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Het seizoen 2007/2008 zit er alweer een tijdje op, en een nieuw 
seizoen is  begonnen. Als  bestuur proberen wij de uitgaven in de 
hand te houden, zodat het jaar met een positief saldo geëindigd 
kan worden. Mede door kantine-omzet, sponsoring, wedstrijdin-
komsten,contributies  en donateurs   lukt het ons  jaarlijks  om met 
een positief saldo te eindigen. 
Daarnaast is  er de Club van 50. Leden van deze club betalen jaar-
lijks  € 50, en krijgen een bordje met de hun gewenste naam in de 
kantine. Uit deze gelden worden grotere investeringen betaald, 
welke niet uit de normale exploitatie kunnen worden gehaald. In 
het verleden is  ondermeer het hekwerk om het oude en nieuwe 
veld, trainingsgoals , ballenvangers , deel van de cv installatie, ei-
gen voetbalkledinglijn en nog veel meer door de Club van 50 opge-
bracht. Ook in het seizoen 2007/2008 waren noodzakelijke inves-
teringen noodzakelijk en wederom konden we via de Club van 50 
deze investeringen, ondermeer het op peil brengen van de trai-
ning- en wedstrijdballen, ballenvanger, belijningskar doen. 
Dames  en heren van de c lub van 50, hartstikke bedankt voor jullie 
jaarlijkse bijdrage, en voor wie het nog niet weet dit zijn ze: 

Skyneskopper Tegelhuys  Hofs tede On the Job 
Brothers  Booze Baas  Klaas Wieb Wieb 
Moeke de Bruin Jan P rik AllRoads  Ltd 
Zico Wat en halfwat Tsjerk en ik 
Mees terzuiper It Knyn fan Skylge Bangma Boys  
D.V .Trofee Eilanhopper Niet Nee 
Syb De Vlugtheuvel BV Oranje Nationaal 
Lytse Louw Casa Desperado Bart Jupiler 
De Heavy's Meat-Love Jaap vd Meulen 
Bokkema Kooiboy Watzemabier 
Frankie Boy Cees  Malt De Heertjes 
Fourage Wobma Eenoog Koning Pruikje en Snelle Jelle 
Anne Nijdam Kabouter plop en Dampe Hin 
Wille en Jelleke De Schilder Jan van der Woude 
De Spermaboer Bed&Brochje Vetus  Domini 
Bettel  

Willen jullie hier ook bij s taan, geef je naam door aan het bes tuur 
en wij zorgen voor een bordje. 
En noteer alvast deze datum: 7  november, algemene ledenverga-
dering in de kantine. 

Binne Oosterbaan 

Uit de bestuurskamer 
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Oldeboorn zo goed als uitgeschakeld voor beker 

In de tweede bekerwedstrijd van het seizoen liep Oldeboorn in de 
thuiswedstrijd tegen MKV ’29 tegen een 1-2  nederlaag aan en is  
daardoor, ondanks  de 0-8  overwinning tegen Nicator van een week 
eerder, al zo goed als  uitgeschakeld. 
In de openings fase van de wedstrijd leek het daar echter niet op. 
De ploeg van trainer Henk Hoeks tra begon voortvarend en stichtte 
meteen gevaar voor het leeuwarder doel. Al vroeg in de wedstrijd 
kon Eric  Mulder alleen op de doelman af , passeerde deze en 
maakte het daarna prima af, 1-0 . Na dit doelpunt kantelde de 
wedstrijd echter volledig. MKV  vond steeds eenvoudig de vrije man 
en werd de bovenliggende partij. Oldeboorn kreeg het organisato-
risch maar niet op orde en moest toezien hoe MKV steeds  gevaar-
lijker werd. Halverwege de eerste helft werd het dan ook niet ver-
rassend 1-1, toen de spits  van MKV  alleen voor doelman Hindrik de 
Jong geen fout maakte. De Boarnsters  kregen ook in het restant 
van de eers te helft geen grip op de tegens tander en het werd dan 
ook nog voor de pauze 1-2 voor de Leeuwarders . 
Na de thee s tond er een heel ander Oldeboorn en klopte de organi-
satie wel. Toen werd ook duidelijk dat de Boarnsters  voetballend 
gewoon beter zijn. Het leverde in het eers te kwartier van de twee-
de helft een behoorlijk aantal kansen op, waarvan er zeker een 
paar in hadden gemogen, maar het vizier s tond niet op scherp en 
ook het nodige geluk in de afronding ontbrak ook. Achterin had 
Oldeboorn wel geluk toen een uitbraak van MKV  buiten het bereik 
van H indrik de Jong op de paal belandde. Met het inbrengen van 
Douwe Hein Akkerman voor Jelle Jacob de Vries  probeerden de 
Boarnsters  de gelijkmaker te forceren door achterin één op één te 
gaan spelen en meer druk naar voren te geven. Het leverde een 
handvol kansen en mogelijkheden op, maar een doelpunt zou het 
niet opleveren. Omdat ook MKV de mogelijkheden die het kreeg 
onbenut liet, bleef de stand 1-2  in het voordeel van de Leeuwar-
ders  en bekeren zij hoogs twaarschijnlijk verder. 

Oldeboorn krijgt afstraff ing in Oosterwolde 

Afgelopen zondag stond de tweede speelronde in de derde klasse A 
op het programma. Voor Oldeboorn was  het echter pas  de eerste 
competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, omdat vorige week de 
thuiswedstrijd tegen Harlingen niet doorging. De uitwedstrijd tegen 
DIO uit Oosterwolde betekende ook het competitiedebuut bij Olde-

