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Voor u ligt het eerste exemplaar van de soste editie van ons club-
blad. Het is in dê loop der tijd veranderd van een los mededelin-
genblaadje naar een echt krantje.
Het krantje kan natuurljjk niet gemaakt worden zonder de inzet
van een hele rij vrijwilligers. Allereerst de vaste verslaggevers, die
wekelijks hun journalistieke werk leveren. Deze verslagèn bundel
ik daarna tot een geheel. Zodra het origineel uit de printer gerold
is, wordt hij al jarenlang vakkundig qêkopieerd door Harm. bie
heeft inmiddels een gouden methode ontwikkeld om de pagina,s in
de juiste volgorde de kopieermachine in en uit te laten rollén

(iedereen die wel eens dubbelzij-
dig heeft proberen te printen
weet hoe snel dit verkeerd kan
gaan). Nadat de pagina's op sta-
peltjes klaar gelegd zijn, komen
de vouwdames aan 7et. Het lukL
Sjoukje, Hilda en Sietie keer op
keer om zonder 1 seconde stil te
vallen de pagina's te bundelen tot
de boekjes zoals u ze kent (als u
op de hoogte wilt zijn van de
laatste nieuwtjes kunt u zich bjj
de vouwclu b aanmetden). Sjoukje
verdeeld de krantjes tenslotte
onder de verschillende bezorgers,
die de exemplaren tenslotte door
weer en wind bij u in de bus laten
glUden.

Heêft u nog mooie anekdotes uit de oude doos of vergeelde artike-
len die he! verdienen om in dit 50ste jaar opnieuw geiezen te wor-
den, dan kunt u die opsturen naar:

redactiewo@upcmail. nl
Of: eastein 3

Rest me nog om een ieder een fantastisch en doelpuntrijk seizoen
toe te wensen.
Veel leesplezier.
Patrick Antonissen
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Oldeboorm zwaar benadeeld bij competitiestart
(6 september )

Na een heel aardige voorbereiding, waarin de ploeg van trainer Henk
Hoekstra slechts één kêer verloor en bovendien voor het eerst sinds
jaren weer eens de tweede ronde van het bekertoernooi wist te berei-
ken, moest het in de vierde klasse teruggekeerde Oldeboorn het de
eerste competitiewedstrijd opnemen tegen Aengwirden. Deze ploeg
draait de laatste jaren prjma mee in deze klasse en was dus een 9e-
duchte tegenstander. In de beginfase stond er duidelijk wat spanning
op de Boarnster ploeg, wat resulteerde in een wat rommelig begin
waarbij het duidelijk nog wat aftasten was. Aengwirden nam meteen
het initiatief en liet zien dat het voor de overwinning 9in9 en aanval-
lend speelde. Oldeboorn kreeg het verdedigend echter al vrij snel on-
der controle ên kwam er af en toe ook gevaadijk uit. Voor het publiek
ontstond hierdoor een zeer onderhoudende wedstrijd met twee ploe-
gen die wilden voetballen. Desondanks vielen er voor beide doelen lan-
ge tijd niet echt uitgespeelde kansen te noteren, maar beide achter-
hoedes kregen genoeg werk te verstouwen. Voor de Boarnsters kreeg
Arnold Hobma na een halí uur spelen echter de kans om de wedstrijd
open te breken. Hij werd prima vrijgespeeld door Klaas Hartmans en
stond oog in oog met de doelman van Aenqwirden. Hobma had echter
teveel tijd nodig, waardoor de keeper als winnaar uit de strijd kwam.
Aan de andere kant hield doelman Siep Bangma zijn doel vrij eenvou-
dig schoon. Er werd door beide ploegen stevig gespeeld, maar onspor-
tief was het tot dan toe zeker niet. Ook toen Siete Veenstra een foutje
probeerde te herstellen met een stevige tackle op de bal, waarbij ook
de tegenstander tegen de grond viel, zag er op het oog redelijk on-
schuldig uit. De verbazing was bij vriend en vijand dan ook groot toen
scheidsrechter De Jong de rode kaart tevoorschUn haalde en Veenstra
van het veld stuurde. De Boarnsters haalden met tien man vervolgens
redelUk eenvoudig de rust, maar ze wisten dat het lastig zou worden in
de tweede helft. Aengwjrden begon ook gêlijk na de thee druk te ge-
ven op de achterhoede van Oldeboorn, maar wist ook nu weer geen
uitgespeelde kansen te creèren. De tien Boarnsters vochten voor iede-
re meter en kregen ook in de tweede helft weer grip op de tegenstan-
der. Blijkbaar leverde dit wat frustratie op bij Aengwirden, waar een
speler bij een wraakactie Baft de Vreeze torpedeerde. Voor deze veel
zwaardere overtreding trok De Jong slechts geel, waar Veenstra er
eerder wel af moest. Zo drukte deze zeer inconsequent fluitende
scheidsrechter zijn stempel behoorlijk op de wedstrijd. Desondanks
bleven de Boarnsters minimaal gelijkwaardig aan Aengwirden, hoewel
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er weinig kansen werden gecreêerd. De ingevallen Arnold Oosterbaan was
nog het dichtst bij een treffer, maar hij kreeg zijn voet net niet goed te-
gen de bal na voorbereidend werk van Ate Bergsma. De eerste kans voor
de ploeq uit Tjalleberd was wel meteen raak. Eên van richting veranderde
voorzet viel pardoes voor de voeten van een meegekomen speler, die
vanuit de lucht ineens uithaalde en fraai scoorde, 0-1. Met nog een kwar-
tier te spelen zetten de hardwerkende Boarnsters alles op alles om mini-
maal een punt uit het vuur te slepên. Het stapelde aanval op aanval en er
kwamen mogelijkheden voor o.a. Johannes Nijdam en invaller Robin Fa-
ber. Steeds lag echter de doelman in de weg. Fén keer dacht Oldeboorn te
kunnen juichen toen de doelman een inzet op de lijn wist te stoppen-
Scheidsrechter De Jong wees in eerste instantie naar de middenstip, maar
bedacht zich vervolgens en gaf een vrije trap aan Aengwirden wegens het
aanvallen van de doelman. Het zou geen terecht doelpunt zijn geweest,
maar de Boarnsters kregen met nul punten veel te weinig en zullen het
bovendien de komende wedstrijden zonder spelverdeler Siete Veenstra
moeten doen. Het vertoonde spel en strijd gêven echter genoeg vertrou-
wen voor de uitwedstrud volgende week tegen Gorredijk.

