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De winter ligt weer grotendeels achter ons  en VV Oldeboorn is  weer 
uitgerust na al dat ijs  en de vele sneeuwpartijen, en ze maakt zich op 
voor een nieuw seizoen op wellicht de beste sportvelden van Boarn-
sterhim!  Het bestuur heeft hier en daar al wat ambities  waar kunnen 
nemen. Het 1 ste heeft haar borstkas dit keer nat gemaakt en gaat voor 
de periodetitel. Altijd goed zo’n ambitie. Daar s taan we pal achter. Het 
2de heeft de s lag echt in de benen en is  bezig met een waar kampioen-
schap. Way to go! Het 3de, daar zijn we trots  op want die hebben het 
voor de winterstop al 2  keer gewonnen en ze hebben gezegd dat ze 
dat voor een derde keer gaan . Van hier uit wensen we ze zeer veel suc-
ces  toe. De afsluitende oudjes , het 4de, zijn alleen al blij als  ze een 
wedstrijd uit kunnen spelen. A ls ze dus  de competitie heelhuids  kun-
nen afronden dan zijn ze ronduit enthousiast. Ze worden bijgestaan 
door de aanstormende talentjes , de B-junioren die de scharnieren vor-
men naar de toekomst. Aan de ene kant willen ze veel, maar kunnen 
ze dit ook waarmaken? Uitgaan is  belangrijk, net als  sporten, maar 
kun je met beleid uitgaan zodat je de volgende morgen weer uitgerus t 
op het veld kan s taan, terwijl er allemaal uitdagingen om je heen 
staan? De B-junioren staan 5de in hun klasse en bezetten daarmee de 
top van de middenmoot. N iet slecht voor gillende hormonen. De C-
junioren hebben de 7de plek weten te bemachtigen van de 12. Het zijn 
de survivors  van de jeugd. De jongens en een enkele dame met hart 
voor de zaak. De overblijvers  met talent en enthousiasme. De D-
junioren s taan als  4de genoteerd. N iet slecht, helemaal niet slecht als  
je net van het kleine veld naar de volwassen proporties  gaat. Hetzelf-
de geldt voor de E1 junioren, wat betreft de positie. Zij spelen nog op 
het kleine veld. Maar ze krijgen oog voor de verschillende pos ities , 
hun eigen kracht en zwakte en ze proberen eens wat. De E2 is op de 
derde plek geworteld. Zij hebben veel werk verzet, ze zijn enorm ge-
groeid, zeker als  team!  En las t but not least s taat de F1  onderaan de 
poule en de F2  is als  7 de geëindigd. Het enthousiasme en het plezier 
die de kleintjes  hebben met de voetbal ondanks  verlies blijft een ge-
not om te zien. Wij als bes tuur en ik denk zo ongeveer heel Aldeboarn 
is  trots  op wat jullie allemaal al hebben gepresteerd en wat er eventu-
eel nog in de pijplijn zit. Daarbij denken we ook heel hard aan alle 
trainers  en leiders  van alle teams die de resultaten mee mogelijk ma-
ken. 
Wij als bes tuur willen ook weer in de leer voor het nieuwe seizoen, 
mochten er suggesties  of vragen zijn, we horen ze graag. Maar vooral 
eerst willen we ons  hart ♥ maken voor een sportief seizoen. Speel ze. 

Wietske 

Uit de bestuurskamer 
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Oldeboorn hervat competitie met overwinning op Stiens 