Oldeboorn 1 
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boorn voor trainer Henk Hoekstra.  
Deze had zich hiervan ongetwijfeld wat anders  voorgesteld dan de 
enorme zeperd waar de Boarnsters nu tegenaan liepen, 7-0 .  
Op het eerste kwartier van de wedstrijd na werd Oldeboorn op alle 
fronten volledig afgetroefd en bij rust werd al tegen een bijna 
kans loze 3-0  achterstand aangekeken. De eerste fase van de wed-
strijd waren beide ploegen erg aan elkaar gewaagd en werd er aan 
beide kanten uits tekend voetbal gespeeld. Al na een paar minuten 
kwam Eric  Mulder gevaarlijk door en ging voor eigen kans , waar 
Tsjerk Akkerman bij de tweede paal helemaal vrij s tond en de bal 
voor het intikken had. Het leverde dus  geen doelpunt op, maar het 
eerste wapenfeit was  voor de Boarnsters . Na een kwartier kwam 
DIO op voorsprong toen de opbouw bij de Boarnsters werd ver-
stoord en uit een prima uitgespeelde aanval de 1-0  werd binnen-
getikt. Niet lang daarna werd een hoekschop van DIO gevaarlijk 
ingedraaid en in het doelgebied lieten de Boarnsters  zich te ge-
makkelijk verschalken, 2-0 . Hierna probeerde Oldeboorn met alle 
macht om terug in de wedstrijd te komen, maar kwam het zelden 
in de buurt van het doel van DIO. Nog voor de thee kwam de ploeg 
uit Oosterwolde in een zetel toen een hoge voorzet op schitterende 
wijze werd binnengekopt, 3-0 .  
Na rust kwamen de Boarnsters  met veel goede bedoelingen het 
veld op om zich toch weer terug in de wedstrijd te knokken, maar 
toen de scheidsrechter Gossen een overtreding van DIO  in het 
boarnster s trafschopgebied over het hoofd zag en daarna de bal 
vrij kon worden ingekopt werd het al snel 4-0  en was  de wedstrijd 
definitief gespeeld. Wat er daarna nog gebeurde laat zich raden. 
Bij Oldeboorn gingen de koppies  hangen en bij DIO lukte veel, zo-
dat de ploeg eenvoudig kon uitlopen en een monsterzege van 7-0  
boekte. Een valse s tart van de competitie voor de Boarnsters  die 
deze wedstrijd snel moeten vergeten en volgende week thuis  te-
gen Oerterp op zoek gaan naar eerherstel. 

Oldeboorn herstelt zich en verslaat Oerterp 

Na de zeperd tegen DIO Oosterwolde was  alles bij Oldeboorn ge-
richt op eerherstel in de eers te thuiswedstrijd van dit seizoen te-
gen Oerterp. De promovendus  die een prima s tart van het seizoen 
kende en zich met zes  punten uit twee wedstrijden zelfs  koploper 
mocht noemen. Trainer Henk Hoekstra van de Boarnsters  had ten 
opzichte van een week eerder een aantal positiewisselingen door-
gevoerd en bovendien de tactiek wat gewijzigd. Dit pakte prima uit 
en Oldeboorn begon weer wat op de ploeg te lijken die vorig sei-
zoen zolang meedeed om promotie. Met name in de eerste helft 
werd achterin nagenoeg niets weggegeven en controleerden de 
Boarnsters  de wedstrijd volledig. Het wachtte daarbij geduldig op 
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de kansjes , waarvan de eerste de beste meteen raak was . De weer 
in de voorhoede opgestelde Ts jerk Akkerman werd over linksop 
maat bediend door Klaas  Hartmans , en met een bekeken lobje zet-
te Akkerman zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. Niet veel later was  
het uit een identieke s ituatie weer raak. Wederom was  Klaas  Hart-
mans  de aangever en maakte Ts jerk Akkerman ditmaal met een 
schuiver in de lange hoek er 2-0  van. Oerterp stelde daar voor rust 
weinig tot niets  tegenover. Alleen een aantal hoekschoppen vlak 
voor rust zorgden voor wat dreiging, maar doelman Hindrik de 
Jong werd niet echt getest. 
Na de pauze moest Oerterp wat meer komen en kreeg Oldeboorn 
meer ruimte voor de tegens toot. Al snel kreeg Klaas  Hartmans  een 
opgelegde kans  om de wedstrijd al vroegtijdig te beslissen, maar 
op aangeven van Tsjerk Akkerman schoot hij voor een leeg doel 
over. Dezelfde Hartmans  kreeg even later een gele kaart voor een 
lichte overtreding op het middenveld. De kansen bleven echter 
komen voor de Boarnsters  dus  een derde treffer kon niet uitblijven 
en het was  Eric Mulder die prima voorbereidend werk van Tsjerk 
Akkerman afmaakte en voor 3-0  zorgde. Oldeboorn was  nu heer 
en meester en bleef messcherp aanvallen. Aan de vierde treffer 
ging een prachtige aanval over meerdere schijven vooraf en werd 
er uiteindelijk door Siete Veenstra beheerst afgerond, 4-0 . Even 
later werd het zelfs  5-0  toen een hoekschop van Oerterp werd af-
geslagen en in de counter Ts jerk Akkerman de meegelopen Eric  
Mulder bediende, die ook zijn tweede treffer van de middag liet 
aantekenen. Tot die tijd hadden de Boarnsters  achterin nog hele-
maal niets  weggegeven en leek de ploeg dan ook op monsterzege 
af te stevenen. Totdat een lange bal achter de boarns ter achter-
hoede viel en uit het niets  de ingevallen spits  de stand op 5-1  
bracht. Oldeboorn leek hierdoor wat van s lag en Oerterp begon 
wat meer te drukken. In een sc rimmage in het boarns ter straf-
schopgebied schoot de Hylke Vlietstra de bal tegen de arm van 
Klaas Hartmans . De tot dan toe prima leidende scheids rechter Slin-
gerland zag besloot tot ieders  verbazing om een penalty te geven 
aan Oerterp en gaf bovendien een tweede (dus rode) kaart aan 
Klaas Hartmans , zodat Oldeboorn dus  met tien man verder moest. 
De s trafschop werd onberispelijk ingeschoten en met nog tien mi-
nuten te spelen werd het 5-2. Kort daarop werd het zelfs  5-3  toen 
een vrije trap van een meter of twintig onhoudbaar in de kruising 
werd geschoten. In de slotfase moest ook Oerterp met tien man 
verder omdat Eric  Mulder onderuit werd gehaald terwijl hij vrij 
baan had naar het doel van Oerterp. Zo werd het nog een rumoe-
rig einde van een wedstrijd die de Boarnsters  volledig verdiend 
hebben gewonnen en zo de kater van een week eerder weer heb-
ben weggepoetst. Volgende week wacht de eerste derby van dit 
seizoen in en tegen Warga. 
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Oldeboorn sleept punt uit het vuur tegen Warga 