Oldeboorn steelt drie punten in Gorredijk (13 september)

Waar vorige week nog ten onrechte werd verloren van Aengwirden, waar
de Boarnsters het meeste recht hadden op een overwinning, waren afge-
lopên zondag tegen Gorredijk de rollen volledig omgedraaid. Oldeboorn
ging er met de punten vandoor, waar Gorredijk de betere ploeg was en
enkele riante mogelukheden om zeep heeft qeholpen.
Al vanaf het beginsignaal was Gorredijk het beste bij de les en won hêt al
bijna elk persoonlijk duel. De eerste aanvallen gingen dan ook richting het
doei van Siep Bangma en Oldeboorn kwam er in deze fase nauwelijks aan
te pas. Toch kregen de Boarnsters zomaar een grote kans om op voor-
sprong te komen. Klaas Hartmans veroverde de bal op het middenveld en
zette met een prima steekbal Arnold Oosterbaan vrij voor de doelman.
Oosterbaan raakte de bal echter helemaal verkeerd en schoot de bal naast
het doel.
Johannes Nijdam moest al vroeg in de wedstrijd dê strijd staken door een
rugblessure en werd vervangen door l4artin Meester, Gorredijk ginq on-
deÍtussen vrolijk door met het winnên van de duels en stapelde aanval op
aanval. Toch werden er echter nauwelijks uitgespeelde kansen gecreêerd,
omdat Oldeboorn achterin toch redelijk goed stand wist te houden. Boven-
dien maakte doelman Bangma een uiterst betrouwbare indruk en hield
lange tijd zijn doel schoon. De eerste de beste kans voor Oldeboorn was
vervolgens wel meteen raak. Klaas Hartmans wist zich in het strafschop-
gebied uitstekênd vrij te draaiên en schoot de bal daarna knap binnen, 0-
1. Het zorgde bij Oldeboorn niet voor de zo broodnodige rust die het elftal
op dat moment nodig had. Het wedstrijdbeeld veranderde totaal niet en
Gorredijk bleef komen. Eerst bracht de paal nog redding voor de Boarn-
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sters na een schot van net buiten het strafschopgebied, maar even later
viel toch de verdiende gelijkmaker. Na onvoldoende ingfljpen kon de bal
vanaf rechts eenvoudig worden voorgêzet, waar bij de tweede paal een
speler niet goed afgedekt werd. Deze speler scoorde eenvoudiq, hoewel
hij de bal eerst wel met de arm controleerde. Helaas ontging het de
scheidsrechter en werd de treffer goedgekeurd, 1-1. Tot de rust kwam in
deze stand ook geen verandêring meer. Na de pauze stond er toch een
wat scherper Oldeboorn. Hoewel Gorredijk nog steeds de betere ploeg
was, speelden de Boarnsters met meer beleving en inzet dan voor de
thee. De eerste kans was echter weer voor Gorredijk en als men hier iets
zorgvuldiger mee was omgesprongen dan hadden de Boarnsters al vroeg
tegen een achterstand aangekeken. Gelukkig voor Oldeboorn werd er
naast geschoten. Oldeboorn wist de bal maar niet in de ploeg te houden
en dat gaf Gorredijk de gelegenheid om te blijven komen. Het leverde hen
nog een uitstekend kans op, maar de mooie boogbal kwam tegen de paal
en wederom mocht Oldeboorn niet mopperen. Af en toe kwamen de
Boarnsters er eens uit en kregen René van Kalsbeek en Arnold Oosterbaan
nog mogelijkheden, maar beiden wisten geen doel te treffen. Laatstge-
noemde werd even later vervangen door Arnold Hobma, wat uiteindelijk
een gouden wissel bleek. De opbouw van Gorredijk werd op de eiqen helft
verstoord en Arnold Hobma zag de ruimte die de diepgaande Ate Bergsma
even kreeg en bediende hem op maat. Bergsma versneldê even en maak-
te het oog in oog met de doelman uiterst koel af en bracht Oldeboorn op-
nieuw op voorsprong, 1-2. Vervolgens werd het nog even flink billenknij-
pen voor de meegereisde supporters. Gorredijk zette nogmaals aan voor
een slotoffensief en kreeg ook nog kansen. Maar de hardwerkende Boarn-
sters wisten met veel pijn en moeite de overwinning over de streep te
trekken en mochten daardoor weer eens de punten bijschrijven. De laats-
te keer dat Oldeboorn in competitieverband wist te winnen was op 19 ok-
tober 2008 tegen Harlingen, bijna een jaar geleden dus.. Dat de overwin-
ning zeer onverdiend was mocht de pret niet drukken. Volgende week ho-
pen we op beter spel en net zoveel punten in de thuiswedstrud tegen
Rood Gèel.

Oldeboorn in slotfase nog langs Rood Geel (20 septembêr)

