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Eindelijk weer eens een overwinning voor Oldeboorn 

Na zes  nederlagen op rij was  het dan weer eens  zover. Hekkenslui-
ter Oldeboorn behaalde in en tegen Gorredijk de tweede overwin-
ning van dit seizoen. Hoewel het veldspel net als vorige week te-
gen Sint Annaparochie wat minder was dan de wedstrijden daar-
voor wisten de Boarnsters  wel weer voldoende kansen te creëren 
en deze keer ook een aantal daarvan te benutten. De eers te helft 
was  van beide ploegen niet al te best. Gorredijk had een licht over-
wicht, maar het leverde de ploeg geen uitgespeelde kansen op. In 
het begin van de wedstrijd werden beide doelen een aantal keren 
van afstand bestookt en moesten beide doelmannen hun kwalitei-
ten tonen, of zagen de bal naast of over. Voor Oldeboorn lieten 
Jelmer Beimin en Siete Veenstra een prima schot los , maar een 
doelpunt leverde het niet op. Aan de andere kant moest Hindrik de 
Jong enkele keren handelend optreden. H ij deed dit uitstekend en 
kreeg bovendien een paar keer uitstekende hulp van zijn verdedi-
gers . Toch kregen de Boarnsters  ook nu weer de beste kansen. 
Tsjerk Akkerman leek een prima kans  te krijgen, maar gleed uit 
terwijl hij de bal uit de draai op doel wilde schieten. Even later 
kreeg ook Bouke Paul Kleefstra een mogelijkheid. Vanuit een moei-
lijke hoek raakte hij de bal echter niet goed en schoot in het zijnet. 
Bart de Vreese kwam ongelukkig terecht nadat hij de bal net naast 
het doel van Gorredijk had gekopt en moest met een enkelblessure 
al vroeg in de wedstrijd het veld verlaten. Pieter Poepjes was  zijn 
vervanger, waardoor Johannes  Nijdam een plaats je opschoof naar 
het middenveld. N ijdam had op zijn favoriete stekkie meteen een 
prima actie in huis , haalde de achterlijn en gaf een afgemeten 
voorzet op Ate Bergsma. Met enig fortuin liet Bergsma de doelman 
van Gorredijk met een kopbal kansloos  en zette daarmee zijn 
ploeg op een 0-1  voorsprong. Tot de rust kwam in deze stand geen 
verandering meer. 
Na de rust liet Oldeboorn zich op eigen helft terugzakken en Gorre-
dijk mocht het spel maken. De Boarnsters  hoopten daardoor meer 
ruimte achter de verdediging van Gorredijk te c reëren en de snelle 
spitsen Ts jerk Akkerman en Ate Bergsma daarmee in stelling te 
brengen. De ruimte tussen de linies  werd hierdoor minder groot en 
Gorredijk had hierdoor moeite het spel te maken. Ze probeerden 
het wel en schoven ook mensen door, maar de c reativiteit ontbrak 
om de boarnster achterhoede te verrassen. Oldeboorn gaf achterin 
weinig tot niets  weg en vond via Siete Veenstra al vroeg in de 
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tweede helft Ate Bergsma en Ts jerk Akkerman. Beiden vonden 
echter bij hun poging de doelman op hun weg. Gorredijk bleef on-
dertussen met lange ballen de spitsen zoeken en was  met een 
schot op de buitenkant van de paal dichtbij een doelpunt. De twee-
de treffer van Oldeboorn kwam dan ook op het juis te moment. Bij 
een vermeende overtreding op een speler van Gorredijk liet 
scheidsrechter Bakker doorspelen en Siete Veenstra vond met een 
lange pass opnieuw Tsjerk Akkerman die alleen op de doelman af 
kon en ditmaal maakte hij geen fout en schoot de 0-2  onhoudbaar 
tegen de touwen. Nadat het spel weer was  hervat maakte een spe-
ler van Gorredijk een beledigende opmerking richting scheidsrech-
ter Bakker die hierop de rode kaart trok. Nadat de betreffende spe-
ler daarna de scheids rechter leek te willen aanvliegen staakte Bak-
ker de wedstrijd. Na een kleine afkoelingsperiode en een gesprek 
met de aanvoerders  van beide teams, hervatte Bakker de wed-
strijd. Gorredijk leek niet meer in een goed resultaat te geloven en 
Oldeboorn kreeg via wederom Tsjerk Akkerman een uitstekende 
kans  om de wedstrijd definitief op slot te gooien, hij schoot de bal 
echter over het doel. Kort hierop was het wel raak voor Oldeboorn. 
Akkerman werd over links  weer eens  weggestuurd en leverde een 
uitstekende voorzet af op de inkomende Bouke Paul Kleefs tra, die 
ineens uit de lucht de 0-3  maakte. Jorrit Zandberg was  inmiddels  
ingevallen voor Ate Bergsma en in de slotfase mocht Johannes  
Watzema Ts jerk Akkerman nog vervangen. Na deze comfortabele 
voorsprong sloeg de gemakzucht enigszins  toe bij de Boarnsters . 
Nadat Gorredijk wegens  buitenspel eers t terecht een doelpunt zag 
worden afgekeurd, maakte het in de lotminuten alsnog de 1-3 . 
Hindrik de Jong ging onder een hoge voorzet door en bij de tweede 
paal kon de bal ongehinderd worden ingekopt. Een klein smetje op 
een voor Oldeboorn verder prima verlopen wedstrijd die weer eni-
ge hoop biedt voor de komende uitwedstrijd tegen Heerenveen. 

