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30 OKTOBER 2005, 
SUPERSNEIN
De datum 30 oktober 2005 zal voor 
de Boarnsters met een voetbalhart 
nog lang in de herinnering blijven.
Op 1 zondag 2 maal winnen van 
Akkrum ! De “oudjes “van Klaas 
wisten thuisspelend, na een achter-
stand alsnog de wedstrijd tegen 
Akkrum met een zege af te sluiten. 
Het gebeurt zelden dat op er een 
zondagochtend  zoveel publiek op 
de Boarnster voetbalvelden is te 
vinden. Dit gaf de cracks van het 4e  
positieve energie. De 2e helft werd 
Akkrum weg gespeeld. Akkrum 
had tot dan nog geen wedstrijd 
verloren. Klaas A. heeft zijn team 
blijkbaar zover heeft gekregen dat 
ze (nu wel) naar hem luisteren. Als 
klap op de vuurpijl pakte ons eerste 
team de volle buit mee uit Akkrum. 
Na een wat moeizame seizoenstart 
is nu een knappe reeks neergezet. 

KANTINE:
Het is jammer dat het nodig was, 
maar tijdens de laatste ledenver-
gadering hebben we met elkaar de 
beslissing moeten nemen ook spe-
lers in te delen in de kantinepool. Te 
weinig vrijwilligers betekende een 
te grote druk op de wel beschikbare 
vrijwilligers. We hopen en rekenen 

erop dat alle leden/spelers met 
ons hun best doen alles zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Na de 
‘wintersport’ gaat deze regeling 
in. We proberen ruim van te voren  
iedereen in te lichten over de 
nieuwe indeling.

Sûnens tawinske, 
Wieb Zandberg

BESTUURSSTUKJE

NIET KOPIËREN!
We willen jullie er nogmaals 

op wijzen dat op de ‘kop-

ieermachine’ in de bestuurs- 

kamer niet zomaar door ied-

ereen gekopieerd kan worden. 

Één kopie maken is op deze 

machine veel te duur voor 

de club. Moet je meerdere 

kopieën neem dan even  

contact op met Harm. Óf leg 

de te kopiëren tekst even met 

een briefje erop in de bestuurs-

kamer, Harm komt bijna elke 

dag wel even langs.
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IT ÔFRÛNE SEIZOEN BESTIE IT BESTJOER ÚT:
 
Hein Akkerman  - foarsitter
Sietie Huisman  - sekretaris
Binne Oosterbaan - ponghâlder
Wieb Zandberg   - aktiviteitenkommisje
Durk Valk  - sporttegnyske saken
Jan v.d. Woude  - jeugdsaken
Onno Kloosterboer - kommersjele saken
Pieter Poepjes  - ûnderhâld

Mei dit team ha we wer besocht belangrike punten te skoaren om de 
klup draaiende te hâlden. Ek al wurde we nea kampioen, we hawwe 
ús bêst dien. En der is dit seizoen  wer genôch bard wat efkes melden 
wurde moat.  
Yn de 45-ste jiergong rûgele it klupkrantsje njoggen kear bij jim yn 
’e bus. Dêryn krigen meidielings, ferslachjes en fansels de  altyd folle 
snuffelkoer harren plakje. Soms tinkst wolris: soe men thús noch wol 
wat yn ‘e kast ha?!
Ek waard deryn gauris in oprop dien foar nije frijwilligers, want derfan 
binne der altyd te min. Dêrom binne alle âlders ynskeakele om bartsjin-
sten te draaien op sneon. Dit rûn nei tefredenheid, eltsenien hoegde 
minder faak op te draven en de measten fûnen it faaks noch wol leuk ek. 
Oare fakatueres, foar funksjes yn bestjoer en  kommisjes, binne dreger 
yn te foljen. Nei in skoft rûnfreegjen binne der bij de jeugdkommisje en 
aktiviteitenkommisje lokkich ál wer in pear nije minsken bijkaam. Foar de 
bestjoersfunksje wedstriidsaken kin oant no ta mar net ien fûn wurde. 
Op it sportkompleks  koene jim sjen dat der oanpakt is. Om it B-fjild stiet 
in nij stik stek, der binne twa nije jeugdgoals oanskaft en op ’e klussedei 
yn maaie binne der wer alderhande karweikes opknapt. Ek barde it dit jier 
gauris dat spilers in kâlde dûs krigen, ál as net fertsjinne. Dêrom  is yn ‘e 
simmerfakânsje de  tsjettel ferfong, sadat dy problemen no oplost lykje en 
wy tagelyk behoede wurde foar legionellabesmetting. 
Yn augustus 2004 binne wy úteinset mei in nije trainer, Koos van Dijk. 

JIERFERSLACH  
SEIZOEN 2004-2005
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En.... nije trainer, nije wetten, it wie foar eltsenien wer efkes wennen. Foar 
de útstrieling (en de waarmte) krige Boarn 1 nije trainingspakken (de âlde 
giene nei it fyfde) en diene it earste én twadde mei oan de beker-kom-
petysje. Boarn 2 spile dêr yn sels fiif wedstriden en kaam oan de tredde 
ronde ta, wat in tige kreas resultaat wie. Mar it twadde alvetal waard troch 
it grutte leeftydsferskil net in (h)echt team en der wie ek net in fêste leider 
te finen. Al mei al joech it troch it seizoen hinne sa no en dan wat wrevel, 
mar mei-inoar ha se der dochs wol wat fan makke. 
Alle leiders ha dit seizoen nochal wat wurk hân om elts wykein fiif teams 
folledich te krijen, it hiele wykein gie soms hinne mei beljen en regeljen. 
Oerwurk dus! 
In oare domper wie de meidieling fan Koos dat er stopje woe as haadtrainer 
bij Boarn, dus moasten wij fan ‘t winter wér op syk nei in nije trainer. Dat 
hij ús nei ien seizoen alwer ynruilje woe foar GAVC (Grou) fûnen wij tige 
spitich en it die ek wol wat sear. Wat leedfermaak en in pleister op ’e 
wûne wie dat Grou degradearre nei de 5e klasse. Mar Koos hat him it hiele 
seizoen tige ynsetten foar syn team en de klup, hij holp sels mei op ‘e 
klussedei en wat trainer docht dat noch. It ôfskie op ’e barbecue wie dan 
ek waarm en hertlik. 
Op de barbequejûn wie de kantine iepen en mei in pear partytinten en 
prachtich waar derby, ha we it tige troffen. De aktiviteitenkommisje hie it 
wer prima foarelkoar. De measte drokte begûn foar harren  yn ‘e twadde 
helte fan it seizoen. Sa as it organisearen fan:

 • de feestjûn mei de A-B-D-sjo yn jannewaris, diskear wûn troch it  

 earste     

 • it mei organisearen fan it Oranjespektakel

 • it ferkeapjen fan de lotten foar de einepikerace; mei help fan leden  

 binne (hast) alle  600 lotten ferkocht

 • de einepikerace mei 600 einen yn ‘e Boarn; winner wie Douwe   

 Hein Akkerman en de twadde priis is net ophelle sadat de kas wer  

 spekt wurde koe 

 • de barbecue

 • kaartjûnen om de fuotbalbeker

Omt der foar it skutjassen de lêste jierren te min animo wie, stiet de 
skutjasbeker tenei yn ‘e fitrinekast. 
Willemke Meester krige diskear de ‘Beker van Verdienste’ mei nei 
hûs. En no ‘t we dochs yn ‘e bekers sitte, de Piet v.d.Feerbokaal gie 
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nei Margje de Vries, sy hie August Faber as topscorer (hast) ynhelle. 
Froulju boppe dus!
Dit jier hiene de boarnster Dames alwer 10 jier  bestien en dat wie reden 
foar in feest! In kommisje fan njoggen froulju hat it op har naam om yn 
maaie in reüny en feestdei te organisearen. Jammer dat lang net alle âld-
fuotbalsters har opjûn hiene, mar dy’t der wiene hawwe har tige fermakke 
mei de ‘zeskamp’, fuotbalwedstriid en de Urban Jungle Band. Al mei al in 
slagge dei.
Ek yn ’e kompetysje  ha de  Dames it ek lang net min dien, in 6e plakje 
mei in minimale besetting en 31 punten. Allinne Boarn 3 die it better, sy 
hiene it 4e plak met 40 punten. Boarn 1 waard krekt as de Dames 6e  mei 
29 punten. Boarn 5 pakte it 10e plak mei 21 punten en ek Boarn 2 waard 
10e mei 15 punten. Boarn 4 slút de rige mei in 11e plakje en 14 punten.
De winterstop duorre ditkear, foaral foar de jeugd, langer want op 2 maart 
waard it noch echt winter. Der foel in dik pak snie fan sa ‘n 40 sintimeter, 
mar binnen twa wike wie it ek wer fuort en koene we wer los. 
Ôfrûne maityd hearden we ek dat de foarsitter fan de jeugdkommisje mei 
syn gesin yn Noarwegen in nije takomst sykje soe. Mei in ‘echte fuotbal’ 
foar de bern en in grutte tafel út de kantine hat de fuotbalklup ôfskie fan 
Jan naam. Mar de jeugd hie ek nog wat yn petto; de nije F2- pupillen 
waarden direkt al maitydkampioen en yn ’e hjerst wiene de E-pupillen ek 
al kampioen wurden. Ek de  C’s, D’s  en F1-tsjes hawwe tige har bêst dien 
en goed meidraaid yn ‘e kompetysje. 
We moasten ek ôfskie nimmen fan inkele trouwe supporters,  troch fer-
stjerren of ferhúzjen. Mar it is de rin fan it libben. En foar de takomst liket 
it bêst, want der waarden dit jier mar leafst seis famkes en fjouwer jonkjes 
berne bij ús leden.  
Sa is ek it seizoen 2004-2005 wer omflein. De ‘ups’ en ‘downs’ én de min-
sken meitsje bestjoeren net altyd maklik mar wol boeiend,  learsum en 
gesellich. 

In funksje bij de boarnster fuotbalklup ferriket!! 
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SNUFFELKOER

Junior:

 • Stel oranje veters

 • Blauw/zwarte NIKE scheenbeschermers

 • Zwart/witte voetbalkousen

 • Grijs hemd, mt 122/140

 • Zwarte boxershort, mt. 176

 • Zwart/grijze sokken, op de boord 99

 • Blauw T-shirt

 • Mouwloos T-shirt, wit met lichtblauw/rode bies, ca. mt. 140

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

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

 • Okergeel sweatshirt met gekleurde print, mt.128

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

 • Grijze NIKE kindersweater, mt L

 • Rode jas

 • Voetbalbroekje van Stefan?

 • Blauwe (werk)bodywarmer van Jan Jacob?

Senior:

 • Badlaken, blauw/gekleurd (frisdrankblikje + zonnebril)

 • Donkerblauwe handdoek 

 • In plastic tas: roze/wit gestreepte handdoek, geel/wit gestreepte  
 handboek, blauw washandje en wit T-shirt

 • Zwarte sportsokken Umbro

 • Donkerblauw T-shirt met opdruk FILA, mt. L
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 • Donkerblauw T-shirt met opdruk stierenvechter en Barcelona, mt. M

 • Blauw sweatshirt met witte biezen op mouwen, mt. XL

 • Zwart/grijs/geel/wit gevoerd Leopard trainingsjack, mt. L

 • Zwart/blauw Adidas trainingsjack, mt. L  

 • Zwarte trainingsbroek, mt. L

Kerstkrantje   kopij vóór 10 december 2005  

Voor dit krantje willen we graag dat alle teams een halfjaarover-
zicht inleveren!!

Krantje februari  kopij vóór 4 februari 2006
Krantje maart   kopij vóór 4 maart 2006

   ’s Morgens  ’s Middags

Za. 12 november Ouder van:  Ouder van:
   F & H Kroes  J.Lolkama

   Ouder van:  Ouder van:
   K & R Poepjes  J. Reitsma

Zo. 13 november  Wiebe en Jeltsje de Roos

KOPIJDATA KRANTJE

BARDIENSTEN
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Za. 19 november Ouder van:   Ouder van: 
   R.van Roeden  C & W Schukken
   
   Ouder van:  Ouder van:  
   R. Spinder  D. Spoelstra

Zo. 20 november Sietie Huisman  Auke Bangma
   Karin Rodenburg Sybrand Oosterbaan

Za. 26 november Ouder van:  Pieter Poepjes 
   H.Stulp   Remco Bangma
   
   Ouder van:  
   G. Westbroek 

Zo. 27 november Griet Valk 
   Wendy Tijsma

Za. 3 december  Jannie Jager  Gerrie oosterbaan
   Fenny v.d. Bij  Francien Bles

Zo. 4 december  Ynskje Poepjes  Marie Poepjes

Za. 10 december Titie Faber   Grietsje Kleefstra
   Ria de Vries  Ynke v.d.Wal

Zo. 11 december Sietie Huisman  Auke Bangma
   Sijke Nieuwland Sybrand Oosterbaan

Za. 17 december   Klaas Postma  Ouder van: 
(inhaal)      B & M Antonissen
   Ouder van:   
   P. Altena  Ouder van:  
      O.Ashur

Zo. 18 december Elisabeth Poepjes
   Swannet Ernst
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AKKRUM D1 – OLDEBOORN D1  (24 SEPTEMBER 2005)
We waren in Akkrum aan het voetballen. Helaas hebben we met 5-0  
verloren. We hebben wel ons best gedaan. Het is wel moeilijk geweest. In 
de tweede helft kregen we helaas 4 goals tegen.

