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Op 12 november j.l. heeft het bes tuur weer vergaderd en om een 
idee te geven van wat er allemaal besproken is  onders taand weer 
een korte samenvatting. 
 De website van de KNVB t.b.v. programma amateurwedstrijden 

is  gewijzigd. Vanaf 2  november 2009 is  de informatie te vinden 
op www.voetbal.nl. Na 16 november is de s ite www.knvb.nl niet 
meer in gebruik. 

 Het keuren van de velden t.b.v. de wedstrijden wordt gedaan 
door Ynze Blaauw. De heer Blaauw geeft zijn bevindingen t.a.v. 
de kwaliteit van de velden door aan het bestuur. Beide velden 
zouden ongeveer evenveel bespeeld moeten worden om de kwa-
liteit en conditie gelijk te houden. 

 De schoonmaak van kantine en bijgebouw verloopt goed. 
 Grote schoonmaak zal 2  x per jaar gebeuren: na de Gondelvaart 

en in de winterstop. De activiteitencommissie heeft aangegeven 
dit wel weer te willen doen en zal hiervoor benaderd worden. 

 Er zal een ballenopslag worden gemaakt. 
 In de winterstop wordt een overkappinkje gemaakt voor de ro-

kers. 
 Het rookverbod wordt door een aantal leden nog steeds  gene-

geerd. Het bestuur blijft aangeven dat dit niet mag en dat zij 
aansprakelijk zullen worden ges teld voor eventuele boetes  na 
controle. 

 Er is  nog geen versterking gevonden voor de ac tiviteitencom-
missie. 

 De kachels  in de boxen branden weer tijdens de trainingsavon-
den. 

 Er zijn 4  nieuwe kleine trainingsdoeltjes  besteld. 
 Op 10 oktober j.l. zijn de sponsoren weer bij elkaar geweest. 

E .e.a. is  inmiddels  in gang gezet en wordt verder uitgewerkt. 
 De shirtsponsoring van het 3e door Wiebe de Jager en Jan Nij-

boer is  in gang gezet. 
 Organiseren van feesten voor en door elftallen: het bestuur is  

van mening dat alle elftallen, zonder uitzonderingen, zelf hun 
feesten moeten organiseren. Het bes tuur houdt zich hier buiten. 

 Het bestuur wil voortaan alle clubaangelegenheden in de kantine 
van de vereniging houden. 

 Harke maakt een afspraak met de trainer van de A-selectie over 
de toekomst. 

 Het ledenaantal is  krap, de jeugd wordt noodgedwongen veel 

Uit de bestuurskamer 
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ingeschakeld bij de seniorenwedstrijden. Op vrijdagavond wor-
den de spelers  hiervoor benaderd. Wiebe de Jager coördineert 
de verdeling van de jeugdspelers . 

 In 2013 bestaat de c lub 90 jaar, dit is  een officieel jubileum en 
moet worden gevierd. De wens  van het bestuur is  om dan een 
nieuw c lubgebouw te kunnen openen. Met de voorbereidingen 
voor dit jubileum zal in 2011 worden gestart. 

Het bestuur. 

Een organisatie zoals  vvO blijft draaien doordat er mensen komen 
er er mensen gaan. Ook voor dit seizoen zijn we weer op zoek 
naar nieuw bloed. We zijn momenteel met name op zoek naar: 
 Iemand die het onderhoud aan het groen rondom de vel-

den voor zijn rekening wil nemen. Heeft u groene vingers en 
de tijd om onze club verder te helpen dan bent u van harte 
welkom. 

Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij: 
Auke Bangma, 06-10796050  

Vrijwilligers gezocht 
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Oldeboorn verliest van hekkensluiter Udiros (1  november) 

