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‘Het was nog nooit zo donker of het werd altijd wel weer licht’….. 

Dit is alweer het eerste clubblad van het seizoen 2006/2007. De competitie is 
gestart en alle leden en ouders van onze jeugdleden zijn weer ingedeeld als 
‘vrijwilliger’. Met de hulp van al deze vrijwilligers zijn we heel erg ingenomen. 
Maar er stopten ook veel vrijwilligers, vooral als jeugdtrainer of –leider, en de 
jeugdcommissie kreeg het dan ook zwaar voor de kiezen. Er zijn inmiddels heel 
wat mensen benaderd om deze functies op zich te nemen. Met geen of weinig 
resultaat. Het jeugdkader zat met de handen in het haar en wist (bijna) niet 
hoe het verder moest. Tot er toch ineens spontaan hulp om de hoek kwam 
kijken, want als de nood aan de man is….. 
Nu zijn leiders van de teams trainer/leider geworden en andere leiders gooiden 
hun charmes in de strijd en kregen (andere) behulpzame ouders aan hun zijde. 
Geweldig…..waar een kleine vereniging groot in is…!!   . 
Met ingang van dit seizoen heeft Patrick Antonissen (ook al met zo’n spontane 
actie) de lay-out van het clubblad overgenomen van Onno Kloosterboer. We 
zien dan ook graag weer veel verslagen van alle teams tegemoet, zodat 
Patrick, drukker Harm, de krantjenieters/-vouwers én de bezorgers jullie regel-
matig van het clubnieuws op de hoogte kunnen houden. 
Alle leden en vrijwilligers wensen we een heel sportief en succesvol 

Vrijwilligers gevraagd 

Wie durft het aan de jeugdige voetballers van Oldeboorn voor te bereiden voor 
hun toekomstige taak in het eerste elftal? We kunnen nog steeds trainers en 
leiders gebruiken! Er zijn inmiddels voor veel functies mensen gevonden maar 
nog niet alle vacatures zijn ingevuld  Ouders, grootouders, studenten, topvoet-
ballers; iedereen kan zijn steentje bijdragen binnen de jeugdcommissie. Mocht 
iemand zich geroepen voelen neem dan contact met ons op. 
Mocht je nog vragen hebben of wil je je graag aanmelden, neem dan contact 
op met: 
 
Wietse Huisman  0566-631222 
 

De jeugdcommissie 

Uit de bestuurskamer 
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Aankondiging: 

De algemene ledenvergadering wordt op 
vrijdag 20 oktober 2006 om 21.00 uur  
gehouden in de kantine (ná de training) 

 
Agenda: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 
3. Notulen algemene ledenvergadering 2005 secretaris 
4. Jaarverslag seizoen 05/06 secretaris 
5. Financieel jaarverslag 05/06 penningmeester 

Begroting seizoen 06/07 penningmeester 
6. Verslag kascommissie   
7. Benoeming kascommissielid aftredend  Sietze Akkerman 
8. Jaarverslag Jeugdcommissie jeugdvoorzitter 
9. Bestuursverkiezing  

 Binne Oosterbaan aftredend, herkiesbaar 
 Hein Akkerman aftredend, herkiesbaar 
 Onno Kloosterboer aftredend, herkiesbaar 
 Albert Nijholt aftredend, niet herkiesbaar 
 Durk Valk aftredend, niet herkiesbaar 
Bestuur stelt kandidaat 
 Honkie de Jong 
 ???? 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 

 De financiële cijfers liggen een halfuur voor aanvang van de vergade-
ring ter inzage in de kantine. 

 Tot één uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten 
zich aanmelden. 

Algemene Ledenvergadering 

v.v.Oldeboorn 
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Notulen algemene ledenvergadering 
21 oktober 2005 

Afwezig met kennisgeving: Willemke Meester, Harke Hartmans 
1. Om 21.05 uur opent voorzitter Hein Akkerman de vergadering en heet 

de aanwezigen van harte welkom. Met zijn allen gaan we er weer te-
genaan. De competitie is weer begonnen, al was het voor de Dames 
een moeilijke start. Maar door samenwerking met GAVC staat er nu een 
compleet en goed Damesteam op het veld en de resultaten zijn veelbe-
lovend. 
Ook komt er weer meer druk te liggen bij de bestuursleden. Doordat 
Harm minder taken op zich neemt was het vooral in het begin zoeken 
naar oplossingen om de taken te verdelen. Nu ook nog van Bondswege 
een scheidsrechtercoördinator bij de club moet worden aangesteld, om 
het peil van clubscheidsrechter op hoger plan te brengen, zal er naar-
stig naar een bestuurslid wedstrijdzaken moeten worden gezocht. Even-
eens voor de lay-out van het clubblad en de bardiensten zullen nieuwe 
krachten nodig zijn. We zullen “meiinoar de skouders derûnder sette 
moatte”, aldus de voorzitter 

2. Er zijn geen ingekomen stukken 
3. Notulen ledenvergadering 2004 worden door de vergadering goed-

gekeurd 
4. Jaarverslag seizoen 2004/2005: in vogelvlucht bekijken we het 

afgelopen seizoen door de bril van de secretaris. 
5. Financieel jaarverslag 2004/2005 en Begroting seizoen 

2005/2006: het resultaat is aan de magere kant. Door de aanschaf 
van o.a. jeugdgoals, brandblussers, speakers en een nieuwe ketel gin-
gen de inkomsten met ± € 5000 naar beneden. De Club van 50 zorgt 
dit seizoen nog voor een positief resultaat. We reserveren volgend jaar 
niet voor een nieuw clubgebouw. Door deze somberheid sluiten zich 
spontaan een aantal mensen bij de “Club van 50” aan.* Het is eigenlijk 
jammer dat de club de kantineomzet nodig heeft om positief te blijven 
draaien, maar daardoor kan wel de contributie voor iedereen betaalbaar 
blijven. 

6. Verslag kascommissie: August doet verslag van een gezellige voet-
balavond en meldt ons dat de penningmeester alles weer keurig voor 
elkaar heeft. 

