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UIT DE BESTUURSKAMER

Het seizoen loopt alweer, maar 
net als je denkt alles op de rails te 
hebben zijn er weer een aantal vrij-
willigers afgehaakt. Deze mensen 
zetten zich vaak al jaren voor de 
club in en het is dan ook best te 
begrijpen dat men zegt: ‘nu maar 
eens een ander’. Maar dan moeten 
er wel weer nieuwe mensen gezocht  
worden voor de opengevallen plaat-
sen. Daarom nu alvast maar een 
oproep!
Zo zouden graag willen dat er voor 
de functie wedstrijd/scheidsrech-
terzaken iemand te porren is om 
het bestuur te versterken. En welke 
computerfreak zou het leuk vinden 
om de lay-out van het clubblad op 
zich te nemen. De kopij wordt kant-
en-klaar aangeleverd en de lay-out 
neemt ca. één avond per maand 
(tien keer per jaar) van je tijd in 
beslag.
Ook voor de bardiensten op zondag 
moet er aanvulling komen. Zoals het 
nu is moet er door de vrijwilligers 
om de 3 à 4 weken worden ‘gewerkt’  
en dat is té vaak om het leuk te 
houden. In de ledenvergadering 
willen we het maar weer eens aan 
de orde stellen. We hopen natuur-
lijk dat veel mensen zich spontaan 
aanmelden, maar beseffen terdege 
dat iedereen het ‘druk’ heeft met 

werk en gezin. Als veel mensen 
een kleine taak op zich nemen blijft 
het een gezellig clubgebeuren én 
de contributie betaalbaar. Want let 
wel, als er voor de opengevallen 
plaatsen betaalde krachten moeten 
worden ingezet kost dat (veel) geld. 
En VV Oldeboorn vindt dat de club 
voor iedereen toegankelijk moet 
zijn en blijven! Ook is er regel-
matig vraag naar (jeugd)trainers 
en (club)scheidsrechters. De KNVB 
geeft de mogelijkheid om voor 
deze functies cursussen te volgen. 
Dus, is voetbal ook uw/jullie hobby 
schroom dan niet om er bij het club-
bestuur eens naar te informeren.
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Vrijdag 21 oktober 2005 

21.00 uur in de kantine
  

  1. Opening

  2. Mededelingen/Ingekomen stukken

  3. Notulen algemene ledenvergadering 2004 secretaris

  4. Jaarverslag seizoen 04/05   secretaris

  5. Financieel jaarverslag 04/05   penningmeester

   Begroting seizoen 05/06   penningmeester

  6. Verslag kascommissie  

  7. Benoeming kascommissielid 

  8. Jaarverslag Jeugdcommissie   jeugdvoorzitter

  9. Kantinebezetting 

  10. Bestuursverkiezing 

               Wieb Zandberg    herkiesbaar

     Jan v.d. Woude aftredend,   niet herkiesbaar

                             Bestuur stelt kandidaat  Albert Nijholt

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

 • De financiële cijfers liggen een halfuur voor aanvang van de verga- 

 dering ter inzage in de kantine.

ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING V.V. OLDEBOORN
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KOPIJDATA KRANTJE

Krantje november  kopij vóór    4 november 2004 
Kerstkrantje   kopij vóór    9 december 2004 

In de infokrant is een verkeerd telefoonnummer geplaatst van: 
Cor Dijkstra, leider 3e elftal.
Het goede nummer: 631287

Junior:

 • Scheenbeschermers NIKE

 • Zwart/witte voetbalkousen

 • Zwarte voetbalkousen

 • Geel/oranje T-shirt + print California surfin, mt. 146

 • Donkerblauw/rood trainingsjack Avento, mt. 140

RECTIFICATIE

DE SNUFFELKOER
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 • Zwart/grijs gevoerd trainingsjack mt. 122/128

 • Zwart T-shirt lange mouw met witte print (voor + mouwen), mt. 122

 • Beige gebreid vestje met embleem Urban Kid, mt. 116

 • Okergeel sweatshirt met gekleurde print, mt.128

 • Grijs T-shirt met witte mouwen en ijshockeyprint, mt 128

 • Zilver + blauw gekleurd T-shirt met opdruk 23, mt. 158/164

 • Zwart/rood hemd met opdruk Spiderman, mt 146/152

 • Lichtblauw/grijze boxershort L.O.G.G., mt 146/152

 • Grijze NIKE kindersweater, mt L

Senior:

 • Badlaken, blauw/gekleurd (frisdrankblikje + zonnebril)

 • Zwarte sportsokken Umbro

 • Donkerblauw T-shirt met opdruk FILA, mt. L

 • Donkerblauw T-shirt met opdruk Barcelona, mt. M

 • Beige T-shirt, mt L

  ’s Morgens  ’s Middags

Za. 15 oktober  Ouder van:  Ouder van:  
  K. Brak   F& R.Crone  
  Ouder van:   Ouder van: 
  S. Brak   H.& W.Dekker

Zo. 16 oktober  Griet Valk   Harke Hartmans
   Wendy Tijsma  Hendrik Nieuwland

DE KANTINELIJST
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Za. 22 oktober  Ouder van:   Ouder van: 
  K.J. Dijkstra:  M. Dijkstra

(Beker/Inhaal) Ouder van:   Ouder van: 
  J & D Haspels  A. Hobma

Zo. 23 oktober  Ynskje Poepjes
   Marie Poepjes 

Za. 29 oktober Ouder van:   Ouder van:  
  L.A. Hooghiem  E. & G. Huitema

   Ouder van:   Ouder van:  
  S. Jelsma   A. de Jong

Zo. 30 oktober  Sietie Huisman
   Sijke Nieuwland

DWP F1 – OLDEBOORN F1  (ZATERDAG 10 SEPTEMBER)
De eerste wedstrijd van het seizoen was uit in St.Johannesga bij “De 
Weake Ploeg”. Met een vernieuwde ploeg gingen we de strijd aan met dit 
zevental. Wij waren met 7 man en moesten voetballen zonder Popke (nog 
niet fit genoeg om te voetballen). Zonder echt een tactische bespreking 
of opstelling gingen we ervoor, en kwamen er al snel achter dat het enige 
wat hier ‘weak’was, het veld was (de regen kwam niet te zuinig uit de lucht 
vallen). Wij werden voor rust compleet weggespeeld, 2-0.
Na rust stonden wij sterker op het veld. Gerard en Kim voorin kregen 
assistentie van Hessel, Karst en Jelle in het midden. Kim scoort 2x en ook 
Gerard 2x. Achterin wordt fel verdedigd door Nick en Corné (keeper) tot de 
laatste seconde hadden wij nog zicht op de gelijkmaker, maar de wedstrijd 
eindigt in 5-4.