Verdiende overwinning voor Oldeboorn tegen Heerenveen 

Oldeboorn boekte afgelopen zondag tegen Heerenveen een hele 
belangrijke overwinning in de strijd om degradatie. Bij een neder-
laag zou het verschil tussen beide teams zeven punten zijn gewor-
den en de Boarnsters  in een vrij uitzichtloze positie brengen. Zover 
kwam het gelukkig niet omdat Oldeboorn vanaf het begins ignaal 
heer en meester was  in de wedstrijd en daarom de zege geen mo-
ment in gevaar zag komen. 
De Boarnsters  legden een gezonde dosis  strijd en werklust op de 
mat en namen meteen het initiatief in de wedstrijd. Wel moet ge-
zegd dat Oldeboorn de eerste helft de straffe wind in de rug had en 
een overwicht daardoor ook niet onlogisch was . Toch speelde de 
harde wind de ploeg zo nu en dan parten. Veelal was  de beslissen-
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de eindpass  te hard en verdween over de achterlijn of werd een 
prooi voor de doelman van Heerenveen. Oldeboorn werd nog het 
meest gevaarlijk met schoten uit de tweede lijn. Met name Siete 
Veenstra probeerde het een paar keer van afs tand, maar wist het 
net niet te vinden. Ook een schot van Anno Huisman verdween 
rakelings  naast het doel. Halverwege de eerste helft kwamen de 
Boarnsters  toch op een verdiende voorsprong. Een vrije trap van 
Siete Veenstra kon door de doelman niet klemvast gepakt worden 
en Jorrit Zandberg was  er als  de kippen bij om van dichtbij de re-
bound binnen te tikken, 0-1 . Een verdiende voorsprong voor Olde-
boorn dat op een steeds  slechter bespeelbaar veld op jacht ging 
naar een grotere voorsprong, het wis t echter weinig kansen af te 
dwingen. Heerenveen wis t uit één van de spaarzame aanvallen wel 
te scoren. Het kreeg hierbij echter de hulp van scheids rechter Hol-
trop die een duikeling in het strafschopgebied beloonde met een 
penalty. O ndanks  hevige protes ten van Boarnster kant, waarbij 
doelman Hindrik de Jong nog tegen een gele kaart opliep, bleef de 
scheidsrechter bij zijn beslissing en Heerenveen maakte dankbaar 
gebruik van het gegeven cadeautje, 1-1 . Na de gelijkmaker was  
Oldeboorn even van slag en begon Heerenveen wat meer te ko-
men. De Boarns ters  reageerden hun frustraties  wat teveel af op de 
scheidsrechter en liepen enige tijd vooral tegen zichzelf te voetbal-
len. Vlak voor rus t herpakte de ploeg zich weer enigszins  en in de 
rus t kon daarna weer orde op zaken gesteld worden. 
Jelmer Beimin bleef geblesseerd in de kleedkamer achter en werd 
vervangen door Ate Bergsma. Het wederom hard werkende Olde-
boorn leek weinig last te hebben van de harde tegenwind en zocht 
meteen de aanval. Het leverde de ploeg vlak na rust een hoek-
schop op die door Robert van Steinvoorn werd teruggelegd op de 
volledig vrijstaande Siete Veenstra. Vanaf de rand van het zes tien-
metergebied schoot Veens tra de bal onhoudbaar in de verre hoek, 
1-2 . Na deze treffer was  het alleen nog Oldeboorn wat de klok 
sloeg. Heerenveen moest komen om de gelijkmaker te forceren, 
maar liep zich keer op keer stuk op de s terke defensie van de 
Boarnsters . Bovendien kregen de beide spitsen Tsjerk Akkerman 
en Ate Bergsma alle ruimte voor een counter. Bergsma was  dicht-
bij een treffer maar gleed uit op het moment dat hij alleen voor de 
keeper kwam. Toch kon een doelpunt voor Oldeboorn niet uitblij-
ven, omdat het futloze Heerenveen geen poot aan de grond kreeg 
tegen de keihard werkende en goed voetballende Boarnsters . Anno 
Huisman was  het eindstation van een vlot lopende boarnster aan-
val en mocht van dichtbij een prima voorzet van Tsjerk Akkerman 
in het lege doel schieten, 1-3 . De als  altijd weer dreigende Tsjerk 
Akkerman had al een aantal kansen gemist, maar mocht in de slot-
fase toch zijn doelpuntje meepikken en schoot na wederom een 
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prachtige aanval van dichtbij 1-4  tegen de touwen. Inmiddels  was  
Jorrit Zandberg vervangen door Pieter Poepjes . Douwe Hein Akker-
man mocht na twee jaar blessureleed zijn rentree maken in de 
Boarnster hoofdmacht en viel in de slotfase in voor zijn broer 
Tsjerk. Johannes  Nijdam was na een prima pass van P ieter Poepjes  
nog dichtbij een treffer, maar zag zijn schot op de paal belanden. 
Al met al een dikverdiende overwinning voor Oldeboorn, dat nu de 
laatste plaats  heeft over gedaan aan MKV ’29 en weer uitzicht heeft 
op de middenmoot. Volgende week speelt Oldeboorn de laatste 
wedstrijd voor de winters top thuis  tegen Warga. 

Oldeboorn en Warga delen de punten 

Voor de tweede keer dit seizoen moest Oldeboorn het afgelopen 
zondag opnemen tegen Warga. De Boarnsters hebben het traditio-
neel altijd moeilijk met deze tegenstander en weten zelden van ze 
te winnen. Ook deze keer kwam men niet verder dan een 1-1  ge-
lijkspel. Over de gehele wedstrijd genomen een terechte uitslag. 
De beginfase van de wedstrijd was  echter voor Oldeboorn. De eer-
ste aanvallen gingen richting het doel van Warga keeper De Vlas  
en de openingstreffer viel dan ook niet onverwacht. Siete Veenstra 
bereikte met een prima pass Ts jerk Akkerman, die handig zijn te-
genstander uitkapte en de bal hard in de korte hoek schoot achter 
de kansloze De Vlas . Na deze treffer bleef Oldeboorn de betere 
ploeg en ging het voortvarend op jacht naar een tweede treffer. 
Tsjerk Akkerman en Ate Bergsma waren een plaag voor de achter-
hoede van Warga en beiden kregen een mogelijkheid om de score 
uit te breiden. Akkerman schoot echter over het doel, waar hij de 
bal beter terug had kunnen leggen op de inkomende Siete Veen-
stra en Ate Bergsma speelde bij het omspelen van de doelman de 
bal net iets  te ver voor zich uit en zag de bal over de achterlijn 
rollen. De Boarnsters  waren het dichtst bij een doelpunt via de 
prachtig genomen vrije trap van Siete Veenstra. Warga had alle 
geluk van de wereld toen de bal op de kruising terecht kwam en 
terug het veld in spatte. Kort na deze actie raakte Veenstra ge-
blesseerd in een duel met Warga speler Tolsma en moest het veld 
verlaten. Jorrit Zandberg was  zijn vervanger. Intussen had Ate 
Bergsma pech dat zijn inzet van de doellijn werd gehaald en tot 
corner werd verwerkt. U it deze hoekschop van Oldeboorn maakte 
Warga uiteindelijk 1-1 . Balverlies  voorin bij de Boarnsters  stelde 
Warga in s taat om een messcherpe counter te plaatsen, die uitein-
delijk door Reinder Veens tra werd afgemaakt, 1 -1 . Het uitvallen 
van Siete Veenstra was in feite de ommekeer in de wedstrijd. Waar 
Oldeboorn in de beginfase de bovenliggende partij was nam Warga 
meer en meer het initiatief in de wedstrijd over. H indrik de Jong 
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hield met een katachtige redding zijn ploeg op de been door een 
prima schot via de lat uit zijn doel te houden. Met een 1-1  stand 
werd de rust bereikt. 
Na de pauze had Warga een overwicht en was  voetballend de bete-
re ploeg. De Boarns ters  kunnen echter als  geen ander verdedigend 
heel georganiseerd spelen, waardoor er amper kansen werden 
weggegeven. Eén keer was  Warga heel dichtbij een doelpunt toen 
uit een hoekschop een speler volledig vrij mocht inkoppen. Geluk-
kig had doelman H indrik de Jong ook hier een antwoord op en 
hield zijn doel schoon. Oldeboorn kwam middels  een counter zo nu 
en dan in de buurt van het doel van Warga en kreeg in de slotfase 
via Ate Bergsma een prima kans  om alsnog de volle buit binnen te 
halen. Het schot van Bergsma na een prima actie was  echter 
krachteloos  en werd een makkelijke prooi voor de doelman. Zo 
eindigde de derby uiteindelijk onbeslist en gezien het wedstrijd-
beeld konden beide ploegen daar wel vrede mee hebben. Olde-
boorn haalde uit de laatste drie wedstrijden zeven punten en kun-
nen ondanks  een moeilijke s tart in de competitie toch met een re-
delijk goed gevoel de winterstop in. 
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Joure 7 tegen Aldeboarn 3 