7. Benoeming kascommissielid: Johan verlaat de commissie en Uilke 
Nijholt neemt zijn plaats in 

8. Jaarverslag jeugdcommissie: jeugdvoorzitter Jan v.d.Woude is met 
zijn gezin vertrokken naar Noorwegen en Siete Veenstra heeft als 
jeugdcoördinator het stokje doorgegeven aan Wietse Huisman. Door 
deze wisselingen is er dit jaar geen verslag van de jeugdcommissie. De 
E-pupillen zijn najaarskampioen geworden en de nieuwe F2-pupillen 
werden afgelopen voorjaar kampioen.  Er waren dit seizoen geen A- en 
B-junioren, jammer dat er zó een groot gat gaapt tussen jeugd en seni-
oren. De jeugdcommissie kreeg nog wel een extraatje uit de spaarkas 
van “Moeke de Bruin”, er kon maar liefst € 73.90 aan het jeugdbudget 
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worden toegevoegd en ‘da’s mooi meegenomen’. 
9. Kantinebezetting: bij de kantinediensten op zaterdag zijn alle ouders 

ingedeeld en dat draait naar behoren. Op zondag moeten er minsten 
zes personen bijkomen, want er stoppen te veel vrijwilligers. Als dit niet 
voor de winterstop lukt worden alle leden (zonder functie) ingeroosterd. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

10. Bestuursverkiezing: Albert Nijholt wordt gekozen voor Jan van der 
Woude, en Wieb Zandberg wordt herkozen voor drie jaar. Het bestuur 
had in juni al afscheid van Jan genomen met de nodige loftuitingen. 

11. Rondvraag: Klaas Akkermans vraagt of er plannen op korte termijn 
zijn voor verbouw en/of vervangen van de kantine. Antw.: er wordt 
gereserveerd voor de langere termijn. 
Voor het maken van de lay-out van het clubblad worden de namen van 
Johannes van Kalsbeek en Wietse de Vries genoemd. 
Als scheidsrechtercoördinator zijn Haaije v.d.Heide of Tjeerd Keekstra 
misschien te porren. Het bestuur zal er zo gauw mogelijk mee aan de 
slag. 

12. Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst alle leden, 
sponsors en vrijwilligers een goed seizoen 

 
*Akkerman&Zn, Onno Kloosterboer, Durk Valk, Wieb Zandberg, Jorrit Zand-
berg & Ate Bergsma 
 

GEFELICITEERD 

Anne-Rixt Huisman,  
dochter van Wietse en Marije 

 

Tjisse Durk Idsinga,  
zoon van Lútsen en Marise 
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Oldeboorn start veelbelovend, maar vergeet te scoren tegen 
Heerenveen  

Zondag 3 september 2006 was het dan zover. De eerste wedstrijd van 
Oldeboorn in de derde klasse speelde men thuis tegen het uit de 
tweede klasse gedegradeerde Heerenveen. Vooraf hadden de Boarn-
sters ongetwijfeld voor een punt getekend, maar toen na negentig 
minuten spelen de 0-0 eindstand op het scorebord stond overheerste 
toch de teleurstelling bij de thuisclub. Zowel voor als na de rust waren 
er namelijk genoeg kansen geweest, waarvan er zeker twee of drie in 
hadden gemogen. Aan de andere kant had doelman Hindrik de Jong 
weinig moeite zijn doel schoon te houden, omdat Oldeboorn verdedi-
gend goed stond. 
Onder leiding van de uitstekende scheidsrechter A.J. Hoof werd om 
14:00 uur afgetrapt. Het veld was ondanks de hevige regenval van 
zondagmorgen uitstekend bespeelbaar. Het voetbaltechnisch sterke 
Heerenveen had in de beginfase van de eerste helft een licht over-
wicht, maar verder dan een paar schoten uit de tweede lijn en een 
paar hoekschoppen kwam de ploeg niet. De boarnster verdediging 
stond als een huis en gaf niets weg. Oldeboorn kwam er via de snelle 
spitsen Tsjerk Akkerman en Jorrit Zandberg enkele keren gevaarlijk 
uit en was ook via de opkomende middenvelders Bouke Paul Kleefstra 
en Jelmer Beimin over de flanken zo nu en dan dreigend. Bouke Paul 
Kleefstra kreeg de eerste goede mogelijkheid, maar wist alleen voor 
de doelman van Heerenveen niet te scoren. Even later was Tsjerk 
Akkerman dichtbij een treffer. Ook hij stevende alleen op de doelman 
af, maar hij week bij het uitspelen van de keeper teveel uit naar de 
buitenkant zodat hij niet meer aan afronden toekwam. Heerenveen 
had het meest verzorgde spel, maar Oldeboorn kreeg de kansen. Vlak 
voor rust kregen de Boarnsters een uitgelezen mogelijkheid om op 
voorsprong te komen. Tsjerk Akkerman werd na een prima actie ge-
vloerd in het zestienmetergebied en scheidsrechter Hoof wees terecht 
naar de stip. Normaal gesproken zijn dit soort kansen wel aan Siete 
Veenstra besteed. Hij mist zelden, maar deze keer vond hij Heeren-
veen doelman Klijnsma op zijn weg zodat beide ploegen met een 0-0 
stand gingen rusten. 
Na rust veranderde aan het spelbeeld vrijwel niets. Heerenveen bleef 
de bal rondspelen en kwam meestal niet verder dan het boarnster 
strafschopgebied. De verdediging van Oldeboorn was de aanvallers 
van Heerenveen steeds de baas, maar moest op een gegeven mo-
ment wel toezien dat een vrije trap van een meter of twintig via de 
vingertoppen van Hindrik de Jong op de paal belande. Hier kwamen 
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de Boarnsters even goed weg, maar voor het overige werd Heerenveen 
na rust niet meer gevaarlijk. Oldeboorn kreeg wederom de beste kan-
sen, maar met name Bouke Paul Kleefstra en Tsjerk Akkerman waren 
ongelukkig in de afronding. Jorrit Zandberg moest zich halverwege de 
tweede helft laten vervangen vanwege krampverschijnselen. Zijn ver-
vanger was Jan Wybren Boschma. In een scrimmage voor het doel van 
Heerenveen kreeg Jelmer Beimin nog een kans, maar ook deze ver-
dween langs de verkeerde kant van de paal. In de slotfase kwamen 
Martin Meester en Ate Bergsma nog in het veld voor de moegestreden 
Jelle Jacob de Vries en Jelmer Beimin. Het laatste wapenfeit van de 
wedstrijd was een prima schot van Siete Veenstra, maar wederom had 
de goed keepende Klijnsma van Heerenveen een antwoord. Hierdoor 
bleef het uiteindelijk 0-0, waar Heerenveen waarschijnlijk het meest 
tevreden mee zal zijn. Oldeboorn heeft in ieder geval een hoopvolle 
start in de derde klasse gemaakt, nu de doelpunten nog…. 