F1-PUPILLEN
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OLDEBOORN F1 – AENGWIRDEN F1 
(WOENSDAG 21 SEPTEMBER)
Mooi weer voor een lekker potje voetbal. De ploeg is aangesterkt met 
Jaike en we spelen 8 tegen 8. De eerste 5 minuten waren we nog wel aan 
elkaar gewaagd, we kwamen nog voor met 1-0. Maar daarna liet Aeng-
wirden het betere voetbal zien, en brachten ze de ruststand op 1-1. Na de 
limonade probeerden wij het nog wel, maar elke aanval werd afgeslagen 
en Aengwirden wist de wedstrijd met 1-8 te winnen.

READ SWART F1 – OLDEBOORN F1  
(ZATERDAG 24 SEPTEMBER)
Vroeg uit de veren, 9.00 uur spelen in De Knipe. Met frisse moed beginnen 
we aan de 3e wedstrijd. De opstelling is bekend, Gerard en Kim voorin, 
Hessel, Karst en Jaike in het midden. Achterin houden Jelle en Nick de 
boel dicht samen met onze keeper Corné. We spelen zonder wissels en 
Popke moeten we nog een aantal wedstrijden missen (Beterschap!) Het 
veld is nat en pas gemaaid; dit was voor Jaike een reden om te besluiten  
om maar niet smerig te worden, maar wel te voetballen. Na de aftrap 
waren we voortdurend in de aanval en dat resulteerde in de 1-0 voorsprong  
(doelpunt van Karst) na een mooie aanval vanaf rechts. Ook de 2e helft 
begonnen we goed. De Knipe kwam er niet aan te pas, al probeerden ze het 
wel een paar keer met een opgeschoven laatste man (“Dik Trom” aldus Jelle 
en Nick). Na de 2e goal van ons zag Read Swart kans om ook te scoren, 
maar uiteindelijk gingen wij met onze 1e overwinning naar huis, 1-3.

17 SEPTEMBER, EEN LEERMOMENT: 
OLDEBOORN F2 – DWP F2
Na zo enorm veel competitiewedstrijden de ongeslagen status te hebben 
behouden, moest het er eens van komen… onze Waterloo. De voortekenen 
waren al niet zo gunstig. Een tegenvaller was namelijk het gemis van 
Floris, die door ziekte te verzwakt was om mee te kunnen spelen. De 
andere tegenvaller was tijdens de oh zo belangrijke voorbereiding. Ter-

F2-PUPILLEN
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wijl de tegenstanders zich al lekker warm stonden te schieten, stonden 
we met zes man hoopvol de parkeerplaats over te turen. Door een com-
municatieprobleempje waren we om tien uur namelijk nog niet compleet. 
Één van de supporters riep nog in een overmoedige bui: “ach, dan spelen 
we toch met 6 man, we winnen toch altijd dik”. Dat durfde ik echter niet 
aan en door vliegensvlug handelen van hun ouders konden de belangrijke 
schakels van onze succesketting toch nog aanwezig zijn. 
Een kwartier te laat maar met voldoende spelers, begonnen we vol ver-
trouwen aan de wedstrijd. Normaal hebben we een engeltje op de lat, dit 
keer hadden we er een onder de lat. Rommy dus op doel, de rest in de 
voorhoede En op het middenveld En in de achterhoede. Het spel golfde 
van het ene doel naar het andere. Kansen werden gemaakt en kansen 
werden gemist, maar bovenal ging iedereen er voor de volle honderd pro-
cent in. Ondanks verbluffend keeperswerk van onze godin op doel konden 
ze toch twee keer scoren. Na de rust ging het een stuk minder, ik denk dat 
we moe waren van het gezwoeg van de eerste helft. Bovendien was het 
Thomas zijn beurt om op doel te staan, hierdoor misten we een belang-
rijke balafpakker op het middenveld en kon DWP steeds vaker gevaarlijk 
voor het doel komen. De uitslag werd al snel 0-8. Jammer maar helaas. 
Met het penalty schieten hebben we toch revanche gehaald. Penaltykiller 
Thomas wist acht van de tien penalty´s te stoppen! En wij schopten de 
één na de ander achter hun keeper!
Volgende week zijn er weer nieuwe kansen in en tegen Joure.

Patrick “weer-terug-op-aarde-gelande” Antonissen

RENADO D2 – OLDEBOORN D1   0-4
De eerste wedstrijd voor ons op groot veld. En we moesten natuurlijk erg 
wennen aan buitenspel en noem maar op. Dat legde August en Johannes 
uit. 

De eerste helft. 
Na een paar minuten spel probeerde Steven het voorbij de cirkel te knal-

D-PUPILLEN
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len en die zat over de keeper heen de eerste goal!!!!!!!!!!!! En ruim tien 
minuten later scoorde Hotse hij kwam voor de keeper te staan en schoot 
hem in een hoekje.

Tweede helft
Ongeveer de helft van de tweede helft scoorde Tjitse in een hoekje. En 
nog een paar minuten later scoorde Dennis ook in een hoekje. Dat waren 
de gelukkige treffers. Daarna kreeg Ronnie heel veel kansen maar miste 
ze allemaal, jammer. Johannes en August vonden dat wij het heel goed 
hadden gedaan. Daarna douchen en naar huis en dat was het.

Groetjes Thomas

ENS C2 - OLDEBOORN C1 
Toen we bij Ens aankwamen waren Jesse en Ophir waren te laat dus die 
mochten niet mee doen. Iemand zei waar zijn de voetbalshirts, die was 
Ophir ook vergeten dus we moesten in blauwe shirts spelen van Ens. Toen 
we begonnen speelden we met 9 man omdat Robin zich niet goed voelde 
en Jesse en Ophir zaten nog op de bank. Daarna kwam Jesse erin en het 
werd 2–4. Toen was de eerste helft afgelopen. We aan de tweede helft 
begonnen werd het snel 2–9. Toen scoorde Ens nog een keer en daarna 
werd het 3–11 en dat was ook de eind stand. Wie al die doelpunten heeft 
gemaakt weet ik niet meer.