Aldert de Boer

OLDEBOORN F1 – AKKRUM F1 (1 OKTOBER)
Tegen Akkrum werden de punten gedeeld, de wedstrijd eindigde in een 
1-1 gelijkspel.

BAKHUIZEN F1 – OLDEBOORN F1 (8 OKTOBER)
Na een lange rit van drie kwartier, belandden en wij in het dorp Bak huizen 
(Gaasterland). Het sportveld gevonden en omkleden voor de wedstrijd, 
iedereen heeft er zin in. Na de aftrap zijn we veel in balbezit. Bij het 
aanvallend spel naar voren wordt er steeds beter overgespeeld naar de 
medespelers. Met de rust staan we met 0-2 voor en worden de spelers 
getrakteerd op ‘overheerlijke’ limonade (niet dus). De tweede helft begint 
zoals de eerste afliep. Corné had op doel weinig te doen. Jelle, Jaike en 
Nick stonden goed te verdedigen. Kim in combinatie met Hessel voorin 
gevaar lijk.   Karst had op weg naar de 0-4 zoveel tijd dat hij tijdens de 
sprint richting doel de wedstrijd van Bakhuizen F2 nog kon bekijken, 
mooie aanval en een schitterende voorzet van Gerard. Dan denk je:  
“4-0 , ‘kat in’t bakkie’”, maar het wordt nog spannend, Bakhuizen begint 
te scoren en maakt 1-4. Jaike verdedigt uit voor eigen doel langs, de 

D-PUPILLEN

F-PUPILLEN
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spits loopt er tegenaan en het is 2-4. Even later, na een hoekschop van 
Bakhuizen, grijpt Corné naast de bal vlak voor het doel. Maar gelukkig was 
onze ‘reservekeeper’ Nick zeer alert, hij dook boven op de bal en had hem 
klemvast!! De scheidsrechter zag hier echter een penalty in, maar hield 
de kaarten op zak. Voor Corné de taak om 3-4 te voorkomen en doet dat 
uitstekend. Met het eindsignaal in zicht scoren wij nog een keer en wordt 
de eindstand 2-5.

OLDEBOORN F1 – RENADO F1 (15 OKTOBER) 
Het is mooi weer en we moeten het vandaag opnemen tegen de ploeg 
uit St. Nicolaasga. We spelen met dezelfde opstelling als bij Bakhuizen, 
Corné op doel en Jelle, Nick en Jaike in de verdediging. Voorin spelen Kim, 
Karst en Gerard in de aanval. Maar al snel komen we er achter dat Renado 
beter in het spel zit en veel kansen krijgt. Wij komen er niet aan te pas. 
De meeste aanvallen van onze kant werden weer door hun verdediging 
gestopt. De rust is maar 0-1. De tweede helft is al niet veel beter. We 
geloven er niet meer in en laten de kopjes hangen. Eindstand 0-5.

OLDEBOORN F1 – LEMMER F1 (29 OKTOBER)
Na een weekend geen voetbal, en een hele week vakantie zijn we natuur-
lijk allemaal fit en goed uitgerust. We besloten dat we maar op het B-veld 
moesten spelen, want twee wedstrijden op het hoofdveld  waren ook twee 
nederlagen. Jelle moeten we vandaag missen, hij is op vakantie, maar 
Popke is er weer bij. Hij heeft met de training meegedaan en vandaag 
gaat hij proberen een wedstrijd te spelen. Na de aftrap waren we gelijk al 
scherp en Gerard bracht ons al snel op 1-0. Gezien de stand in de com-
petitie zouden we Lemmer eigenlijk het nakijken moeten geven, maar ze 
breken door onze verdediging heen en maken er 1-1 van. Dit bleef zo tot 
de rust. De tweede helft beginnen we met Hessel als keeper en Corné als 
aanvalleer. Corné scoort maar liefst drie keer en Gerard was als helemaal 
niet te stoppen met vijf doelpunten. Klasse! Ook Karst scoort nog twee 
keer, uitstekend gedaan. Kim verricht veel loopwerk, maar komt niet tot 
scoren. Achterin zit het potdicht met Nick, Popke en Jaike. Hessel hield 
Lemmer van het scoren door een paar knappe reddingen. De overwinning 
staat, 10-1!!!

OLDEBOORN F2, EN DE BAL DER WIJZEN 
(SEPTEMBER/OKTOBER)
Net zoals Harry Potter op Zweinstein alle onderdelen van de magische 
toverkunst onder de knie moet zien te krijgen, zijn wij bezig om alle facet-
ten van de edele voetbalsport te leren kennen. Harry heeft af en toe een 
smurfensnot-smeckie, zo hebben wij af en toe een verliespartijtje. Daar 
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moet je dus gewoon doorheen zien te bijten. Tijdens het oefenen van een 
toverspreuk kan er wel eens iets mis gaan (waren Harry z’n botten niet 
een keer uit z’n arm getoverd?), daar worden klasgenoten dan ook niet 
boos over. Zo hebben wij wel eens een mislukte schijnbeweging, waarna 
wij natuurlijk ook niet op elkaar hoeven te gaan foeteren. Malfidus zit 
Harry af en toe wel heel erg dwars met slechte zwarte kunsten, dan gaat 
Harry niet mokken maar verzint samen met z’n vriendjes een list. Als een 
tegenstander een beuk geeft, kunnen wij daar het beste op reageren door 
slim over te spelen en dan als een Snaai door hun verdediging heen te 
sjezen. Ron Wemel was heel moedig toen hij met het gevaarlijke schaak-
spel zichzelf opofferde zodat Harry verder kon gaan. Soms moet iemand 
van ons ook achterin blijven, zodat anderen zich dan volledig op de aanval 
kunnen storten. Zo nu en dan moeten de tovenaarsleerlingen hun grootste 
angsten overwinnen door het gevaar onder ogen te komen en er dan vol 
tegenaan te gaan. Sommige tegenstanders zijn 2 of 3 koppen groter, niet 
voor weglopen, gewoon laten zien uit welk hout jullie gesneden zijn.
U begrijpt het al we hebben een dipje gehad, na de laatste verloren wed-
strijd hebben we nog 2 keer verloren. Één keer uit tegen Joure (Paula en 
Afke nog bedankt voor het overnemen van het coachen), hier werd het  
7-0. De tweede keer was het thuis tegen aartsrivaal Akkrum, nu werd het 
1-5. Deze verliespartijtjes hebben onze teamgeest wel op de proef gesteld. 
Zelfs zo erg dat één van ons voor het einde van een wedstrijd boos naar 
huis is gelopen. Maar we hebben veerkracht getoond! We wilden dat gevoel 
van onoverwinnelijkheid weer terug en dat hebben ze geweten. We gingen 
weer voor elkaar door het vuur. Floris was zelfs een keer te ziek om op z’n 
benen te staan, toch zou en moest hij voor Oldeboorn strijden. Op deze 
manier hebben we deze zware beproeving doorstaan, want we zijn met 
z’n allen weer uit de put geklommen. De twee volgende weken wonnen 
we namelijk, eerst met 0-10 uit tegen Sleat de week daarna met 9-0 thuis 
tegen Oudehaske. Yeah klasse. De voorhoede scoorde er dus weer lustig 
op los, het middenveld liep weer kilometers te vreten, de achterhoede 
stond weer als een huis en de keeper hield z’n doel soeverein schoon. 
Justin verdient nog een speciale vermelding, hij had zo’n zelfvertrouwen 
dat hij de penalty’s durfde te stoppen met z’n rug naar de tegenstander 
toe. Kijk dat is nou bluf om trots op te zijn! 
Okay, laten we deze vorm vast houden. Dan kunnen jullie ouders volgende 
week weer al die onnavolgbare toverkunsten zien.