Afgelopên zondag boekte Oldeboorn de tweede zege op rij In de thuiswed-
strijd tegen Rood Geel. Gemakkelijk ging dat absoluut niet, want na een
enerverende wêdstrijd werd pas in de slotminuut de overwinning veilig
gesteld.
De Boarnsters, die naast de geschorste Siete Veenstra ook de geblesseer-
de Johannes Nijdam moesten missen, gingen furieus van start èn creëer-
den in de eerste vijf minuten al drie prima kansen. Eerst teisterde Klaas
Hartmans met een prachtig schot de lat ên koft daarna misten René van
Kalsbeek en Tom Proot riante mogelijkheden, waarvan er zeker één in had
gemogen. Dit gebeurde niet en zoals zo vaak in de voetballerij valt het
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doelpunt dan aan de andere kant. Een onterecht gegeven vrije trap werd
om de Boarnster muur gekruld en doelman Siep Bangma moest hierop het
antwoord schuldig blUven, 0-1. Rood Geel was er tot dat moment nog nau-
welijks aan te pas gekomen en ook na dit doelpunt wist het amper kansen
te creëren tegen een verdedigend sterk spelend Oldeboorn. Het duurde
niet lang of de stand werd alweer gelijk getrokken. De voorin wederom
hard werkende Ate Bergsma werd de diepte ingestuurd. Onderweg werd
hij nog even opgehouden door een verdediger maar behield in het straf-
schopgebied het overzicht en legde de bal af op de meegekomen Tom
Proot, die met zijn rechter de verre hoek wist te vinden, 1-1. De Boarn-
sters bleven de betere ploeg en kwamen via Klaas Hartmans niet veel later
op voorsprong. Hartmans kreeg de bal uit een ingooi, draaide zich op de
voor hem kenmerkende wijze vrij en versloeg de keeper van Rood Geel
met een bekeken boogbal, 2-1. Hoewel Rood Geel met enkele handige
spelers voorin af en toe best dreigend was en het de verdediging van Olde-
boorn af en toe best lastig maakte, waren de Boarnsters verrêweg het ge-
vaarlijkst. Er laq vaak heel wat ruimte achter de verdediging van Rood
Geel, waarvan Oldeboorn gretig profiteerde. Na een halfuur spelen pikte
Arnold Oosterbaan zo'n bal op die achter de verdediging van Rood ceel
viel. In het strafschopgebied wêrd hij vervolgens even vastgepakt en
scheidsrechter Lemstra gaf daarop terecht een strafschop. Bouke paul
Kleefstra wist het buitenkansje echter niet te benutten door de bal over
het doel te schieten. Zo verzuimden de Boarnsters om nog voor rust af-
stand te nemen van Rood Geel.
De Leeuwarders namen na de pauze ook het initiatief over van Oldebóorn.
De Boarnsters wisten de bal niet meer in de ploeg te houden en liepen te-
veel achteruit, waardoor Rood Geel weer in de wedstrijd kon komen. Eerst
wist doelman Siep Bangma met een prjma redding op een kopbal nog een
doelpunt te voorkomen. lvlaar halverwege de tweede helft kwam Rood Geel
toch op gelijkê hoogte" Een hoge voorzet vanaf de zijkant viel precies tus-
sen twee Boarnster verdedigers in, waar de spits van Rood Geel met veej
geluk de bal in het doel wist te krijgen, 2-2.. Intussen waren Arnold Hob-
ma en Robin Faber in de ploeg gekomen voor Arnold Oosterbaan en Tom
Proot. Oldeboorn kwam er af en toe ook wel eens uit, maàr vaak ontbrak
het aan een goede eindpass, waardoor er geen echt ujtgespeelde kansen
meer werden afgedwongên. Dat in de slotfase een verdediger van Rood
Geel met zijn tweede gele kaart van het veld af moest, gaf de Boarnsters
de gelegenheid om er weer wat meer uit te komen. In de laatste minuut
bracht dit het gewenste resu ltaat.Wietse Huisman pikte op het middenveld
de bal op en bracht met een bekeken pass de wegtrekkende Bouke paul
Kleefstra in stelling, die uit de draai de bal onder de keeper door schoof en
zo zijn fout van de gemiste strafschop weer goed wist te maken, 3-2. We-
derom een zwaarbevochten overwinning voor de Boarnsers, die zo wel de
aansluiting houden met de kop van de ranglijst. Volgende week wacht de
altud lastige uitwedstrijd bij MKV,29.
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Oldeboorn blameert zich tegen MKV'29 (27 september)

Na twee overwinnlngen op rij draaide Oldeboorn weer mee bovenin de
vierde klasse A, maar de ploeg van trainer Henk Hoekstra moet na afgelo-
pen zondag weer even pas op de plaats maken. De Boarnsters gingen in
Leeuwarden namelijk kansloos onderuit tegen het vooraf nog puntloze
MKV'29.
Nu is lvlKv voor Oldeboorn altijd een lastige tegenstander, maar dat er na
afloop een 4-1 stand op het scorebord stond mogen de Boaarnsters vooral
zichzelf verwijten. Het begon zo verschrikkelijk slap aan de wedstrijd dat
MKV na tien minuten al wel met 2-0 voor had kunnen staan. Éerst wist de
razendsnelle buitenspeler van MKV bijna te profiteren van een misvêr-
stand tussen Douwe Hein Akkerman en doelman Hindrik de Jong, maar
schoot de geboden kans tegen de paal, En even later dook dezelfde speler
weer alleen op voor de Boarnster doelman, maar miste zijn lob de juiste
richting. Toch was het wachten op de voorsprong voor de Leeuwarders,
omdat Oldeboorn geen moment in de wedstrud zat. Overal op het veld
was men een stap te laat in de duels en eenmaal in balbezit dan werd er
zo slordig gespeeld dat MKV al snel weer een aanval kon opzetten.
Rechtsback l4artin Meester haakte al vroeg in de wedstrijd af met een
knieblessure en werd vervangen door debutant Jan Hendrik van der Wal,
die êen zeer verdienstelijke partij speeldê. Helaas kon dat niet worden
gezegd van de overige Boarnsters, die een collectieve offday leken te heb-
ben. De derde goede kans van MKV leverde wel een doelpunt op voor de
Leeuwarders. Uit een pass vanaf het middênveld werd wederom de snelle
buitenspeler van N4KV weggestuurd. De vroeg uit zijn doel gekomen Hin-
drik de Jong stopte in eerste instantie de inzet nog half, maar uit de re-
bound werd eenvoudig binnengetikt, 1-0. Oldeboorn wist aanvatlend zeer
weinig te brengen, maar uit een slim genomen vrije trap van Douwe Hein
Akkerman was Klaas Hartmans met een snoeihard schot tegen de paal wel
dichtbij een doelpunt. Toch bleef MKV komen en dom balverlies op het
middenveld leverde al snel de 2-0 voorsprong op. De bal werd voor gege-
ven en op de rand van het zestienmetergebied door MKV spits Brouwer
aangenomen. Deze zette eenvoudig Tom Proot opzij en maakte het alleen
voor doelman De Jong beheerst af, 2-0. De laatste tien minuten voor rust
begon Oldeboorn een beetje van zich af te buten en dit resulteerde
meteen in een paar mogelijkheden. Eerst zag Wietse Huisman zijn inzet
van de lijn worden gehaald en even later schoot Douwe Hein Akkerman
een vrije trap tegen de lat. Een aansluitingstreffer zo vlak voor rust had
de Boarnsters misschien terug in de wedstrijd kunnen helpen, maar helaas
bleef deze uit.
Direct na de pauzê ging Oldeboorn meteen op jacht naar een treffer en
kende het in het eerste kwartier een fase waarin zowaar wat strijdlust en
beleving waren te bespeuren. Toch leverde het geen uitgespeelde kansen
op en omdat even later een net ingevallen speler van lvlKV met een ge-
plaatst schot de stand op 3-0 bracht, was het verzet bij de Boarnsters de-
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finitief gebroken. Trainer Henk Hoekstra bracht vervolgens Arnold Oos-
terbaan en Robin Faber in voor Arnold Hobma en René van Kalsbeek.
14KV kon nu rustig achterovêr leunen en liet de Boarnsters wat komen
om vervolgens te loeren op een uitval. Een lange bal die achter de ver-
dediging van Oldeboorn viel verleidde doelman Hindrik de Jong om ver
uit zijn doel te komen. Hij raakte de bal echter volledig verkeerd en trok
vervolgens de spits van N4KV têgen de grond. De scheidsrechter trok re-
soluut de rode kaart en Oldeboorn, waar Bart de Vreeze in het doel
plaatsnam, kon dus met tien man vêrder. Al snel profiteerde lvlKv hier-
van en maakte er met een snelle uitval 4-0 van. Invaller Robin Faber
zorgde even later voor een spaarzaam hoogtepuntje, door na een mooie
rush een (terechte) penalty te versieren. Wietse Huisman kon hierdoor
de eer nog redden voor de Boarnsters en bracht de 4-1 eindstand op het
scorebord. Een wedstrud om snel te vergeten en Oldeboorn krijgt a.s.
woensdag alweer de kans op eerherstel. Al zal dat in de thuiswedstrud
tegen kampioenskandidaat Harlingen zeker niet eenvoudig gaan.