Afgelopen zondag begon voor Oldeboorn de tweede helft van het 
seizoen met de inhaalwedstrijd tegen Stiens . Traditioneel een lasti-
ge tegenstander voor de Boarnsters , want er werd de afgelopen 
jaren zelden gewonnen van deze ploeg. Oldeboorn was dus  vooraf 
gewaarschuwd en om afstand te doen van de onderste plaatsen op 
de ranglijst was  een overwinning zeer welkom. 
Toch begonnen de Boarnsters  niet heel scherp aan de wedstrijd. 
De persoonlijke duels werden nogal eens  verloren en ook in het 
positiespel was  men zo nu en dan onzorgvuldig. A l had het laatste 
ongetwijfeld ook met het moeilijk bespeelbare veld te maken. Ook 
Stiens  had hier duidelijk last van en wist ondanks  het lichte over-
wicht geen uitgespeelde kans  te creëren. De Boarns ter verdediging 
had weinig moeite om het achterin dicht te houden. Eén keer leek 
Stiens  gevaarlijk te worden toen doelman H indrik de Jong twijfelde 
bij het uitkomen. Met behulp van enkele verdedigers  werd de situ-
atie echter opgelost en kon Oldeboorn een messcherpe tegenaan-
val plaatsen. Uit een lange pass  van Bouke Paul Kleefstra werd aan 
de linkerkant een prima combinatie uitgevoerd, waarbij Tsjerk Ak-
kerman uiteindelijk de volledig vrijstaande Eric  Mulder in staat 
stelde van dichtbij de 1-0  aan te tekenen. De wedstrijd was  niet 
van een hoog niveau, maar hoewel de echte scherpte misschien 
wat ontbrak controleerde Oldeboorn vanaf dat moment de wed-
strijd. Na een handsbal van de doelman van Stiens  kregen de 
Boarnsters  een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. 
De beide specialisten Siete Veens tra en Eric  Mulder bemoeiden zich 
hiermee en het was  uiteindelijk laatstgenoemde die de bal mooi in 
de verre hoek schoot en zijn tweede treffer van de middag maak-
te, 2-0 . Tot de rust kwam in deze stand geen verandering meer. 
Oldeboorn wist dat de wedstrijd nog niet gespeeld was  en dat men 
na de thee een fanatieker spelend Stiens  kon verwachten. Toch 
bleven de Boarnsters  ook na de pauze redelijk eenvoudig overeind. 
Achterin werd nagenoeg niets  weggegeven en de bes te kansen 
waren ook nu weer voor Oldeboorn. Bovendien had de verdediging 
van Stiens  nogal eens  een overtreding nodig en mochten de 
Boarnsters  meerdere malen aanleggen voor een vrije trap in kans-
rijke positie. Helaas  hadden deze niet het gewenste resultaat en 
bleef Stiens  op jacht gaan naar de aans luitingstreffer. Toch kwam 
de verdiende derde treffer voor de Boarns ters  die de wedstrijd de-
finitief bes liste. Het was  Hylke Vlietstra die met een bekeken pass 
Tsjerk Akkerman alleen voor de keeper zette. Akkerman bleef heel 

OLDEBOORN 1 
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rus tig en maakte het karwei beheerst af, 3-0 . Inmiddels  was  Jel-
mer Beimin ingevallen voor Hylke Vlietstra en in de slotfase kwam 
Jelle Jacob de Vries  nog in het veld voor E ric  Mulder. Aan de stand 
veranderde het niets  meer. Een prima overwinning voor Oldeboorn 
dat goed mee blijft doen in de derde klasse A. Volgende week spe-
len de Boarns ters  in Leeuwarden tegen koploper LAC  Frisia 1883. 