Onnodig verlies voor Oldeboorn in derby tegen Warga   

Zondag 10 september stond de boarnsterhimse derby Warga – Olde-
boorn weer eens op het programma. Het was de eerste keer dat dit op 
derde klasse niveau gebeurde. Oldeboorn heeft het traditioneel altijd 
erg moeilijk in Warga en ook deze keer ging de ploeg met lege handen 
naar huis. 
De laatste jaren was Warga voetballend vaak de betere ploeg, maar 
deze keer waren de Boarnsters op dat gebied zeker niet de mindere. 
Oldeboorn had in de eerste helft zelfs het beste van het spel en had 
met de rust zeker met 0-3 voor kunnen staan. Het liep anders omdat 
net als een week eerder tegen Heerenveen de kansen niet werden afge-
maakt. Vooral de als altijd erg dreigend spelende Tsjerk Akkerman was 
erg ongelukkig in de afronding. Met enkele fraaie acties kwam Akker-
man regelmatig in het zestienmetergebied van Warga maar telkens 
stond Warga doelman De Vlas een treffer in de weg of verdween de bal 
langs de verkeerde kant van paal en lat. Ook Bouke Paul Kleefstra liet 
een dot van een kans liggen toen hij zijn kopbal na een uitstekende 
voorzet van Johannes Nijdam niet voldoende kracht mee gaf. Zowel 
over de linker- als de rechterkant kwam Oldeboorn enkele keren goed 
door en vele voorzetten gingen richting het doel van Warga, maar doel-
man De Vlas wist zijn doel schoon te houden. De verdediging van Olde-
boorn had het tot dusver niet echt moeilijk gehad met de voorhoede 
van Warga en doelman Hindrik de Jong werd dan ook zelden op de 
proef gesteld. Toch kwamen de Boarnsters op slag van rust op achter-
stand. Wietse Huisman leidde met een foutieve breedtebal de treffer 
van Warga in. De bal werd onderschept en Warga spits Postmus wist 
wel raad met het gegeven cadeautje, 1-0.  Compleet tegen de verhou-
ding in was dit ook de ruststand. 
Na de pauze ging Oldeboorn furieus van start. Direct vanaf de aftrap 
werd er druk gezet op de achterhoede van Warga. Robert van Stein-
voorn stuurde Jorrit Zandberg de diepte in, die meteen oog in oog met 
de doelman stond. In eerste instantie wist laatstgenoemde redding te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een hoopvolle 
start in de 

derde klasse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dreigend spe-
lende Tsjerk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

furieus van 
start 



 

8 • De Zwart Witten • september 2006 

brengen, maar in de rebound schoot Jelmer Beimin de bal beheerst 
tegen de touwen, 1-1. Een terechte gelijkmaker voor Oldeboorn dat 
meteen op jacht ging naar meer. Tsjerk Akkerman kreeg meteen weer 
een prima kans, maar wederom wist de boarnster spits niet te scoren. 
Aan de andere kant was de eerste de beste mogelijkheid van Warga wel 
weer een doelpunt. Jelle Jacob de Vries reageerde net iets te laat en uit 
een moeilijke hoek maakte Postmus zijn tweede van de middag, 2-1. 
Toch gaven de Boarnsters zich nog niet gewonnen. De aanval werd 
veelvuldig gezocht al werd het spel af en toe wat onzorgvuldiger. Moge-
lijkheden waren er voor o.a. Bouke Paul Kleefstra en Jelmer Beimin 
maar een doelpunt zou het niet opleveren. Inmiddels was Martin Mees-
ter ingevallen voor Jelle Jacob de Vries. Oldeboorn ging op jacht naar 
de gelijkmaker en gaf daardoor achterin meer ruimte weg. De derde 
kans van de wedstrijd voor Warga werd ook weer omgezet in een doel-
punt. Warga spits Veenstra mocht in buitenspelpositie door en maakte 
oog in oog met Hindrik de Jong geen fout, 3-1. Trainer Sido Postma 
bracht Ate Bergsma nog in het veld voor Jorrit Zandberg, maar het 
leverde geen treffer meer op voor Oldeboorn dat een lesje in effectivi-
teit kreeg van Warga. Volgende week mogen de Boarnsters het in eigen 
huis opnemen tegen Drachten, hopelijk worden dan de kansen omgezet 
in doelpunten en kunnen de eerste drie punten van het seizoen worden 
bijgeschreven. 