Afgelopen zondag stond de eerste gemeentelijke derby van het 
seizoen op het programma. Oldeboorn moest daarin aantreden in 
en tegen Warga, dat zich vorig seizoen op miraculeuze wijze wist 
te handhaven in de derde klasse. Een wedstrijd waarin de Boarn-
sters  het traditioneel altijd erg lastig hebben en dat was  ook deze 
middag niet anders . Met de 1-1 s tand die er na negentig minuten 
op het scorebord stond mocht Oldeboorn zich het meest gelukkig 
prijzen, hoewel het met een beetje geluk zelfs  een overwinning 
had kunnen s telen. 
In de beginfase van de wedstrijd ging de s trijd vrijwel gelijk op, 
hoewel Warga wel het meeste balbezit had. Het leverde de ploeg 
geen echte kansen op, maar het zag er af en toe wel dreigend uit. 
De Boarnsters  daarentegen promoveerden de eerste kans  meteen 
tot een doelpunt. Goed doorzetten over de linkerkant  bracht E ric  
Mulder in balbezit en deze zette met een prima actie de verdedi-
ging van Warga op het verkeerde been en kon daarna alleen op de 
doelman af om het vervolgens  beheers t af te maken, 0-1 . Een 
mooie opsteker voor Oldeboorn, maar de ploeg begon er niet be-
paald beter door te spelen. Het was  Warga dat de overhand kreeg 
en regelmatig de aanval zocht. De Boarns ters  hadden de nodige 
moeite met de beweeglijke spelers  van Warga en konden hier 
maar moeilijk grip op krijgen. Bovendien werd er in de opbouw erg 
slordig gespeeld, waardoor er vaak en veel balverlies werd gele-
den. Desondanks  wisten de Wargasters  hier niet echt van te profi-
teren. De gevaarlijkste momenten kwamen uit hoge voorzetten 
van de zijkanten, waar de verdediging van Oldeboorn en doelman 
Hindrik de Jong veel moeite mee hadden. Doelpunten leverde het 
niet en omdat ook de Boarnsters  voorin geen potten konden bre-
ken werd de rust bereikt met een 0-1  voorsprong. 
Na de thee hoopte Oldeboorn meer controle te krijgen in de wed-
strijd en zolang mogelijk de voorsprong te behouden en eventueel 
uit te breiden. Het kwam echter meteen weer onder druk te staan 
en had moeite met de opbouw. Teveel spelers  hadden niet de ge-
wenste vorm en daardoor zat de gelijkmaker er aan te komen voor 
Warga, dat ook niet groots  speelde maar wel de betere ploeg was . 
Wederom een hoge voorzet zorgde voor de nodige onrus t achterin 
bij Oldeboorn en leidde de gelijkmaker in. Waar doelman Hindrik 
de Jong zijn goal uitkwam om de voorzet uit de lucht te plukken, 
besloot Bouke Paul Kleefstra om de bal weg te koppen. H ij raakte 
de bal echter verkeerd en deze viel bij de tweede paal en was  wel-
licht achtergegaan. Heel gevaarlijk zag het er in ieder geval niet 
uit, maar omdat Klaas  Hartmans  onnodig zijn tegenstander vast-
pakte, gaf de scheidsrechter terecht een s trafschop aan Warga. 
Jelle Sinnema maakte vanaf elf meter geen fout en bracht beide 
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ploegen weer naas t elkaar, 1-1 . Hierna bleef Warga komen om 
voor de volle winst te gaan. Oldeboorn kon niet anders  dan tegen-
houden en hopen om in de counter nog gevaarlijk te worden. Dit 
lukte één keer toen Johannes  Nijdam na een prima ac tie E ric Mul-
der weg s tuurde. Alleen voor de doelman besloot Mulder tot een 
stiftbal, maar raakte de bal volledig verkeerd en zag deze naast 
het doel hobbelen. Intussen had ook Warga een uitstekende kans  
gekregen toen Koen Wielinga een voorzet ineens  nam, maar geluk-
kig voor de Boarnsters  schoot hij de bal rakelings  naas t. In de slot-
fase kwam Oldeboorn tegen de verhouding in bijna voor de tweede 
keer op voorsprong toen een goed genomen vrije trap van Siete 
Veenstra op de paal belandde. Omdat Warga verder geen uitge-
speelde kansen wist af te dwingen waren de Boarnsters  in de 
tweede helft nog het dichts  bij de winst, maar dat zou zeker niet 
verdiend zijn geweest. Oldeboorn moet daarom blij zijn met het 
behaalde punt en het zal volgende week in de thuiswedstrijd tegen 
GAVC aanzienlijk beter moeten voetballen wil het kans  maken op 
een overwinning. 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Geel Wit 1 4 3 1 0 10 10 6 0  

2. SC Franeker 1 4 3 0 1 9 11 4 0  

3. Oerterp 1 4 3 0 1 9 12 9 0  

4. Stiens 1 4 2 1 1 7 7 5 0  

5. DIO Oosterwolde 1 4 1 3 0 6 12 5 0  

6. Warga 1 5 1 3 1 6 9 10 0  

7. Irnsum 1 5 1 2 2 5 5 7 0  

8. Harkema Opeinde 1 4 1 1 2 4 9 13 0  

9. Oldeboorn 1 4 1 1 2 4 7 13 0  

10. ONB 1 4 1 0 3 3 3 7 0  

11. GAVC 1 5 1 0 4 3 6 11 0  

12. Harlingen 1 3 0 2 1 2 4 5 0  
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Oldeboorn 3 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 
1. Renado 4 5 4 0 1 12 22 8   

2. Wispolia 2 3 3 0 0 9 16 5   
3. Langezwaag 3 3 2 1 0 7 9 7   
4. Jubbega 4 5 2 1 2 7 19 17   
5. Olyphia 5 5 2 1 2 7 12 13   
6. Aengwirden 3 3 2 0 1 6 12 8   

7. Wolvega FC 4 3 2 0 1 6 8 7   
8. Gorredijk 5 4 2 0 2 6 16 11   
9. FFS 3 4 1 1 2 4 7 11   
10. Oldeboorn 3 2 0 0 2 0 2 13   
11. Read Swart 4 3 0 0 3 0 5 18   
12. Gersloot 1 4 0 0 4 0 7 17   