Tot volgende week, Patrick `Perkamentus` Antonissen
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OLDEBOORN F2 - GAVC F6, 29 OKTOBER
Hahaaaaa, het sprookje gaat verder. Waarschijnlijk de laatste mooie 
zaterdag van het jaar, dus dat gingen wij vieren met een mooie uitslag 
tegen Grou. Tot mijn verbazing stond de helft van het team zich al een uur 
voor de wedstrijd warm te ballen. Is dit de impuls van onze nieuwe diva, 
Ank `balofkrijer` van der Horst? We waren daarom ook goed warm toen 
super-clubdier Johannes W. op zijn fluitje blies. Niet treuzelen, direct op 
het doel van de tegenstander af. De gouden tijden van vorig seizoen lijken 
definitief te zijn teruggekeerd. De een na de andere oldeboornse aanval 
golfde over het veld. Deze druk was voor hun keepertje niet te houden. In 
no time hadden we dan ook een onoverbrugbare voorsprong opgebouwd, 
we dansten de samba van het noorden, we waren de friesche kanaries, het 
schoolvoorbeeld van totaalvoetbal. De vijf minuten rust duurde al veel te 
lang. Hop geef op die bal, dan laten we het net nog een paar keer bollen. 
De tegenstander mocht met een mannetje extra spelen, we speelden 
echter zo fantaaaastisch dat waarschijnlijk niemand dat gemerkt heeft. 
Het mooie eindresultaat was 10-1 en negen stralende gezichtjes.

Tot volgende week, Patrick ‘fan van de F2’ Antonissen
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OLDEBOORN 1

BELANGRIJKE ZEGE VOOR 
OLDEBOORN OP ROBUR
Na een geweldige overwin-
ning vorige week in Sneek tegen 
koploper Black Boys werd zondag 
de tweede zege van dit seizoen 
eraan vastgeplakt. Thuis tegen het 
altijd lastige Robur uit Harlingen 
werd een degelijke 3-1 overwinning 
geboekt.
In het eerste kwartier van de 
wedstrijd zag het er niet naar uit 
dat Oldeboorn de volle buit zou 
pakken. Het speelde veel te slap en 
onge concentreerd en liet Robur te 
makkelijk opbouwen. Het was dan 
ook Robur wat de eerste mogelijk-
heden kreeg en scoorde. Pieter 
Poepjes maakte een overtreding 
nadat er op het boarnster midden-
veld niet voldoende werd ingegre-
pen. Hij moest dit bekopen met 
een gele kaart en Robur mocht 
halverwege de helft van Olde boorn 
een vrije trap nemen. De bal werd 
ineens op doel geschoten en omdat 
doelman Hindrik de Jong hier 
duidelijk geen rekening mee had 
gehouden betekende dit de op dat 
moment verdiende voorsprong voor 
de harlingers, 0-1. 
Oldeboorn was blijkbaar wakker 
geschud na dit doelpunt. Het knokte 
zich terug in de wedstrijd. Het ging 

niet gepaard met mooi voetbal 
maar de strijdlust was in ieder geval 
weer aanwezig. De gelijk maker viel 
al snel. Uit een prima aanval over 
links bediende Tsjerk Akkerman de 
mee opgekomen voorstopper Anno 
Huisman. Met de rug naar het doel 
draaide Anno zich knap vrij en schoot 
de bal in de bovenhoek, 1-1. 
Na deze treffer ging het spel vrijwel 
gelijk op. Toch speelde de wedstrijd 
zich aan het einde van de eerste 
helft voornamelijk af op de helft 
van Robur. Oldeboorn drong wat 
meer aan en kwam dan ook voor 
rust nog op voorsprong. Bouke Paul 
Kleefstra nam een pass van achter-
uit prima aan, bedacht zich niet 
en schoot de bal van een meter of 
twintig onberispelijk achter de doel-
man van Robur, 2-1.
Vlak voor rust werd een uitbraak 
van Robur onschadelijk gemaakt 
door Johannes Nijdam. Hij maakte 
een nuttige overtreding toen de 
spits van Robur alleen op Hindrik de 
Jong af kwam. Het leverde Robur 
nog een vrije trap op die moeite-
loos gepakt werd door de boarnster 
doelman. Met een 2-1 voorsprong 
ging Oldeboorn de rust in.
Na rust kwam er meer druk van 
Robur. De ploeg kwam een week 
eerder tegen CAB ook terug van 
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een achterstand dus Oldeboorn was 
gewaarschuwd. De eerste scher-
mutselingen speelden zich af voor 
het doel van Hindrik de Jong. Maar 
echt gevaarlijk werden de Harlin-
gers niet omdat Oldeboorn prima 
stond te verdedigen en net als 
tegen Black Boys praktisch niets 
weggaf achterin. Robur drong aan 
dus kon Oldeboorn loeren op de 
counter. Tsjerk Akkerman, die de 
verdediging van Robur handen vol 
werk bezorgde vandaag, passeerde 
enkele tegenstanders en legde de 
bal terug op Siete Veenstra. Siete 
zag de meegekomen Jelmer Beimin 
helemaal vrij staan en deze maakte 
oog in oog met de doelman geen 
fout, 3-1. Hiermee was de wedstrijd 
gespeeld. Robur probeerde het wel 
maar had geen kans tegen het ver-
dedigend sterk spelende Oldeboorn. 
Johannes Watzema viel in de slot-
fase nog verdienstelijk in voor de 
moegestreden Ate Bergsma maar 
het veranderde niets meer aan de 
stand. Een prima overwinning voor 
Oldeboorn dat over twee weken de 
eerstvolgende competitiewedstrijd 
tegen aartsrivaal Akkrum speelt.