De Boarnsters  zitten momenteel in een moeilijke fase. Na de be-
kernederlaag tegen Robur van vorige week was  een overwinning 
tegen hekkensluiter Udiros  een uitgelezen mogelijkheid om het 
vertrouwen weer wat op te vijzelen. Oldeboorn kreeg daartoe in de 
wedstrijd ook voldoende mogelijkheden, maar stond na afloop wel 
weer met lege handen. 
Trainer Henk Hoekstra liet de ploeg met drie spitsen spelen en dat 
systeem werkte voor rust prima en daarin had Oldeboorn al af-
stand moeten nemen van Udiros . Diepste spits Klaas  Hartmans  
miste in de beginfase een dot van een kans  door van dichtbij de 
bal over het doel te schieten. Even later was  ook Arnold Ooster-
baan dichtbij een treffer, toen de doelman van Udiros  een voorzet 
van Bouke Paul Kleefs tra liet glippen. De keeper wist zijn fout ech-
ter net op tijd te herstellen. De Boarnsters  waren in de eerste helft 
de betere ploeg en controleerde de wedstrijd volledig. Dat de ploeg 
op voorsprong kwam was  dan ook volkomen verdiend. Anthony 
Vink bracht de bal vanaf rechts  voor het doel waar Klaas  Hartmans  
de bal inschoot en Johannes  Nijdam voor de zekerheid het laatste 
tikje gaf, 0-1 . Tot de pauze bleef Oldeboorn de betere ploeg, maar 
de voorsprong werd niet verder uitgebreid. 
Ook na de thee begonnen de Boarnsters  voortvarend en had Klaas  
Hartmans  de wedstrijd op s lot moeten gooien. Na goed voorberei-
dend werk van René van Kalsbeek kwam Hartmans alleen voor de 
keeper, maar schoot de bal tegen diens  lichaam. H ierna verander-
de het wedstrijdbeeld compleet. Udiros  kreeg het middenveld in 
handen en nam de regie over. Al snel leverde dit de gelijkmaker 
op, toen bij Oldeboorn de centrale middenvelders  niet stonden op 
te letten en Udiros  met een man meer situatie de achterhoede van 
de Boarnsters  prima uitspeelde, 1-1 . Vanaf dat moment rook 
Udiros  bloed en kroop bij Oldeboorn de onzekerheid en onrust in 
de ploeg. Udiros  bleef baas  op het middenveld en ook achterin gaf 
de ploeg uit Nieuwehorne na de pauze nauwelijks  iets  weg. Boven-
dien viel vervolgens Anthony Vink uit met een blessure en werd 
vervangen door Arnold Hobma. De Boarnsters hadden achterin hun 
handen vol en de voorsprong van Udiros  kwam dan ook niet als  
een verrassing. Keeper Siep Bangma kreeg een hoekschop niet 
klemvast en in een kluwen van spelers  reageerde men bij Udiros  
het meest attent, 2-1 . Hierna probeerde Oldeboorn wel weer terug 
in de wedstrijd te komen, maar het team is  aanvallend te onmach-
tig om iets te forceren. Alleen Ate Bergsma kreeg nog een uitste-

Oldeboorn 1 
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kende kans , maar had teveel tijd nodig waardoor een verdediger 
er tussen kon komen. Ook het inbrengen van Tom Proot voor René 
van Kalsbeek veranderde niets  meer in de s tand. Zo verliezen de 
Boarnsters  volkomen onnodig van Udiros , door zelf de kansen te 
verprutsen en de tegenstander vervolgens  terug in de wedstrijd te 
laten komen. Volgende week treft Oldeboorn een andere ploeg uit 
de onderste regionen: Sport Vereent. 

Wietse Huisman 

Oldeboorn pakt belangrijke punten tegen Sport Vereent 
        (8  november) 