Het was een rustige ochtend met een zonnig weertje, 
Kwart over 9  moesten we aanwezig zijn in de kantine, rond kwart voor 10 ver-
trokken we naar Joure. 
Eenmaal aangekomen gingen we wat warmlopen en beetje de bal rondspelen. 
De wedstrijd begon rond half 11  en het ging alweer snel mis  er vlogen er al 
gelijk een paar in, het lag niet aan August(de keeper) want die speelde uiter-
mate goed. 
Uiteindelijk prikten we er toch nog een goaltje in en ook nog een hele mooie, 
een pass van mij naar Johan die op de achterlijn s tond en hem op Martijn te-
ruglegde en die schoot hem snoeihard erin. 
Na een slechte eers te helft begonnen we aan de 2de helft in het begin ging het 
niet zo super maar na een tijdje gingen we toch erg goed spelen de keeper 
maakte zelfs  nog een blunder en liet een pass  per ongeluk langs  zich rollen en 
wat een BLUNDER! 
4-2  was  het nu voor Joure, we speelden op dit moment heel goed en we c re-
eerden veel kansen en de tegenpartij was  gewoon helemaal NIKS en nog eens  
NIKS! 
Een tijdje later kwam de bal weer goed voor hun voeten. Theo rende achter de 
man aan in de 16 meter maar ik dacht dat hij hem niet had, dus  we gingen 
alle 2  op de bal en de man die kwam er heel mooi tussen en die zat goed klem 
helaas  koste ons  dat wel een penalty die ze heel mooi inschoten. 
En vanaf dat moment speelden we heel s lecht, niks  ging meer goed en ze 
schoten er nog eens  3  in, dus  wat toch nog een te redden wedstrijd leek ein-
digde in een drama. 
8-2  verloren van Joure, maar toch was het weer een wedstrijd van veel plezier 
en een wedstrijd die werd gevoetbald met volledige inzet. 
Groeten Arnold. 

Oldeboorn 3 – Tijnje 3 

Zondag 3  december moesten we weer eens  voetballen, en dat moest thuis  
gebeuren. Het weer was  niet echt geweldig, het waaide een halve storm, maar 
toch moesten we er voor. Tijnje was onze tegens tander waar we uit 2-2 tegen 
gespeeld hadden, dus  er was  hoop om dit duel te winnen. Met een paar gast-
spelers  uit het tweede, Ellert, A rjen en Wiebe, gingen we ons  omkleden. Een-
maal omgekleed was  het wachten op de ops telling van Frans en dat zat nogal 
‘dreech’, want Frans  vroeg zich al af wat hij ‘s  middags  van Sinterklaas  zou 
krijgen. Maar na een kleine tien minuten wis t iedereen waar ie moest staan 
behalve de keeper, want die hadden we niet. Toen werd er bes loten dat Jacob 
maar op goal moest en die was  zeer vereerd!  Toen konden we eindelijk het 
veld op om onze warming-up te doen. Toen we net allemaal warm waren 
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kwam toch onze reserve keeper T jitte nog, en dus  kon Jacob op de bank be-
ginnen wat hem ook wel goed was . Toen was  het s tel compleet, maar ont-
brak de leiding nog. Onze vas te scheidsrechter Johannes  Poepjes  kwam zoals  
gewoonlijk weer op het allerlaatste moment (JAMMER). Maar toen barste het 
geweld los , en we begonnen zeer sterk. Keiharde duels , goeie combinaties , 
maar helaas  speelde de groots te tegenstander de wind, waar we de eerste 
helft tegen in moesten spelen, ons  parten waardoor Tijnje al snel op voor-
sprong kwam. Ook Freerk, die tevens zijn debuut maakte na lange tijd in ver-
re oorden te hebben gezeten, zag dat en wilde er al gauw uit, dan lag het 
tenminste niet aan hem. Toen kwam Ellert, het veelbelovende talent uit het 
tweede, er in. Ook dat viel tegen, maar ja, je hebt niet beter dus je moet het 
er mee doen. De strijd ging door, maar ja, die wind hè. En toen ook onze 
keeper T jitte dacht dat hij de man klem moest hebben in plaats  van de bal, 
kregen we ook nog een penalty tegen, en zo gingen we de rus t in met een 0-
4  achters tand. Nadat iedereen een bakje thee had, kregen we een s tevige 
peptalk van onze leider Cor Dijks tra wat flinke indruk maakte. Het kon bijna 
niet meer mis  gaan de tweede helft met de wind in rug. Maar ja, er moest 
ook nog gewisseld worden en dat was  de taak van Frans , die nog s teeds  met 
z`n gedachten bij de sint was , en in één keer de drie allerbeste spelers  van 
ons  team, Ali B, Piet v.d. Vlugt en ikzelf op wissel zette. De verbazing was  
groot. De wissels , Wiebe Jager, Martijn en Jacob, waren alvast aan het warm 
lopen. Toen de rest ook weer op het veld kwam, bleek dat Wiebe Jager een 
dikke knie had en kon dus  helaas niet meer mee doen. Dus  moest tot over-
maat van ramp Frans  zelf ook nog spelen en ik kreeg de vlag in de handen 
gedrukt, geweldig!  Toen Johannes voor het begin van de tweede helft vloot 
gingen we er weer vol tegen aan, want met de wind in de rug moesten we er 
toch wel een paar doelpunten in kunnen krijgen. Maar hoe hard we ons  best 
ook deden het wou niet lukken. Het leek er zelfs  op dat de wind gedraaid was  
(wat niet zo was), maar het spel werd steeds  slechter. N iets  wou meer luk-
ken en Tijnje, dat net wat beter was , kreeg nog een paar kansen en benutte 
die heel goed, waardoor de eindstand 0-7  werd. Johannes  had het ook wel 
weer bekeken in de middencirkel en besloot maar om af te fluiten, wat ons  
allen goed deed. Helaas verloren, volgende week nog even naar Read Swart 
en dan eerst maar even bijkomen in de winterstop, waar we allemaal erg aan 
toe zijn volgens mij! 
Een vers lagje uit Lippenhuizen  