Oldeboorn verliest van een sterker Drachten    

Zondag 17 september speelde Oldeboorn zijn tweede thuiswedstrijd 
van het seizoen. Dit keer was Drachten de tegenstander. Evenals Olde-
boorn zijn de Drachtsters vorig seizoen gepromoveerd naar de derde 
klasse. Drachten werd kampioen in de vierde klasse B en beschikt over 
een voetballend sterke ploeg met vooral voorin enkelen gevaarlijke en 
behendige spelers. Oldeboorn stelde hier met name in de eerste helft te 
weinig strijd en agressie tegenover, waardoor de ploeg tegen de twee-
de nederlaag van het seizoen aan liep. 
Toch begonnen de Boarnsters wel redelijk aan de wedstrijd. Tsjerk Ak-
kerman werd al vroeg in de wedstrijd twee keer in stelling gebracht. 
Beide keren gaf linksachter Martin Meester een uitstekend lange pass. 
De eerste keer had Akkerman teveel tijd nodig om de bal onder contro-
le te krijgen waardoor de kans verloren ging. Bij de tweede schoot hij 
de bal met zijn rechtervoet onberispelijk in de lange hoek, maar hij 
maakte bij de balaanname hands waardoor de treffer terecht werd af-
gekeurd. Daarna begon Drachten het spel naar zich toe te trekken. 
Vooral op het middenveld, waar hun spelverdeler Jan Hoek de lakens 
uitdeelt, waren de Drachtsters lange tijd de baas. Het spel speelde zich 
voornamelijk af op de helft van Oldeboorn, maar echte kansen werden 
er niet gecreëerd. Wel hadden de Boarnsters nogal wat overtredingen 
nodig en moest het zo nu en dan een hoekschop weggeven om Drach-
ten van zich af te houden. Sporadisch kwam Oldeboorn er eens uit, 
maar de beide spitsen Tsjerk Akkerman en Ate Bergsma stonden vaak 
op een eiland voorin en als ze wel eens een bespeelbare bal kregen 
deden ze er te weinig mee. Een afgeslagen aanval van Oldeboorn was 
de inleiding voor de 0-1 voorsprong van Drachten. De linkerspits werd 
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de diepte ingestuurd en wist bij de cornervlag de bal nog voor te krij-
gen. De voorzet leek door doelman Hindrik de Jong overgetikt te wor-
den, maar kwam via de lat weer terug in het veld waar de spits van 
de Drachtsters de bal voor intikken had, 0-1. Ondanks het feit dat de 
treffer voor Oldeboorn enigszins ongelukkig tot stand kwam, was de 
voorsprong voor Drachten op dat moment terecht. De strijd en bele-
ving waren bij de Boarnsters onvoldoende aanwezig om het Drachten 
moeilijk te maken. 
In de rust bleef Martin Meester geblesseerd in de kleedkamer achter 
en werd vervangen door Pieter Poepjes. Oldeboorn begon de tweede 
helft feller en fanatieker te spelen. De ploeg ging op jacht naar de 
gelijkmaker en had Drachten in de eerste fase na rust even in de 
greep. Met goed voetbal ging het niet gepaard, maar de wil en bele-
ving waren weer aanwezig. Achterin werd weinig weggegeven en ook 
op het middenveld kregen de Boarnsters wat meer controle. Na een 
kwartier spelen werd een splijtende pass van Siete Veenstra op waar-
de geschat door Ate Bergsma en uit zijn voorzet tikte Tsjerk Akker-
man de gelijkmaker binnen, 1-1. Een mooie aanval waarvan het 
boarnster publiek helaas te weinig te zien kreeg deze wedstrijd. Kort 
na het doelpunt werd Ate Bergsma gewisseld en vervangen door Jan 
Wybren Boschma. Drachten begon weer iets meer aan te dringen en 
kwam wederom op voorsprong, toen op het boarnster middenveld 
onvoldoende werd ingegrepen en de spits met een steekbal werd vrij-
gespeeld. Johannes Nijdam leek met een sliding nog orde op zaken te 
stellen, maar wist toch de spits niet van scoren af houden, 1-2. Olde-
boorn ging na deze tegenslag opnieuw op zoek naar de gelijkmaker en 
was hier dichtbij toen Siete Veenstra een hoekschop van Jelmer Bei-
min bijna binnen wist te werken, de bal verdween echter over het 
doel. Jelle Jacob de Vries werd ingebracht voor Robert van Steinvoorn 
en Oldeboorn bleef vechten voor een punt, maar moest uiteindelijk 
zijn meerdere erkennen in Drachten dat de wedstrijd toch redelijk 
eenvoudig wist uit te spelen. Volgende week speelt Oldeboorn in Fra-
neker tegen de ploeg die op dit moment hekkensluiter is in de derde 
klasse B. 

Eerste overwinning van het seizoen voor Oldeboorn tegen Fra-
neker 

Zondag 24 september 2006 pakt Oldeboorn dan eindelijk de eerste 
overwinning in de derde klasse. Hekkensluiter Franeker werd in eigen 
huis op een terechte 1-2 nederlaag getrakteerd. Hoewel het veldspel 
van de Boarnsters met name in de eerste helft niet al te best was, 
trok Oldeboorn uiteindelijk aan het langste eind en was de overwin-
ning zeker verdiend te noemen. 
Onder leiding van de voor Oldeboorn welbekende scheidsrechter W. 
Drenth werd om 14.00 uur afgetrapt. De beginfase van de wedstrijd 
was voor Oldeboorn, dat met name via de wederom zeer actieve 
Tsjerk Akkerman van zich deed spreken. Het leverde enkele mogelijk-
heden op voor het doel van Franeker, maar de Boarnsters scoren dit 
seizoen erg moeizaam en ook in deze wedstrijd kon men in eerste 
instantie het net maar niet vinden. Oldeboorn was dichtbij een doel-
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punt toen Robert van Steinvoorn net naast kopte uit een hoekschop 
van Tsjerk Akkerman. Even later leverde een hoekschop van Bouke 
Paul Kleefstra nog wat gevaar op voor de Franeker doelman, maar hij 
wist zijn doel lange tijd schoon te houden. Aan de ander kant kende de 
achterhoede van Oldeboorn de nodig problemen met de spitsen van 
Franeker. Trainer Sido Postma liet al snel in de wedstrijd de beide 
backs Pieter Poepjes en Johannes Nijdam van positie liet wisselen, om-
dat eerstgenoemde teveel moeite had met zijn directe tegenstander. Na 
deze omzetting hadden de Boarnsters het verdedigend beter onder 
controle, maar het spel liet nog steeds te wensen over. Franeker werd 
in de eerste helft één keer echt gevaarlijk, maar gelukkig voor Olde-
boorn werd de scherpe voorzet over het doel van Hindrik de Jong ge-
schoten. Ook zag de boarnster doelman een geplaatste bal vanaf de 
zijkant bovenop de lat belanden. Verder was het Oldeboorn dat de 
meeste mogelijkheden kreeg en nog voor rust kwam de ploeg op voor-
sprong. Een hoekschop werd door de doelman van Franeker gemist en 
Anno Huisman kon van dichtbij de bal hoog in het doel schieten, 0-1. 
Dit was tevens de ruststand. Ate Bergsma werd in de pauze vervangen 
door Jorrit Zandberg. Oldeboorn trok na de rust het spel meer naar zich 
toe en speelde duidelijk met meer beleving dan de vijfenveertig minu-
ten daarvoor. Tsjerk Akkerman bezorgde de verdediging weer handen 
vol werk en stichtte meerdere keren gevaar voor het doel van Franeker, 
maar de afronding liet wederom te wensen over. Ook met de voorzet-
ten die de boarnster spits vanaf links gaf werd te weinig gedaan door 
zijn ploeggenoten. De Boarnsters waren de tweede helft heer en mees-
ter en kregen vooral op het middenveld de nodige ruimte. Siete Veen-
stra was dichtbij een treffer, maar zag na een prima actie de bal op de 
paal belanden. Ook Jan Wybren Boschma, die kort daarvoor was inge-
vallen voor Bouke Paul Kleefstra, liet een prachtig schot los, maar vond 
de doelman op zijn weg. In de scrimmage die hierop volgde schoot 
Jorrit Zandberg de bal uiteindelijk jammerlijk naast.  Als je zelf de kan-
sen niet benut dan doet de tegenstander dat meestal wel en ook in 
deze wedstrijd was dat het geval. Doelman Hindrik de Jong had eerst 
een geplaatste bal prima over de lat getikt, maar moest even later toch 
een tegentreffer incasseren. Er werd door de boarnster achterhoede 
aan de zijlijn onvoldoende ingegrepen en de voorzet werd ingekopt 
door een volledig vrijstaande speler van Franeker, 1-1. Dit was zo kort 
voor het einde van de wedstrijd een slecht moment in de defensie van 
Oldeboorn die voor het overige in de tweede helft vrijwel niets weggaf. 
Toch gingen de koppies bij de Boarnsters nog niet omlaag. Meteen van-
af de aftrap werd de aanval gezocht en op een meter of vijfentwintig 
van het Franeker doel kreeg de ploeg een vrije trap. Siete Veenstra 
schoot deze op schitterende wijze in de kruising en zorgde ervoor dat 
Oldeboorn op de valreep toch nog de verdiende drie punten mee naar 
huis mocht nemen, 1-2. Oldeboorn houdt door de zege de aansluiting 
met de middenmoot en moet volgende week op bezoek bij Stiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno kon de 
bal in het doel 
schieten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siete schoot 
schitterend in 
de kruising 