Om aansluiting te houden met de middenmoot en om niet verzeild 
te raken in de degradatiezone moesten zowel Oldeboorn als  Sport 
Vereent afgelopen zondag eigenlijk winnen. Gelukkig zagen de 
Boarnsters  het belang van deze wedstrijd in en behaalden een ver-
diende zege. 
Al vanaf de aftrap had Oldeboorn op voorsprong kunnen komen. 
De van een langdurige blessure teruggekeerde Siete Veenstra gaf 
een lange pass  op Johannes  N ijdam, die op zijn beurt de bal voor 
gaf op Douwe Hein Akkerman. Akkerman, die weer eens  in de 
voorhoede mocht opdraven, schoot de mogelijkheid echter over 
het doel. Niet lang daarna leken de Boarns ters  wederom op voor-
sprong te komen toen Johannes N ijdam een vrije trap van Siete 
Veenstra van dichtbij binnen schoot. Scheidsrechter Exoo had ech-
ter buitenspel gecons tateerd en keurde de treffer af. Een onterech-
te beslissing waarvan Exoo even later weer één zou nemen. Klaas  
Hartmans  draaide zich prachtig vrij en kwam daardoor alleen voor 
de keeper van Sport Vereent. Hoewel Hartmans binnen het straf-
schopgebied werd neergehaald, gaf de scheidsrechter een vrije 
trap er net buiten. Gelukkig kan Oldeboorn weer beschikken over 
specialist Siete Veenstra, die de bal schitterend om de muur krulde 
en buiten bereik van de doelman de verdiende 1-0  liet aantekenen. 
Pas  na het doelpunt begon ook Sport Vereent zich met de wed-
strijd te bemoeien. De Oldeberkopers  beschikken met Jan Jonker 
over een heel gevaarlijke spits , die dan ook veelvuldig werd ge-
zocht. Oldeboorn liet na de goede openings fase de teugels  wat vie-
ren en was  bovendien af en toe erg slordig in de passing, waardoor 
Sport Vereent er een paar keer dreigend uit kwam. Het leverde de 
ploeg één honderd procent kans  op. Voor een bijna leeg doel 
slaagde men er in om de bal recht in de handen van de reeds  uit-
gespeelde doelman Siep Bangma te schieten. Ondertussen bleef 
Oldeboorn de ploeg die de beste kansen kreeg, waarvan Johannes  
Nijdam de groots te kreeg na een voorzet van Arnold Hobma. Nij-
dam schoot echter over en werd bovendien teruggefloten voor bui-
tenspel. Vlak voor rus t kopte namens  Sport Vereen spits  Jonker in 
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vrije positie over. 
In de rus t bleef rechtsachter Arnold Hobma in de kleedkamer ach-
ter en werd vervangen door Robin Faber. Dit had bij Oldeboorn 
een aantal positiewisselingen tot gevolg, maar het had geen in-
vloed op het spel. Sterker nog: de Boarns ters  speelden minder 
slordig dan voor rust en bleven ook in de tweede helft de betere 
ploeg. Er waren al een aantal mogelijkheden geweest toen Klaas  
Hartmans  over rechts werd weggestuurd. Zijn strakke voorzet 
werd door een verdediger ongelukkig in eigen doel geschoten en 
leverde een 2-0  voorsprong op. H ierdoor kwam er nog meer rust in 
de Boarnster ploeg en men controleerde hierna de wedstrijd prima. 
Hoewel Sport Vereent wel aandrong, werd de ploeg zelden echt 
gevaarlijk. De Boarnsters  leunden achterover en lieten de tegen-
stander wat komen om vervolgens  in de counter toe te slaan. O m-
dat Sport Vereent achter in één op één ging spelen leverde de 
ruimte die ontstond een aantal kansen op voor Arnold Oosterbaan, 
Robin Faber en Bouke Paul Kleefs tra, waaruit met name laatstge-
noemde had moeten scoren. U iteindelijk profiteerde Klaas  Hart-
mans  wel optimaal toen hij door Bouke Paul Kleefs tra alleen voor 
de keeper werd gezet. De hardwerkende spits  van Oldeboorn bleef 
kalm en maakte het beheers t af, 3 -0 . Hierna moest doelman Siep 
Bangma nog twee keer handelend optreden bij schoten uit de 
tweede lijn van Sport Vereent, maar bleef voor de eers te keer dit 
seizoen achterin de “nul”gehandhaafd en kunnen de Boarns ters  vol 
vertrouwen de derby van volgende week tegen koploper I rnsum 
tegemoet zien. 

Wietse Huisman 

Irnsum verliest zijn hoofd en derby tegen Oldeboorn: 1-2. 
        (15  November) 