Verdienstelijk gelijkspel voor Old€boorn tegen Harlingen

Omdat er op zondag 4 oktobêr in Harlingen festivjteiten stonden gepland
vanwege de opening van het nieuwe hoofdveld, werd de wedstrijd Olde-
boorn - Harlingen vervroegd naar woensdag 30 september. Na de dra-
matische vertoning tegen PIKV'29 een mooie gelegenheid voor de Boarn-
sters om zich weer snel te herstellen van deze nederlaag. Men had heel
goed in de gaten dat tegen koploper Harlingen uit een ander vaatje ge-
tapt diende te worden om een goed resultaat neer te zetten.
Bij Oldeboorn keerde doelman Siep Bangma terug in het doel na een va-
kantie en mocht Robin Faber in de basis beginnen ten koste van René
van Kalsbeek. Oldeboorn miste daarentegen nog steeds de geblesseer-
den Anno Huisman, Siete Veenstra en Johannes Nijdam.
Vanaf het beginsignaal van scheidsrechter Wuite werd duidelijk dat Har-
lingen de beter voetballende ploeg was, maar dat de Boarnsters daar een
flinke portie strijd en inzet tegenover stelden, Verdedigend zat het prima
in elkaar blj Oldeboorn en er werd nauwelijks een kans weggegeven.
Harlingen was alleen dreigend met schoten uit de tweede iijn, maar dat
leverde ze na een kwadier spelen wel de voorsprong op. Doelman Siep
Bangma liet een, op het oog houdbaar schot van net buiten het straf-
schopgebied, glippen en de bal rolde tergend langzaam over de doellijn,
0-1. Na het tegendoelpunt begon Oldeboorn wat meer aan te dringen en
probeerde veelal met diepe ballen de spitsen Ate Bergsma en Robin Fa-
ber te bereiken. Veel kansen leverde het niet op, omdat ook Harlingen
achterin weinig weggaf. Wel testte Klaas Hartmans met enkele schoten
uit de tweede lijn de keeper van Harlingen een paar keer en wêrd een
voorzet van Robin Faber door een verdediger bijna in het eigen doel ge-
schoten. Uit de vele corners die de Boarnsters voor rust mochten nemen
kreeg Wietse Huisman nog een plotselinge kans, maar hij maaide over
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de bal heen. Verder kreeg de doelman van Harlingen weinig te verduren
e.n omgat ook de Harlingers geen kansen wisten af te dwingen was de
stand bij rust 0-1.
Na de thee veranderde er weinig aan het spelbeeld, hoewel Otdeboorn in
de openingsfase toch steeds meer grip op Harlingen leek te krijgen. Het
ging niet gepaard met goed voetbal, maar de meeste duels werden 9e_wonnen en af en toe werd er een plaagstootje uitgedeeld. Er was echter
een individuele actie van KIaas Hartmans voor noàig om weer op gelijke
hoogte te komen met Harlingen. Hartmans slalomdó om enkele tegen-
standêrs heen en liet een Íantastisch schot los, die onhoudbaar in de
bovenhoêk vloog, 1-1. De wedstrijd bleef hierna gelijk opgaan. Oldê_
boorn ontregelde het spel van het beter voetballendè narlingen en gaf
achterin weinig weg, terwijl ook de Harlingers de Boarnster áanva ers
ver van het doel wisten te houden. Bjj de Boarnsters moesten in de slot_
fase de verdedigers Bart de Vreeze ên Douwe Hein Akkerman êraf van_
wege een blessure. Zij werden echter uitstekend vervangen door Antho_
ny Vink en Arnold Oosterbaan. Een ander invaller, René 

-van 
Kalsbeek

(ingevallen voor Robin Faber), was met een harde vrije trap nog dichtbu
een treffer, maar de goede keeper van Harlingen ranielde de bal uit de
hoek. In de slotminuten was Barry Hamstra nàmens Harlingen nog het
dichtst bij een doelpunt, maar zjjn halve omhaal kwam tegán de lat. Het
zou ook niet verdiend geweest zijn, want de hardwerkendè Boarnsters
verdienden zeker een punt. Volgende week spelen de Boarnsters hun
eerste derby van het seizoen in en tegen aartsrivaal Akkrum.

Harlingen 1

Irnsum 1

3. Oosterlittens 1

4. AkkrLrm 1

5. DTD 1

Rood Geel 1

7. Oldêboo.n 1

B, Aengwirden 1

9. Sport Vereent 1

10. MKV'29 1

11. Udiros 1

12. corredijk 1
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Aldeboarn 2 begint seizoen uitstekend (6 september)