 

De Zwart Witten • september 2006 • 11  

Oldeboorn 2 verliest openingswedstrijd. 

10 september 2006 was het zover: de openingswedstrijd van het 
nieuwe seizoen 2006-2007. De samenstelling van ons team was na-
genoeg hetzelfde, we hebben met de A- en B-selectie 32 mensen te 
verdelen. Dit moet dus in principe meer dan genoeg zijn. Ik zie dan 
ook met veel vertrouwen vooruit op het komende seizoen. Als ieder-
een de motivatie kan houden, en er rekening mee houdt dat er in de 
weekenden gevoetbald moet worden, dan moet er in principe niks 
aan de hand zijn. Wat ik wel merk is dat er heel ‘gemakkelijk’ wordt 
afgezegd. Ik denk dat we elkaar wat dat betreft goed in de gaten 
moeten houden, om te voorkomen dat we weer elke week een com-
pleet ander elftal op het veld hebben (net als vorig jaar). Maar dit 
even vooraf. 
Over de wedstrijd dan maar. Oldeboorn 2 reisde af naar het verre De 
Knipe, waar Read Swart 3 moest worden bedwongen. Beide partijen 
begonnen redelijk voorzichtig en aftastend aan de wedstrijd, en de 
eerste twintig minuten kregen beide keepers dan ook niet veel te 
doen. Na dit rustige begin was het toch Oldeboorn dat voor het eerst 
het net deed trillen. Een goeie goal van Pieter P kon niet worden 
voorkomen door de Read Swart goalie. We konden echter niet zo lang 
van de voorsprong genieten, want Read Swart kwam binnen 5 minu-
ten langszij. Oldeboorn 2 liet de koppen niet hangen en met een wer-
kelijk briljant uitgevoerde aanval was het uiteindelijk Johannes W die 
prima afrondde. Maar zoals ons wel vaker gebeurd (misschien wel te 
vaak) werd deze voorsprong snel teniet gedaan door de Read Swart 
spitsen. Geen nood, moeten Johannes en Pieter gedacht hebben, wij 
zorgen voor doelpunten en ja hoor, mooi vlak voor rust liet Pieter zijn 
tweede van de dag aantekenen. Met 2-3 gingen we de rust in. 
Toen na de thee de uitstekend fluitende scheidsrechter Kramer de 
tweede helft liet beginnen, was het beeld eigenlijk hetzelfde als dat 
van het begin van de eerste helft. Erg rustig gingen we weer van 
start, zoekend naar dat ene kansje dat we nodig hadden om de wed-
strijd in het slot te gooien. Doordat Johannes moest tennissen en 
daardoor de tweede helft afwezig was, moest Patrick A zich naast 
Pieter in de spits melden. Dit valt niet mee als je bijna een jaar uit de 
running bent geweest door blessures. Ook was het voor Patrick een 
vreemde positie. We konden voorin niet een vuist maken en verloren 
ook de slag op het middenveld. Dan loop je het op na twintig minuten 
scoorde Read Swart de gelijkmaker. Wij wilden natuurlijk in ieder 
geval een punt veilig stellen, en dit leek ook te lukken. Niks was min-
der waar, Read Swart kreeg nog een corner in de slotminuut. Deze 
werd prima genomen, zelfs zo goed dat de bal in 1 keer tussen eerste 
paal en keeper door in de goal belandde. Dat is wel even flink balen. 
We verloren dus met 4-3, wat niet had gehoeven. Verder geen bles-
sures, alleen wat stijve spieren na zo’n eerste wedstrijd. 
 
Tot later, Auke 
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Oldeboorn 2 neemt punt mee uit Bolsward. 

Zondag 24 september ’06 speelde Oldeboorn 2 de tweede wedstrijd van 
het seizoen op het sportcomplex van RES. Er moest worden aangetre-
den tegen RES 3. Aanvang 14.30 (!!!!) uur. 
Met een 13-tal gingen we die kant op en om half drie was de aftrap 
voor RES. Al gauw bleek dat het een gezapige en tempoloze wedstrijd 
zou gaan worden. Wel was er strijd en werd duidelijk dat Oldeboorn de 
bovenliggende ploeg was. Dit resulteerde in een opgelegde kans voor 
Tom P. Helaas sprong de bal na een aantal Braziliaanse bewegingen 
iets te ver van zijn voet, waarna deze over het doel vloog. We bleven 
wel druk zetten, maar of dit nou werkelijk kansen opsmeet is niet dui-
delijk te zeggen. Andreas de B, die zeer verdienstelijk op de rechtshalf 
speelde, werd noch bruut onderuit geschoffeld, maar kreeg hiervoor 
niet eens een vrije trap terwijl dit in mijn ogen gewoon een strafschop 
had moeten wezen. Met de brilstand op de borden gingen we om thee. 
Arjen W. moest eerder weg en werd vervangen door Patrick A. en Wie-
be J. moest met een bovenbeenblessure het veld ruimen. Hij werd ver-
vangen door ondergetekende. De tweede helft werd Oldeboorn bij vla-
gen een beetje in het nauw gedreven door RES, maar door dapper op-
treden van de Boarnster verdediging werden de tegenaanvallen kranig 
afgeslagen. Door de druk van RES kregen onze spitsen en middenvel-
ders wat meer ruimte. Patrick A. werd de diepte ingestuurd en door de 
keeper van RES behoorlijk getorpedeerd. Ook hier werd ons een penal-
ty door de neus geboord vond ik. Helaas, de scheidsrechter had het 
anders gezien. Alles wees erop dat de wedstrijd met de beginstand zou 
eindigen, ware het niet dat een hele rare terugspeelbal van Ronald van 
W. gelukkig net door gastkeeper Symen Willem S. kon worden wegge-
werkt. Dit was nog even een moment van benauwdheid, maar het liep 
goed af. Het bleef dus 0-0 en Oldeboorn 2 heeft het eerste punt op zak. 
 