Werd er tot voor kort gesproken over het I rnsumer kwartiertje, 
waarin I rnsum de wedstrijd in haar voordeel kon bes lissen, deze 
wedstrijd leverde een laatste kwartiertje op, waarin I rnsum volle-
dig de weg kwijt raakte en dus  ook de punten tegen het altijd 
stugge Oldeboorn. Na de 1-0  door topscoorder Atze Achttien, 
schoot Sietse Veenstra uit een vrije trap de bal over zeker 35 me-
ter snoeihard in de kruising: 1-1 . In de laats te minuut van de bles-
suretijd kopte aanvoerder Wietse Huisman in het I rnsumer doel:1-
2 . 
De uitwedstrijden tegen Oldeboorn werden altijd geteisterd door 
harde wind, regen, triest en grijs  weer. In deze thuiswedstrijd op 
het sportpark “de Bining” leek het erop of Oldeboorn dit weertype 
hadden meegenomen. Het regende vooral in de voorwedstrijd van 
het “Samen Sterk” Boarnsterhim D-pupillen tegen het C1 team van 
de v.v.I rnsum. Ondanks  het weer was de wedstrijd hartverwar-
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mend en werd door het C1 team met 5-3 gewonnen. Om even 
over twee uur floot scheids rechter Mansouri uit Vollenhove voor de 
aftrap van de derby Irnsum-Oldeboorn. 
De eerste helft bracht een beter voetballend I rnsum, die tegen de 
stugge achterhoede van Oldeboorn weinig kansen wisten te c reë-
ren. E r kwamen wat kansen voor Atze Achttien, Alex Keskin en 
Jawoh Bah, die nu weer voor het eerst vanaf de aftrap mocht be-
ginnen. In de 25e minuut passeerde Atze Achttien de doelman 
Sieb Bangma, na een goede voorzet van Evert Boersma, zijn schot 
ging helaas  naast de paal. In de 35e minuut belandde een schot 
van Jawoh Bah ook net naast het doel. I rnsum drukte naar voren, 
maar de fysiek sterke achterhoede van Oldeboorn gaf vrijwel geen 
kans  weg. Pal voor rus t was  het Douwe Hein Akkerman die een 
goede kans  voor Oldeboorn net niet kon verzilveren. 
Na de rust was  het droog geworden en soleerde Alex Keskin be-
hendig door de verdediging van Oldeboorn, zijn schot spatte uiteen 
op de doelpaal en werd door keeper Sieb Bangma verder onscha-
delijk gemaakt. Tien minuten later was het wel raak, een voorzet 
van Peter Hottinga werd door de verdediging van Oldeboorn niet 
goed verwerkt. Topschutter Atze Achttien haalde ineens  uit: 1-0 . 
Zeven minuten later, na een onschuldige overtreding op 35 meter 
van het doel van Michel Schippers , nam Siete Veenstra de hierop 
volgende vrije trap. 
Hij schoot de bal onhoudbaar in de kruising: 1-1 . De anders  zo 
stevige verdediging van I rnsum begon te wankelen. Het laatste 
kwartier grossierden de achterhoedespelers in foutieve passing. De 
beide, langdurig geblesseerde, spelbepalende spelers  Iwan de Jong 
en Remco den Dulk werden node gemist. O ndanks  de fel strijdende 
Rogier Nugteren gierden de zenuwen bij de I rnsumers door de 
keel. 
Tot de blessuretijd kwam alleen Douwe E lzinga nog tot een schot 
tegen(alweer) de doelpaal van keeper Sieb Bangma. In de 6  minu-
ten blessuretijd was  I rnsum volledig zijn hoofd kwijt, trainer Koos  
van Dijk kon zijn keel schor coachen, het hielp niet meer. Het was  
wachten op het doelpunt van Oldeboorn. Bij de laatste corner was 
het raak: Wietse Huisman kopte de bal keihard in het I rnsumer 
doel: 1-2 . Na de aftrap was  het over. I rnsum voelde voor het eers t 
hoe het is  om in de laats te minuten de punten te verspelen. In de 
oefenwedstrijd tegen de Blesse, volgende week zondag, kan I rn-
sum de batterij dan weer opladen en het hoofd leegmaken voor de 
laatste drie wedstrijden van het jaar. 

Atze Achttien (I rnsum) 
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# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Harlingen 1 11 9 1 1 28 41 13   

2. Irnsum 1 11 7 2 2 23 20 14   

3. DTD 1 10 6 1 3 19 18 10   

4. Oosterlittens 1 11 4 4 3 16 22 14   

5. Akkrum 1 11 4 4 3 16 22 22   

6. Oldeboorn 1 10 4 2 4 14 15 16   

7. MKV'29 1 11 4 1 6 13 23 25   

8. Aengwirden 1 11 3 4 4 13 20 23   

9. Rood Geel 1 11 3 4 4 13 21 25   

10. Sport Vereent 1 11 3 2 6 11 16 24   

11. Udiros 1 11 3 0 8 9 13 25   

12. Gorredijk 1 11 1 3 7 6 11 31   
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Aldeboarn 2 wederom met lege handen (1  November) 