Oldeboorn geeft voorsprong tegen Frisia in slotfase uit han-
den 

Vooraf had iedereen bij Oldeboorn er ongetwijfeld voor getekend: 
een 3-3  gelijkspel weghalen bij koploper LAC Frisia 1883. Achteraf 
overheerste bij de Boarnsters  echter de teleurs telling, omdat een 
riante 1-3  voorsprong in de slotfase van de wedstrijd nog werd 
weggegeven en de Leeuwarders  alsnog langszij kwamen. Daardoor 
deelden beide ploegen opnieuw de punten met elkaar, want de 
heenwedstrijd in Oldeboorn was  in 1-1  geëindigd. 
Net als  toen was het Frisia dat het meeste in balbezit was en pro-
beerde een opening te vinden in de zo gesloten organisatie van 
Oldeboorn. Ondanks  het windvoordeel van de Leeuwarders  leverde 
het de ploeg in de eerste helft geen enkele uitgespeelde kans  op. 
De enige keer dat de ploeg gevaarlijk werd was  toen een schot van 
afs tand boven doelman Hindrik de Jong op de  lat terecht kwam. 
Verder kwam Frisia niet, omdat het achterin bij Oldeboorn potdicht 
zat. Oldeboorn deed voor de rust ook nog twee keer van zich spre-
ken. Eric  Mulder leek door goed stoorwerk alleen op de keeper af 
te kunnen, maar kreeg de bal niet mee. Even later gaf Mulder een 
afgemeten voorzet op Bouke Paul Kleefs tra die naast het doel kop-
te. De stand bleef daardoor tot de rust 0-0 . 
Na de pauze kwam Frisia voortvarend uit de startblokken en voer-
de de druk wat op. Het leverde wederom weinig kansen op en na 
enige tijd kreeg Oldeboorn meer controle en mede door het wind-
voordeel na de rust gelegenheid om te counteren. Het leverde Hyl-
ke Vlietstra een uitstekende kans  op, maar alleen voor de doelman 
trof hij s lechts  de paal. Waarna een verdediger van Fris ia een 
hoekschop weg moest geven. De door E ric  Mulder genomen corner 
werd vervolgens  door Robert van Steinvoorn tegen de paal gekopt. 
Pech dus voor de Boarns ters , maar het werd duidelijk dat er wel 
degelijk wat te halen viel bij de koploper. De voorsprong liet dan 
ook niet lang meer op zich wachten. Een doeltrap van Oldeboorn 
werd op het middenveld verlengd tot bij Hylke Vlietstra die vervol-
gens  de meegekomen Bouke Paul Kleefstra op maat bediende. 
Kleefs tra maakte het heel koelbloedig af en de 0-1  was  een feit. 
Met nog een klein halfuur te spelen ging Frisia op jacht naar de 
gelijkmaker en wist al vrij snel de stand weer gelijk te trekken. 
Miscommunicatie bij de gebroeders  Huisman achterin gaf een spe-
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ler van Frisia de gelegenheid van ruim zestien meter op doel te 
schieten. Het schot was  krachteloos  en leek een prooi voor doel-
man Hindrik de Jong. Op uiterst merkwaardige wijze s loeg deze de 
bal vervolgens  echter ongelukkig in het eigen doel, 1-1 . Toch wa-
ren de Boarnsters  hierna alles  behalve van slag. Het bleef zeer ge-
concentreerd verdedigen en bleef messcherp in de counter, wat al 
snel een hernieuwde voorsprong opleverde. Opnieuw werd Bouke 
Paul Kleefstra op de rechterkant vrijgespeeld en opnieuw maakte 
de rechtshalf het beheerst af, 1-2 . Kort daarop stuurde Kleefstra 
met een lange bal Eric  Mulder weg die na een prima actie zijn inzet 
gekeerd zag worden door de doelman van Frisia. Mulder pikte even 
later toc  weer zijn doelpuntje mee. Hij wist een hoge voorzet van 
Hylke Vliets tra prima te controleren, kapte zich mooi vrij en liet de 
doelman kans loos , 1-3 . De Boarnsters  leken nu op rozen te zitten. 
E r was  immers  de hele wedstrijd amper iets  weggegeven achterin 
en Frisia leek niet in staat om kansen te c reëren. Een overtreding 
van Siete Veenstra op een meter of twintig van het eigen doel leid-
de echter de 2-3  in.  De bal werd ingedraaid en kon door doelman 
Hindrik de Jong niet klemvast gepakt worden, zodat van dichtbij 
een speler van Frisia de bal kon binnenschieten, 2 -3 . Deze treffer 
viel voor Oldeboorn te snel, want met nog tien minuten te spelen 
geloofde Frisia weer in een beter resultaat. De druk van de Leeu-
warders  nam toe en wederom uit een klutssituatie viel vijf minuten 
voor tijd ook nog de gelijkmaker. De Boarnsters hadden moeite om 
een hoge voorzet weg te werken en een speler van Frisia kreeg 
daardoor een kopkans . Deze werd in eerste instantie stijlvol gepakt 
door H indrik de Jong, maar de terugspringende bal werd vanuit 
een haast onmogelijke hoek op miraculeuze wijze binnengewerkt 
door de spits  van Frisia, 3-3 . In de laats te minuten ging Frisia nog 
voor de volle winst en kreeg daartoe nog een vrije trap op de rand 
van het zes tienmetergebied. Deze werd echter hoog overgeschoten 
en bleef de s tand na een zeer boeiende tweede helft uiteindelijk 3-
3 . Achterafgezien konden de Boarns ters  niet blij zijn met dit gelijk-
spel omdat in tien minuten tijd een 1-3  voorsprong nog werd weg-
gegeven. Hopelijk weet de ploeg van Sido Pos tma volgende week 
in het res tant van de eerder gestaakte wedstrijd in en tegen Sint-
Annaparochie wel een 1-3  voorsprong te behouden……… 