Tot de volgende keer maar weer. 
Auke 
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Nieuwe kopij vóór 8 oktober a.s.  

mailen naar:  

 redactievvo@wanadoo.nl  

of inleveren bij Sietie Huisman 
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Balk C2  - Oldeboorn C1              9-9-06  

De eerste wedstrijd van het seizoen spelen we uit tegen Balk. Om 
7:45 u vertrekken we en om 9:00 u moeten we spelen. Het is een 
bijna totaal nieuw team en dat moet ook even wennen natuurlijk. Balk 
komt op een 3-0 voorsprong waarna Niels scoort uit een penalty, 3-1. 
Hierna wordt het al snel 4-1. Oldeboorn krijgt dan weer een penalty 
die Niels er weer goed inschiet.                                                 Na 
de rust komt Anne erin voor Ronnie en Diede voor Aldert. Balk komt 
al snel op een 5-2 voorsprong waarna Age met een mooie actie de 5-3 
maakt. Na nog twee doelpunten van Balk is de eindstand van 7-3 
bepaalt. Wij speelden goed maar Balk was fysiek wat beter. 
 
Johannes van der Wal. 

OLDEBOORN C1 

SneekE2-Oldeboorn E2 

Zaterdag 16 september  moesten we  tegen  Sneek voetballen. 
We hebben met 3-2 verloren. In de  eerste helft maakte ik een doel-
punt 0-1. 
Zo bleef het tot de pause. En toen kreegen we wat ranja. Na de pause 
namen Gerard 
en Karst de aftrap. De tweete helft ging het niet zo goet met ons. 
Sneek maakte 
toen 3 doelpunten. Bij ons maakte Gerard nog een doelpunt. Toen 
was de 
wedstrijd afgeloopen. 
 
Karst Brak 

OLDEBOORN E2 
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Oldeboorn F1 

F1-pupillen, seizoen 2005/2006  

Toch nog kampioen!! 

We hadden het kampioenschap ná 18 mei niet meer in eigen hand. We 
waren volledig afhankelijk van de resultaten die DWP uit St. Johannes-
ga zou gaan neerzetten in en tegen Akkrum op de laatste speeldag. 
We waren zelf al uitgespeeld in de competitie, maar speelden mee op 
een toernooi in Bolsward. Via sms-berichten werden we op de hoogte 
gehouden van de stand van zaken bij de wedstrijd Akkrum-DWP. Uit-
eindelijk won DWP met 0-4 en dat was voldoende om op doelsaldo van 
ons te winnen, en dus kampioen te worden. Jammer! 
Een kleine twee weken later werd ik erop gewezen dat ook wij kampi-
oen waren geworden en dat het doelsaldo bij de jeugd niet doorslag-
gevend is. Nadat dit feit bij de KNVB was gecheckt waren er inderdaad 
2 kampioenen, óf kon er nog een onderling duel gespeeld worden. Wij 
kozen voor het eerste en wij hebben het seizoen feestelijk afgesloten. 
Met het uitreiken van de medailles, een rondrit door het dorp en een 
lekkere maaltijd (patat). 
Bij dezen: Kim-Karst-Max-Jelle-Nick-Popke-Hessel-Corné-Gerard en 
Jaike…….. 
HARTELIJK GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP BIJ DE F-
PUPILLEN 

Staand: Nick, Popke, Hessel, Remco, Gerard, Corné, 
Zittend: Max, Kim, Jaike, Jelle, Karst 
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9 September, Oldeboorn F1 – H’veense Boys F3 

De inmiddels befaamde oldeboornse voetbalschool, is weer begonnen 
aan een nieuwe lichting talenten. Zaterdag ochtend mocht ik de eerste 
fonkeltjes van deze nieuwe sterren bewonderen. Ik ben al direct over-
tuigd, de toekomst voor vvOldeboorn zit goed. Even de kampioenen 
van morgen voorstellen: 

Bo “dribbel-kening” Antonissen 
Yannick ‘jim-heare-nog-fan-my” de Jong 
Menko “de-Twirrewyn” Dijkstra 
Sil “de-goaltjes-jutter” Jeeninga 
Justin “de-Fryske-Pele” de Lange 
Famke “de-baltsjoenster” de Roos 
Gerrit “de-pingelder” Wierda 
Stoffel “de-Hazzehûn” Wierda 
Jesse “it-kanûn” Terra 
Djurre “slangeminsk” van der Woude 

Woensdag was de eerste training en de zaterdag erop direct al aan de 
bak. Ga daar maar eens aan staan! Toch brachten we het er goed van 
af. We hadden voor deze eerste wedstrijd drie doelen gesteld. Het eer-
ste doel was ´plezier hebben´, dat is met jullie wel heel makkelijk te 
bereiken. Jullie vinden voetballen zo leuk dat die lach niet van jullie 
gezichten af te krijgen is. Het tweede doel was ´zweet in die kruinen’. 
Ook dat zullen we elke week wel voor elkaar krijgen. Jullie blijven als 
dolle stieren achter de bal aan rennen. Dan het laatste en moeilijkste 
doel, was één keer scoren. Ook daar zijn jullie met vlag en wimpel voor 
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Staand: Stoffel, Famke, Jesse, 
Zittend: Menko, Sil, Yannick Bo, Justin, Gerrrit 



 

22 • De Zwart Witten • september 2006 

geslaagd. Jullie wisten zelfs twee keer het net van de tegenstander te 
laten bollen. Klasse! 
Ondanks deze opstekers konden we het toch niet bolwerken tegen de al 
jaren samenspelende machine uit Heerenveen. De eindstand werd 2-9. 
Nog een opmerkelijke actie wat niet onvermeld mag blijven: We ston-
den al dik achter en na een scrimmage voor ons doel ging de bal net 
wel / net niet over de lijn. Het was zo moeilijk te zien dat zelfs de fan-
taaaastisch fluitende scheids Siep niet wist of het nu wel of niet een 
doelpunt was. Toen kwam de super sportieve aard van onze goalie Sil 
naar boven, hij vertelde goudeerlijk dat de bal precies over de lijn was 
gegaan, dus toch nog een doelpunt tegen. 
Als jullie zo hard blijven werken, dan ben ik er van overtuigd dat we 
binnen een paar weken een wedstrijdje weten te winnen. 
 