Voor Aldeboarn 2 begon het seizoen op zondag 6 september met
een thuiswedstrijd tegen Bakkeveen 2. Binnen het team zijn een
paar wijzigingen doorgevoerd. Honkie de Jong heeft Jan Mulder
opgevolgd als leider. De jonge jeugd is doorgeschoven naar de A-
selectie wat betekend dat Rene van Kalsbeek, Arnold Hobma, Ar-
nold Oosterbaan, Rene Spinder regêlmatig mee moeten met 1e, en
sommigen elke week. Honkie had tudens zíjn 1e officiële wedstrijd
als leider 11 spelers tot zijn beschikking. Daarnaast namen Jan
lvleester (ongetraind) en B-junior Ronnie poepjes plaats op de
bank. Het 2e ging van start in de vertrouwde 4-4-2 formatie. Hin-
drik vêrdedigde het doel. De verdediging bestond uit lan Hendrik,
Ellert, Wietse en Johannes vd Wal. Het middenveld uit Johannes
Watzema, Patrick; Rene Spinder en Anthony. Voorin stonden van-
daag Robin en Pieter. Beide teams begonnen aftastend aan de
wedstrijd, en zo kregen de beide keepers weinig te doen in de eer-
ste 10 minuten. Daarna nam Aldeboarn het middenveld meer en
meer in handen. De eerste kans was niet aan ons besteed, maar
naar een dik kwartier was het pieter die zijn eerste van het seizoen
weer binnenschoot. Daarna brak een uitstekende fase aan voor de
Boarnsters. Diverse kansen werden er gecreèerd en de 2-O kon
niet uitblijven. Eerst waren het noq Johannes, Robin en pieter die
misten, maar die kwam dan ook naar een half uur. Johannes
stuurdê Robin diep, die legde terug op Anthony. Hij zette een één_
twee op met Johannes, waarna Anthony de bal voortrok. Daar
kwam Rene Spinder prima voor zijn man, en werkte de 2-0 binnen.
Aldeboarn bleef aanvallen, en een paar minuten later werd pieter
onderuit getrokken in het strafschopgebied. Een penal voor de
Boarnsters. Aanvoerder Ellert ging achter de bal staan, maar de
keeper van Bakkeveen wist zijn inzet te pareren. Nog voor rust
kwam Aldeboarn op een 3-O voorsprong. Bakkeveen verdedigde
zwak uit in de eigen 16 en pieter schoof rustig binnen vanaf 11
meter. Daarna bleef Aldeboarn gemakkeluk overeind tot aan de
rust- Hindrik had weinig te doen, en de gebroeders van der Wal
speelden een degelijke partij op beide backs. In de rust werd afge-
sproken rustig te blUven en het eerste kwartier overleven na rust.
Dat wil nog wel eens een probleem zijn. De verwachte druk van
Bakkeveen in de 2e hetft bleef uit. En het was dan ook Aldeboarn
dje naar 4-0 uitliep. Een lange pass van pieter werd door Robin op
waarde geschat, en hij schoot onberispelijk binnen. Het spel werd
daarna steeds siordiger, de vermoeidheid nam toe, en de ruimtes
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tussen de linies werden te groot. Op karakter werd het restant uit-
gespeeld. Bakkeveen wist nog wel tegen te scoren, een lange die-
pe bal werd slordig verwerkt door Wietse. De spits van Bakkeveen
snoepte hem de bal af, passeerde Hindrik en schoof de bal in het
lege doel. Jan Hendrik werd in de slotfase nog vervangen door -lan
Mêêster. Bakkeveen probeerde nog wel wat, maar verder dan een
schot van afstand kwamen ze niet. Ook de Boarnsters kregen nog
een paar kleine kansjes, maar de scherpte was er niet meer, De
tevredenheid overheerst na de eerst thuiswedstrijd van het nieuwe
seizoen. Verleden jaar werden veel punten gemorst in het begin
van het seizoen. Dan is het lekker om het nieuwe seizoen met een
eenvoudige 4-1 overwinning af te sluiten. Komende woensdag spe-
len we wederom een thuiswedstrijd. De streekderby tegen GAVC
staat dan op het programma. De wedstrijd begint om 19.00.

Aldeboarn 2 verliest eerste derby van het seizoen
(9 september)

Op woensdagavond 9 september speelde Aldeboarn 2 de 2e wed-
strijd van dit seizoen, en tevens de eerst van de 6 derby's. GAVC 2
uit Grou kwam deze avond op bezoek in Aldeboarn. Het nadeel van
midweekse wedstrijden is dat reserve teams dan vaak vele spelers
van het 1e elftal bij zich hebben- Daar waar Aldeboarn 2 met het
eigen team aan de aftrap stond, verscheen GAVC met een ver-
sterkt elftal in het veld. De opstelling van Aldeboarn 2 was als
volgt. Jeroen Beeksma verdedigde het doel omdat Hindrik gebles-
seerd was. Verder stonden bijna dezelfde namen in het veld als
tegen Bakkeveen 2. Alleen Anthony is door de week intern op de
kazerne, hij werd vanavond vervangen door Martin Meester. Arnold
Oosterbaan en Age de Jong namen plaats op de bank. De eerste 5
minuten van de wedstrijd begon Aldeboarn 2 goed. Hierin hadden
de Boarnster ook een 2-0 voorsprong moeten nemen, maar Robin
en Pieter hadden het vizier nog niet scherp. Na die 2 waarschuwin-
gen moesten de Boarnsters terug. GAVC begon goed te combine-
ren, en lieten de Boarnsters van het kastje naar de muur lopen.
Dat wij dit de hele wedstrijd niet vol gingen houden bleek wel dui-
delijk. En nog voor rust nam GAVC 2 ruim afstand van ons. Tot 4x
toe werdên de Boarnsters te kUk gezet. Aldeboarn 2 mocht Jeroen
dankbaar zijn dat het bij rust slechts 0-4 stond. In de rust verliet
Jan Hendrik het veld, hij werd vervangen door Arnold. Die ging
rechtsmidden spelen en Martin ging terug naar rechtsback. In de
2e helft stond het veel beter bij Aldeboarn 2, en GAVC kreeg min-
der ruimte om te combineren. Dat de 0-5 viel was erg zuuT voor
Aldeboarn. Een voorzet werd ongelukkig door Wietse in eigen doel
gewerkt. Daarvoor had Robin al 2 beste kansen om zeep geholpen.
De 3e keer dat Robin in de 2e helft voor de keeper kwam was het
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wel raak. In de slotfase ging de voor pieter ingevallen Age goed
door op de linkerkant, hij bleef sterk aan de bal, en legde de bal
terug buiten de 16. De mee opgekomen lohannes schoot deze bal
hard en laag onder de doelman van de Grouwster door. Daarmee
kwam de eindstand op 2-5. De Grouwster waren vanavond sterker,
maar zullen zonder de spelers van het 1e nog wel een aantal ste-
ken laten vallen dit seizoen. Komende zondag gaan we probêren
de punten op te halen in Groningen waar we gaan voetballlen te-
gen Leek-Rodenburg 2.

Aldeboarn 2 hard onderuit in Leek (13 september)

