-SELECT!E:

S. W.de Vries
J. Groetelaars
W. Huisman Wzn
W. Huisman Szn
S. Oosterbaan
S. Veenstra
D.H. Akkerman
R, van Steinvoorn
R. Bangma
J. Nijdam
J. Watzema
B.P. Kleefstra
J. Beimin
C. Reitsma
P. Poepjes
J. Zandberg
J.J. de Vríes
A. Bergsma
R, van Warmerdam

Dinsdag 20.30-22.00 uur
Vrijdag 20.15-21.45 uur

B-SELECTIE:

J. de Leeuw
H. de Jong
S. Akkerman
l. Visser
M. Meester
L. Idsinga
S. van der Velde
J. van der Berg
R. van der Torre
J. Tijsma

- A. de Boer
H. Haftmans
N. Veld
M, Huisman
J. de Jong
J. van der Werf
A. Vink
J. Meester
S. Postma
J. van der Bij
E. Oosterbaan
M. Boerhof

. A. de Jong

Dinsdag 19.30-20.30 uur
Vrijdag 19.00-20.15 uur

spelers van het derde trainen vrijdags om 19.00 uur tot 20.15 uur.
spelers die echter ook dinsdags wiilen trainen zijn natuurlijk van harte
welkom om 19.30 uur.
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WEDSTRIJDPROGRAMITIA

ZATERDAG 16 FEBRUARI
AKKRUM DA2

ZONDAG 17 FEBRUARI
OOSTERLITTENS 1

RES 3
wzs 4
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

23124 FEBRUARI II{HAAL

ZAïERDAG 2 IIAART
AENGWIRDEN DAl

ZONDAG 3 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3

TIJN]E 3

FVC 4

ZATERDAG 9 MAART
OLDEBOORN DAl

ZONDAG 10 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
LANGWEER 2
IRNSUM 4
WARGA 4 .

. OLDEBOORN DA1

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
. OLDEBOORN 3
. DMCHTEN 5
- FRISIA 7

- OLDEBOORN DA1

-DTD1
- GORREDIJK 4
.CAB3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

- LEMMER DAl

-wzs1
- BAKHUIZEN 2
. OLDEBOORN 3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

14.00

14.00
12.00
12.15
11.00
10.00

14.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.30

14.00

14.00
12.00
14.00
10.00
10.00
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ZATERDAG 16 MAART
WISPOLIA DA2

ZONDAG 17 MAART
ST.JACOB 1

JOURE 4
OLDEBOORN 3
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 23 MMRT
OLDEBOORN DA1

ZONDAG 24 MAART
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
scs 2
IRNSUM 5

ZATERDAG 6 APRIL
FFS DA2

ZONDAG 7 APRIL
DRONRIJP 1

OLDEBOORN 2 IS VRIJ
ARUM 1

OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 13 APRIL
OLDEBOORN DAl

ZONDAG 14APRIL
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GAVC 4
RES 5

- OLDEBOORN DAl

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
.RES4
- BLUE BOYS 3
. ROBUR 4

- DE WALDVQVC DA1

- TERSCHELLING 1

- HEERENVEEN 7
- BI.ACK BOYS 2
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

. OLDEBOORN DA1

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 3
- WISPOLIA 3
- SPARTA 4

- JUBBEGA DAl

- AENGWIRDEN 1
-LSC3
- LEMMER 3
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

11.30

14.00
10,00
11.00
11.00
10.00

14.00

14.00
10.00
11.00
14.00
12.00

ZATERDAG/ZONDAG 30 rrtAART/t APRIL (PASEN) TNHAAL

14.00

14.00

14.00
11.00
10.00

14.00

14.00
10,00
11.00
10.00
11.00
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ZATERDAG 20 APRIL
DWP DA1

ZONDAG 21 APRIL
SPARTA 1

SNEEK 5
OOSTERUTÏENS 4
OLDEBOORN 4 IS VRIJ
OLDEBOORN 5

ZAÏERDAG 27 APRIL
OLDEBOORN DAl

ZONDAG 28 APRIL
OLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GORREDIJK 6
WZS 5

- OLDEBOORN DA1

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 3

. AKKRUM 5

. WZS DAl

- ROBUR 1

- RENADO 3
- SNEEK 6
- OLDEBOORN 4
- OLDEBOORN 5

14.30

14.00
12.00
11.00

10.00

14.00

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

14,00
14.00

oEFENPROGRAMMA (O.V.B.)

ZONDAG 24 FEBRUARI
MKV 1
MKV 2

- OLDEBOORN 1

- OLDEBOORN 2
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P.P VAil DER FEER BOKAAL "#
fuH,n

T{AAM
W. van Kalsbeek
A. Faber
J. vld Woude
H. Vink
M. Nijdam
D.H,Akkerman
Joh. Watzema
J. Klompmaker
J. Stulp
S. Veenstra
T. Akkerman
P. Poepjes
C. Reitsma
B. Haspels
R. v/d Torre
Joh. Tijsma
C. Keekstra
l.J. de Vries
B. Oosterbaan
A. Oving
B. P.Kleefstra
S. v/d Velde
H. Oosterbaan
B. Voolstra
S. Bangma
Joh. de Jong
D. Westerhoven
M. Hiemstra
W. Huisman Wzn
S. Oosterbaan
H. HaÊmans
W. Vink

ELFT. DPT.
Vijfde 20
Derde 18
Derde L2
Vijfde L2
Dames 11
Eerste 9
Tweede 9
Derde 9
Derde 9
Eerste I
Derde I
Eerste 6
Eerste 6
Vijfde 6
Tweede 5
Tweede 5
Dames 5
TWeede 4
Vijfde 4
Vijfde 4
Eerste 3
Tweede 3
Derde 3
Derde 3
Vierde 3
Vijfde 3
VUfde 3

Dames 3
Eerste 2
Eerste 2
Tweede 2
Derde 2

P. Antonissen
H. v/d Krieke
J. Meester
l. v/d Krieke
M. Wobma
J. Beimin
J. v/d Berg
A. Bergsma
A. de Boer
M. Meester
J. Visser
J. Zandberg
M. Huisman
E. Quarré-A. Bangma
P. Viera Dias
J. v/d Vlugt
J. de Boer
H. Nieuwland
S. Vink
T. Voolstra
S. v/d Heide
K. Rodenburg

Vierde 2
Vierde 2
Vijfde 2
Dames 2
Dames 2
Eerste 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Dames 1

Dames 1
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NIEUWS VAN DE REDAGTIE

Sinds kort beschikt de redactie van V.V. Oldeboorn
over een eigen emailadres: redactiewo@uwnet.nl

Indien u de beschikking heeft over een computer met
internetverbinding, kunt u uw: balpen, wedstrijd-
verslagen, citaatjes, tips van..., mopjes etc etc.
sturen naar bovenstaand emailadres.

Redactie clubblad
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