Na het ongelukkige gelijkspel tegen Drachten, s tond op zondag 1  
november de wedstrijd tegen ONB 3  uit Drachten op het program-
ma. Met 12 man werd koers  gezet richting Drachten. Vandaag wa-
ren Thomas  en Ronnie weer van de partij. Ook Jesse Haspels  had 
de weg naar het voetbalveld weer gevonden. In Drachten bleek dat 
er geen scheids rechter was . Jentje Kirkenier werd daarom ge-
vraagd om de fluit te hanteren. Dit wilde hij wel aangezien wij an-
ders  weer terug hadden moeten komen. De Boarnsters  begonnen 
vandaag s lap aan de wedstrijd en mochten Hindrik bedanken dat 
ze niet snel tegen een achterstand aankeken. 
Passes over 5  meter mislukten, de ene na de andere speler lag 
onderuit op het natte veld. Na een kwartier werd een foute pass  in 
de verdediging dodelijk afges traft. Hindrik was  kans loos . De 
Boarnsters  richten zich daarna op, en gingen meer vooruit voetbal-
len. Uit een corner van Jesse kopte Johannes  W. de bal snoeihard 
in de kruising. Een mooie ops teker voor de Boarnsters . Een mis-
verstand tussen Jan Hendrik en Johannes  W leverde direc t weer 
een achterstand op voor ons . Ook daarna knokten de Boarnsters  
zich terug in de wedstrijd. Vlak voor rust zette Pieter de 2-2  rus t-
stand op het bord. In de 2e helft gingen de Boarnsters  op zoek 
naar de 3-2 , maar tot echte kansen kwam het niet. ONB nam het 
initiatief over en werd s teeds  gevaarlijker. U iteindelijk capituleerde 
de uitstekend keepende H indrik alsnog. U it een langlopende aanval 
scoorden zij de 3-2 . Daarna werd Thomas nog ingebracht voor de 
moegestreden Jesse. Johannes  W schoof door naar de aanvaller en 
Ellert naar het middenveld. In de poging om een punt te pakken, 
kregen de Boarnsters nog 1  grote kans . Deze werd door Pieter 
naast de goal geschoven. H indrik voorkwam nog een aantal malen 
een grotere achters tand. En zo s tonden de Boarnsters  wederom 
met lege handen. Als  wij nog punten willen halen dit jaar, zullen 
we met zijn allen een schep er bovenop moeten doen, want met de 
instelling van vandaag gaan we geen enkele wedstrijd meer win-
nen dit seizoen. V olgende week spelen we om 10.00 thuis  tegen 
Oerterp 3 . Hopelijk kunnen we dan de ommekeer bewerks telligen. 

Johannes  Watzema 

Jeugdig Aldeboarn 2 knokt zich met 10 man naar punt 
        (8  November) 

Op zondag 8  november stond er voor de Boarns ters  de wedstrijd 

Oldeboorn 2 
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op het programma tegen Oerterp 3 . De Boarnsters  hebben de laat-
ste weken vele punten verspeeld. Om uit de degradatiezone te ko-
men zijn 3  punten zeker welkom. 
Met dank aan 4  b-junioren, Jeroen, Thomas, Niels  en Ronnie kon-
den we net 11 man op de been brengen. Keeper Hindrik gaat per 
direc t zijn geluk beproeven bij O .N.S. 7 . Achterin maakte Jan 
Mees ter zijn rentree op de back positie. O ndanks  dat de linkeraan-
valler van Oerterp Jan helemaal dol draaide, veegde hij zijn paadje 
aardig schoon. Ook Johannes  van der Wal speelde een betere wed-
strijd dan de laatste weken. In het begin van de wedstrijd was  
Oerterp de makkelijker voetballende ploeg, De Boarnsters  hanteer-
den te snel de lange bal, en zag deze vaak onderschept worden. 
Na 20 minuten was  de lepe spits  van Oerterp aan de aandacht ont-
snapt van de verdediging. Hij wis t met dit kans je wel raad. Jeroen 
was  kansloos  en het stond 0-1  voor de bezoekers . Daar waar de 
kopjes  de laatste weken steeds  gingen hangen, bleven de Boarn-
sters  nu wel overeind. U it een mooie aanval over de linkerkant 
kwam debutant N iels  van Kalsbeek alleen voor de keeper. H ij wist 
deze te verschalken met een prachtige sleepbeweging. Direct na 
de 1-1  kreeg N iels uit een lange bal van Johannes  W nog een grote 
kans . Helaas  was hij ongelukkig bij de controle. Na zo’n 35 minu-
ten moesten de Boarnsters  met een man minder verder. P ieter 
werd van achteren onderuit geschopt, en haalde verhaal bij de te-
genstander. Deze ging daarna tegen de grond, waarna Pieter de 
rode kaart ontving voor een vermeende kopstoot. Vanaf dat mo-
ment probeerden de Boarnsters het punt te koesteren. Bij 1-1  gin-
gen de teams de rust in. In de 2e helft voerde Oerterp langzaam 
de druk op bij de Boarnsters . De Boarnsters  zelf probeerden met 
de lange bal voor gevaar te zorgen. Met de snelheid van Ronnie en 
Niels  was  er misschien meer te halen dan het puntje. In de 65e 
minuut stonden de Boarnsters  verkeerd opges teld en Oerterp wist 
wederom op voorsprong te komen. Daarna werd al voetballend via 
Johannes  en Patrick naar een opening gezocht. Op 10 minuten van 
het einde kregen de Boarns ters  loon naar werken. Een prachtige 
combinatie tussen Ronnie en Niels  werd door Patrick binnen ge-
kopt. Op het tandvlees  en met een uitstekend keepende Jeroen 
werd het puntje binnen gesleept. Tot twee keer toe pakte Jeroen 
een 100% kans . Vlak voor tijd was hij nog gelukkig dat een voor-
zet op de lat belande. Daar waar de Boarns ters  de laatste weken 
teleurgesteld van het veld s tapten, voelden ze zich vandaag de 
morele winnaar. Met zo’n jonge ploeg, en lange tijd met een man 
minder nog terugknokken naar 2-2 is  een geweldige prestatie. Ko-
mende zondag gaan we voor revanche bij GAVC  in Grou. 