Op zondag 13 september speelde Aldeboarn 2 de 3e competitie-
wedstrijd in een week tijd. Met een zege en een nederlaag op zak
gingen we op bezoek bij Leek-Rodenburg 2. Voor ons een onbe-
kende tegenstander, d'e net als ons 3 punten uit 2 wedstrijden
heeft. De opstelling van vandaag was. Hindrik - Jan Hendrik, Ellert,
Wietse, Johannes vd W. - Patrick, Johannes W., Anthony, Rene -
Pieter, Robin. Op de bank zaten vandaag Age en B-junior Ronnje.
Aldeboarn 2 begon wederom sterk, maar verzuimde wederom een
snelle voorsprong te nemen. De ploeg uit Leek had geen grip op de
snelle Robin. Maar helaas ook vandaag stond het vizier niet op
scherp. En als je zelf de kansen niet benut, loop je de kans dat je
ze aan de andere kant tegen krijgt. En dat gebeurde ook weer van-
daag. Slap ingrijpen in de achterhoede van de Boarnsters beteken-
de meteen de 1-0 voor Leek. Vlak daarna verslikte Johannes vd
Wal zich in de snelle aanvallende middenvelder van Leek, en deze
scoorde de 2-0- Daarna probeerde Aldeboarn om terug te komen
in de wedstrijd. Uiteindelljk lukte dat. Uit een pass van Anthony
kwam Pieter vrij voor de goal, zijn mislukte schot, werd door Robin
bU de 2e paal binnen gegleden. Hierbij kwam hij wel in botsing
met de doelman van Leek, en beide bleven een paar minuten aan-
geslagen liggen. De Boarnsters probeerden daarna op zoek te gaan
naar de gelijkmaker. Maar wederom knullig verdedigen en te laat
uitkomen van Hindrik, leverde een penalty op voor Leek. Deze
werk beheerst binnen geschoten. Vlak voor rust krêgen we ook
nog de 4-1 tegen door zwak ingrijpen. In de rust had iedereen het
gevoel dat we vandaag niet hoefden te verliezen. In de 2e helft
werd geprobeerd zo snel mogelijk de aansluiting te zoeken. Daar
waar wij vele kansen creëerden, werden ook al deze kansen om
zeep geholpen. Pieter, Robin, Johannes W., patrick en Anthony
zagen al hun ballen over, naast de goal qaan of geDareerd worden
door de doelman van Leek. Aan de andere kant scoorde Leek nog
wel 2x. De 5-1 was een terugspeelbal op Hindrik, hij schoot helaas
tegen de doorgelopen spits van Leek op, en zag tot afgrijzen de bal
over zich heen gaan in de goal. De 6-1 was een beste actie van
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hun aanvallende middenvelder die na een solo de bal hard en dia-
gonaal hoog inschoot. Vlak voor tljd kreeg Johannes nog een grote
kans. Uit een lange bal van Anthony, controleerde hij de bal mooi
met de rug naar de goal. Zijn schot uit de draai had meer ver-
diend, maar via de vingertoppen van de keeper ging de bal over de
goal. En zo werd enigszins geflatteerd met 6-1 verloren van Leek.
Maar als wij de komende wedstrijden onze kansen gaan benutten,
gaan we zeker nog punten pakken.
Komende zondag spelen we om 10.00 thuis tegen Marum 2. Tot
dan op het sportcomplex in Aldeboarn.

Aldeboarn 2 haakt aan bij grote middenmoot (20 september)

Na 2 nederlagen op rij wilde Aldeboarn 2 op zondag 20 september
de 3 punten weer in eigen huis houden. De tegenstander waar dit
tegen moest gebeuren was Marum 2. Deze ploeg had na 3 wed-
strijden, 2x gewonnen en 1x verloren. Aldeboarn 2 kon vandaag
geen beroep doen op Robin, hij moest zich melden bU het 1e êlftal.
Omdat êr maar l0 eigen spelers beschikbaar waren werd Ronnie
Poepjes weer meegenomen in deze wedstrud. Ook werd Andreas
bereid gevonden om mee te doen. Door het wegvallen van aanval-
ler Robin werd Johannes W. deze wedstrijd voorin geposteerd
naast Pieter Poepjes- De wedstrijd begon van beide kanten niet
scherp wat resulteerde in veelvuldig balverlies. Na zo'n 10 minuten
kregen wij onze eerste kans, en Pieter schoot zijn eerste kans dia-
gonaal hard langs de doelman van Marum. Een mooie opsteker
voor de Boarnsters. Daarna moest Marum komên, maar hun spel
werd prima ontregeld door de solide defensie van de Boarnsters.
Uit een langê bal van Andreas werd Johannes diep gêstuurd. Uit
een moeilUke hoek probeerde hij de bal over de keeper te stiften,
hêlaas net niet hoog genoeg. Tegenvaller voor de Boarnsters was
het uitvallen van Andreas naar zo'n 25 minuten. Hij verdraaide zijn
knie bU het neerkomen naar eên kopduel. Zijn wedstrijd zat erop.
Ronnie kwam er voor hem in. Hij nam de spitspositie over, en Jo-
hannes ging têrug naar zijn vertrouwde positie voor de defensie.
Tot aan de rust waren er wat speldenprikjes van beide teams,
maar qescoord werd er niet meer.
Na de pauze bleven de Boarnsters de wedstrijd controleren. Gelijk
vanaf de aftrap, stuurde Johannes een pass de diepte in op Ron-
nie. In een 1op1 met de doelman schoof Ronnie de bal onder de
keeper door, maar helaas naast.
Marum probeerde wel te voetballen, maar Rene, Johannês, Antho-
ny en Patrick hadden het middenveld in handen. Ook achterin werd
niets weggeven. Ellert stond vandaag voorstopper en Wietse stop-
te de gaatjes als laatste man. Na ruim 70 minuten wisten de
Boarnsters de score te verdubbelen. Een mooie combinatie tussen
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Patrick, Pieter en Johannes zetten Ronnie alleen voor de doelman.
Dezê keer schoof hij de bal onder de keeper door in het doel. Ge_
lUk daarna kregên dê Boarnsters een grote kans op de 3-0 maar
Pieter wist niet zUn 2e te maken. Met nog zo,n 10 minuten op de
klok wist Marum vanuit de 2e lijn Hindrik te verrassen in de korte
hoek. En na 1O minuten billenk;ijpen, met een aantal corners en
vrije trappen voor Marum wisten de Boarnsters stand te houden.
Het verlossende eindsignaal kwam dan ook als geroepen voor de
moegestreden Boarnsters. En zo werd êr na 2 nederlagen aange_
haakt bij de grote middenmoot in deze competitje mei6 puntán uit
4 duels. Volgend weekend is een vrij weekend, die week daarop
speelt Aldeboarn 2 om 10.00 een thuisduel tegen de verrassende
koploper Akkrum 2 na 4 duels in deze competitie. De derby voor
de Boarnsters die zeker niet verloren mag worden. Wi3 noj"n Jun
ook op de steun van vele supporters in dèze mooie wáostigo.

Leek-Rodenburg 2 19 10
Oerterp 3

4. GAVC 2

ONB 3 16 11
6. Zuidhorn )
7. Warga 2

Oldeboorn 2

9. Marum 2

10. Zwaaqwesteinde 2

11. Drachten 3

72. Bakkeveen 2

13. ODV 2

qLa s - ew s ohíLd er sb e d rQf
Tieerd Keekstrà

Aldeboarn
ïslêÍoon: 0566 - €3,lgp3 Íl.lobiet: OG - AAs4Otgl - E-meil: r.keêkarF.@chollo.nl

!ao. aL vv! 1La,t E^ .chtLà.rr..p
a *da*.aà a* Fè"a.^a',i ati
I s aL cr a /,À ë b t e, azí-^e
Éahar-Ectt c P. 4ta.w..qkct
ae .ar, ,assawd hLa6yad,r:Lts
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1. Renado 4 166
2. Renado 5 93
3. GAVC 4 11 7