Oldeboorn maakt geen fout in restant wedstrijd tegen Sint 
Anna 

14 Oktober 2007 werd de wedstrijd Sint Annaparochie-Oldeboorn 
tien minuten voor het einde van de wedstrijd gestaakt vanwege 
een beenbreuk bij een speler van de thuisclub. De stand was  toen 
1-3  in het voordeel van de Boarnsters . Een voorsprong die je nooit 
meer mag weggeven, maar Oldeboorn stond dit seizoen wel vaker 
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met een marge van twee doelpunten voor en wist toen de voor-
sprong niet te behouden. Gelukkig kwamen de Boarns ters  afgelo-
pen zondag het res tant van de wedstrijd zonder kleerscheuren 
door en konden de punten na vier maanden dan eindelijk worden 
bijgeschreven. 
Het was logischerwijs  Sint Annaparochie dat een veldoverwicht 
opbouwde en druk op het voorzichtig opererende Oldeboorn zette. 
Het leverde nog enkele hachelijke situaties  voor het doel van H in-
drik de Jong op, maar alleen een voorzet die naast werd gekopt 
zag er echt gevaarlijk uit. Verder wisten de Boarnsters  het redelijk 
onder controle te houden en kreeg het via Ts jerk Akkerman zelfs  
nog een mogelijkheid om te scoren, maar verder dan een krachte-
loos  puntertje kwam de spits niet. Zo bleef Sint Annaparochie het 
tot het eindsignaal proberen, maar ondanks de vijf minuten bles-
suretijd die nog werden bijgeteld leverde het geen doelpunten op 
en bleef de 1-3  op het scorebord staan. Zo blijven de Boarnsters  
leuk meedoen in de derde klasse A . Volgende week heeft Olde-
boorn een vrij weekend en een week later speelt de ploeg thuis 
tegen Rood Geel. 

 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 

 En natuurlijk onze: BEZORGSERVICE  
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"Voetbal is  simpel. Het is  echter moeilijk om simpel te voetballen" 

"De A rgentijnen kennen niet van jouw winnen maar je kunt wel van 
hun verliezen; das  logisch."  

"Als  je sneller wilt spelen kun je wel harder lopen maar in weze be-
paalt de bal de snelheid van het spel."  

"In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als  je te 
laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt."  

"Ik houd van c reatieve spelers , Gianluca Vialli is  een vedette, heerlijk 
om naar te kijken. Ik zal zo'n speler nooit proberen uit te schakelen 
door middel van een mandekker. Ik kijk welke spelers  hem aanspe-
len, vervolgens  probeer ik dat te verhinderen, waardoor hij geen bal-
len krijgt. Als hij de helft van de ballen krijgt, heb ik nog maar een 
half probleem."  

"Ik heb wel eens  gezegd: als  je met 4-0  voor s taat en er zijn nog 
tien minuten te spelen, kun je beter twee ballen op de lat schieten, 
zodat de mensen "oei" en "ai" roepen, want als  je 5-0  maakt, is  dat 
alleen maar voor de stand."  