Luitzen Hooghiem

C-JUNIOREN
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EVEN VOORSTELLEN....

Sido Postma, een echte Fries uit 
Leeuwarden, is actief voetballer 
geweest bij de VV Sneek en LSC 
1890 uit Sneek. Ben reeds 10 jaar 
werkzaam bij Julius v.d. Werf Tegel-
handel in Sneek. In de tijd dat  ik 
zelf nog voetbalde, speelde Sneek 
in de hoofdklasse en op 1e klasse 
niveau. Door een gescheurde kruis-
band kwam er een vervroegd einde 
aan mijn voetbalcarrière. Eerder 
dan gepland kwam ik in aanraking 
met het trainersvak.
Hoogtepunten als voetballer zijn de 
Nederlandse Kampioenschappen 
voor A-junioren geweest, die we in 
Zeist speelden tegen o.a. Ajax, PSV, 
en Feijenoord. Ook de  uitnodigingen 
voor de Friese amateur selecties 
blijven mij bij. We speelden o.a. 
tegen SC Heerenveen, Ajax en 
Galatasaray. Als trainer ben ik actief 
geweest bij de jeugd van Sneek en 
LSC 1890. Toen heb ik de overstap 
gemaakt naar de dames van MKV 
’29 uit Leeuwarden, die in de lande-
lijke 1e klasse speelden. Hier heb ik 
3 jaar gewerkt en net niet kunnen 
promoveren naar de eredivisie. 
Hoogtepunt was het bereiken van 
de finale van de KNVB-beker die 
we verloren van Velocitas uit Gron-
ingen. Na die 2 jaar ben ik naar 
Berlikum gegaan, naar de heren 

die in de zaterdag 4e klasse spelen 
en vervolgens naar WTOC, die in 
dezelfde klasse uitkwamen.
Uiteindelijk wilde ik graag naar het 
zondagvoetbal en ben ik bij Olde-
boorn terechtgekomen. Tevens ben 
ik dit jaar nog trainer van de dames 
van Oranje Nassau uit Groningen, 
die op het hoogste niveau van Ned-
erland spelen. Op het moment van 
dit schrijven zijn we met Oldeboorn 
al aan de competitie begonnen en 
het voetbal ziet er goed uit alleen 
de doelpunten ontbreken nog, maar 
dit zal ongetwijfeld veranderen en 
dan kunnen we zeker met de boven-
ste 6 meedoen!
Verder wil ik een ieder die bij Olde-
boorn actief is, van vrijwilliger tot 
sponsor tot leider, heel veel succes 
wensen het komende seizoen.

Met vriendelijke sportgroeten, 
Sido Postma
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OLDEBOORN 1

SNEU VERLIES VOOR OLDE-
BOORN TEGEN NICATOR
Zondag 18 september 2005 speelde 
Oldeboorn in Leeuwarden tegen 
Nicator. Het uit de derde klasse 
gedegradeerde Nicator nam het ini-
tiatief in de beginfase van de wed-
strijd. Met lange ballen op hun twee 
spitsen werden ze een paar keer 
gevaarlijk. Oldeboorn liet de tegen-
stander te ver komen en kreeg het 
daardoor moeilijk. Enkele hache-
lijke momenten voor het doel van 
Hindrik de Jong was het gevolg. De 
spitsen van Nicator lieten zich tot 
twee keer gemakkelijk vallen in het 
boarnster strafschopgebied, geluk-
kig werkte de scheidsrechter niet 
mee en liet verder spelen. 
Oldeboorn deed ook wel degelijk 
enkele keren van zich spreken en 
was dreigend via Tsjerk Akkerman 
en Johannes Nijdam. Het leverde 
echter geen doelpunt op. Ook een 
vrije trap van Siete Veenstra miste 
de juiste richting. De beste kans 
in de eerste helft was echter voor 
Nicator. Een lange pass van achter-
uit viel achter de boarnster ver-
dediging en bracht Nicator-spits 
Lebbing oog in oog met keeper 
Hindrik de Jong. Laatstgenoemde 
kwam als winnaar uit de strijd en 
hield de stand op 0-0.

Het laatste gedeelte van de eerste 
helft kwam Oldeboorn beter in het 
spel. Er werd verder van de goal 
af verdedigd en Nicator werd nog 
maar zelden gevaarlijk. Wel moest 
Anno Huisman in deze fase een 
gele kaart incasseren omdat hij 
licht in aanraking kwam met een 
tegenstander. Een zware beslissing 
van de scheidsrechter. De ruststand 
was 0-0.
Trainer Sido Postma wisselde Wietse 
Huisman Szn. Voor hem kwam Erik 
Westerhoven in het veld. Oldeboorn 
was na de pauze voetballend de 
betere ploeg en begon kansen te 
creëren. Erik Westerhoven zorgde 
met zijn snelheid voor veel dreiging, 
maar stond door zijn gedreven-
heid veel te vaak buitenspel zodat 
bijna iedere Oldeboorn-aanval werd 
afgefloten. Achterin had Oldeboorn 
de zaakjes redelijk op orde. Toch 
leek na een uur spelen een Nicator-
speler door te breken. Anno Huis-
man hield even vast en moest dit 
bekopen met zijn tweede gele kaart 
van de wedstrijd. Oldeboorn moest 
dus met tien man verder. 
Het leek erop dat Oldeboorn het 
nu moelijk zou krijgen, maar dat 
viel reuze mee. Achterin ging men 
één op één spelen en hield voetbal-
lend het initiatief. Een aanval van 
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Oldeboorn over links leek door de 
doelman van Nicator gemakkelijk 
te worden weggetrapt. Hij deed dit 
echter niet voldoende en speelde de 
bal in voeten van Siete Veenstra. 
Deze bedacht zich geen moment en 
nam de bal in éen keer uit de lucht. 
Van grote afstand vloog de bal over 
de keeper heen in het doel, een 
beauty!!
Nicator moest nu wel komen maar 
deed dit aanvankelijk zonder over-
tuiging. Het kwam echter terug in 
de wedstrijd dankzij Oldeboorn. Een 
vrije trap vanaf de middellijn ging 
richting het boarnster doel. Keeper 
Hindrik de Jong kwam uit zijn doel 
om de hoge bal te onderschep-
pen. Tegelijkertijd wilde Bouke-Paul 
Kleefstra de bal op zijn doelman 
terugkoppen. De bal verdween met 
een fraaie boog in het doel, 1-1. 
Een bijzonder ongelukkig moment. 
Na de gelijkmaker bleef Oldeboorn 
voor de winst gaan. Een vrije trap 
van Siete Veenstra raakte de lat en 
ook een kopbal van Jelmer Beimin  
(ingevallen voor Ate Bergsma) 
kwam tegen de dwarsligger. Uit de 
scrimmages die voor het doel van 
Nicator volgden wist Oldeboorn 
ook niet te scoren. Nicator kreeg 
overigens ook nog een behoorlijke 
kans maar schoot deze voorlangs. 
Vlak voor tijd was het echter wel 
raak voor Nicator. Via een snel uit-
gevoerde counter werd hun spits 
de hoek in gestuurd. Hij omspeelde 
Wietse Huisman Wzn en legde de 
pal panklaar voor een inkomende 
speler die de hoek kon uitkiezen, 2-
1. In de minuut die nog resteerde 