Johannes  Watzema 
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Aldeboarn 2 strijdend ten onder in derby  (15  November) 

Op zondag 15 november stond voor de Boarnsters  alweer de 4e der-
by op het programma. Vandaag gingen we op bezoek bij GAVC in 
Grou. De thuiswedstrijd tegen GAVC ging met 2-5  verloren, maar dat 
was  gezien het team waarmee GAVC verscheen ook geen verrassing. 
Vandaag was  het weer een probleem 11 man op de been te krijgen. 
Was  het verleden week Jesse die niet kwam, bleef vandaag Jan 
Mees ter weg zonder bericht. O mdat ook Jesse zich geblesseerd af-
meldde, s tonden de Boarnsters  met 10 man. Gelukkig werd Dennis  
Faber nog bereid gevonden om ons  uit de brand te helpen. Siemen 
Willem verdedigde vandaag het doel, achterin s tonden Rene, Wietse, 
Thomas  en Johannes  vd W, het middenveld bestond uit Johannes  W, 
Dennis , Ronnie en Patrick, voorin stonden Pieter en Robin. 
De Boarnsters  begonnen niet scherp aan de wedstrijd, daardoor wa-
ren de 1e kansen voor de makkelijk combinerende Grouwsters . Ge-
lukkig stond Siemen Willem de snelle voorsprong voor GAVC in de 
weg. Halverwege de 1e helft kregen de Boarnsters  wat meer grip, en 
met de snelheid van Robin werd het 1e gevaar gesticht. Toch waren 
het de Grouwsters  die een kwartier voor rust op voorsprong kwa-
men. Een snelle combinatie door het centrum van de Boarns ters  
werd beheerst afgerond. Zoals  de laatste weken lieten de Boarnsters  
zich niet uit het veld s laan. V rij snel na de 1-0  kwamen de Boarn-
sters  weer langzij. Uit een mooie combinatie tussen Pieter en Johan-
nes  W, stifte de laatste de bal over de verdediging in de loop van 
Robin. Deze behield goed het overzicht en stelde Pieter in s taat de 
gelijkmaker binnen te schuiven. Daarna kregen de Boarnsters  nog 
kansen op een voorsprong. Robin en Johannes  W vonden de keeper 
op hun weg. En vlak voor rus t kopte Johannes nog over uit een vrije 
trap van Pieter. 
De rust kwam dan misschien ook ongelegen voor de Boarnsters . De 
2e helft was  nog maar net bezig en de Boarns ters  liepen weer achter 
de feiten aan. Een voorzet van Grou viel achter de verdediging. De 
ingevallen spits  bij de Grouwster maaide over de bal heen, maar zag 
tot verbazing de bal via de knie van zijn andere been binnenkant 
paal binnenvallen. De Boarnsters  lieten het daarna een tijd lopen, en 
kregen vrij snel de 3-1 om de oren door een miscommunicatie tus-
sen Thomas  en Siemen. Halverwege de 2e helft kregen de Boarn-
sters  uit het niets  weer de aansluiting. U it een verre doeltrap van 
Siemen, nam Pieter de bal op 40 meter van de goal op de slof. Tot 
verbazing van iedereen viel de bal net onder de lat binnen. De 
Boarnsters  kregen weer het geloof in een puntje en gooiden er een 
slotoffensief uit. Echt grote kansen werden er niet gecreëerd door de 
Boarnsters . En ze waren Siemen dankbaar dat hij nog de ene mooie 
redding naar de andere uit de goal ranselde. De Boarns ters  streden 
met deze jonge ploeg tot het eind, maar een punt leverde het niet 
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op. Gezien het spelbeeld en de kansen verhouding was  de uitslag 
wel terecht. Maar qua inzet, en het jonge elftal hadden we wel een 
puntje verdiend. Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen het 
eveneens  laag geklasseerde ODV  2  uit Wijnjewoude. Een 3  punter 
in die wedstrijd zou een mooie opsteker zijn voor de Boarns ters . 