Per 23 december zijn wij verhuisd, ons nieuwe adres is: 
Auke Bangma en Ellen van den Ende 
Tsjerkebuorren 27 
8495 KG ALDEBOARN 
Tel: 0566-840880   Mob: 06-10796050 

Adreswijziging 
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Spelerspas: Met ingang van 1  januari 2007 moet iedere voetballer een 
spelerspas  hebben. Geen pas  = niet spelen. Alle scheidsrechters , dus  ook 
clubscheids rechters , worden geacht vooraf én na afloop van de wedstrijd 
in het bijzijn van aanvoerder/leider de spelerspassen te controleren en 
het wedstrijdformulier te ondertekenen. Als  scheids rechters  onvoldoende 
of onzorgvuldig de passen controleert, kunnen de leiders  daar direct na 
de wedstrijd een aantekening van maken op het wedstrijdformulier. Dit 
zal vervolgens  worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.  
Ondertekening/parafering wedstrijdformulier: V olgens  de regle-
menten dient de aanvoerder vooraf het wedstrijdformulier te onderteke-
nen en na afloop te paraferen. In het jeugdvoetbal mag deze taak wor-
den overgenomen door de elftalleiders . 
Wisselspelers: Wisselspeler dienen –indien aanwezig- vooraf al op het 
wedstrijdformulier te worden vermeld. Indien wisselspelers  pas later ko-
men, moeten de gegevens  na afloop worden ingevuld. Om aan te geven 
of een wisselspeler  ook daadwerkelijk is  ingevallen, dient de scheids-
rechter na afloop van de wedstrijd derhalve ook een* te plaatsen achter 
de naam van de wisselspeler die is  ingevallen. Indien er geen *  s taat, 
heeft betr, wisselspeler dus  niet aan de wedstrijd deelgenomen. 
 
Het is  maar dat u het weet….. (om eventuele boetes  te voorkomen) 

KNVB Nieuws 

Vrijwilligers , 
 
Misschien kijken jullie al reikhalzend uit naar wat 
de ik dit jaar voor de vrijwilligers  van onze club in 
de arrenslee heb meegenomen. Helaas…het geduld zal nog even op de 
proef worden gesteld. De s lee was  overvol, jullie presentjes  zullen worden 
nagezonden uit het hoge noorden. Zodra het pakket in Aldeboarn is  aan-
gekomen krijgen alle vrijwilligers  hun verrassing thuis bezorgd. 

 
De Kerstman 

Nog even wachten... 
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 Voor al uw dagelijkse Spar Johannes Watzema  
boodschappen Tel. 0566 - 631283 

 Diverse broodsoorten Openingstijden: 

 Voorverpakt vlees Maandag 10:00 – 18:00 

 Bloemen & Planten Dinsdag 08:30 – 18:00 

 Telefoonkaarten Woensdag 08:30 – 18:00 

 Fotoservice/ Kopieerservice Donderdag 08:30 – 18:00 

 Stomerij Vrijdag 08:30 – 20:00 

 Speelgoed Zaterdag 08:00 – 17:00 
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Hoe gaat het met de dames? 

Hier kan gelijk een goed van af. De dames  hebben een goede competitie 
start gemaakt. 
De eerste wedstrijd tegen en in Warga werd een mooie 0-9 met een uit-
blinkende Renee, 
die maar liefs t 6x het doel trof. De tweede wedstrijd thuis  tegen Oudega 
werd een 7-3 
overwinning waarbij onze laatste vrouw toch wel verantwoordelijk was  
voor twee tegentreffers . De derde wedstrijd was  een walkover in Sleat, 
het werd 0-12. Over de vierde 
wedstrijd wil ik het eigenlijk niet hebben, zonder Ge-anne hebben we dus  
een probleem. Het 
is  uiteindelijk 2-2  geworden in Oosterlittens maar er werd ontzetten slecht 
gespeeld. Dan de vijfde wedstrijd, een kraker in en tegen I rnsum. Een 
wedstrijd die vanaf de eerste minuut spannend was , wij scoorde al snel de 
0-1  en I rnsum liet dat niet op zich zitten en scoorde direct de 1-1 . niet 
veel later wij weer blij, het werd 1-2 , maar ja je kent dat in een derby, 
niet veel later was  het alweer gelijk. Na de 2-3  dachten we dat de wed-
strijd wel gelopen was , alles  was  minder waar ze scoorde de gelijkmaker 
en zo was  het met rus t 3-3 . Nadat we in de rus t de puntjes  op de i gezet 
hadden was  de tweede helft een genot om naar te kijken en wonnen we 
deze wedstrijd uiteindelijk met 3-7 . De zesde wedstrijd was  vooral span-
nend maar we wisten Mulier er onder te houden en wonnen thuis  verdiend 
met 2-1 . de zevende wedstrijd en laats te van deze reeks  was  tegen ONS 
Sneek, op dat moment de koploper met alleen maar overwinningen. Een 
spannende maar geen goede wedstrijd. E r werd veel s trijd geleverd maar 
de kansen waren voor beide partijen. De overwinning van 3-0 laat wel 
zien dat we een zekere kampioenskandidaat zijn maar er moet nog heel 
wat gebeuren. 
Dick 

OLDEBOORN Dames 

Nieuwe kopij vóór 3 februari a.s.  

mailen naar:  

 redactievvo@wanadoo.nl  

of inleveren bij Sietie Huisman 
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NIEUWSFLITS IRNSUM/OLDEBOORN COMBINATIE B1 
Jirnsum/Oldeboorn, december 2006 