probeerde Oldeboorn het nog wel, 
maar het mocht niet baten. 

OLDEBOORN DANKT 
NEDERLAAG TEGEN CAB AAN 
ZICHZELF
Oldeboorn heeft zondag de tweede 
nederlaag van dit seizoen geleden, 
deze keer  tegen koploper CAB uit 
Bolsward. De boarnsters waren in 
dit duel echter de bovenliggende 
partij, maar het vergat te scoren 
en kreeg in de beginfase van de 
wedstrijd de doelpunten wel erg 
gemakkelijk tegen.
Dit laatste mag vooral doelman 
Hindrik de Jong zich aanrekenen. 
Tot twee keer toe kreeg hij een 
onschuldig lijkende poging van 
een CAB-speler niet klemvast en 
tot twee keer toe sloeg hij de bal 
in de voeten van een inkomende 
speler. Het betekende al vroeg in de 
wedstrijd een 0-2 achterstand. Wel 
moet gezegd worden dat CAB ook 
de ruimte kreeg om uit te halen en 
Oldeboorn in deze fase niet scherp 
genoeg speelde. Toch kregen de 
boarnsters al bij een 0-0 stand 
enkele kansen en werd Siete Veen-
stra in het strafschopgebied ten val 
gebracht. Waar de scheidsrechter 
een strafschop had moeten geven 
liet hij doorspelen. Dit tot ergernis 
van Siete die verhaal ging halen met 
als gevolg een gele kaart wegens 
aanmerkingen op de leiding.
Na de 0-2 achterstand ging Old-
eboorn op jacht naar de aansluit-
ingstreffer. Het leverde prachtige 
kansen op voor o.a. Bouke Paul 
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Kleefstra die oog in oog met de 
doelman faalde in de afwerking. 
Ook Ate Bergsma kwam alleen voor 
de doelman maar zijn schot miste 
de kracht en overtuiging.
Oldeboorn viel aan en CAB speelde 
op de counter en was dan ook 
meteen erg gevaarlijk met spel-
maker Haanstra als regisseur. 
Dezelfde speler raakte met een 
prachtig schot de lat boven Hindrik 
de Jong en hier kwam Oldeboorn 
nog goed weg. Het werd na een hal-
fuur spelen toch 0-3. Waar iedereen 
bij Oldeboorn aan buitenspel dacht 
hield grensrechter Kirkenier de vlag 
naar beneden. De spits van CAB 
wist wel raad met dit buitenkansje 
en scoorde beheerst.
De koppies gingen niet naar 
beneden bij Oldeboorn. Het bleef de 
aanval zoeken en maakte het CAB 
erg lastig. Een corner van Tsjerk 
Akkerman werd teruggelegd op de 
inkomende Pieter Poepjes. Diens 
keiharde schot kon niet klemvast 
gepakt worden door de doelman 
van CAB en Siete Veenstra was er 
als de kippen bij om de rebound in 
te schieten, 1-3.
Na rust kwam Jelmer Beimin in het 
veld voor Ate Bergsma. Oldeboorn 
bleef aanvallen en CAB loerde ook 
de tweede helft op de counter. Het 
probleem bij de boarnsters is echter 
het maken van de doelpunten. 
Achterin had Oldeboorn de zaken 
de tweede helft goed op orde en 
op het middenveld heersten Siete 
Veenstra en Anthony Vink. Helaas 
liet eerstgenoemde zich even gaan 
in een duel met zijn directe tegen-

stander. Hij kreeg zijn tweede gele 
kaart wegens natrappen en Old-
eboorn moest net als een week 
eerder tegen Nicator met tien man 
verder. Gelukkig voor de boarnsters 
kreeg vijf minuten later een speler 
van CAB ook zijn tweede gele kaart 
zodat beide partijen weer in even-
wicht waren.

Trainer Sido Postma probeerde 
d.m.v. een wissel nog meer druk 
naar voren te zetten. Hij bracht 
Tom Poot in voor Wietse Huisman 
Szn. En voorstopper Anno Huisman 
ging in de spits spelen. Tom Proot 
was enkele keren dicht bij een tref-
fer. Zijn eerste poging werd in de 
korte hoek nog net gestopt door 
de doelman en zijn tweede poging 
raakte de lat. Ook kreeg Bouke Paul 
Kleefstra nog een grote kans maar 
hij schoot te gehaast en vergat 
zodoende de bal te raken. In de 
slotfase kopte Wietse Huisman Wzn 
een goed genomen vrij trap van 
Pieter Poepjes net over het doel. 
Wat men ook probeerde de bal 
wilde er maar niet in. Zo was de 
eindstand 1-3 CAB.
Oldeboorn speelde een prima wed-
strijd tegen de koploper, maar als je 
geen doelpunten maakt dan win je 
geen wedstrijd. Het zal de komende 
weken toch anders moeten. Vol-
gende week thuis tegen MKV’29 
hopen we op een overwinning.
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DERDE NEDERLAAG OP RIJ 
VOOR OLDEBOORN
De thuiswedstrijd voor Oldeboorn 
afgelopen zondag tegen MKV’29 
uit Leeuwarden moest eigenlijk 
gewonnen worden wilde men uit de 
degradatiezone blijven. MKV is de 
competitie beduidend beter begon-
nen en stond op de stevige derde 
plaats. Toch waren er ook deze keer 
weer mogelijkheden voor de boarn-
sters. In een matig duel wist MKV 
echter wat beter met de kansen om 
te gaan.
De bal lag al snel in de wedstrijd 
achter Hindrik de Jong in het net. 
Er stonden bij Oldeboorn een paar 
spelers niet goed op te letten en een 
middenvelder van de leeuwarders 
mocht dwars door het hart van de 
verdediging lopen en maakte oog in 
oog met Hindrik de Jong geen fout, 
0-1. Even later kreeg Oldeboorn een 
nog betere kans. Bouke Paul Kleef-
stra kwam alleen voor de doelman 
van MKV. Hij kon zelf schieten of 
nog beter de bal breed spelen op de 
meegekomen Erik Westerhoven. Hij 
deed eigenlijk geen van beide en de 
stand bleef daardoor 0-1. Het bleek 
voor de boarnsters moeilijk om tot 
goed voetbal te komen zoals dat in 
de voorgaande wedstrijden wel het 
geval was geweest. Zo nu en dan 
werd men dreigend maar echte uit-
gespeelde kansen leverde het de 
eerste helft niet meer op. MKV was 
nog wel een keer gevaarlijk en leek 
een misverstand tussen Hindrik 
de Jong en Johannes Nijdam af te 
straffen. Gelukkig voor Oldeboorn 
keurde scheidsrechter Achtien de 