Oldeboorn 2 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 
1. Sneek Wit-Zwart 3 5 4 0 1 12 16 10 0  
2. LSC 1890 3 5 3 2 0 11 13 5 0  
3. Jubbega 2 4 2 1 1 7 11 5 0  
4. Akkrum 2 4 2 1 1 7 10 6 0  
5. Heerenveen 3 4 2 1 1 7 8 7 0  
6. RES 2 4 2 1 1 7 5 7 0  
7. Oldeboorn 2 5 2 1 2 7 9 11 0  
8. Nieuweschoot 2 5 1 1 3 4 7 9 0  
9. Read Swart 2 4 1 0 3 3 4 10 0  

10. Renado 2 3 0 0 3 0 2 7 0  

11. Udiros 2 3 0 0 3 0 4 12 0  
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Oldeboorn 4 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 
1. Mildam 3 4 4 0 0 12 15 1 0  
2. sv Olyphia 4 4 4 0 0 12 22 10 0  
3. Sport Vereent 3 4 2 1 1 7 13 10 0  

4. Renado 5 3 2 0 1 6 9 6 0  
5. SC Joure 6 4 2 0 2 6 11 7 0  
6. Oldeholtpade 4 4 2 0 2 6 11 13 0  
7. FFS 4 4 2 0 2 6 8 10 0  
8. Tijnje 3 4 1 1 2 4 12 18 0  
9. GAVC 4 3 1 0 2 3 4 11 0  
10. Nieuweschoot 6 4 1 0 3 3 7 15 0  
11. Oldeboorn 4 5 1 0 4 3 15 20 0  

12. SC Joure 5 3 0 0 3 0 5 11 0  
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Oldeboorn B1 

Woensdag 13 augustus, 

De voetbaltrainingen zijn weer begonnen. Siete Veens tra, onze 
nieuwe trainer ging direct vol aan de bak, want ja voor goede 
prestaties  moet er goed worden getraind. 
Na een kort team praatje over de regels  en hoe men zich moet 
aanpassen binnen de groep om zo veel mogelijk plezier en goede 
prestaties  kunnen te behalen begon de training. 

Zaterdag 16 Augustus; Oldeboorn B1– Akkrum B1, 

Vandaag begint de eerste bekercompetitie wedstrijd voor ons  te-
gen akkrum. Na een goede warming up, kwam de teamleider/
coach om de formatie + ops telling door te geven. De opstelling 
werd 4-4-2  , na een goede eerste helft was  het toch akkrum die 
voor de rust nog een goal maakte. De tweede helft werd er gewis-
seld van doelman stefan kwam in plek voor jeroen, en de opstel-
ling werd aangepast. Na een kleine 15 minuten speeltijd was  het 
akkrum die weer een goal maakte, 2  –  0  voor akkrum. Na veel 
mooie scoor pogingen en vele mooie acties  , voorzetten , combina-
ties  wilde het niet lukken met aldeboarn, de eindstand werd dan 
ook  2  –  0  voor akkrum. 

Jeroen Beeksma. 

ONSTOP63 B2 - VV Oldeboorn B1 

Voor onze 2de bekerwedstrijd moesten we naar Sneek naar ON-
STOP63 B2. Na de warming-up moesten we nog even wachten 
voordat we aan de s lag konden want ons  veld was  bezet. Na het 
handje schudden met de scheids  konden we  eindelijk beginnen. 
We speelden in de bekende opstelling.ONSTOP63 begon heel sterk 
en ging vol in de aanval maar onze verdediging s tond goed en kon 
de aanvallen afwenden. Zo kregen wie wat kleine kans jes  op de 
counter maar die konden we niet verzilveren. Uiteindelijk scoorde 
ONSTOP63 een  klutsbal in 16m. N iet lang na de treffer van ON-
STOP63 maakten wij onze eerste goal van het seizoen. Na een 
voorzet van Ophir Ashur op Rene kalsbeek die uithaalde op de kee-
per die de bal niet kon klemmen kwam de bal voor de voeten van  
Ophir Ashur die de bal erin schoot. In de rus t werd ervan keeper 
gewisseld. We pakten het niet goed op na de rust en de eers te ac-
tie was  gelijk een goal voor ONSTOP63. Maar 2  min na de goal van 
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ONSTOP63 scoorden we alweer de 2-2 . Thomas  Bles  gaf een bal 
op Ophir Ashur die vervolgens  een actie maakte langs de linker 
kant en voorgaf op Robin Faber die de bal erin schoot. Ophir Ashur 
maakte een tackle waar bij hij zwaar geblesseerd raakte hij moest 
naar het ziekenhuis  waar later bleek dat hij een gebroken ellepijp 
had. Na de blessure van Ophir Ashur zakten we wat in. Uiteindelijk 
hield de verdediging het niet meer en kregen we nog aardig wat 
tegen goals  het werd uiteindelijk 6-2  voor ONSTOP63. 

Robin Faber 

Black Boys B1 – Oldeboorn B1 

Dit was  onze derde en laatste poule wedstrijd voor de beker. Voor-
dat wij aan deze begonnen wisten wij al dat wij niet meer naar de 
tweede ronde konden omdat we de twee vorige wedstrijden had-
den verloren. De wedstrijd zou eigenlijk gespeeld moet worden op 
30 augustus  maar omdat dat ons  niet zo’n goed idee leek, hebben 
we geprobeerd de wedstrijd te verzetten naar een ander tijds tip. 
Uiteindelijk is  dat ons  gelukt en daarom speelden we op 27 augus-
tus  de wedstrijd. 
Voor de wedstrijd hadden we er een goed gevoel over omdat Black 
Boys  al twee keer verloren had met dikke cijfers  (Akkrum B1 –  
Black Boys  B1  12-2  en Onstop63 B2 –  Black Boys  B1 18-1). Dus  
wij dachten dat het wel een makkie zou worden. We kregen te ho-
ren van Siete te horen dat we gewoon in onze oude vertrouwde 
opstelling speelden, en we hoorden ook nog dat de tegens tander 
met 10 man speelde omdat het niet genoeg man kon vinden. 
Toen de wedstrijd begonnen was konden we goede kansen c reëren 
maar de bal wilde er gewoon niet. Toen na ongeveer 20 minuten 
speelden kwam de bal bij Tim terecht en die schoot hem erin. 
Daarna kregen we nog wel een paar kansen maar ze mislukten 
allemaal behalve die van Age omdat hij de bal achter de keeper en 
in het goal. Toen werd het rus t en de stand was  0-2 . Toen de 
tweede helft begonnen hadden we weer van keeper gewisseld, Je-
roen voor Stefan. We waren net in de tweede helft bezig toen 
Black boys uitbrak en scoorde. Dit pikten wij niet dus  wij gingen 
vol in de aanval en dat loonde omdat Rene Kalsbeek de 1-3  scoor-
de. Een tijdje later kreeg Age de bal weer voor zijn voeten en 
scoorde 1-4 . Op het eind kreeg Luitzen de bal voor zijn voeten en 
schoot hem van de rechterkant van het 16 metergebied uit een 
volley in 1  keer in de verre kruising 1-5 . Dit was  ook de eindstand 
van de wedstrijd. 