ONTKETEND OLDEBOORN 
WINT OVERTUIGEND VAN 
BLACK BOYS
Na drie nederlagen op rij was daar 
dan eindelijk weer eens een over-
winning voor Oldeboorn. Een uit-
stekende prestatie tegen Black 
Boys dat samen met CAB op de 
eerste plaats stond en dus een uit-
stekende seizoenstart kende. Vanaf 

het eerste fluitsignaal was Olde-
boorn de betere ploeg al had de 
wedstrijd heel anders kunnen ver-
lopen als doelman Hindrik de Jong 
in de beginfase niet een uitstekende 
redding had verricht. Pieter Poepjes 
verkeek zich op een hoge bal en 
zijn directe tegenstander bedacht 
zich niet en vuurde ineens op het 
doel. Met een katachtige reactie 
behoedde Hindrik de Jong zijn ploeg 
voor een vroege achterstand.
Vanaf dat moment was het alleen 
Oldeboorn wat de klok sloeg. De 
verdediging van Black Boys moest 
alle zeilen bijzetten om de boarn-
sters van zich af te houden en de 
doelman moest vele malen han-
delend optreden. Vooral door zijn 
optreden bleef de schade voor 
Black Boys voor rust nog beperkt. 
Siete Veenstra, Bouke Paul Kleef-
stra en Ate Bergsma kwamen alle-
drie oog in oog met de doelman, 
maar steeds wist laatsgenoemde 
zijn doel schoon te houden. Na 
een halfuur spelen was het echter 
wel raak voor de boarnsters. Een 
voorzet van Siete Veenstra vanaf 
links kwam via Ate Bergsma bij de 
geheel vrijstaande Anthony Vink. 
Hij nam de bal in één keer uit de 
lucht en zorgde voor de verdiende 
voorsprong. Het betekende tevens 
zijn eerste doelpunt in competitie-
verband voor Oldeboorn 1. Tot de 
rust bleef Oldeboorn de betere 
ploeg maar verzuimde het de voor-
sprong verder uit te bouwen.
Na rust werd een fanatieker spe-
lend Black Boys verwacht dat op 
jacht zou gaan naar de gelijkmaker. 
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In de beginfase van de tweede helft 
kwam Oldeboorn wat meer onder 
druk te staan. Maar de verdedig-
ing stond goed vandaag en er werd 
eigenlijk niets weggegeven. Uit de 
counter had Ate Bergsma de wed-
strijd op slot kunnen gooien toen hij 
alleen op de keeper van Black Boys 
afkwam. Zijn poging ging echter 
net naast het doel. Vlak daarna 
volgde er een belangrijk moment 
in de wedstrijd. Black Boys dacht 
een vrije trap mee te krijgen hal-
verwege de eigen helft. Dit bleek 
echter een vergissing van de verder 
uitstekend leidende scheidsrechter 
Mulder. Nadat trainer Sido Postma 
hem er even op attendeerde dat er 
een overtreding op een speler van 
Oldeboorn was begaan draaide hij 
zijn beslissing terug en gaf de vrij 
trap aan Oldeboorn. Siete Veenstra 
nam de vrij trap en bediende Tsjerk 
Akkerman bij de tweede paal. Deze 
haalde prachtig uit en scoorde via 
de onderkant van de lat 0-2. Hierna 
kreeg Oldeboorn vleugels. Waar 
voorheen het scoren het grote 
probleem was regende het nu doe-
lpunten. De 0-3 kwam van de voet 
van Bouke Paul Kleefstra. Hij schoot 
de bal van ruime afstand laag en 
hard in de benedenhoek Invaller 
Tom Proot (in het veld gekomen 
voor Ate Bergsma) maakte met 
een schitterende stiftbal de vierde 
voor Oldeboorn na een prima uit-
gespeelde aanval. Ook Siete Veen-
stra pikte zijn doelpuntje weer mee 
door een vrije trap prachtig om de 
muur te draaien en de doelman 
kansloos te laten, 0-5.

Wietse Huisman Szn was inmiddels 
al ingevallen voor de uitstekend 
spelende Tsjerk Akkerman om toch 
ook achterin niets meer weg te 
geven. Het slotakkoord was uitein-
delijk voor Bouke Paul Kleefstra die 
een prima passje van Siete Veen-
stra binnen mocht tikken, 0-6. Een 
mooie overwinning voor Oldeboorn 
dat nu in ieder geval de laatste 
plaats weer heeft verlaten en weer 
met vertrouwen de komende wed-
strijden tegemoet kan zien.

OLDEBOORN HEEFT GEEN 
ENKELE MOEITE MET GAVC 
Dinsdag 18 oktober speelde Olde-
boorn 1 een oefenwedstrijd tegen 
GAVC dat momenteel onder lei-
ding van trainer Koos van Dijk  
bovenin meedraait in de vijfde 
klasse. Bij Oldeboorn zegden Johan-
nes Nijdam en Johannes Watzema 
om uiteenlopende redenen vlak voor 
aanvang af dus werd Siep Bangma 
achter de kaarttafel weggeplukt om 
toch elf man in het veld te krijgen. 
Andreas de Boer kwam halverwege 
de eerste helft nog en nam plaats 
op de reservebank. 
Oldeboorn was met name in de 
eerste helft heer en meester in dit 
duel. Het was éénrichtingsverkeer 
richting het doel van GAVC. Ate 
Bergsma die een uitstekende wed-
strijd speelde zorgde met een fraai 
doelpunt voor de openingstreffer. 
Op bijna identieke wijze scoorde 
hij even later weer maar helaas 
werd de goal afgekeurd wegens 
buitenspel. Toch duurde het niet 
lang voordat de 2-0 in het netje lag. 
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Siep Bangma stond op de goede 
plek om het voorbereidende werk 
van Ate Bergsma en Anno Huisman 
af te ronden. Oldeboorn kreeg de 
eerste helft nog meer kansen om 
verder uit te lopen maar meestal 
was de eindpass niet voldoende. 
GAVC werd de laatste tien minuten 
wat gevaarlijk, maar dit kwam door 
onachtzaamheid in de boarnster 
verdediging.
Na de thee eigenlijk hetzelfde wed-
strijdbeeld al werd het niveau van 
voor de rust niet meer gehaald. 
GAVC drong wat meer aan maar 
werd niet echt gevaarlijk. Olde-
boorn kreeg hierdoor meer ruimte 
om een counter te plaatsen en sco-
orde via Siete Veenstra nog twee 
keer. Scheidsrechter Kirkenier had 
zowel GAVC als Oldeboorn een 
strafschop kunnen geven maar liet 
dit om onduidelijke reden na. Na 
negentig minuten was de stand 4-
0. Een overtuigende overwinning 
voor Oldeboorn.