treffer af omdat er een overtreding 
op Johannes Nijdam aan vooraf was 
gegaan.
De ruststand bleef 0-1 voor MKV. 
Na de thee moesten de boarnsters 
op zoek naar de gelijkmaker. Het 
deed dit echter zonder overtuiging. 
Er zat weinig lijn in het spel van 
Oldeboorn en enkele spelers haal-
den niet het vereiste niveau om tot 
goed voetbal te komen. Oldeboorn 
probeerde vooral met lange ballen 
de spitsen te bereiken maar mees-
tal kwam de verdediging van MKV 
als winnaar uit de strijd. De laatste 
twintig minuten moest MKV met 
tien man verder. Johannes Nijdam 
werd van achter neergehaald en 
de scheidsrechter vond de overtre-
ding zwaar genoeg om direct rood 
te trekken. 
In de slotfase kreeg Anno Huis-
man nog een mogelijkheid maar 
zijn inzet verdween over het doel. 
Omdat Oldeboorn wat risico’s moest 
nemen kon MKV zo nu en dan uit 
de counter nog voor wat gevaar 
zorgen. In de laatste minuut leverde  
dit zowaar ook nog een doelpunt op 
voor de leeuwarders. Een prima uit-
gevoerde aanval kon bij de tweede 
paal binnengewerkt worden, 0-2. 
Zo kreeg Oldeboorn wederom een 
lesje in effectiviteit en moet het 
toch echt een keer gaan winnen om 
van de onderste plaatsen weg te 
komen.

(Pieter Poepjes speelde vandaag 
zijn 250e wedstrijd voor Oldeboorn 
1, red.)
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OLDEBOORN 2

PRIMA SEIZOENSSTART
OLDEBOORN 2 (11-09-05)
Op 11 september 2005 begon het 
nieuwe seizoen voor het tweede 
team van VV Oldeboorn met de 
altijd lastige uitwedstrijd tegen 
Bakkeveen 3. 
Met een mooie selectie (14 man en 
voornamelijk verdedigers) reisden 
wij af. Met mooie omstandig heden 
qua weer startten wij niet erg 
sterk. Veel gezeur en gezeik onder-
ling resulteerde in ongeorganiseerd 
spel en uiteindelijk in een verdiende 
tegengoal. Hiermee gingen wij dan 
ook om thee. Soms doet een don-
derpreek van de coach wonderen, 
en met enige wisselingen in de 
opstelling gingen wij de wei weer 
in. Vrij kort na rust kwam Siep B in 
de gelegenheid om, na goed voor-
bereidend werk van Jan Wybren B, 
de gelijkmaker in te tikken. Zien-
derogen werden wij sterker en 
de 1-2 en de 1-3 lieten zich dan 
ook gauw aantekenen. Ook deze 
beide goals werden gemaakt door 
Siep B. Een loepzuivere hattrick 
dus, klasse!! De frustratie maakte 
zich meester van het team van 
Bakkeveen en Robert van S. moest 
zich samen met een van de spe-
lers van Bakkeveen voor 5 minuten 
aan de kant vervoegen, om een en 

ander uit te praten. Robert heeft 
verwoede pogingen gedaan om 
het gesprek aan te gaan, maar de 
speler van Bakkeveen liet zich niet 
kennen (Anco de Vries). Uiteinde-
lijk mochten beide heren het veld 
weer betreden en met 22 mensen 
in het veld gingen we weer verder. 
Na een grove overtreding aan de 
kant van Bakkeveen mocht Siep 
B. aanleggen voor een vrije trap, 
net buiten de zestien. Johannes W. 
kopte deze vervolgens keurig in het 
netje, eindstand 1-4, de trend is 
gezet!!

Auke

EERSTE THUISWEDSTRIJD 
OLDEBOORN 2 DOELPUNT-
LOOS ( 18-09-05)
Wij gingen het veld in met de 
intentie om, na het goede spel van 
vorige week, drie punten te pakken 
tegen Lemmer. Zeker gezien de 
resultaten van vorig seizoen moest 
dit toch kunnen. Dikke overwinnin-
gen werden gehaald tegen Lemmer, 
dus dat wilden wij nu weer.
De wedstrijd, onder leiding van 
scheidsrechter Kirkenier, ging van 
start en al gauw deed blijken dat 
de strijd zich voornamelijk op het 
middenveld zou gaan afspelen. 
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Beide ploegen hadden de groot-
ste moeite om de hun voorhoedes 
te bereiken, er werden wederzijds 
dan ook maar heel weinig kansen 
gecreëerd. De enige grote kans die 
wij kregen, een afstandschot van 
Siep B. spatte uiteen om de lat. De 
Boarnster gelegenheidskeeper zag 
de kans zijn shirt schoon te houden. 
Dit zegt genoeg zou ik zeggen….. 
Helaas maar 1 punt tegen lemmer.