De decembermaand is aangebroken, Sinterklaas  is weer uit het 
land de Kerstman komt eraan, buiten wordt het langzaamaan kou-
der kortom we gaan de winterstop in: een prima moment om terug 
te blikken op een uniek voetbalseizoen. E ind vorig seizoen werd 
duidelijk dat de verenigingen Irnsum en Oldeboorn niet in staat 
waren zelfs tandig een A  of B-junioren team in te schrijven voor de 
competitie. Vanuit beide kampen werd met man en macht gezocht 
naar een oplossing totdat men hoorde van elkanders  problemen en 
toenadering zocht met als  resultaat: voor het eerst in de ge-
schiedenis een off icieel samenwerkingsverband tussen de 
voetbalverenigingen Irnsum en Oldeboorn. 
Zo heeft het dus  kunnen geschieden dat er nu elke zaterdag 7  
Toerkemjitters en 10 Katten gezamenlijk de wei in gaan om ten 
strijde te trekken onder de naam Irnsum/Oldeboorn Combinatie B1 
(I .O .C. B1). Na een periode van voorbereidingen treffen, afspraken 
maken, overleggen en vergaderen konden we in augustus  dan ein-
delijk de eerste gezamenlijke training afwerken. Helaas  werden de 
eerste trainingen nog niet druk bezocht. Twee verenigingen met 
leden uit maar liefs t 5  dorpen brengen, naast de vakantieperikelen 
ook allerlei dorps feesten met zich mee. Dan is  de KNVB altijd zo 
aardig om ook nog eens doordeweekse bekerwedstrijden te plan-
nen waardoor het kon gebeuren dat we na enkele wedstrijden nog 
steeds niet een ingespeeld team waren of iets  wat daar maar op 
leek. Leuke anekdote: ……halverwege de eerste wedstrijd komt de 
laatste man naar de kant om aan de leiding te vragen hoe nou 
toch die voorstopper heet die steeds  voor hem staat…… 
Inmiddels  zijn we een flink aantal wedstrijden verder en kunnen 
we met een redelijk tevreden gevoel terugkijken. Hoewel we nog 
niet veel overwinningen aan de zegekar hebben kunnen binden is  
er inmiddels  wel gewonnen van onze buurdorpen. Zo wist I .O .C. in 
de laatste minuten tegen Akkrum een 3-4 achterstand om te bui-
gen in een 5-4 overwinning en werd GAVC met maar liefst 2-9  ver-
nederd (eigenlijk is  het seizoen dus  al geslaagd). Ondanks  dat we 
tot (te) weinig punten hebben verzameld is  de s feer in het team 
prima en wordt er onderling prima samengewerkt. In de winterstop 
wordt een evaluatiemoment gepland om met beide verenigingen 
terug te kijken op de samenwerking tot nog toe. 
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van dit bijzonde-
re gezelschap dan kan je natuurlijk eens  een wedstrijd bezoeken 

OLDEBOORN B1 
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maar je kunt altijd de website bekijken die de spelers zelf hebben 
ontwikkeld www.freewebs .nl/vvirnsum. H ierop zijn o.a. nieuwtjes  
over het elftal te vinden maar ook veel foto’s  en een topscoorders-
lijst. 
Enkele gegevens  I .O .C.: 
 Dinsdag trainen we in Oldeboorn 
 Donderdag trainen we in I rnsum 
 Tot de winterstop speelt I .O.C . de thuiswedstrijden in I rnsum 
 Na de winterstop speelt I .O .C. de thuiswedstrijden in Oldeboorn 
 I .O.C . speelt het hele seizoen in het tenue van I rnsum 
 Shirtsponsor zijn Egge en Bea Huistra van de Blauwe Tent 
 Voor de KNVB zijn we een aparte vereniging 
 Met Richard van Dijk als  voorzitter, penningmeester en secreta-

ris  in één 
 Onze huis fotograaf (en tevens  leider) is  Andries  Spinder 
 Het neefje van Sippie van der Berg (leider) was  de 1 e pupil van 

de week van I .O .C. 
 Wasvrouw is  Peekje Brouwer 

Bovenste rij (van links  naar rechts ): Bea en Egge Huistra 
(sponsor), Remco den Dulk (trainer), A rnold Hobma, Gijs  West-
broek, Ali Sayad, Dennis  Rodenburg, Rene Spinder, Peter Kant, 
Steven Fagel, Peekje Brouwer (wasvrouw), Sippie van der Berg 
(leider) en Andries  Spinder (leider) 
Onderste rij (van links naar rechts ) Marco Hoekstra, Ruerd Ha-
ringsma, Robin Faber, Jesse Haspels , Rene Kalsbeek, Klaas  de 
Jong, Ramon van der Berg, Piet Brouwer 
(op de foto ontbreken: Johannes  van der Veen en Chris ta Baarda) 
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FEANFANS TIFOSI GOES PARMA 

Zo schrijf je eind september in het reisverslag van de uitwedstrijd 
naar Lissabon, dat je eind november naar Parma gaat. En nu is  dat 
alweer geweest. Toen de loting bekend was , werden gelijk de con-
tacten weer gelegd tussen het groepje wat mee was  geweest naar 
Lissabon. We moesten kiezen tussen Osasuna uit (Pamplona) of 
Parma. Het werd uiteindelijk de laatste, omdat Osasuna uit te kort 
dag was , en veel duurder. Door de mooie verhalen over Lissabon, 
wilden er ineens  veel meer personen mee. Zo kwamen we op een 
geweldige mix van 27 personen. Waarvan de jongste 15 jaar was 
en de oudste 69 jaar. Van naar schoolgaande jeugd tot op en top 
zakenman. Ook kwamen deze personen uit alle windstreken van 
Friesland, en zelfs  uit Groningen. De personen kwamen uit; Veen-
wouden, Damwoude, Holwerd, Nes  (B), De Veenhoop, Surhuister-
veen, Lippenhuizen, Oudehaske, Heerenveen, Nijeholtwolde, Nije-
lamer, Elahuizen, Drachten, Oosterwolde, Nij Beets , Aldeboarn en 
Groningen. We vertrokken op woensdagochtend 22 november om 
half 9  bij het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. We vlogen deze 
keer niet vanaf Schiphol, maar vanaf Eindhoven Airport met Ryan-
air naar Milaan. In E indhoven bleek dat het vliegtuig voor 70% was  
gevuld met Feanfans . Door de strengere controles  op het vliegveld, 
moesten sommige personen hun spulletjes  nog verdelen over di-
verse zakjes . De vlucht zelf duurde maar 1  uur en 20 minuten. Het 
wachten op het vliegveld in Milaan veel langer. Dit kwam doordat 
wij 3  bus jes  hadden gehuurd en 1  auto. Daar aangekomen moes-
ten wij € 3 .000,-- borg per auto geven. Dat sloeg natuurlijk ner-
gens  op. Na een hele tijd onderhandelen kregen wij uiteindelijk de 
bus jes  en auto mee voor € 500,-- borg plus  een extra verzekering. 
Op het vliegveld werd de groep in tweeën gesplitst. 13  personen 
gingen naar de training van SC Heerenveen kijken de andere 14 
personen wilden ’s  avonds  de Champions  League wedstrijd Inter 
Milan –  Sporting Lissabon bezoeken in Guizeppe Meazza (San Si-
ro). Ik was  natuurlijk één van de voetbalgekken die naar die wed-
strijd wilden. Rond 6  uur kwamen wij aan in M ilaan waar we een 
parkeerplek zochten voor de auto. Daarna zijn we naar het stadion 
gelopen. Het stadion viel door de vele lichtjes  wel op. Bij het stadi-
on hebben we wat gegeten bij één van de vele kraampjes . Het sta-
dion kan in totaal 89.000 mensen hebben. Bij deze wedstrijd wa-
ren slechts een ruime 50.000 aanwezig. Dit komt, omdat Europees  