Luitzen Hooghiem 
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Oldeboorn B1 – Renado VVI B2 , 10 september 

In verband met de Sintnykstermerke speelden we in plaats  van 
zaterdag de wedstrijd woensdagavond. O m half 8  begon de wed-
strijd. We begonnen slecht , we kwamen achter na slecht verdedi-
gen uit een corner. Maar we herpakten ons  en het werd 1-1  door 
een doelpunt van Rene van Kalsbeek, hij maakte ook de tweede: 
2-1 . Tim T joelker nam de derde voor z’n rekening na een mooie 
voorzet van Luitzen Hooghiem. De eerste helft was  qua spel voor 
ons  maar Renado kon nog aardig meekomen, we speelde soms 
wat te gehaast en leden snel balverlies .  
In de tweede helft kwam de tegenstander er amper meer aan te 
pas , de verdediging s tond goed en voorin werden er veel kansen 
gecreëerd. Het was  dat er een goede keeper bij de tegenstander in 
de goal stond anders  was  de uitslag veel groter geweest. We won-
nen uiteindelijk met 7-1 . In de tweede helft scoorde Niels  van 
Kalsbeek twee maal en ook Rene van Kalsbeek schoot er nog twee 
in, waaronder een fraaie volley vanaf de linkerkant in de rechter 
kruising.  
We kunnen dus  zeer tevreden zijn over de eerste wedstrijd van de 
competitie, zaterdag wacht de volgende tegenstander: Sc Joure 
B4.  

Johannes  van der Wal 

Zaterdag,13-03-2008, Joure B4-Oldeboorn B1 

Vandaag moesten we om half 12  van het voetbalveld vertrekken 
naar Joure, daar moesten we tegen Joure B4 spelen. Toen we aan-
kwamen moesten we ons  omkleden en warmlopen. Maar op ons 
veld waar we moesten spelen waren nog anderen aan het voetbal-
len want die waren een half uur te laat dus moesten wij even naar 
een ander veld toe. Dus  wij zijn aan het opwarmen en konden we 
beginnen met de wedstrijd. 
De eerste helft was  het op het begin rustig maar toen kregen ze 
direc t al een kans  en toen moesten we beter spelen. En dat gingen 
we doen want we kregen wel veel kansen maar die ging er maar 
niet in maar na ongeveer 20 minuten scoorde Rene van Kalsbeek 
1-0, na die ene goal maakte even later Rene zijn 2e en toen stond 
het 2-0 . Intussen kregen we kansen maar lukte niet. Maar toen 
kwam Rene weer en scoorde weer dat was  alweer zijn 3e. Toen 
hadden we van dat we dit niet meer konden verliegen. Maar we 
voetbalden gewoon leuk door en daardoor kwam de goal van T im 
T joelker met het hoofd erin gekopt, uit een voorzet van Luitzen 
Hooghiem. Dus ging het super maar in de eerste helft viel er geen 
doelpunten meer. 
De tweede helft ging ook toed want de trainen zij dat het goed 
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ging en dat we zo door moesten gaan. Dus  dat motiveerde ons  en 
gingen we zo door. En dat ging goed want we maakten N iels  van 
Kalsbeek de 5-0 en de 6-0 dus  dat ging goed. Maar Jeroen Beeks-
ma kreeg heel veel kansen maar het lukte hem maar niet. Jammer 
genoeg, dus  het kon wel meer scoren maar het lukte niet. Maar 
toen kwam Robin Faber en scoorde er twee dus  het stond toen 8-0  
voor ons . Maar toen hadden we zeker gewonnen. Maar de tegen-
standers  kregen amper kansen. Dus  dat maakte ons  het makelijker 
om te scoren. Jeroen kreeg weer een kans  maar die ging allemaal 
kanten op toen kwam de bal bij de keeper dus  we dachten dat hij 
hem hield maar de bal ging door de voeten van de keeper. Dat 
was  wel mazzel voor ons  maar voor die keeper erg vervelend. 
Toen was  het 9-0 , en dat was  de laatste doelpunt dus  we hebben 
met 9-0  gewonnen. En toen gingen we weer naar huis . 
De volgende wedstrijd moeten we tegen EBC/Delfs trahuizen spelen 
en die staan bovenaan dus  moeten we aan de bak. 

Gemaakt door:Ronnie Poepjes  

20 september; Oldeboorn B1-EBC/Delfstrahuizen B1 

Vandaag s tond er een belangrijke wedstrijd op het spel: Oldeboorn 
B1 - EBC  delfstrahuizen B1. EBC had net als  ons  alle wedstrijden 
tot nu toe nog gewonnen, en kwamen dus  in het rijtje goede 
teams te staan. De wedstrijd begon om 2 uur. 
We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen ook kansen via Re-
ne en Jeroen. Waren ook rustig aan de bal en speelden goed over. 
Maar na een kwartier werd EBC beter en wij werden slordiger. 
Daardoor kwam ook al gauw een goal van EBC , een corner werd 
slecht uitverdedigd en belande voor de voetban van de laatste man 
van EBC  die naar binnen liep en de bal onder doelman Stefan door 
schoot de goal in. Door deze goal wisten wij dat wij nu ook moes-
ten scoren en gingen dat ook proberen. Er kwamen nog meer kan-
sen via Jeroen en Rene maar de keeper zat er steeds  goed bij. Op 
een gegeven moment kwam er een lange bal op Rene, die de bal 
over zijn verdediger heen kopt en achter de bal aan loopt, hij wil 
de keeper uitspelen maar die haalt hem onderuit en we kregen een 
penalty. Die vervolgens  door Rene werd ingeschoten. Maar al gauw 
na de goal van Rene volgde de goal van EBC die op bijna exac t 
dezelfde manier werd ingeschoten. 
In de rus t kregen we te horen dat we compacter moesten gaan 
spelen bij balverlies  en als  wij de bal hadden moesten we het veld 
breed maken, met die woorden in ons  hoofd gingen we het veld op 
voor de tweede helft. 
In de tweedehelft begonnen we rustig maar na ongeveer 15 min 
kregen we nog een goal tegen. Door dat de spits  van hun een vrije 
doorgang kreeg door het centrum en dat ook benutte. Na 5  min 
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kregen we nog een tegengoal om de oren ook door een fout van 
de verdediging. We probeerden om de schade nog een beetje te 
beperken en kregen ook nog kansen via een vrije trap van Rene, 
en Tim was  ook heel dicht bij een doelpunt, maar zijn kopbal ging 
jammer maar helaas  10 cm langs de paal. Vlak voor het end van 
de wedstrijd kregen we ook nog een penalty tegen maar onze kee-
per Stefan zat er goed bij en pakte de slecht ingeschoten bal. 
Toen klonk het eindsingiaal en hadden we de wedstrijd met 1-4  
verloren, jammer , maar we gaan met vol goede moet op naar de 
volgende wedstrijd tegen Oldehaske. 