OLDEBOORN-
BOORNBERGUM
Na een vrij weekend en de belang-
rijke competitiewedstrijd tegen 
Akkrum in het vooruitzicht vond de 
technische staf van Oldeboorn het 
belangrijk om een extra oefenwed-
strijd te spelen om toch enigszins in 
het ritme te blijven. Woensdag 26 
oktober was Boornbergum in Olde-
boorn de tegenstander. Boornber-
gum doet het momenteel erg goed 
in de vierde klasse B nadat het 
vorig seizoen is gepromoveerd. Bij 
deze ploeg speelt momenteel ex-

Oldeboornspeler Sietze Akkerman 
in de hoofdmacht en is akkrumer 
Geert Goerres de trainer.
Bij Oldeboorn debuteerde Jan 
Wybren Boschma in de basis. Hij 
speelde een verdienstelijke partij 
en was bovendien dichtbij een doel-
punt toen zijn prima genomen vrije 
trap op de kruising terecht kwam. 
Martin Meester maakte in de tweede 
helft zijn rentree na lang bles-
sureleed. In de beginfase was het 
Boornbergum dat de aanval zocht. 
Oldeboorn kwam een beetje onder 
druk te staan en zag een hoek-
schop via doelman Hindrik de Jong 
op de lat belanden. Na een kwartier 
spelen werd een speler van Boorn-
bergum geraakt door Pieter Poepjes 
en viel ongelukkig op zijn arm. Een 
onschuldige actie van Pieter Poep-
jes die keurig de bal speelde maar 
trainer Goerres kwam wit heet het 
veld in lopen om verhaal te halen 
bij scheidsrechter Kirkenier. Zo 
onstond er een opstootje waarbij 
ook de complete bank van zowel 
Oldeboorn als Boornbergum het veld 
in kwam. Toen na enige tijd de rust 
in het veld weer was teruggekeerd 
begon Oldeboorn het spel meer en 
meer naar zich toe te trekken. Dit 
resulteerde al vrij snel in een voor-
sprong toen Ate Bergsma een prima 
pass van Pieter Poepjes beheerst 
afmaakte, 1-0. Dit was tevens de 
ruststand ondanks het feit dat Olde-
boorn nog een aantal kansen kreeg 
om tot soren te komen.
In de tweede helft hetzelfde wed-
strijdbeeld. Oldeboorn was de betere 
ploeg en kreeg ook weer mogelijk-
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heden om te scoren. Toch duurde 
het lang voordat het 2-0 werd. 
Wietse Huisman Wzn kopte raak uit 
een hoekschop van Tsjerk Akker-
man. Intussen was Siete Veenstra 
al uitgevallen met een hamstring-
blessure zodat zijn meespelen tegen 
Akkrum erg twijfelachtig is. In de 
slotfase bepaalde Siep Bangma die 
wederom heel verdienstelijk in de 
spits speelde met een fabelachtig 
doelpunt de eindstand op 3-0. Uit 
een prima pass van Tsjerk Akkerman 
kwam Bangma alleen voor de uitko-
mende doelman van Boornbergum. 
Hij bedacht zich geen moment en 
scoorde met een prachtige boogbal. 
Al met al een terechte overwinning 
voor Oldeboorn dat vol vertrouwen 
de komende competitiewedstrijden 
tegemoet kan zien.

TERECHTE OVERWINNING 
VOOR OLDEBOORN IN 
MATIGE DERBY
Afgelopen zondag stond de derby 
Akkrum-Oldeboorn weer eens op 
het programma. Meestal is het voet-
bal in dit soort wedstrijden verre 
van goed maar de spanning des te 
groter. Deze wedstrijd was daarop 
geen uitzondering.Toch was Old-
eboorn met name de eerste helft de 
betere ploeg en ging dan ook ter-
echt met drie punten naar huis.
In de beginfase leken beide ploegen 
redelijk aan elkaar gewaagd maar 
naarmate de eerste helft vorderde 
nam Oldeboorn het initiatief. De 
eerste mogelijkheden waren dan 
ook voor de boarnsters. Met name 
Tsjerk Akkerman en Jelmer Beimin 

zorgden voor gevaar door over de 
flanken steeds goed door te komen. 
Helaas werd met de voorzetten te 
weinig gedaan en bleef de stand 
lange tijd gelijk. Toch kwam na een 
halfuur spelen de verdiende voor-
sprong voor Oldeboorn. Een vrije 
trap vanaf de linkerkant genomen 
door Siete Veenstra bereikte Bouke 
Paul Kleefstra die bij de tweede paal 
helemaal vrij stond. In plaats van 
de bal op doel te koppen bezorgde 
Kleefstra de bal met zijn hoofd bij 
de inkomende Johannes Nijdam die 
ongehinderd de 0-1 achter Akkrum-
doelman Johan van der Sluis mocht 
koppen. Tot de rust kwam in deze 
stand geen verandering meer. 
In de tweede helft werd het niveau 
van de wedstrijd er niet beter op. 
Akkrum moest komen om de gelijk-
maker af te dwingen maar deed dit 
zonder overtuiging. Het probeerde 
veelal met lange ballen de spitsen 
te bereiken. Oldeboorn heeft echter 
voldoende lengte achterin om dit 
soort aanvallen te pareren en boven-
dien had het de wind in de rug zodat 
de hoge ballen vaak bleven hangen 
en dus gemakkelijker waren te ver-
dedigen. 
Oldeboorn mocht dan de tweede 
helft niets weggeven, het ging zelf 
ook niet bepaald beter voetballen. 
Ook de boarnsters kozen te vaak 
voor de lange bal. Toch had Tsjerk 
Akkerman de wedstrijd op slot 
moeten gooien. Door de ruimte die 
ontstond in de akkrumer defensie 
kwam hij oog in oog met keeper van 
der Sluis. In plaats van te schieten 
probeerde Akkerman de keeper uit 
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te spelen. Hij werd daardoor te ver 
naar de buitenkant gedreven zodat 
de verdediging van Akkrum zich kon 
herstellen. Even later mikte Akker-
man een schot op de paal na een 
prima actie. Tom Proot kwam in de 
slotfase Ate Bergsma vervangen en 
ook hij wist met enkele prima acties 
nog voor gevaar te zorgen. Siete 
Veenstra die niet geheel fit aan de 
wedstrijd was begonnen maar wel 
weer belangrijk was voor Oldeboorn 
werd nog vervangen door Martin 
Meester.
Akkrum bleef de bal ondertussen 
maar richting het boarnster straf-
schopgebied pompen in de hoop dat 
deze een keer goed zou vallen. Eén 
keer gebeurde dit toen doelman 
Hindrik de Jong een hoge voorzet 
niet voldoende weg kon stompen 
en in de scrimmage die volgde wist 
Bouke Paul Kleefstra het schot van 
Anne Kalsbeek nog van de lijn te 
halen. Verder dan deze ene kans 
kwam Akkrum echter niet zodat 
Oldeboorn aan één doelpunt genoeg 
had om voor de derde keer op rij 
te winnen en daardoor aansluiting 
houdt met de grote middenmoot in 
de vierde klasse A.