4. Aêngwirden 4 86
5, VWC 3 163
6. FFS 4 13 7

7. Bakhuizen 4 11 2

B, Langweer 2 ia
9. Gersloot 1 69
tU. lOUrê 5( 5 320
11. Oldeboo.n 3 730
12. Lemmêr 3 773

1. Joure SC 7 012277
2. Oerterp 5 012208
3. DIO Oosterwolde 4 0L282
4, Oldeboorn 4 1916 11

5. Surhuisterveen 3 26108
6. Akkrum 4 23104
7. Heerenvêen 7 33L2 13

B, ODV 3 3 3 8 13

9. MKr''2g 7 1036
10. Drachten 7 2029
11. Jubbega 5 30818
72. Friesland 5 30019
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1. Wolvega FC 82 9192
2. DWP B1G 916 1

3. Oldeboo.n Bl E776
4. Oudehaske 81 4125
5. Read Swart 81 469
6. Balk 82 4713
7. Aengwirden 81 3 10 7

8. Mildam 81 2913
9. VWC 81 1822
10. WTTC 81G o16
11. RenàdoA/VI 82 o12t

FA. IJ. Rodenburg

het adres voor al Uw:

Hengelsportbenodigdheden

werphengels

werpmolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom I

Telefoon 63 1452

Aldeboarn

Echte
Boerenkaas

zo
vàn

de
Boerderij

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas

: ii :rl ': ilr!
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Uiteindelijk gaat het toch
om persoonlijk contact

Friesland Bank I tvlr. PJ. Troelstrawei 6 I 9@1 CV Grou
telefoon (o58) 299 55 99 | www.frteslandbank.nl

f, Frlesland Bank
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Grote schoonmaak van de vo€tbalkantine.

Zaterdag 12 september was het zover,dé grote schoonmaak van
de voêtbalkantine/want dit was,zoals velen wel hebben gezien,
broodnodig.
Amarins en ik hebben de stoute schoenen aangetrokken en een
paar dames benaderd die wilden helpen met dezê grote klus. Ge-
lukkig.........2e zijn er nog!
Petra Braam, Bea Rijks, Sjoukje de Roos, Wiepie Jansma, Anet
Altena, Willeke Teunissen, Hilda Bangma , Tietie Braam, Amarins
v/d Heide en ik, zijn van s'ochtends 10 tot s'middags 16 uur bezig
geweest om de kantine weer te laten blinken, en het is geluk| l

Nou ja....we zijn nog niet helemaal klaar, maar het belangrijkste is
gedaan, wij hebben zeker eer van ons werk gehad en waren dus
ook moe máár voldaan I

De vraag is natuurlijk: Laten we het met z'n allen netjes
en schoon houden, want wees eerlijk....wat is er nou leu-
ker dan in een schone en gezellige kantine te zitten en
achter de bar te staan??
En wat de dames betreft: Jullie zUn toppersl Bedankt
voor juliie medewerking en gezelligheid.
Groet Anet Braam (Activiteiten Commissle)

22 . De Zwart Witten . Oktober 2009

Boêrderii - Hotel - Camping

t'Boarnshiemtt
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woldeboorn D1 - Sneek Zwartlwit D3 (5 september)

We hebben vandaag gevoetbalt in ons thuisfront en we hebben de
veldslag gewonnen met 11-1

Floris: 1 goal
Max: 2 goals
Sjetse: 3 qoals
Kim: 5 goals

f4aar de trainers hebben onderljng besloten dat het 9-1 werd (slim
is anders ;-) )
Om de ruststand stond het 2-1 gelijk daarna scoorde Kim binnen
10 sec.
De opstelling was:

Groetjes, Max, Sietse, Floris

Joure D3 - Oldeboorn D1 (12 september)

Wij waren een uur te vroeg in Joure, want Joure had het verkeerd
gemeld. Dus we moesten lang wacht. Daarom waren we exra
warm bU stard van de wedstrijd. Ondanks de leiders stonden we
toch.goed J. Het ging gelijk op met als resultaat 1-1 ons doelpund
werd geschoord door Sietse. Volgende week willen we persee win_
nen, dan moeten we tegen lrnsum.
Kim & Jelle
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Oldeboorn Dl - Irnsum Dl (19 september 2009)

Half 11 moesten we ons bij de boxen verzamelen. Gelukkig was
hêt hele team er, dat hadden we wel nodig. patrick heeft de op-
stelling uitgelecht en dan kunnen we inschoppen. Voor we het wis-
ten begon de wedstrijd. Na een minuut stonden O-1 achter. In de
rust stonden we 1-4 achter. De trainers hadden wat plaatsen ver-
anderd. En we gingen er weer met de volle moed tegenaan. We
hadden verwacht dat we zouden verliezen. Maar het tU keerde en
we kwamen van 2-6 naar 6-6 teruq. En toen maakte Karst het
winnende goal. De laatste minuten waren heel spannend. Ze zet-
ten al hun middenvelders voor het goal en we moesten allemaal
mee terug.

Posities:

Goals:
Kim 1x
Sietse 2x
Karst 2x
Menko 1x
Johannes 1x

Groetjes l4ax, Floris en Sietse
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3.

CWO D3

LSC 1890 D3

Balk D2

Oldeboorn Dl
Irnsum D1

VWC D1

lourê SC D3

SneekWit-Zwart D3

Langweer D1

Aldeboarn El - QVC El (12 september)

We hebben zaterdag gevoetbald en we hebben al weer verloren
met 3-4 .

Maar het was wel heel leuk Rik heeft 3 goals gemaakt.
Ik hoop dat we de volgende zaterdag wel weer winnen.

lustin de lange

1. Waterpoort Eoys E1

1320

4. 132L

5. 14

6. 1114

7.

8.

10 43

2, NOK El 10 31

3. Nieuweschoot E2 723
4. Mildam F1 717 25

5. Makkum E2 618 16

6. Walde De E1 47 16

7. QVC El 39 74

8. Oeverzwaluwen E1 372 30

9. Woudsend E1 t7 22

10. Oldeboorn E1 o9 38
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Zaterdag 12 zeptember 9 uur

hebbên wei gevoetbalt tegen joure f 7.
we hebben gewonen met 10-5.
Gerben maakte 7 goals en duuko,sjim,tsjitze hebben alemaal 1

goal gemaakt.
We hebben 6 punten uit 2 wetstrijden, jippiell!
Groetjes sietse hofstra f 1

workumf - Oldeboorn f+

Wei moesten tegen Workum voetbalen .

We moesten met de auto en siete reed ver keert .

We waren laat aan we heben 10-0 gewonen
Tamme l doel gerben maakte 6 doels tjitze 3 gols

Groetjes jisk oosterbaan

Zaterdag 26 sept, 2OO9

We moesten om 9 uur thuis spelen teqen NOK.
In de eerste helft 9 goals en de tweede helft 7 goals.
In totaal 16 goals door: Gerben, Tjitze, Ids, Sjim, Tamme, Duco en
Sietze.
En aan het einde hebben we penalty's geschoten.