Arjen van der Bij 

27 sept. Oudehaske B1 – Aldeboarn B1 

Oudehaske s tond net zoals  ons  er redelijk goedvoor. 
Toen dat we het van te voren bij het warmlopen bekeken zagen we 
dat we er tegen aan moesten. 12  uur de wedstrijd begon: We gin-
gen sterk de wedstrijd in, we tikten de bal goed over maar soms 
toch nog iets je te slordig doordat we onnodig balverlies  draaiden. 
Na toch ongeveer 10 minuten kreeg René een mooie bal en tikte 
de bal mooi langs  de keeper 1-0 . Oudehaske kreeg maar een paar 
kleine kans jes . Dat kwam doordat ons  verdediging er goed bij zat. 
Later in de 2e goal René krijgt een mooie bal en tikt weer mooi 
langs  de keeper 2-0 . Na de 2-0  gebeurde er niet meer veel in de 
wedstrijd hier en daar nog wat kans jes  maar goals  zaten er niet in. 
We hadden pauze: gingen rustig in de box zitten en bespraken het 
nog even, het ging goed nog een beetje meer druk en ze zijn van 
ons . 2e helft: we begonnen weer goed, maar we werden toch wat 
slordiger hun kregen kansen en speelden meer op ons  helft. 
De bal wou niet weg na wat geklungel achterin kwam de bal ook 
nog op de paal, maar uiteindelijk was  de bal weg en begonnen we 
weer iets je beter te spelen. Oudehaske raakte gefrus treerd en 
raakte de eerste man 5  minuten kwijt hij schelde de scheidsrechter 
uit en dat was genoeg. 2  minuten later had Luitzen de bal en pro-
beerde hem voor te zetten. De linksachter van Oudehaske maakte 
een heftige overtreding met 2  benen erin, weer 1  eruit. We maak-
ten niet veel gebruik van de 9  man die zij hadden. Naar ongeveer 
25 minuten spelen in de 2e helft kwam de treffer weer René die 
weer scoorde 3-0 . Nog geen 5  minuten later, een zeer mooie actie 
van de gebroeders  Kalsbeek en werd het ook 4-0  door René. Ou-
dehaske gaf het op, René gaf de bal mooi laag voor naar Robin en 
die schoot hem goed en hard in 5-0 . Robin had er zin in, een diep-
te bal die de keeper had maar weer los  liet Robin pakte hem af 
word nog eens  onderuitgehaald maar s taat weer op en scoort 6-0 . 
E r waren nog 15 minuten speeltijd te gaan maar de scheids rechter 
vond het genoeg. Oudehaske speelde het spelletje niet meer spor-
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tief. Dat was  ook de reden om de wedstrijd te s toppen. 

Stefan Oosterbaan. 
 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 
1. EBC/Delfstrahuizen B1 5 5 0 0 15 29 3 0  
2. Oldeboorn B1 5 4 0 1 12 28 5 0  

3. CVVO B3 5 4 0 1 12 25 8 0  
4. Woudsend B1 3 3 0 0 9 17 4 0  
5. Mildam B2 4 3 0 1 9 13 9 0  
6. Oudehaske B1 5 3 0 2 9 25 12 0  
7. IJVC B2 5 1 1 3 4 13 14 0  
8. Renado/VVI B2 5 1 1 3 4 11 29 0  

9. DWP B2 4 1 0 3 3 8 11 0  
10. NOK B1 4 1 0 3 3 5 17 0  
11. GAVC B2 4 0 0 4 0 1 18 0  
12. SC Joure B4 5 0 0 5 0 3 48 0 
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Oldeboorn C1 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Woudsend C1 4 4 0 0 12 39 2   
2. Oldeboorn C1 4 3 0 1 9 20 15   

3. QVC C1 4 2 1 1 7 21 7   
4. Hielpen C1 4 2 1 1 7 21 8   

5. Irnsum C1 3 2 0 1 6 15 3   
6. SneekWit-Zwart C3 1 1 0 0 3 3 2   
7. JV Bolsward C3 3 1 0 2 3 5 24   

8. SDS C2 4 1 0 3 3 10 31   
9. Workum C2 3 0 1 2 1 4 16   

10. Akkrum C2 3 0 1 2 1 3 18   
11. GAVC C2 3 0 0 3 0 4 19   

Oldeboorn D1 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Scharnegoutum'70 D1 4 4 0 0 12 34 3   

2. GAVC D2 3 3 0 0 9 22 1   

3. Oldeboorn D1 4 3 0 1 9 17 8   

4. LSC 1890 D3 4 2 0 2 6 31 11   

5. Woudsend D1 3 1 1 1 4 8 18   

6. TOP'63 D1 4 1 1 2 4 5 18   

7. JV Bolsward D2 1 1 0 0 3 4 2   

8. Akkrum D2 2 0 0 2 0 1 29   

9. ONS Sneek D3 3 0 0 3 0 5 16   

10. Joure SC D5 4 0 0 4 0 1 22   
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6 september Langweer E1 Aldeboarn E1 

Ik mocht mee om een verslag van de wedstrijd te schrijven. 
Wolter heeft wonders loffen. Het warm lopen ging goed. Yannick 
pleegde bijna een moord op Patrick met een bal. En het inschop-
pen op de keeper begin goed. De andere wedstrijd is  afgelopen en 
ze gaan op het goal schieten goede keeper. Richard op het goal 
gaat goed Gerrit en Bo gaan naar voren de bal is  bijna bij de goal 
van de andere partij. Het is  een goal. En ze hebben de bal alweer 
naar voren toegetrapt En het is alweer een goal het staat 2-0  voor 
ons  heeeeeeee!!!!!! We springen over het veld het gaat geweldig. 
Rik loopt naar de goal de tegen partij scoort het is  nu 3-1  en pau-
ze. 
Aldeboarn wint met 7-1  geweldig Ik het een heel groot verslag ge-
schreven maar kon er bijna niks  maar van lezen niet handig vol-
gende keer wat netjes  schrijven. 