FEANFANS 
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voetbal in Italië niet leeft. De Serie A  is  veel belangrijker. Onge-
veer een uur voor de wedstrijd hebben we onze plekken opge-
zocht. We zaten op de 2e ring ongeveer rond de middenlijn met 
een prachtig uitzicht op het veld. Sfeer maken kunnen ze in Italië 
wel. 90  minuten lang werd er gezongen, gesprongen. Dit wel aan 
de hand van een enorme geluidsinstallatie en een stuk of 20  me-
gafoons . Die in Heerenveen weer verboden zijn. Het was  indruk-
wekkend om mee te maken. Ook op het veld gebeurde veel. Bij 
vlagen liet Zlatan Ibrahimovic  zien, waarom hij Ajax ontgroeid 
was . U iteindelijk wis t Inter Milan de wedstrijd met 1-0  te winnen 
door een goal van Crespo. Daarmee was  Inter geplaatst voor de 2e 
ronde van de Champions  League. Na de wedstrijd zijn wij met de 
bus jes  naar Parma gereden. Rond half 2  ’s  nachts  kwamen we aan 
bij ons  hotel. We hebben toen ingecheckt en zijn wat gaan drinken 
naast het hotel. Dat kroegje sloot om 2 uur. We hebben toen ge-
beld waar de rest van de groep was . Deze zaten ergens  in een an-
dere gelegenheid. Met moeite wisten we dat te vinden. Daar aan-
gekomen bleek dat zij al de nodige consumptie hadden genuttigd. 
Rond half 5  hebben we ons bed maar eens  opgezocht. De volgende 
morgen zaten de meeste reisgenoten rond half 10  weer aan het 
ontbijt. Een uitzondering daar gelaten. Deze bleven iets  langer lig-
gen, omdat de man met de hamer langs was  geweest. Rond 11 
uur zijn we met een deel van de groep Parma gaan bezichtigen. 
Het was prachtig weer in Parma, waardoor de jas  niet eens  aan 
hoefde. We hebben op diverse terras jes  heerlijk gezeten en wat 
gedronken. Het was  alleen jammer, dat de wedstrijd helemaal niet 
leefde in de stad. Je kwam bijna geen Parma supporter tegen. We 
hebben nog wel geprobeerd het arbitrale trio uit Engeland om te 
kopen, maar zij gingen daar helaas  niet op in. Rond 6  uur was  ie-
dereen weer bij het hotel. We zijn toen met zijn allen naar het sta-
dion van Parma gelopen, om ons kaartje om te wisselen. Dit bleek 
nog niet te kunnen. Dan eerst maar wat eten, in het restaurant bij 
het stadion zat het vol met Feanfans . Ik schat dat er ongeveer zo’n 
300 supporters  mee waren en natuurlijk een aantal geldschieters  
van de club. Die waren met 180 personen. Toen iedereen het eten 
op had gingen we naar het stadion. Zoals  verwacht waren er maar 
een paar supporters  van Parma. Een kleine 3 .000. In een stadion 
dat even groot is  als  ons  Abe Lenstra Stadion. De s feer zat er voor 
de wedstrijd al lekker in. Na een aarzelend begin van Heerenveen 
kwamen we na 25 minuten op een 0-1  voorsprong dankzij Danijel 
Pranjic . Helaas  konden we niet lang van deze voorsprong genieten. 
Binnen 2  minuten kopte Budan de gelijkmaker over Vandebussche 
en Zuiverloon heen, die werkelijk niks  goed deed. Vlak daarna 
werd Zuiverloon ook gewisseld. Vanaf dat moment begon Heeren-
veen de wedstrijd te domineren. En nog voor rust had Nilsson ons 
op voorsprong moeten zetten. De tweede helft gaf een zelfde 
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beeld. Heerenveen viel aan, maar 
scoorde niet. U it één van de spaarza-
me aanvallen van Parma viel de 2-1  
aan die kant. Wederom was  het Bu-
dan die scoorde. Vanaf dat moment 
sloeg bij een klein groepje personen 
de stoppen door. Dit was  vooral te 
danken aan het vele alcohol en mis-
schien wel andere troep die ze had-
den ingenomen. Het woord Feanfan 
verdienen deze personen absoluut 
niet. Ze begonnen de eigen fans  te 
provoceren en op een gegeven mo-
ment te bedreigen. Door deze om-