Van lurrit

Oldeboorn Fl
Heeg F3 35

3. DWP Fl 2l
loure SC F7 25 25

5. RES F3 15 16

Langweer Fl 2518

7. EBc/Delfstrahuizen F2 2315

cwo Ê6 27

9. 19

10. NOK F2
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BI] TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTI]D EERST DE LEIDER
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRI] DSECRETARIS.
KNVB-INFOLIJN 0513-6189g8/TELETEKST PAG. 603

Zaterdag 03 oktober 2OOg
12:30 Wolvega FC 82 - Oldeboorn 81
11:00 Oldeboorn Dl - VWC D1
09:00 Nieuweschoot E2 - Oldeboorn E1
09:00 Oldeboorn Fl - RES F3
Zondag O4 oktober 2OO9
10: 00 Oldeboorn 2
12: 30 loure SC 5
10:00 Jubbega 5

zaterdag 10 oktober 2OO9
10:30 Langweer D1
10:00 Oldeboorn E1
09:00 Langweer F1

Zondag 11 oktober 2OOg
14:00 Akkrum 1

10:30 Warga 2
11:00 Oldeboorn 3
10:00 Oldeboorn 4

14:00 Oldeboorn 1

10:00 Oldeboorn 2
10:00 Gersloot 1

09:30 Drachten 7

- Akkrum 2
- Oldeboorn 3
- Oldeboorn 4

- Oldeboorn D1
- Woudsend E1

- Oldeboorn F1

- Oldeboorn 1

- Oldeboorn 2
- Aengwirden 4
- Friesland 5

- Oosterlittens 1

- Drachten 3
- Oldeboorn 3
- Oldeboorn 4

Zaterdag 17 oktober 2OO9
11 :30 VWC 81 - Oldeboorn 81
Zondag 18 oktober 2OO9

Zaterdag 24 ohober 2OO9
11:00 Renado/Wl 82 - Oldeboorn 81
Zondag 25 oktober 2OO9
14:00 Robur 1 - Oldeboorn 1
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' Holr/bedÍUÍ trlnlgqr
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- Rclnlgh! bll born'/ollrvqlng
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Hier had

uw advertentie

moeten staan!

Vier sterke punten

+ | Persoonsgericht

+f

VAN

vv OLDEBOORN
biedt te huur aan:

Partytafels
voor € 3-5O peÍ dag/per taÍêl

Voor de lekkerste snocks
notuurlijk ncor:

(D

-

't Anker
Bouwe & Ánke

fel: 05óó - 631719



Aloemene informatie: U dient één uur voor de eerste wedstrUd
aanwezig te zijn, tot een uur na de laatste wedstrud (zie program-
ma in clubblad). Indien u verhinderd bent, dient u Zgllvoor
een vervanger te zorgen! Dus bliiÍ niet zomaar weo!!!!
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 eerstgenoemdê 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
tot 13,OO uur

Zat 03 okt M. Dijkstra &
J. Reitsma

zat 10 okt D. Brandinga &
-1. de Lange

Zat 31 okt Y. de Jong &
C. Schukken

Zal07 nov T. Brandsma &
A. Wierda

Zaï 28 nov R.W. Jongsma &
L. Siemonsma

zat 05 dec T. de Jong &
B. Kuik

's middags
vanaf 13.OO uur

N. van Kalsbeek &
S. Oosterbaan

S. Jelsma &
H. de Jong
D. Faber &
T. Tjoelker

Mnou.r ur sa[daaJ]S IT
aflallodsplg 0T

uarol ur aqJeelrd 6
uroopêqto I

uaddoN L
uala]]l'l 9puol,,t s

teg 'b
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los do daarts Z
lot) T
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Datum 's ochtends
vanaf o9.oo uur

Zon 04 okt Jelle Jacob de Vries
Bart de Vreese

Zon 11 okt Wieb Zandberg
Jitske Fokkema

Zon 18 okt Wietse Huisman Wsz
Siete Veenstra

Zon 25 okt Tom Proot
Klaas Hartmans

Zon 01 nov Hiltsje Nijdam
Anneke dê Jong

Zon 08 nov Jan Hendrik van der Wal
Siep Bangma

Zon 22 nov August de Jong
Henk van der Meulen

Zon 29 nov Hendrik de Jong
Anno Huisman

Zon 06 dec René van Kalsbeek
Ate Bergsma

Zon 13 dec Johannes Nijdam
Bauke paul Kleefstra

's middags
vanaf 13.OO uur
Bea Rijks
Petra Braam
Auke Bangma

Ann ie Spinder
Jacob Stulp
Sietie Huisman

Klaas Postma
Betty Hobma
Pieter Poepjes

René Spinder
Arnold Hobma
Evert van der Tuin
Christina
Walter van N4aren
August Faber
Patrick Antonissen
Anthony Vink

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

. kwart voor negen kas en sleutels ophalen bij Binne Ooster-
baan

. koffie zetten (zor9 voor voldoende koffie vooral vanaf 13.00)

. scheidsrechter vragen wat hij wil drinken (voor alle wedstrij-
den)

. gehaktballenklaarmaken

. thee in de rust

. zorg dat koeikasten bijgevutd zijnlbtuven

. als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag
melden of opschrijven

. uiterlijk 18.00 (of een uur na de laatste wedstrijd ) de kanti-
ne afsluiten en netjes achterlaten

. kas en sleutels terugbrengen naar Binne Oosterbaan
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NÀÀM êlttàl DPT NÀÀM êlftel DPT

K,Hartmans Eerste 5 W.Huisman Wzn Eerste 2
R,v. Steinvoorn Vierde 5 R.van Kalsbeek Eerste 2
A.Fabêr Vierde 4 R.Faber Tweede 2
A.Bergsma Eerste 3 R.Poepjes Derde 2
B.P.Kleefstra Eerste 3 Joh.Tijsma Derde 2
P.Poepjes Tweede 3 A.Watzema Derde 2
H.Oosterbaan Vierde 3 A.Oosterbaan Eerste 1

S.Oosterbaan Vierde 3 T.Proot Eêrste 1

S.Veenstra
D.H.Akkerman
R.Spinder
A.Vink
loh.Watzêma
R.van Warmerdam Derde 1

B.Oosterbaan Vierde L

Eerste 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Iffi àdËtol êr !.èElei

sadtErt t5 b

Voat b.clrlFen ên paniculi* Íèl- AO-1553557r
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Ria & Rikus Rudolphi
Kra€nlanswoi 1 Dê Veenhoop

0512 461803
Websile: w\,/w.itpoldeÍhus.nl
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