"Om goed te voetballen, heb je goede voetballers  nodig, maar een 
goede voetballer heeft bijna altijd het probleem van een gebrek aan 
rendement. H ij wil het altijd mooier doen dan strikt noodzakelijk. "  

"Mensen zeggen ook dat een ploeg die met tien man speelt gevaarlij-
ker is  dan een ploeg met elf man. Hoe vaak heb je dàt nou niet ge-
hoord? Dat komt alleen maar, omdat vijf van die elf denken: ik doe 
een s tapje minder, terwijl vijf van die tien er juist een schepje bo-
venop doen. "  

"Als  je een hoge balcirculatie nodig hebt, kan het niet zo zijn dat er 
een speler met de bal gaat lopen. Dat kan niet. Je kunt hooguit met 
een bal lopen om een ander de tijd te geven ergens  te komen."  

"Als  wij de bal hebben kunnen zij niet scoren."  

"Spelers  worden beïnvloed. Mensen worden beïnvloed. Spelers  wor-
den weer door mensen beïnvloed."  

"Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als  de tegen-
stander."  

"Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel dat er 
iets  anders  is , maar daardoor geloof ik datgene wat ik dus  denk dat 
er is ."  

Cruijfiaans - Da’s logisch! 
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De E2 op het Mid Friesland Toernooi 

Op 26 januari mochten de mannen van de E2 in de zaal aantreden 
tegen Irnsum E1, Warga E2 en E3 en WWS E2. Na 2  maanden trai-
nen in de zaal werd het ook wel eens  tijd om het tegen anderen op 
te nemen. Bijkomend voordeel was , dat deze voorronde door vvOl-
deboorn georganiseerd werd (Jelle Jacob, Johannes  Nijdam, Wietse 
Huisman en Ouwe Hein hadden de regie s trak in handen). Met de 
kreet “Wie schrijft die blijft” in ons  achterhoofd, konden we vol 
vertrouwen de houtenmat op s tormen. 
En warempel, oogstrelend voetbal!! Ik zeg: Samba voetbal!! Wa-
blief… hogeschool voetbal!! … Voetbal zoals voetbal bedoeld is!!!! 
Voor- en tegenstanders  klommen op de banken om dit spektakel 
te zien!  
Nu overdrijf ik natuurlijk een beetje, maar onze jongens voetbal-
den echt lekker in het rond. Oog voor elkaar, inzet, de juiste be-
slissingen; als  er iemand vandaag moest winnen, dan waren wij 
het. Floris , Bo en Max waren het aanvallende, combinerende ge-
weld; Ank en Menko het verdedigende, controlerende duo; en Yan-
nick had werkelijk fantastische reddingen op doel!! 
De las tigste taak vandaag had echter Ouwe Hein. Nadat het laatste 
fluitje gefloten had, de kinderen al lallend onder de douches  ston-
den, moest hij in onheilspellende stilte en gegeseld door talloze 
spiedende ogen de einds tand zien te berekenen. Het begin ging 

goed, maar toen hij op-
keek en al die hoopvolle 
blikken zag, sprong zijn 
hart een keer over (geeft 
niet, die liep toch nog 
wat achter). Zwetend in 
zijn pacekamertje en met 
trillende hand zette hij 
tenslotte de laatste punt 
onder zijn rekensom. 
Drie teams waren gelijk 
geëindigd, maar gelukkig 
kon Douwe Hein nog de 
volgende gouden regel 
uit zijn hoge hoed tove-
ren en declameerde met 
veel gevoel voor drama-
tiek: “bij gelijk aantal 