Johannes  Watzema 

Aldeboarn 2 hekkensluiter na dure nederlaag  
        (22  November) 

Op zondag 22 november stond voor Aldeboarn 2  de belangrijke 
wedstrijd op het programma tegen concurrent ODV 2  uit Wijnje-
woude. Beide ploegen stonden met 8  punten onderaan, een regel-
recht 6  punten duel. 
Bij beide teams was  het 1e vrij, en beide teams hadden dus  een 
aantal spelers  daarvan meegenomen. De Opstelling van Aldeboarn 
was  Siep –  Rene S, Wietse, Bart, Johannes  vd W – Rene v.K., Jo-
hannes  W, Patrick, Klaas  – Robin, Pieter. A rnold en Ate waren de 
wissels  vandaag. 
Bij het schrijven van dit verslag baal ik nog als  een stekker, vanaf 
minuut 1  liepen de Boarnsters  achter de feiten aan. Een foute te-
rugspeelbal van Johannes  W bracht zijn defens ie in de problemen. 
Dit werd gelijk afges traft door de gasten uit Wijnjewoude. Alde-
boarn 2  kwam de laatste weken wel vaker op achterstand en vocht 
zich dan terug in de wedstrijd. Vandaag was dat helaas  niet het 
geval. De passing was  slecht, en ook de dekking hield te wensen 
over. Ook de scherpte ontbrak bij de Boarnsters . Kansjes  kregen 
de Boarnster wel, maar het vizier s tond bij niemand op scherp. De 
ballen vlogen allemaal over en naast de goal van ODV  2. En als  
jezelf de kans jes  die je krijgt niet benut, dan krijg je het deksel op 
de neus . En dat gebeurde vlak voor rus t. ODV profiteerde weder-
om van zwak ingrijpen aan de kant van de Boarnsters . Zo zochten 
beide teams de kleedkamer op met een 0-2  rus tstand. In de pauze 
probeerden de Boarnsters  de koppies  scherp te krijgen. Vanaf het 
begin in de 2e helft probeerden de Boarnsters  steeds  meer druk 
naar voren te zetten, maar wederom was  te passing veel te s lordig 
om echt gevaarlijk te worden. Door de aanvallendere speelstijl 
kwam er meer ruimte voor de gasten. Siep wis t nog een aantal 
ballen tegen te houden, maar een kwartier voor tijd moest hij nog-
maals  een treffer incasseren. Daarbij verdween het laatste sprank-
je hoop op een puntje. Het laatste fluitsignaal kwam dan ook als  
geroepen voor de teleurgestelde Boarnsters . Het is  nu even de 
wonden likken, en dan volgende week zien om van de laatste 
plaats  af te komen. We spelen dan tegen middenmotor Zuidhorn 2 . 

Johannes  Watzema 
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# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Akkrum 2 12 8  1  3  25 25 19   

2 . GAVC 2 13 8  1  4  25 43 32   

3 . Bakkeveen 2  13 7  1  5  22 24 21   

4 . Drachten 3  11 6  1  4  19 27 24   

5 . Warga 2  12 6  1  5  19 26 23   

6 . Zuidhorn 2  11 5  3  3  18 32 17   

7 . Marum 2 12 6  0  6  18 36 38   

8 . ONB 3  12 6  0  6  18 29 34   

9 . Leek-Rodenburg 2  11 5  0  6  15 23 28   

10. Oerterp 3  11 3  4  4  13 22 24   

11. ODV 2  12 3  2  7  11 19 25   

12. Zwaagwesteinde 2  11 2  2  7  8 20 28   

13. Oldeboorn 2 11 2  2  7  8 20 33   
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N.a.v. onze website (www.vvoldeboorn.nl), kreeg Harm Ooster-
baan onderstaande mail van de heer Veltman. 
Het is  toch mooi om te weten dat de mensen de weg weten te vin-
den naar onze website, waar niet alleen het huidige nieuws  te vin-
den is , maar ook heel veel clubgeschiedenis (oude foto's , oude 
voetbalkrantjes , bestuur vanaf 1923, elftalcommissie t/m 1970, 
clublied).  
Kijk ook eens  op www.vvoldeboorn.nl. 
 