Bo 3  goals 
Gerrit 2  goals  
Wolter 1  goals  
Rik 1  goals  

Na afloop getrakteerd op chocolade door Patrick 

De verslagschrijver Stoffel 

Oldeboorn E1 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 
1. Aengwirden E1 4 4 0 0 12 35 5   
2. Thor E1 4 4 0 0 12 25 4   
3. Tijnje E2 5 4 0 1 12 44 24   
4. Joure SC E6 5 3 0 2 9 29 20   
5. Oldeboorn E1 4 2 0 2 6 18 20   
6. Akkrum E4 5 2 0 3 6 22 24   
7. Gorredijk E4 5 2 0 3 6 13 28   
8. Langweer E1 4 1 0 3 3 13 19   

9. GAVC E5 4 0 0 4 0 12 33   

10. Wispolia E2 4 0 0 4 0 1 35   
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Wy binne swart, wy binne wyt, wy binne Boarnster dyna-
miet 

Ook dit jaar proberen we met de E ’s  van Oldeboorn de titel ‘mees t 
talentvolle ploeg van de wereld’ te prolongeren. En ook nu weer is  
het al na een paar wedstrijden spelen een gelopen race. Welk as-
pect van het hedendaagse voetbal je ook bekijkt, wij beheersen 
het tot in de puntjes .  
Een paar voorbeelden: 
 ‘dubbelen’, dit doen wij niet alleen met ź n tweeën maar ook 

met z'n drieën, vieren, of desnoods  zevenen. 
 ‘one touch football’, bij de gemiddelde profclub kunnen ze 

dat alleen binnen het eigen team. Wij gebruiken hier zelfs  de 
tegenstanders  bij. 

 ‘de diepte in duiken’ zo diep dat er nu waterplassen bij de 
doelen zijn. 

 ‘s lidings ’ trekken we door tot onder de douche. Met een 
beetje shampoo glijd je zo de kleedkamer weer in. 

 ‘de Hollandse school’ is  inmiddels  hernoemt naar de Boarn-
ster skoalle 

 ‘the bicycle kick’ is , sinds  de c rossbaan geopend is , een ap-
peltje eitje geworden. 

 ‘een Panenkaatje’ doen we na elke wedstrijd wel een paar 
keer 

Maar dit lukt ons natuurlijk niet zonder training. We trainen 2  keer 
per week en hebben wel vier trainers . Dinsdags  s taan de talenten 
van vroeger ons  alle ‘tips  and tricks ’ uit te leggen, dit zijn Klaas  
Hartmans  en Arnold Hobma. En op donderdag bulderen de talenten 
van hééél vroeger over het trainingsveld, deze drill instructors  zijn 
Jelle Wierda en Patrick Antonissen.  
Daarnaast zijn er nog een paar echte fans  die een meet and greet 
hebben gewonnen. Zij mochten tijdens  wedstrijden met een fluit in 
de hand van heel dichtbij onze truc jes  bestuderen. De gelukkigen 
tot nog toe waren: Jelle Jacob de V ries , Jan van der Woude en Ar-
nold Hobma. 
Tenslotte hebben we nog een keur aan fac ilitaire medewerkers . Te 
weten onze chauffeurs , wasvrouwen, cheerleaders  en verslagge-
vers. Bent u inmiddels  nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs 
bij één van onze wedstrijden, we vragen (nog) geen toegangsgeld 
(donaties in de vorm van marsen oid worden niet geweigerd). 

Tot ziens  bij vvOldeboorn E1  
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Zaterdag 6 september; GAVC F2-Oldeboorn F1 

Eindelijk is  het dan zover we mogen weer voetballen. 
We zijn weer compleet voor de s trijd. We mochten een beetje uit-
slapen vandaag en zijn dus  goed uitgerust maar om 10:15 word er 
dan gevoetbald. We hebben er allemaal zin in. O nze Duco staat op 
doel en dit doet hij heel goed. Volgens  mij hebben we allemaal 
DEXTRO gehad of zo want weer gaan als  een speer over het veld. 
We hebben gewonnen met 4-1   Famke,Ids ,Jus tin de 4e ben ik ver-
geten hebben een doel gemaakt. Maar het was  een mooie wed-
strijd op naar de volgende. 

Justin 

Zaterdag 13 september; Oldeboorn F1-ONS Sneek F5 

We hebben een wedstrijd gespeeld tegen ONS sneek.  
En de eerste helft s tond het 4-0 , Justin heeft 1  gescoord en ik heb 
3  gescoord. Duco stond de hele wedstrijd op keep. De keeper van 
ONS was  heel klein ,je kon van ver af over de keeper heen schie-
ten. 
De tweede helft heeft Ids(de roos) gescoord en Famke heeft ge-
scoord en ik heb nog 1  gescoord,en ONS had ook nog 1  gescoord. 
En we hebben de wedstrijd gewonnen met 7-1 . 
En met penalty schieten schoot ik over. Ik schoot precies  over de 
lat. 
Groetjes  Ids  Tijsma 

Oldeboorn F1 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Akkrum F2 5 5 0 0 15 36 5 0  

2. Scharnegoutum'70 F1 5 4 0 1 12 41 10 0  

3. Oudehaske F1 3 3 0 0 9 45 2 0  

4. GAVC F2 3 3 0 0 9 16 3 0  

5. Irnsum F1 4 3 0 1 9 34 5 0  

6. Wispolia F1 3 1 0 2 3 3 13 0  

7. Oldeboorn F1 5 1 0 4 3 10 32 0  

8. SC Joure F6 5 1 0 4 3 8 39 0  

9. Tijnje F1 4 0 0 4 0 0 39 0  

10. ONS Sneek F5 5 0 0 5 0 2 47 0  
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER  
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS.  
KNVB-INFOLIJN 0513-618998/TELETEKST PAG. 603 