ZEER EFFECTIEF OLDEBOORN 
WINT VAN HARLINGEN
Oldeboorn is bezig aan een goede 
reeks. Er werd al drie keer op rij 
gewonnen en afgelopen zondag werd 
ook het uit de derde klasse gede-
gradeerde Harlingen ver slagen. Dat 
dit ook nog eens met ruime cijfers 
gebeurde kwam omdat Oldeboorn 
voor rust met de stevige wind in 

de rug zeer effectief met de kansen 
om ging. Bij Oldeboorn maakte Jan 
Wybren Boschma zijn debuut in het 
basiselftal van trainer Sido Postma. 
Hij zou centraal op het middenveld 
een verdienstelijke partij spelen. 
Vanaf het beginsignaal liet Olde-
boorn Harlingen het spel maken. 
Het spel van de harlingers oogde 
verzorgd maar gevaarlijk werd 
het zelden De verdediging van de 
boarnsters stond als een huis en 
keeper Hindrik de Jong verkeerde in 
uitstekende vorm. Na vijf minuten 
spelen werd een harlinger aanval 
afgeslagen. Bouke Paul Kleefstra 
bediende met een uitstekende 
crosspass Johannes Nijdam die oog 
in oog met de doelman van Harlin-
gen heel beheerst raak schoot, 1-0. 
Een uitstekend uitgevoerde coun-
ter waarvan nog geen vijf minuten 
later nog één zou volgen. Weer 
werd Johannes Nijdam over rechts 
de diepte ingestuurd. Zijn voorzet 
kwam bij Tsjerk Akkerman die in de 
kleine ruimte weinig tijd nodig had 
om doeltreffend uit te halen, 2-0. 
Een bliksemstart voor Oldeboorn 
dat na de snelle voorsprong uiterst 
geconcentreerd bleef spelen. Har-
lingen maakte het spel maar werd 
zelden gevaarlijk. De eerstvolgende 
aanval van Oldeboorn was wel 
meteen raak. Na een prima opge-
zette aanval werd Jelmer Beimin 
aangespeeld. Hij draaide op schit-
terende wijze bij zijn tegenstander 
vandaan en deponeerde de bal via 
een harlinger been in de kruis-
ing, 3-0. Nog voor de rust werd 
het 4-0 voor Oldeboorn. Tsjerk 
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Akkerman werd in het harlinger 
strafschopgebied ten val gebracht 
en scheidsrechter de Haan kon niet 
anders dan een strafschop aan Old-
eboorn geven. Siete Veenstra wist 
wel raad met dit buitenkansje. Vlak 
voor rust claimde Harlingen ook een 
strafschop nadat Pieter Poepjes zijn 
tegenstander ten val had gebracht. 
De scheidsrechter liet doorspelen 
en gaf de aanvoerder van Harlin-
gen een terechte gele kaart omdat 
deze uit wraak Bouke Paul Kleef-
stra torpedeerde. De spelers van 
Harlingen protesteerden zo hevig 
dat scheidsrechter de Haan de wed-
strijd voor korte tijd staakte. 
Omdat voor beide ploegen de thee 
in de kleedkamer reeds stond te 
wachten werd ook meteen een 
kwartier pauze gehouden. Dit hield 
in dat na de thee eerst de laatste 
vier minuten van de eerste helft nog 
gespeeld moesten worden voor-
dat beide ploegen van speelhelft  
wisselden. 
Na die vier minuten hadden de 
harlingers het windvoordeel. Maar 
ondanks dat creëerde het slechts 
één echt uitgespeelde kans. Een 
voorzet werd bij de tweede paal 
door de harlinger spits tegen de lat 
geschoten. Hier kwam Oldeboorn 
goed weg maar verder kende het 
weinig problemen. In plaats daarvan 
werd het zelfs 5-0 voor Oldeboorn. 
Uit een goed genomen vrije trap van 
Wietse Huisman Wzn kwam Johan-
nes Nijdam alleen voor de doelman 
van Harlingen. Hij maakte wederom 
geen fout en scoorde zijn tweede 
doelpunt van de wedstrijd.

Diezelfde Johannes Nijdam kreeg 
even later nog een grote kans op 
6-0,  maar hij wist de voorzet van 
Tsjerk Akkerman niet te benut-
ten. Inmiddels was Anthony Vink 
ingevallen voor de moegestreden 
Jan Wybren Boschma en in de slot-
fase kwam Jorrit Zandberg Bouke 
Paul Kleefstra nog vervangen. De 
stand bleef echter onveranderd. 
Oldeboorn is na deze 5-0 overwin-
ning op Harlingen opgeklommen 
naar een gedeelde derde plaats in 
de vierde klasse A.
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OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 2 VOOR HET 
EERST HET SCHIP IN  
(09-10-05)
Vandaag stond de kraker tussen 
Oldeboorn 2 en SC Joure 3 op het 
programma, op papier een mooie 
affiche. Joure bezet op dit moment 
de eerste plaats in de competitie en 
Oldeboorn 2 de tweede plaats. Een 
echte topper dus.
De eerste helft ging aardig gelijk 
op, maar net zoals in onze eerste 
thuiswedstrijd werden aan beide 
kanten maar zeer weinig tot geen 
kansen gecreëerd. Echt geweldig 
was het dus niet voor het publiek. 
Desalniettemin kwam Joure na een 
half uurtje spelen op voorsprong 
door een goed door het midden 
uitgespeelde aanval die hard in het 
net werd geschoten.
Deze stand konden wij tot de rust 
handhaven.
Na rust zette Joure de versnel-
ling een tandje hoger en deden 
wij eigenlijk niets anders dan tel-
kens achter de feiten aanlopen. Met 
twee middenvelders tegelijk door-
schuiven en op goal vuren, tsja 
hou dat maar 45 minuten vol. Wij 
konden ze simpelweg niet houden 
en keken algauw tegen een aantal 
tegengoals aan. Uiteindelijk werd 
de voorsprong uitgebouwd naar 