standigheden kregen onze spelers  niet wat ze verdienden. 100% 
steun om de stand nog gelijk te maken. Een bal op de lat en nog 
een paar hachelijke momenten voor de goal van Parma leverde 
geen doelpunt op. Heel erg zuur voor iedereen en alles  van He-
erenveen. Na de wedstrijd waren er nog enkele hachelijke momen-
ten waarbij steeds  hetzelfde groepje personen bij betrokken was . 
Met als gevolg dat er na de wedstrijd niet over de wedstrijd werd 
gesproken, maar wat er omheen gebeurd was . We besloten met de 
groep om een kroegje buiten het centrum te nemen, om niet weer 
geconfronteerd te worden met die sneue gasten. U iteindelijk von-
den we een kroegje, waar al snel de s temming weer omsloeg. De 
eigenaar bleef maar met glazen bier lopen, waarna hij bes loot va-
zen bier op tafel te zetten. Rond 3  uur had iedereen het wel gehad, 
en vertrok naar het hotel. Een enkeling ging toch nog verder op. Ik 
had meer dan genoeg gehad, en ging plat. De volgende ochtend 
zaten we rond half 10  weer aan het ontbijt. Om 11 uur vertrokken 
we naar Bergamo, waar we de laats te nacht zouden doorbrengen. 
En we wilden de mensen daar nog even kennis  laten maken met 
de Super Friezen. ’s  Middags zijn we Bergamo gaan bezoeken. Een 
prachtige s tad, met een oud gedeelte wat zo’n 200 meter hoger 
ligt, en omringd is  door stadsmuren. Deze kon je bereiken door 
met een klein treintje de helling op te gaan. Helaas  was  het weer 
niet erg geweldig, waardoor het uitzicht over de stad s lecht was . 
Na daar wat rond te hebben gekeken en op een terras je wat gege-
ten en gedronken te hebben gingen we weer naar beneden. Daar 
voegde iedereen zich weer bij elkaar. Op een plein stond een doos  
vol met kerstmutsen en waren allemaal kinderen. Op het laatste 
hebben we allemaal zo’n kers tmuts gekocht en het Fries  Volkslied 
nog gezongen. Bij een café res taurantje gingen we wat drinken. Ze 
bleken daar “happy hour” te hebben. De hapjes  en drankjes  kwa-
men maar voorbij. Ook de truc met het zoutpotje lukte weer. Toch 
zijn we verder gegaan om ergens  even een goede maaltijd te eten. 
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We belanden in een Duits  eetcafé, waar al snel de Duitse Schläger-
muziek werd ingeruild voor Hollandse hits . Na het eten gingen we 
zingend in polonaise op zoek naar de volgende kroeg. Gelukkig 
hebben we de foto’s  nog. U iteindelijk belanden we in een Ierse 
Pub. Daar bleken wij niet de enige Feanfans  te zijn. Ook een ande-
re diverse groep met onder andere de trainer van Jirnsum/
Aldeboarn Combinatie, Remco Den Dulk was  daar. Deze groep zat 
er al wat langer, en had de s feer er goed in. Daar hebben we tot 
laat in de nacht gefeest. De volgende ochten moesten we al weer 
vroeg op. Om half 9  moesten we inchecken. Wij zaten in een hotel 
vlakbij het vliegveld. We hebben de bus jes weggebracht en door 
de douane gegaan. De meeste mensen gingen aan de koffie. Ik 
heb het maar bij water gehouden, de nadorst wegspoelen. Om 12 
uur landen we weer in Eindhoven, waar we elkaar bedankten voor 
de reis  en afscheid namen. Het is  namelijk heel erg moeilijk om 
met 6  of 7  auto’s  bij elkaar te blijven. Ondanks  de kleine smet van 
de gebeurtenissen kwam er ook aan deze geweldige reis  weer een 
eind. Het voetbal wordt gelukkig wat beter van Heerenveen, maar 
Europees  voetbal volgend seizoen kan wel moeilijk worden. Halen 
we het niet dan gaan we met dezelfde groep volgend jaar een 
weekend naar Kerkrade. Dat is  ook bijna buitenland. 
 

Zondag 7 januari 2007 vind de 18e editie van het 
Douwe Venema toernooi plaats  in de Utingeradeelhal 
te Akkrum. Altijd goed voor een leuke mengeling van 
sportiviteit en gezelligheid. Titelverdedigers  zijn het 
damesteam “De Swetserkes” en herenteam “Ham & 
Eggs”. Het inschrijfgeld bedraagt €15.= per team en 
dient op 7  januari aan Harm Oosterbaan te worden 
overhandigd. Het team dient te bes taan uit minimaal 
vijf personen. We zijn zeer benieuwd welke creatieve 
teamnamen we dit keer mogen ontvangen bij opgave. 
 
De organisatie is  in handen bij: 
Harm Oosterbaan tel:   0566-631605 
Jan N ijboer  tel:   0566-631772 
Siete Veenstra E-mail: sietewander@chello.nl 
 

Douwe Venema Toernooi 
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De jongs te ploeg van ons c luppie heeft een moeilijke competitie 
achter de rug. Jullie waren knoepert hoog ingedeeld: de derde 
klasse. Dat is  dezelfde klasse waar het eerste dit jaar voor het 
eerst in zit en het ook heel moeilijk in heeft. Jullie moesten het 
opnemen tegen kinderen die soms wel drie jaar ouder waren (da’s  
bijna anderhalf keer zo oud als  dat de meeste van ons  zijn. Dat is  
hetzelfde als  dat de D’s  tegen senioren moeten voetballen!). 
Daarnaast was  dit seizoen voor de meesten het debuut op de voet-
balvelden en moest er nog veel geleerd worden. De technische 
training kregen jullie van Johannes  Watzema. Enthousiast dat jullie 
waren, kwam iedereen elke woensdag lekker druk opdraven om de 
oefenstof van Johannes  opsnuiven. En met resultaat want de laats-
te wedstrijd wisten jullie zelfs  te winnen! Als  jullie zo leergierig 
doorgaan kunnen jullie mij volgend jaar trainen, dan weten jullie al 
beter hoe het moet dan ik ooit zal weten. Opdracht voor de ko-
mende kerstvakantie: slidings oefenen op de noordkant, de 
speeltuin of  in je eigen tuin. En denk er om: des te viezer de 
broek, des te beter de sliding! 
Voetbal is echter niet alleen een technische sport, het is  ook een 
mentale sport. Als  je een sterkere wil hebt om te winnen dan de 
tegenstander dan lopen de punten vanzelf binnen. En hier valt nog 
veel winst te halen. P rent het in je hoofd: “brutaal met de voetjes, 
niet met de mondjes!!! ” Mentaletrainings-opdracht voor de 
komende kerstvakantie is: alle ballen zijn voor jou!! maakt 
niet uit of  het nou glimmende kerstballen zijn, olieballen of  
gehaktballen (nou ja, die sneeuwballen mogen de andere 
wel ontvangen) 
Nu het buitenseizoen er op zit, zijn we de zaal weer in gegaan. 
Zaterdags  om 9 uur is  de gymzaal weer een galmparadijs  van kin-
dergegil. De ballen knallen dan weer alle kanten op, helaas  duurt 
de training slechts  een uur. Jullie zouden het liefst de zaal de hele 
zaterdag willen hebben, zo niet dan het hele weekend. De trainin-
gen hebben jullie nodig want binnenkort zullen jullie gaan strijden 
om het zaalvoetbalkampioenschap van Mid-Frys lân. 
 
Manljuh, een fijne kerst en tot het nieuwe jaar, Patrick “de-man-
met-zaterdagochtend-watjes-in-zijn-oren” Antonissen 
 

OLDEBOORN F1 
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Opleiding E-pupillentrainer 
De E-pupil wordt steeds  handiger 
(letterlijk voetiger) met de bal. Bij 
de F-jes  hebben de meeste E-
pupillen allerlei technische vaardig-
heden geoefend in verschillende 
voetbalvormen. De bal wordt in 
plaats  van een "vijand" ("wat doet 
die nou") tot een "vriend"("hij gaat 
steeds beter luisteren"). E-pupillen 
zijn spelers  die al wat meer techni-
sche vaardigheid hebben. Daarnaas t 
gaan zij meer samenspelen én be-
seffen ze dat voetballen meer is  dan "ik en de bal". 
Welke trainingsvormen moet je geven om deze kinderen (nog) beter te 
leren voetballen? 
In de module E-pupillentrainer leert u in de praktijk en theorie welke 
voetbalvormen geschikt zijn voor E-pupillen én hoe u deze tijdens  trai-
ningen kunt aanbieden. 