Auke

OLDEBOORN 2 PAKT DE VOLLE 
WINST IN SNEEK
Op zondag 25 september moest 
Oldeboorn 2 op bezoek bij Sneek 4. 
De laatste jaren bleek dit een las-
tige tegenstander voor ons. We ver-
trokken met 13 man rond 11 uur 
naar Sneek. Vandaag waren Patrick, 
Robert, Jorn en Andreas afwezig. 
Siemen Willem en Johannes waren 
wel weer van de partij. Zij ontbraken 
in de wedstrijd tegen Lemmer die in 
0-0 eindigde.
Oldeboorn startte vandaag in eens 
strategische 4-4-2 opstelling. Siemen 
Willem stond weer tussen de palen. 
Verleden week keepte Auke Bangma 
nog, en hield knap de nul. Voor de 
rest speelde Auke in de verdediging 
samen met Ellert, Remco en Ronald 
in de verdediging. Het middenveld 
werd gevormd door vier J’s, namelijk 
Jan Visser, Jan Hendrik, Jelle Jacob 
en Jan Willem (of niet Siemen). Siep 
en Johannes vormden het aanvals-
duo. Jacob en Jan Meester stonden 
op wissel. De wedstrijd begon iets 

later omdat de scheids niet goed 
voorbereid was en in het zwart op 
het veld kwam. Na een afwachtend 
begin werd er wat beter gespeeld. 
Echte kansen leverde dat nog niet 
op. Iedereen moest nog wat wennen 
aan de nieuwe speelstijl. Hierdoor 
werd er veel gezeurd in het veld. Dit 
leidde tot erge irritatie bij de scheids. 
Na ongeveer 20 minuten kwam 
Sneek op voorsprong. Volgens ied-
ereen buitenspel, maar onze grens 
vlagde niet. Op dat moment was de 
voorsprong voor Sneek verdiend. 
Het gezeur op elkaar en de scheids 
bleef maar aanhouden. Na een half 
uur laste de scheids een afkoeling-
speriode in van 10 minuten. Na deze 
hervatting kwamen wij als beste uit 
de kleedkamer. En na een formi-
dabele uittrap van Siemen Willem 
schatte Siep deze bal op waarde en 
knalde de bal onhoudbaar achter 
de keeper van Sneek. En zo gingen 
wij als morele winnaar de rust in. In 
de rust spraken we af dat we nog 
behoudender gingen spelen, en daar 
waar het mogelijk was probeerde we 
te counteren. In de rust verliet Auke 
het veld voor Jan Meester. En kwam 
Jacob in het veld voor Jan Hendrik. 
Onze tactiek pakte goed uit. Sneek 
probeerde wel te voetballen, maar 
stuitte steeds op het sterke cent-
rale duo van ons. Na een uur spelen 
kwamen wij ietwat gelukkig op voor-
sprong. Uit een voorzet van Jan Wie-
bren kopte een verdediger van Sneek 
de bal over de eigen doelman die uit-
kwam. Daarna loerden wij alleen nog 
maar op de counter. Even leek het 
gevaarlijk te worden, toen Ellert de 
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bal simpel verspeelde En de aanval-
lende middenvelder van Sneek een 
vrije doorgang op het veld. Johan-
nes greep nuttig in. Het leverde hem 
een gele kaart op, maar dat maakte 
niet uit. Het belangrijkste was dat we 
nog steeds een voorsprong hadden. 
In het laatste kwart van de wedstrijd 
kwam er steeds meer ruimte achterin 
bij Sneek. Nadat Johannes nog een 
prima kans omzeep hielp, hij was 
net een stap te ver naar voren om 
de bal van Jelle Jacob achter de doel-
man van Sneek te werken. Een paar 
minuten later was het wel raak. Een 
prima steekpass van Johannes werd 
door Jan Wiebren achter de doel-
man gewerkt. Daarna volgde nog 
een prachtige aanval over links. Jelle 
Jacob haalde achterlijn en legde de 
bal perfect terug op Siep, die simpel 
de 1-4 binnentikte. Na dat doelpunt 
was de wedstrijd gespeeld. De sterke 
spitsen van Sneek probeerden het 
nog wel, maar gingen alleen voor 
eigen succes. En zo eindigde de wed-
strijd in een 1-4 overwinning voor 
ons. De tactiek werkte en zal vast 
nog wel vaker worden gebruikt dit 
jaar. Met 7 punten uit 3 wedstrijden 
kennen we een goede seizoens-
start. Aankomende dinsdag oefenen 
we tegen Jubbega 2 dat uitkomt in 
de reserve klasse 2. Volgende week 
zondag gaan we op bezoek bij het 
nog ongeslagen Blue Boys 1 die 
koploper is. Als we deze lijn en ploeg 
intact kunnen houden zijn we nog tot 
leuke dingen instaat dit jaar.

Johannes

OEFENWEDSTRIJD TEGEN 
JUBBEGA 2 (27-09-05 )
Na overleg met Jelle-Jacob de V. en 
collega leider Siep B. werd er een 
oefenwedstrijd gepland tegen Jub-
bega 2, een tweedeklasser. Trainer 
van deze ploeg is de ons aller bekende 
Bonny de Vries. Om half acht werd 
de aftrap verricht en ongeveer 20 
minuten later was het de laatste man 
van Jubbega die binnen de zestien 
ongelukkig de bal tegen zijn hand 
kreeg. Scheidsrechter Kirkenier was 
onverbiddelijk en gaf Oldeboorn 2 
een strafschop, welke feilloos werd 
benut door Robert van S. 
Nog voor rust maakte Jubbega, na 
een prachtige aanval over rechts de 
gelijkmaker, gewoon een hele goede 
aanval die eigenlijk niet te stoppen 
was, en die je op hun niveau ook mag 
verwachten. 
Met een 1-1 gelijke stand gingen wij 
de rust in, en na rust met een paar 
frisse mensen in het veld zetten wij 
ons prima spel door en dit resulteerde 
in een mooie aanval over rechts die 
door een speler van Jubbega onge-
lukkig in eigen doel werd gewerkt. 
Het leek echter net of de bal het 
laatst werd geraakt door Andreas de 
B, maar dit terzijde, maakt ook niks 
uit, we stonden voor met 2-1 en dat 
telt!!!
Ons geluk kon helemaal niet op nadat 
Jan Wybren B de 3-1 binnentikte uit 
een goeie voorzet van Andres de B. 
Deze voorsprong gaven we niet meer 
uit handen, alhoewel Jubbega nog 
een grote kans kreeg in de slotfase. 
Er werd een hard schot afgevuurd dat 
net, maar dan ook maar NET naast de 
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kruising verdween. Dit was ook het 
laatste wapenfeit van de wedstrijd en 
algauw klonk het laatste fluitsignaal. 
Een DIK verdiende overwinning, jon-
gens echt grote klasse!! 