Tot volgende week, Patrick “wraldkampioen-fiterje” Antonissen 

16 September, Gorredijk F2 - Oldeboorn F1 

Hoe zeggen jullie dat hier ook weer? ‘It wie in dreech potje fuotbal’ en 
dat was het. 
Wij komen met z’n allen net op de friesche voetbalvelden kijken, moe-
ten we bij onze eerste uitwedstrijd tegen kerels van zeker 2 jaar ouder 
spelen. Dan weet je dus dat je het zwaar gaat krijgen. 
Zaak was het dus om de tegenstander niet aan de bal te laten komen. 
Daarvoor hanteerden we de ‘kluiten tactiek’: met z’n allen op de bal af,. 
Dan zouden de Gorredijkers er ook niet met de bal van tussen kunnen 
gaan. Helaas wisten ze meer dan eens een gaatje in onze kluiten te 
vinden, en scoorden ze er lustig op los. De eindstand viel dus vies te-
gen 15-0. 
Maar al doende leer je; we hebben deze wedstrijd zeker 3 lessen ge-
leerd. 
Les 1) Als keeper zijnde ben je de baas voor je doel. Niet denken: ‘oh 
jee er komt iemand op me af, als ie maar niet te hard op mij gaat 
schieten.’ Nee, je moet juist denken: ‘ha daar komt de bal aan, snel er 
op af om er op te duiken of om er een rotschop tegen aan te geven. Die 
bal is van mij!’ 
Les 2) Kluitjes voetbal heeft een nadeel, als de bal weggeschoten wordt 
staat er niemand van ons op de plek waar de bal naar toe gaat. Dus de 
volgende keer moeten we om ons heen blijven kijken om te zien wie 
waar loopt. Als we verdedigen dan moeten we bij een tegenstander 
gaan staan waar nog geen oldeboorner bij staat. Als we aanvallen moe-
ten we op een vrije plek staan zodat een teamgenoot de bal naar mij 
kan schieten. 
Les 3) Er is niets zo lekker als ranja in de rust. Moe gestreden, rode 
blos op de wang en hijgend als een paard, kom je de kleedkamer in. 
Pakt een bekertje en de vermoeidheid verdwijnt als sneeuw voor de 
zon. 
Woensdag maar weer lekker trainen en volgende week laten zien dat je 
al weer beter bent geworden. 
 
Tot volgende week, Patrick “de-fuotbal-prefester” Antonissen 
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23 September, Oldeboorn F1 – VVI F1 

Het belooft een zware competitie te worden. Vandaag moesten we te-
gen de oranje duivels uit Idskenhuizen. Zodra Gerrit (of Stoffel (ja daar 
moet ik nog even op studeren)) het veld op liep, zei hij al vol ontzag 
‘die jongens van jong oranje zijn de beste van héééééél Nederland, dat 
gaan we nooit redden´. En hij bleek een vooruitziende blik te hebben. 
De VVI-jers waren een geoliede machine, waar we nu nog niet tegen op 
konden boksen. Maar we blijven positief. Bo heeft weer een keer kun-
nen scoren, Justin onderschepte minsten 10 keer de bal, Yannick blijkt 
een gedreven keeper te zijn, Stoffel (of Gerrit) wist zich uit een meute 
los te werken en minstens het halve veld over te steken, z´n broer 
heeft hem daarbij luidkeels geholpen, Djurre heeft dezelfde looptech-
niek als zijn (perfect fluitende) vader dus hij zal ook wel een sjouwer op 
het middenveld worden, Menko heeft zeker 50 zoniet 100 aanvallen 
ontregeld, Sil heeft de lijnen weer onnavolgbaar uitgezet en aanvoerder 
Jesse was weer overal, ondanks zijn drukke (verjaar-)dag wist hij zich 
toch weer compleet te focussen op het leren monster. 
Er komen nog een paar heel moeilijke wedstrijden aan, maar er volgen 
ook nog een paar tegenstanders waar we ons goed aan kunnen meten. 
Dus nog niet wanhopen, onze dagen van glorie zijn aanstaande!! 
 
Tot volgende week, Patrick “de-takomst-foarsizzer” Antonissen 
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De eerste … 
Bestuursleden: ................... H.de Jong, M.Wieringa, K.Visser, J.Weide en 

D.Zwagerman 
Wedstrijd: ......................... de Knype (12-0 verlies) 
Opstelling:......................... H.J.de Jong (Doel), L.v/d Heide en M.S.Wierings 

(Achter),J.Veltman, Joh.Piersma en G.Veltman 
(Midden), D.Zwagerman, J.Poepjes, J.Weide, 
W.Piersma en H.J.Hoekstra (Voor). Reserve 
A.Prins 

Clubnaam:......................... OVC (Oldeboornster Voetbal Club) 
Kompetitiewedstrijd:............ 5 oktober 1924 tegen SMO (1-1) 
Derby:.............................. Akkrum wint met 8-0 
Beslissingswedstrijd:............ OVC 1- Gorredijk 3 (1-1) te Drachten) 
Ereleden: .......................... M.Wieringa en H.de Jong 
Speler naar Akkrum:............ W.H.de With 
Kampioenschap: ................. 1930-1931 (Aspiranten) 
Trainer: ............................ Anton Dalhuysen 
Spelers FVB elftal:............... H.Nieuwland en M.Groen 
Terreinknecht:.................... J.Bottema 
Aspirantencommissie: .......... R.Mulder, R.Nieuwland en M.Groen 1942 
Wedstrijd in de KNVB:.......... Oosterlittens – Oldeboorn 2-3 
Goal in de KNVB:................. B.Stremler 
Wedstrijd op het nieuwe veld: Oldeboorn – Stiens 2-1 (22 september 1957) 
Doelpunt op nieuwe veld:...... H.Piersma 
Entree ontvanger: ............... S.Poepjes 
Buitenlander bij Oldeboorn: ... U.Eberle (Duitsland) 
Redacteur:......................... P.v/d Woude 
Schutjaswinnaars:............... G.Bakker, J.de Roos en J.Wagenaar (1958) 
Beenbreuk:........................ H.Piersma en D.Reitsma 
Contractspeler:................... E.Bosma naar Heerenveen Transfersom 200 

gulden 
Sponsor (trainingspakken):.... Champino club Drachten 
Voetballen op Terschelling:.... 1978/1979 
Jeugdbestuur: .................... W.Huisman, J.Quarré en Y.Blaauw 
Kantine:............................ 1979 aangeboden door J.Tichelaar 
Kantinebeheerder:............... L.Zandberg 
Vrouwelijk bestuurslid: ......... W.Tysma-Hoekstra 
Winnaar P. v/d Feer bokaal:... W.van Kalsbeek 
Doelpunt op verlicht veld: ..... A.Jonker (Akkrum) 
Doelpunt derde klas:............ J.Beimin 