Doel van de opleiding: 
De cursisten voor te bereiden op het training geven en bij weds trijden 
coachen van E-pupillen. 

Inhoud van de opleiding: 
Het is  de bedoeling dat de kinderen door duidelijke en uitdagende 
voetbalvormen de bedoeling van het spel ontdekken, ervaren en bele-
ven. Het c ircuitmodel is  een middel om dit te bereiken. Er wordt ge-
werkt in kleine groepen en de kinderen leren door herhalen. 
Tijdens  de module wordt er veel aandacht besteed aan het trainen vol-
gens  het circuitmodel. 
Elke lesavond begint met praktijk, waarbij de cursis t zelf actief is  als  
trainer. 
Tevens  wordt er aandacht besteed aan de kenmerken van E-pupillen 
en de omgang met andere kaderleden van de jeugdafdeling. 

Organisatie: 
De cursus  bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. 
Het cursusdeel, met veel praktijk, bestaat uit vier bijeenkomsten van 
drie uur met zelfs tudie/ huiswerkopdracht. De 4  bijeenkomsten worden 
verspreid gegeven over circa 8  weken. 
Het ervaringsdeel betreft het trainen van E-pupillen gedurende de ge-

Cursus Jeugdtrainer 
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hele opleiding. Tijdens  dit ervaringsgedeelte worden opdrachten uitge-
voerd. 
Het ervaringsgedeelte wordt begeleid door een praktijkbegeleider. Een 
praktijkbegeleider is  een daartoe gekwalificeerde jeugdtrainer uit de 
vereniging waar de cursis t toe behoort. Op het inschrijfformulier ver-
meldt u de naam en functie van de begeleider van uw club. 

Cursusplaats en cursusdata: 
De cursus  vindt plaats  bij vv I rnsum te I rnsum. 
les  1  donderdag 8  maart 2007 ' 
les  2  donderdag 22 maart 2007  
les  3  donderdag 5  april 2007 
les  4  donderdag 26 april 2007 

Cursusgeld: 
Het cursusgeld bedraagt € 50 (inclus ief 
het leerboek en de CD-rom "E-tjes wor-
den één met de bal"). Voor aanvang 
van de cursus  dient het cursusgeld te 
zijn voldaan aan het district waar de 
inschrijving is  geschied en op een door 
haar aangegeven wijze. 

Inschrijving: 
De inschrijving s taat open voor iedereen vanaf de leeftijd van 15 jaar. 
Opgeven bij Wietse Huisman (jeugdsecretaris) tel 631222  

Junior: 
 Blauw polyes ter trainings jack met rood/witte banen, USA sports , 

mt. 164 
 Groen T-shirt (opschrift Play-goalshot), met 140  
 Blauw/donkerblauw NIKE trainingsjack, t. 140 
 Rood adidas  T-shirt, mt 164 
 Rode Nike sweater, mt. 152  
 Blauwe boxershort (met blauw, oranje en wit –  Holland) 
 Zwart leren, met bont gevoerde, jas  (Redmax), mt 140  
 Grijze sportsokken 

Snuffelkoer 
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Wedstrijdprogramma 

Voorlopige competitiedata 

In grote lijnen worden de wedstrijden gespeeld zoals  ze aan het begin 
van het seizoen zijn vastges teld. Soms wijken ze enigszins  af. De defi-
nitieve wedstrijddata worden in januari vas tgesteld en aan de secreta-
ris  kenbaar gemaakt d.m.v. het officiële mededelingenblad van de 
KNVB. 
In de tweede helft van dit seizoen zullen de thuiswedstrijden van de 
B-junioren én de Dames op het sportcomplex in Aldeboarn wor-
den gespeeld. Dit houdt dus  in dat er niet alleen op zaterdagmorgen, 
maar ook zaterdagsmiddags kantinediensten moeten worden gedraaid. 
In januari zullen de nieuwe kantinelijsten worden rondgebracht!  

 

27/28 januari 2007 Beker/Inhaal 

3/4 februari 2007 Beker/Inhaal 

Zaterdag 10 februari 2007 
Franeker DA 1 - GAVC/Oldeboorn DA1 12.15 uur 
I rnsum/Oldeboorn B1 - GAVC B1 14.00 uur 
DWP C2 - Oldeboorn C1 11.15 uur 
Zondag 11 februari 2007 
Drachten  - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Nieuweschoot 3 - Oldeboorn 2   10.00 uur 
Oldeboorn 3 - Mildam 3 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Langezwaag 4 10.00 uur 

Zaterdag 17 februari 2007 
GAVC/Old. DA1 - Oosterlittens  DA1 14.30 uur 
VIOD B1 - I rnsum/Oldeboorn B1 10.45 uur 
Oldeboorn C1 - Scharnegoutum C2 11.00 uur 

Zondag 18 februari 2007 
Oldeboorn 1 - SC  Franeker  14.00 uur 
Oldeboorn 2 - RES 3 10.00 uur 
GAVC 5 - Oldeboorn 3 11.00 uur 
Read Swart 5 - Oldeboorn 4 10.00 uur 

24/25 februari 2007 Beker/Inhaal 

3/4 maart Beker/Inhaal 
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P.P. VAN DER FEER BOKAAL 

NAAM elftal DPT 
A.Faber Vierde 18 
M.de Vries Dames 16 
H.Oosterbaan Vierde 13 
R.de Wit GAVC 10 
M .Haspels Derde 8  
T .Akkerman Eerste 7  
C .Reitsma Vierde 7  
J.Watzema Tweede 7  
S.Leystra GAVC 7  
W.van Kalsbeek Vierde 6  
S.Oosterbaan Vierde 6  
E .Quarré Tweede 5  
P .Poepjes Eerste 4  
J.Tijsma Derde 4  
I .Schoenmakers GAVC 4  
S.Bangma Tweede 3   
B.de V reese Tweede 3  
J.v/d Made GAVC 3  
N.van Remmen GAVC 3  
I .Ritskes GAVC 3  
A.Huisman Eerste 2  

 
B.P .Kleefstra Eerste 2  
S.Veenstra Eerste 2  
Ate Bergsma Tweede 2  
E .Ashur Derde 2  
J.Haspels Vierde 2  
B.Oosterbaan Vierde 2  
T .Bijlsma GAVC 2  
G.de Jong Dames 2  
J.Beimin Eerste 1  
J.Zandberg Eerste 1  
P .Antonissen Tweede 1  
R.den Dulk Tweede 1  
M .Meester Tweede 1  
T .Proot Tweede 1  
A.Watzema Tweede 1  
Aa.Bergsma Derde 1  
A.Oosterbaan Derde 1  
F.Goerres Derde 1  
S.de Roos Derde 1  
J.H.v.dWal Derde 1   
K.Akkermans Vierde 1  
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