0-6 en was de wedstrijd verloren. 
Dit was trouwens geen schande, 
als je ziet dat Joure speelde met 4 
man die vorig seizoen nog zaterdag 
hoofdklasse speelden. Gewoon een 
klasse beter. Wij hebben een wed-
denschapje met de trainer van Joure 
gemaakt, dat als zij geen kampioen 
worden met deze ploeg, zij Olde-
boorn 2 persoonlijk een kratje bier 
komen brengen. 

Op naar Dronrijp!! 
Auke

WAT IS ER AAN DE HAND 
MET DE VORM VAN OLDE-
BOORN 2? (16-10-05)
Alweer lekker voetbalweer en 
alweer een kraker in de 4e klasse 
G, want vandaag konden wij onze 
voorsprong op Dronrijp 2 uitbou-
wen tot 4 punten. Wij bezetten op 
dit moment de vierde plaats en 
Dronrijp de vijfde. Eigenlijk moest 
er dus vandaag gewonnen worden.
De wedstrijd begon om 12.00 uur 
en Dronrijp was duidelijk de sterk-
ere ploeg. Een aantal oud-eerste 
spelers konden duidelijk de lijnen 
uitzetten en Dronrijp creëerde een 
aantal goede kansen die, gelukkig 
voor ons, vreselijk om zeep werden 
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geholpen. Na ongeveer 25 minuten 
kregen wij een beetje meer grip 
op de wedstrijd, wat echter geen 
kansen opleverde. Zo hobbelde de 
wedstrijd een beetje troosteloos 
richting rust.
Na rust gingen we eigenlijk best 
heel redelijk van start en kregen 
zowaar een corner. Deze werd 
prima genomen door Jan Wybren B, 
die de bal precies op het voorhoofd 
van Ellert Q lepelde. Deze knikte de 
bal prima naar de grond, en stu-
iterde zo over de man die bij de 
eerste paal stond. Een mooie goal, 
mis schien wel een beetje tegen de 
verhoudingen in maar toch, hij telt! 
Wij konden helaas maar kort geni-
eten van de voorsprong want na een 
gelukkige aanval van Dronrijp kon 
een rebound niet worden gekeerd 
door Symen Willen de V. en was 
de stand weer gelijk. Wij namen 
de aftrap, er ging iets vreselijk fout 

en de dronrijpsters speerden er 
als idioten doorheen, en met een 
goed schot namen zij, binnen een 
paar minuten na de gelijkmaker, de 
leiding in de wedstrijd. Het werd 
algauw nog erger en een vrije trap 
van een meter of dertig werd knap 
ingekopt en Dronrijp had de wed-
strijd in de zak.
Wij konden nog iets terugdoen in 
de laatste minuut, een vermeende 
handsbal (wat volgens mij niet 
eens LEEK op hands, maar dat ter-
zijde) werd door de scheidsrechter 
beoordeeld als opzettelijk en wij 
kregen een strafschop. Deze werd 
droog ingeschoten door Robert van 
S. Kort hierna klonk het laatste  
fluitsignaal en was de wedstrijd 
verloren. Helaas…. Op naar een 
welverdiend weekend rust! 

Auke

 WEDSTRIJDPROGRAMMA

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
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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 10.30 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 12.00 UUR
FFS 3 - OLDEBOORN 4 12.00 UUR

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2005 
GAVC/OLD. DA - IRNSUM DA 14.30 UUR 
OLDEBOORN C1 - VRIJ
INHAAL D, E EN F

ZONDAG 27 NOVEMBER 2005 
OLDEBOORN 1 BEKER/INHAAL
BLACK BOYS 2 - OLDEBOORN 2 10.30 UUR
OLDEBOORN 3 - GAVC 3 11.00 UUR
READ SWART 5 - OLDEBOORN 4 10.00 UUR

ZATERDAG 3 DECEMBER 2005 
JOURE SC DA - GAVC/OLD.DA 12.45 UUR
JOURE SC C6 - OLDEBOORN C1 10.45 UUR

ZONDAG 4 DECEMBER 2005 
DRONRIJP 1 - OLDEBOORN 1 14.30 UUR
OLDEBOORN 2 - BAKKEVEEN 3 10.00 UUR
BLAUWHUIS 2  - OLDEBOORN 3 14.00 UUR
OLDEBOORN 4 - NIEUWESCHOOT 6 10.00 UUR

ZATERDAG 10 DECEMBER 2005 
GAVC/OLD. DA - FFS DA 14.30 UUR 
OLDEBOORN C1 - ENS C2 11.00 UUR
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NAAM ELFT. DPT.
M.de Vries Dames 22 
A.Faber Vierde 13 
S.Veenstra Eerste 8 
C.Reitsma Vierde 6 
S.Bangma Tweede 5 
G.de Jong Dames 5 
T.Akkerman Eerste 4 
Joh.Nijdam Eerste 4 
H.Oosterbaan Vierde 4 
A.Huisman Eerste 3 
B.P.Kleefstra Eerste 3 
J.Tijsma Derde 3 
S.v/d Heide Dames 3 
J.Beimin Eerste 2 
T.Proot Eerste 2 
A.Vink Eerste 2 
R.van Steinvoorn Tweede 2 
J.Watzema Tweede 2 
A.Bergsma Derde 2 
T.de Jong Derde 2 
A.Oosterbaan  Derde 2 
P.v/d Vlugt Derde 2 
H.Vink Vierde 2 
S.Vink Vierde 2 
A.Bouwer Dames 2 
R.Rijskamp Dames 2 
R.de Wit GAVC 2 
J.W.Boschma Tweede 1 
J.Klompmaker Tweede 1 
E.Quarré Tweede 1 
J.J.de Vries Tweede 1 
E.Westerhoven Tweede 1 

F.Goerres Derde 1 
A.Watzema  Derde 1 
H.Hartmans Vierde 1 
B.Haspels Vierde 1 
J.v/d Made GAVC 1 
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