Tot de volgende keer, Auke

OLDEBOORN 2 NOG STEEDS 
ONGESLAGEN! (02-10-05)
Op een stralend mooie zondagoch-
tend reisden wij om 9:15 uur af voor 
de kraker tegen Blue Boys uit Nij 
Beets. Alleen al omdat het Beetsters 
zij wilden wij deze dag de volle drie 
punten pakken. Om half tien gingen 
wij het veld op om ons op te warmen, 
en om tien uur was de aftrap onder 
leiding van een door de KNVB aang-
estelde scheidrechter, wiens naam mij 
op het moment dat ik dit stukje schr-
ijf even ontschoten is. De wed strijd 
was niet heel geweldig in de eerste 
helft en Blue Boys was die iets sterk-
ere ploeg. Dit resulteerde, mede door 
onoplettendheid in inze achterhoede, 
tot twee opgelegde kopkansen voor 
Beets. Gelukkig voor ons hebben 
Beetsters weinig tot geen richtings-
gevoel en beide kansen werden om 
zeep geholpen. Voor rust creëerden 
wij eigenlijk geen een echte kans, wij 
waren dan ook blij dat de scheidsrech-
ter ook zin had in thee, dus ruststand 
0 – 0.
Na rust hadden we twee wisselingen 
doorgevoerd, wat iets meer dreiging 
naar voren veroorzaakte. Een afval-
lende bal kwam voor de voeten van 
Robert van S, deze haalde verwoes-
tend uit en liet de keeper van Beets 

op een prachtige manier vissen. 
Na deze goal leek het er lange tijd 
op dat wij onze doelstelling zouden 
halen, waar het niet dat we in de 
allerlaatste minuut (van de meer dan 
10 minuten blessuretijd!!!!!) een vrije 
trap op onze speelhelft tegen kregen. 
Deze werd zeer discutabel genomen. 
Ten eerste had de scheidsrechter nog 
niet gefloten en ten tweede lag de bal 
niet stil…. De scheidsrechter keurde 
het hieruit volgende doelpunt echter 
gewoon goed, het was dus 1-1. Echt 
heel erg balen dus voor ons, echt 
2 gestolen punten. Op naar de vol-
gende kraker, thuis tegen Joure 3.
Bis nachste mal, 

Auke
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OLDEBOORN 3

RENADO 4 – OLDEBOORN 3  
Zondag 18 september moest het 
‘dream’ team van Oldeboorn aan-
treden tegen Renado 4.
Met interim coach Frans Goerres 
aan het roer hebben we de eerste 
wedstrijd al met 6-0 verloren dus 
werd het tijd voor een drastische 
verandering en stapten we over 
van het 4-3-3 systeem naar een 4-
4-2 systeem. De keeper was Erik 
v/d Krieke die na een paar jaar 
links back ook wel eens wat anders 
wou en wel wou keepen en de week 
daarvoor een goede indruk maakte 
gaf ons wel vertrouwen (straks 
misschien reserve doelman van 
het eerste???) En met een gerou-
tineerde centrum verdediging met 
Johan Tijsma en Henk Mug en op 
de backs Jan Vlugt en Wiebe Jager.
Het middenveld bestond uit Franke 
Smits en Rene(dinho) Seine op de 
zijkanten en in het midden Arjen 
Watzema en de Interim Coach 
Frans zelf. In de aanval stonden E 
Al en onze Dirk Kuijt (Piet Vlugt).
We hadden nog 3 wissels Sible de 
Roos,Theo Huisman en onze eigen 
Ali B.
Na wat intrappen kon de wedstrijd 
beginnen.We begonnen sterk aan 
de wedstrijd en dat was ook wel te 
zien we bleven goed samen spelen 

en tikten de tegenstander van het 
veld dat resulteerde ook in kleine 
kansen maar gescoord werd er 
niet.De verdediging van ons stond 
ijzersterk en er kwam dan ook geen 
bal doorheen.Halverwege de eerste 
helft kwam onze Geroutineerde 
Tijsma op naar voren en kreeg de 
bal voor zijn voeten en schoot met 
een bekeken boogbal de 0-1 voor 
ons op het scorebord. Vlak daarna 
bleven we de tegenstander goed 
onderdruk houden en dat resul-
teerde in een geweldige actie over 
de linkerkant van onze rene-dinho 
die de achterlijn haalde en voor 
gaf op onze Dirk Kuijt die de bal zo 
hard het doel in trapte dat hij zijn 
lies verrekte en meteen het veld uit 
liep om gewisseld te worden. Maar 
goed we stonden met 0-2 voor en 
Theo Huisman mocht de positie 
overnemen. Vlak voor rust kregen 
we een vrije trap tegen vlak bij het 
doel en E Al dacht laat ik de eigen 
keeper even passeren en kopte 
hem geweldig in de hoek van het 
eigen doel en zo gingen we met 1-
2 de rust in. In de rust kwamen er 
2 nieuwe sterspelers in de ploeg 
omdat Franke naar huis moest 
werd die vervangen door Ali B en 
de interim coach werd gewisseld 
voor Sible.
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De tweede helft werden wij meer 
onderdruk gezet maar we konden 
nog wel aardig stand houden want 
hun schoten op doel waren een 
eitje voor onze keeper. Wij kregen 
ook een paar kansjes maar ja we 
vergeten de score uit te bouwen 
en dan krijg je een counter tegen 
en daar gaat de voorsprong 2-2. 
Onze verdediging ging steeds meer 
op buitenspel spelen en dat pakte 
goed uit. Het spel werd goed breed 
gehouden en de verdediging schoof 
ook steeds meer door waardoor 
we wel veel balbezit hielden maar 
echte kansen kwamen er niet een 
paar schoten op doel maar geen 
doelpunten. E Al werd nog een keer 
alleen voor de keeper gezet maar 
schoot de bal jammer genoeg in 
het zijnet. De tegenstander kreeg 
daarna weer iets meer grip op de 
wedstrijd en kregen een corner 
die werd binnen gekopt maar ook 
weer afgekeurd wegens duwen. We 
dachten het eerste punt van het 
seizoen is binnen maar helaas vlak 
voor tijd werd een goed uitgespeelde 
aanval van hun goed afgerond maar 
zelfs onze van der Sar kon hem niet 
tegen houden. Jammer genoeg een 
3-2 nederlaag maar er was een 
goede inzet en goed samenspel dus 
dat geeft goede hoop voor dit sei-
zoen.
Volgende wedstrijd zal onze coach 
Cor Dijkstra er weer zijn en de 
materiaal man Wibbe van der Zee 
en natuurlijk de Arjen Robben van 
het derde Tjitte de Jong en wan-
neer Freerk weer terug komt weten 
we niet maar die zal natuurlijk ook 