OLDEBOORN E2 
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punten ende tevens  een gelijk doelsaldo zal het team met het 
hoogst aantal gescoorde doelpunten de winnaar zijn. En deze win-
naar is : vvOldebooooooorn EeeeeeeeeeeeeeeeeTwee-
eeeeeeeeeeeeee”. Het gegil in de kleedkamer was  niet van de 
lucht. De jongens  vlogen elkaar in de armen en pinkte een traantje 
weg. Als  eerste geplaatst voor de finale!!! 
De week daarop werd als  bezetene getraind, alles  werd gedaan om 
het voorprogramma een mooi s lot te geven. Maar helaas was  het 
geluk op. Op de finale dag waren we alles  behalve in topconditie. 
We moesten Floris  en Brend missen en Max had na een week lang 
ziek in bed te zijn geweest geen energie meer over om de ene voet 
nog voor de andere te zetten. Hencko, Bo, Menko, Ank en Yannick 
konden het met hun vijven niet bolwerken. Met zoveel tegenspoed 
was  het nog knap dat we als  vierde eindigden. 
Uiteindelijk konden we toch juichen, omdat de E1 er op overtui-
gende wijze met de beker van door ging. Heren en dames  van de 
E1 gefeliciteerd. 
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F1 in nieuwe voetbalshirts   
sponsored by Scheepvaartbedrijf Van Santen uit Kootstertille!! 

OLDEBOORN F1 

De balpen rolt verder 

De balpen lijkt een zetje nodig te hebben. H ij komt nu uit bij de man 

die door een administratief foutje een glansrijke carriere bij Cambuur 
moest missen. En daarom zijn kunsten nu al jarenlang in Oldeboorn 

op de vrijdagavond en op zondag op de grasmat legt: 

Cees Reitsma 
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www.vvoldeboorn.nl 

vv oldeboorn gaat met zijn tijd mee, met een fantas tische nieuwe 
website: 
 www.vvoldeboorn.nl.  
Deze is  door Jelle Jacob in elkaar gezet en zal door Siete beheerd 
worden. 
Het actueel houden van zo’n website lukt alleen als  er voldoende 
kopij aangeleverd wordt. Dus heb je een verslag, foto’s , een 
nieuwtje, goede ideeën of wat dan ook dat een plekkie op het in-
ternet verdient, mail het naar Siete:  
 sietewander@upcmail.nl.  

redactievvo@upcmail.nl 

Het mailadres voor de kopij van ‘de zwart witten’ is gewijzigd. Stuur 
uw verslagjes en dergelijk nu naar:  
 redactievv o@upcmail.nl 
Of lever het in bij: 

Patrick Antonissen Eastein 3  
Sjoukje de Roos Weaze 41 

Reünie 

Zaterdag 7 juni 2008 organiseert VV Oldeboorn een reünie 
in verband met het 85 jarig bestaan van de club.  

De dag zal bestaan uit:  
 jeugdactiviteiten 
 jubileumwedstrijd  
 koud- en warm buffet  
 gezellige avond met muziek  

Noteer deze datum alvas t in uw agenda!!  
Opgeven kan ook alvast via h.oos terbaan6@upcmail.nl 
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Kantinedienst 

Algemene informatie: 

Bij inhaal/beker wedstrijd even contact opnemen met Halbe van der Wal tel 
631457. U  dient één uur voor de eers te wedstrijd aanwezig te zijn, tot een 
uur na de laatste wedstrijd (zie programma in clubblad). Indien u verhin-
derd bent, dient u zelf  voor een vervanger te zorgen! Dus blijf  niet 
zomaar weg!!!! 
De kas  kunt u afhalen en na verloop retourneren bij:   

Binne Oosterbaan 
Ds . Nieuwoldstrjitte 12  
Tel. 631768 

Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Binne gaan om de kas  op 
te halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het schema deze verant-
woordelijkheid op zich neemt. Denk om de ranja / thee in de rust!  Wij at-
tenderen u erop, dat het kantinepersoneel tijdens  hun dienst hun eigen 
consumpties  niet hoeft te betalen. 
E r mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf  voor 
vervanging te zorgen!! 
Wij wensen jullie een sportief voetbal seizoen toe, de activiteitencommissie 
 