Historie 
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Zaterdagen 

Zondagen 

KANTINEDIENST 

  Datum Ouder van: 

  23 sept Y. de Jong 

    B. Antonissen 

  30 sept O. Ashur 

    A de Jong 

  7 okt K. Brak 

    J. Reitsma 

  14 okt D. Faber 

    H. W. Dekker 

(beker/inhaal) 21 okt J. v/d Wal 

    N. van Kalsbeek 

  28 okt S. W. v/d Brink 

    Joh J. Lolkema 

  Datum `s morgens `s middags 

  24 sept Margje de Vries A. Faber 

    Geanne de Jong   

  1 okt Griet Valk H.v/d Meulen 

    Wendy Tijsma   

  8 okt Elisabeth Poepjes Bea Rijks 

    Swannet Ernst Sybrand Oosterbaan 

  15 okt Jan Dijkstra J. Meester 

    Klaas Postma   

(beker/inhaal) 22 okt T. Akkerman F. Goerres 

    W. Huisman P. v/d Vlugt 

  29 okt Sietie Huisman Harke Hartmans 

    Karin Rodenburg Hendrik Nieuwland 
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Zaterdag 23 september 2006  
Sleat DA1 - GAVC/Oldeboorn DA1 13.45 uur 
Irnsum/Oldeboorn B1 - VIOD B1 14.00 uur in Jirnsum 
Scharnegoutum C2 - Oldeboorn C1 11.00 uur 
Oldeboorn D1 - DWP D1 11.00 uur 
VVI E1 - Oldeboorn E1   9.00 uur 
Oldeboorn E2 - ONS Sneek E3 10.00 uur 
Oldeboorn F1 - VVI F1 10.00 uur 
 
Zondag 24 september 2006  
SC Franeker 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
RES 3 - Oldeboorn 2  14.30 uur 
Oldeboorn 3 - GAVC 5 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Read Swart 5 10.00 uur 
 
Zaterdag 30 september 2006  
GAVC/Old. DA1 - SC Franeker DA1 14.30 uur in Grou 
DTD B1 - Irnsum/Oldeboorn B1 14.00 uur 
Oldeboorn C1 - Oudehaske C1 11.00 uur 
Oldeholtpade D1 - Oldeboorn D1    9.00 uur 
Oldeboorn E1 - Oldeholtpade E1 10.00 uur 
Heerenveen E5 - Oldeboorn E2 10.15 uur 
GAVC F3 - Oldeboorn F1 11.45 uur 
 
Zondag 1 oktober 2006  
Stiens 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Sneek 4 - Oldeboorn 2 12.00 uur 
Oldeboorn 3 - Black Boys 2 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Zandhuizen 3 10.00 uur 
 
Zaterdag 7 oktober 2006  
Oosterlittens DA1 - GAVC/Oldeboorn DA1 13.30 uur 
Irnsum/Oldeboorn B1 - V&V’68 B1 14.00 uur in Jirnsum 
Oldeboorn C1 - IJVC C2 11.00 uur 
Oldeboorn D1 - Aengwirden D1 11.00 uur 
Langweer E1 - Oldeboorn E1 10.00 uur 
Oldeboorn E2 - SC Joure E8 10.00 uur 
Oldeboorn F1 - Nieuweschoot F3 10.00 uur 
 

Wedstrijdprogramma 
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Zondag 8 oktober 2006  
Oldeboorn 1 - Rood Geel 1 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - Tijnje 2 10.00 uur 
Nieuweschoot 5 - Oldeboorn 3 12.00 uur 
Thor 3 - Oldeboorn 4 10.00 uur 
 
Zaterdag 14 oktober 2006  
Irnsum DA1 - GAVC/Oldeboorn DA1 14.00 uur 
Irnsum/Oldeboorn B1 - JVC Nijlân B1 14.00 uur in Jirnsum 
Bakhuizen C1 - Oldeboorn C1   9.30 uur 
Oldeboorn D1 - Heerenveen D3 11.00 uur 
Oldeboorn E1 - Aengwirden E1 10.00 uur 
CVVO E5 - Oldeboorn E2 11.30 uur 
Akkrum F2 - Oldeboorn F1   9.00 uur 
 
Zondag 15 oktober 2006  
Harkema Opeinde 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Gorredijk 4 - Oldeboorn 2 10.00 uur 
Oldeboorn 3 - Wispolia 2 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Udiros 4 10.00 uur 
 
21/22 oktober 2006 Beker/Inhaal (herfstvakantie) 
 
Zaterdag 28 oktober 2006  
GAVC/Old. DA1 - ONS Sneek DA3 14.30 uur 
Veenwouden B1 - Irnsum/Oldeboorn B1 10.30 uur 
Oldeboorn C1 - Aengwirden C1 11.00 uur 
Wispolia D1 - Oldeboorn D1 11.00 uur 
Irnsum E1 - Oldeboorn E1  10.00 uur 
Oldeboorn E2 - Akkrum E4 10.00 uur 
EBC/Delfst.F2 - Oldeboorn F1 11.00 uur 
 
Zondag 29 oktober 2006  
Oldeboorn 1 - DIO Oosterwolde 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - De Westhoek 2 10.00 uur 
SC Joure 7 - Oldeboorn 3 10.30 uur 
Gersloot 1 - Oldeboorn 4  10.00 uur 
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NAAM elftal DPT 
R.de Wit GAVC 7 
M.Haspels Derde 4  
T .Akkerman Eerste 3  
W.van Kalsbeek Vierde 3  
M .de Vries Dames 3  
P .Poepjes Tweede 2  
A.Faber Vierde 2  
H.Oosterbaan Vierde 2  
N.van Remmen GAVC 2  
I .Schoenmakers GAVC 2  

 
J.Beimin Eerste 1  
B.P .Kleefstra Eerste 1  
T .Proot Eerste 1  
A.Watzema Tweede 1  
J.Watzema Tweede 1  
E .Ashur Derde 1  
F.Goerres Derde 1  
A.Hobma Vierde 1  
S.van der Heide Dames 1  

Bijgewerkt t/m 17 september 2006 

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 

Het WK al vergeten? Fokke en Sukke proberen dat ook: 
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