belangrijk voor ons team worden 
met zijn geweldig doorzettings- ver-
mogen. We hopen dat we elke wed-
strijd zo’n 13 a 14 man bij elkaar 
hebben en genoeg punten pakken 
om mooi in de midden moot mee 
te draaien.
We zouden na iedere wedstrijd 
iemand aanwijzen om een verslag 
te schrijven maar als die gene geen 
verslag schrijft moet die een krat 
bier mee nemen nou ja dan weet 
je het wel dan komt er nooit een 
verslag van het 3e in het krantje 
en dat zou natuurlijk zonde zijn. (al 
is het natuurlijk wel een goed idee 
van dat kratje bier!!!)

Groeten van het Dream Team.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 15 OKTOBER 2005 
DWP DA - GAVC/OLD DA 14.30 UUR
OLDEBOORN C1 - TOLLEBEEK C2 11.00 UUR
OLDEBOORN D1 - BAKHUIZEN D1 11.00 UUR
WISPOLIA E1 - OLDEBOORN E1 09.00 UUR
OLDEBOORN F1 - RENADO F1 10.00 UUR
OLDEBOORN F2 - OUDEHASKE F2 10.00 UUR

ZONDAG 16 OKTOBER 2005 
OLDEBOORN 1 - ROBUR 1 14.00 UUR
DRONRIJP 2 - OLDEBOORN 2 12.00 UUR
OLDEBOORN 3  - IRNSUM 4 11.00 UUR
SNEEK 6 - OLDEBOORN 4 10.00 UUR

ZATERDAG 22  OKTOBER 2005  INHAAL  (HERFSTVAKANTIE)
GAVC/OLD.DA - JOURE SC DA 14.30 UUR
OLDEBOORN C1 - H’VEENSE BOYS C2 11.00 UUR
OLDEBOORN D1 - EBC/DELFSTRAH.D2 11.00 UUR

ZONDAG 23 OKTOBER 2005 INHAAL (HERFSVAKANTIE)

ZATERDAG 29 OKTOBER 2005 (HERFTSVAKANTIE)
GAVC/OLD. DA - VVI DA 14.30 UUR
TIJNJE C1 - OLDEBOORN C1 11.00 UUR
OLDEBOORN D1 - WOUDSEND D2 11.00 UUR
OLDEBOORN E1 - GAVC E4 11.00 UUR
OLDEBOORN F1 - LEMMER F1 10.00 UUR
OLDEBOORN F2 - GAVC F6 10.00 UUR

ZONDAG 30 OKTOBER 2005  (HERFSTVAKANTIE)
AKKRUM 1 - OLDEBOORN 1 14.00 UUR
OLDEBOORN 2 - WZS 2 10.00 UUR
LANGWEER 2 - OLDEBOORN 3 11.30 UUR
OLDEBOORN 4 - AKKRUM 4 10.00 UUR
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ZATERDAG 5 NOVEMBER 2005 
IRNSUM DA - GAVC/OLD DA 14.00 UUR
OLDEBOORN D1 - VVI D1 11.00 UUR
OLDEBOORN E1 - THOR E1 11.00 UUR
OLDEBOORN F1 - NOK F1 10.00 UUR
OLDEBOORN F2 - FFS F1 10.00 UUR

ZONDAG 6 NOVEMBER 2005 
OLDEBOORN 1 - HARLINGEN 1 14.00 UUR
OLDEBOORN 2  - BLACK BOYS 2 10.00 UUR
GAVC 3 - OLDEBOORN 3 10.00 UUR
OLDEBOORN 4  - READ SWART 5 10.00 UUR

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2005 
RENADO DA - GAVC/OLDEBOORN DA 14.30 UUR
JUBBEGA C2 - OLDEBOORN C1 10.00 UUR
INHAAL D, E EN F

ZONDAG 13 NOVEMBER 2005 
DTD 1 - OLDEBOORN 1 14.00 UUR
OLDEBOORN 2 - GORREDIJK 5 10.00 UUR
FFS 2 - OLDEBOORN 3 14.00 UUR
OLDEBOORN 4 - LSC 1890 5 10.00 UUR

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2005 
GAVC/OLD. DA - LEMMER DA 14.30 UUR 
OLDEBOORN C1  - HEERENVEEN C2 11.00 UUR
BALK D2 - OLDEBOORN D1 09.00 UUR
TIJNJE E1 - OLDEBOORN E1 10.15 UUR
OUDEHASKE F1 - OLDEBOORN F1 10.15 UUR
TIJNJE F2 - OLDEBOORN F2 09.00 UUR

ZONDAG 20 NOVEMBER 2005 
OLDEBOORN 1 - FRIESLAND 1 14.00 UUR
LSC 1890 3 - OLDEBOORN 2 10.00 UUR
OLDEBOORN 3 - BAKHUIZEN 2 11.00 UUR
FFS 3 - OLDEBOORN 4 12.00 UUR
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NAAM ELFT. DPT.
M.de Vries Dames 13 
A.Faber Vierde 10
S.Veenstra Eerste 7 
S.Bangma Tweede 5 
G.de Jong Dames 5 
C.Reitsma Vierde 4 
T.Akkerman Eerste 3 
H.Oosterbaan Vierde 3 
S.v/d Heide Dames 3 
A.Huisman Eerste 2 
B.P.Kleefstra Eerste 2 
T.Proot Eerste 2 
A.Vink Eerste 2 
A.Bergsma Derde 2 
J.Tijsma Derde 2 
P.v/d Vlugt Derde 2 
A.Bouwer Dames 2 
R.Rijskamp Dames 2 
Joh.Nijdam Eerste 1 
J.W.Boschma Tweede 1 
R.van Steinvoorn Tweede 1 
J.Watzema Tweede 1 
T.de Jong Derde 1 
A.Oosterbaan Derde 1 
A.Watzema Derde 1 
H.Hartmans Vierde 1 
B.Haspels Vierde 1 
H.Vink Vierde 1 
Jantine Dames 1 
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