Zaterdag 11 oktober 2008 
11:00 Oldeboorn C1 - Hielpen C1  
09:00 Scharnegoutum'70 D1- Oldeboorn D1  
09:00 Wispolia E2 - Oldeboorn E1  
09:00 Oldeboorn F1 - Akkrum F2  

Zondag 12 oktober 2008 
14:00 Franeker SC 1 - Oldeboorn 1 Hes, J  
11:30 RES 2 - Oldeboorn 2  
10:00 Oldeboorn 4 - GAVC 4  

Zaterdag 18 oktober 2008 
11:00 Aengwirden E1 - Oldeboorn E1  

Zondag 19 oktober 2008 
14:00 Oldeboorn 1 - Harlingen 1 Postma, G.G.  
11:00 Oldeboorn 3 - Wispolia 2  

Zaterdag 25 oktober 2008 
14:00 Oldeboorn B1 - Woudsend B1  
11:00 Oldeboorn C1 - SDS C2  

Zondag 26 oktober 2008 
14:30 Oldeboorn 1 - Geel Wit 1 Stoetman, WL  
10:00 Oldeboorn 2 - Udiros 2 Jarir, A  
10:00 Langezwaag 3 - Oldeboorn 3  
10:00 Mildam 3 - Oldeboorn 4  

Zaterdag 1 november 2008 
12:15 IJVC B2 - Oldeboorn B1  
11:00 Irnsum C1 - Oldeboorn C1  
11:00 Oldeboorn D1 - Woudsend D1  
10:00 Gorredijk E4 - Oldeboorn E1  
10:00 Scharnegoutum'70 F1 - Oldeboorn F1  

Wedstrijdprogramma 
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Zondag 2 november 2008 
14:00 Harkema Opeinde 1 - Oldeboorn 1 Kamp, W. van der  
11:00 Heerenveen 3 - Oldeboorn 2 Haan, G. de  
11:00 Oldeboorn 3 - FFS 3  
10:00 Oldeboorn 4 - FFS 4  

Zaterdag 8 november 2008 
14:00 Oldeboorn B1 - DWP B2  
11:00 Oldeboorn C1 - SneekWit-Zwart C3  
09:00 Akkrum D2 - Oldeboorn D1  
10:00 Oldeboorn E1 - Thor E1  
09:00 Oldeboorn F1 - Wispolia F1  

Zondag 9 november 2008 
14:00 Oldeboorn 1 - Stiens 1 Hoekstra, G  
10:00 Oldeboorn 2 - LSC 1890 3 Kramer , H. 
10:00 Olyphia 5 - Oldeboorn 3  
12:30 Joure SC 5 - Oldeboorn 4  
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Zondag 28 december 2008 vindt de 21e 
editie van het Douwe Venema toernooi 
plaats in de Utingeradeelhal te Akkrum. 
Er wordt gespeeld vanaf 10.00 uur tot 
ca. 16.00 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 15,= per team 
en dient op 28 december 2008 aan Johannes  
Nijdam te worden overhandigd. Het team 
dient te bestaan uit minimaal vijf personen. 
 
Inschrijven kan tot 1  december 2008 bij: 

Johannes  Nijdam: johannesnijdam@hotmail.com 
Jelle Jacob de Vries: jjdv584@hotmail.com 
Siete Veenstra: sietewander@upcmail.nl 

Douwe Venema toernooi 
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Algemene informatie: U  dient één uur voor de eerste wedstrijd 
aanwezig te zijn, tot een uur na de laatste wedstrijd (zie program-
ma in c lubblad). Indien u verhinderd 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 sche-
ma deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Wij attenderen u 
erop, dat het kantinepersoneel tijdens  hun dienst hun eigen con-
sumpties  niet hoeft te betalen. 

Datum Ouder van:  
 ‘s ochtends  ‘s middags  
 tot 13.00 uur vanaf 13.00 uur 
Zat 11 okt H.W. Dekker &  
 R van Roeden 
Zat 25 okt E  Huitema &  A van der Bij &  
 B Kuik J van der Wal 
Zat 01 nov C .R Kok &  
 S van der Woude 
Zat 08 nov S Brak &  A de Jong &  
 H de Jong T  Tjoelker 
Zat 29 nov J.I  Lolkema &  O Ashur &  
 B de Jong T .F Bles  
Zon 12 okt Sietie Huisman Sibele de Roos  
Zon 26 okt E rik Mulder &  Ellert Quaree &  
 Hendrik de Jong Auke Bangma 
Zon 2  nov Ynskje Poepjes  &  Harm Oosterbaan 
 Marie Poepjes  
Zon 9  nov Tsjerk Akkerman &  Siep Bangma &  
 Anno Huisman Patrick Antonissen 
Zon 16 nov          12 .30 aanwezig!!!! Pieter Poepjes  &  
  Bart de Vreeze 
Zon 30 nov Tsjitske Akkerman &  Honky de Jong 
 Titie Faber  
Zon 7  dec Annet Braam &  August Faber 
 Petra Braam  
Zon 14 dec Johannes  Nijdam &  Klaas Postma &  

 Wietse Huisman Jan Dijkstra 
Er mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf  
voor vervanging te zorgen!! 

Kantinedienst 
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NAAM elftal DPT 
E.Mulder Eerste 8 
A.Faber Vierde 8 
H.Vlietstra Eerste 4  
P .Poepjes Tweede 4  
T .Akkerman Eerste 3  
S.Veenstra Eerste 2  
E .Quarre Tweede 2  
J.Meester Vierde 2  
H.Oosterbaan Vierde 2  

 
 

NAAM elftal DPT 

K.Hartmans Eerste 1  
B.P .Kleefstra Eerste 1  
J.J.de Vries Eerste 1  
D.H.Akkerman Tweede 1  
R.van Kalsbeek Tweede 1  
A.Oosterbaan Tweede 1  
J.Tijsma Derde 1  
A.Watzema Derde 1  
R.Faber Vierde 1  
Joh.de Jong Vierde 1  
C .Reitsma Vierde 1  

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 
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