Zondagen 
Datum ‘s morgens (9:00) ‘s middags (13:00) 
24 februari Wieb Zandberg Sybrand Oosterbaan 
 Jitske Fokkema Bea Rijks  
9  maart E rik Mulder Harke Hartmans  
 Hendrik de Jong Hendrik Nieuwland 
16 maart Ynskje Poepjes Sible de Roos 
 Marie Poepjes  

23 maart   Auke Bangma 

  Siep Bangma 

30 maart  Jan Dijkstra 

  Klaas Postma 
6  april Hylke Vliets tra Ellert Quaree 

 Martin Meester Jan Meester (Willemke) 
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER  
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS.  
KNVB-INFOLIJN 0513-618998/TELETEKST PAG. 603 

Zaterdag 23 februari 2008  
42720 VWC B1 - Oldeboorn B1 10.00 uur 
49314 Oldeholtpade C1 - Oldeboorn C1 9.00 uur 

Zondag 24 februari 2008 
14652 Oldeboorn 1 - Rood Geel 1 14.00 uur H.v.d. Veer 
22120 Oldeboorn 2 - Akkrum 3 10.00 uur 
22167 Read Swart 5 - Oldeboorn 3 10.00 uur 
78133 Aengwirden 3 - Oldeboorn 4 12.00 uur 

Zaterdag 1 maart 2008 
91932 Be Quick D D6 - Oldeboorn D1 12.45 uur 
93417 Oldeboorn E1 - De Wâlde E1 10.00 uur 
93076 GAVC E5 - Oldeboorn E2 11.05 uur 
99385 Oldeboorn F1 - FFS F1 10.00 uur 
99918 Oldeboorn F2 - Irnsum F2 09.00 uur 

Zaterdag 8 maart 2008 
 Oldeboorn D1 - Wardy D2 11.00 uur 
 H’veenseBoys E5– Oldeboorn E1 10.05 uur 
 Oldeboorn E2 - Heerenveen E7 10.00 uur 
 Aengwirden F1 - Oldeboorn F1 9.00 uur 
 LSC 1890 F10 - Oldeboorn F2 13.30 

Zaterdag 15 maart 2008 
 Oldeboorn D1 - Be Quick D D5 11.00 uur 
 IJVC E2 - Oldeboorn E1 10.00 uur 
 Oldeboorn E2 - Jubbega E2 10.00 uur 
 ONS Sneek F6 - Oldeboorn F2 10.15 

Zaterdag 22 maart 2008 
 VVT D2 - Oldeboorn D1 10.30 uur 
 Oldeboorn E1 - RES E2 10.00 uur 
 DWP E2 - Oldeboorn E2 9.30 uur 
 Udiros F1 - Oldeboorn F1 11.00 uur 
 Oldeboorn F2 - Sch’goutum F4 9.00 uur 

Wedstrijdprogramma 
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NAAM elftal DPT 
P.Poepjes Tweede 22 
A.Faber Vierde 12 
T .Akkerman Eerste 10 
D.H.Akkerman Tweede 10 
Joh.Watzema Tweede 8  
A.Bergsma Tweede 7  
H.Oosterbaan Vierde 6  
C .Reitsma Vierde 6  
S.Veenstra Eerste 5  
B.P .Kleefstra Eerste 5  
E .Mulder Eerste 5  
A.Vink Tweede 4  
B.de V reese Tweede 4  
J.Tijsma Derde 4  
W.van Kalsbeek Vierde 4  
A.Watzema Derde 3  
J.Meester Vierde 3  
A.Huisman Eerste 2  
H.Vlietstra Eerste 2  
T .Proot Tweede 2  
E .Quarre Tweede 2  
A.Hobma Derde 2  
P .v/d Vlugt Derde 2  

NAAM elftal DPT 
R.van Steinvoorn Eerste 1  
P .Antonissen Tweede 1  
S.Bangma Tweede 1   
J.N ijholt Tweede 1  
F.Goerres Derde 1  
R.van Warmerdam Derde 1  
R.van Kalsbeek Vierde 1  
J.Mulder Vierde 1  
S.Oosterbaan Vierde 1  
J.Zandberg Vierde 1  

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 
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