Hallo Oos terbaan,  
Allerearst myn grutte komplimenten foar de fantastyske site 
fan ús  fuotbalklub. Ik ha noait tinke kinnen dat der safolle 
bewarre bleaun is .  
Ik seach dat ús  heit, Jelle Veltman, fan 1927 oant 1957 elftal-
kommiss ielid, by de oprjochting fan de klub yn 1923 vice 
foarsitter wie. Dat ha ik noait witten. De elftalkommisje kaam 
op tiisdeitejûn by ús  yn de keamer om nei te praten oer de 
sneins  spile wedstriden en om de opstellingen foar de kom-
mende snein te meitsjen. Dy opstellingen kamen dan by ús  
foar it etalaazjerút te hingjen. By dat fergaderjen fan de elf-
talkommisje moast ik, ein jierren fj irtich, myn ULO-húswurk 
meitsje ! De klub wie geregeldwei yn huize Veltman. 
Sels  ha ik fan 1954 oant 1964 bes tjoers lid west en jierren de 
adminis traasje fan de toto dien.  
No ha ik yn de Tuorkemjitter lêzen dat j imme foto's  ha mei 
spilers  (of oare minsken) dêr't jimme de nammen net fan wit-
te. Ik bin no 74 jier en oant myn 28ste Boarns ter west. Om-
dat wy in soad mei de klub te dwaan hiene en troch ús  Spar-
winkel alle Boarnsters  koenen is  der in kâns  dat der noch ris  
immen by is  dy't ik wol kin.  
Stjoer by gelegenheid mar ris  in berjochtsje.  
Groetnis  fan Oene Veltman.  

 
Heeft u ook nog oude foto's  of mooie artikelen? Mail het ons  naar: 
h.oosterbaan6@upcmail.nl.  

Websitebeheer VV Oldeboorn. 

www.vvoldeboorn.nl 
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Oldeboorn 3 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Renado 4 10 9 1 0 28 43 9   

2. VWC 3 9 7 1 1 22 40 14   

3. Bakhuizen 4 9 7 0 2 21 51 18   

4. Renado 5 10 6 3 1 21 27 16   

5. Aengwirden 4 10 6 2 2 20 28 21   

6. GAVC 4 10 5 2 3 17 25 26   

7. FFS 4 9 3 1 5 10 20 23   

8. Langweer 2 10 2 1 7 7 17 21   

9. Lemmer 3 10 2 0 8 6 21 37   

10. Joure SC 5 10 1 2 7 5 14 41   

11. Gersloot 1 8 1 1 6 4 14 37   

12. Oldeboorn 3 11 0 4 7 4 21 58   
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Oldeboorn 4 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Joure SC 7 9 9 0 0 27 52 14   

2. Oldeboorn 4 10 9 0 1 27 48 23   

3. Surhuisterveen 3 10 7 1 2 22 43 24   

4. Oerterp 5 10 7 0 3 21 39 19   

5. DIO Oosterwolde 4 10 6 0 4 18 26 24   

6. Heerenveen 7 9 4 1 4 13 32 33   

7. ODV 3 9 4 0 5 12 23 27   

8. Drachten 7 8 3 0 5 9 16 31   

9. Akkrum 4 9 3 0 6 9 35 25   

10. MKV'29 7 9 3 0 6 9 24 33   

11. Friesland 5 9 0 0 9 0 6 44   

12. Jubbega 5 10 0 0 10 0 21 68   
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Huishoudelijke Handleiding (jeugd-) leiders en (jeugd-) 
trainers: 

Als trainer of leider van welk team dan ook heb je de verantwoor-
delijkheid voor een groep mensen om alles  in goede banen te lei-
den. Wij zijn als  bestuur dan ook erg blij dat jij deze verantwoor-
delijkheid op je hebt willen nemen. Voetbal s taat natuurlijk voorop, 
maar we willen je ook op de volgende dingen wijzen: 
Als leider of trainer ben je niet alleen verantwoordelijk voor de 
sportieve prestaties  van je team, er zijn ook zaken naas t het voet-
ballen die moeten gebeuren: 
Voor, tijdens en na trainingen: 
 Zorgen dat alle gebruikte ballen en hes jes  worden opgeruimd 

en gehangen. 
 Trainer of leider pompt de ballen op, niet de spelers . 
 Zorg na de training dat alle goals  van het veld zijn omdat er 

anders  domweg omheen wordt gemaaid. 
 Heb je de grote goals gebruikt, zorg dan dat de netten na de 

training omhoog worden gehangen. 
 Afval zoals  koffiebekers  en andere rommel opruimen. 
 Zorgen dat de boxen schoon worden achtergelaten, de ramen 

gesloten zijn en de lichten uitgeschakeld. 
 De lichten in het ballenhok uitdoen en dit afsluiten. 
 De s leutels  te allen tijde terughangen in het s leutelkastje in de 

bestuurskamer. 
 Is  er op enige manier schade ontstaan, meldt dit dan z.s .m. bij 

ondergetekende. 
Voor, tijdens en na wedstrijden: 
 Trainer of leider pompt de ballen op, niet de spelers . 
 Vlaggen in het ballenhok en de doelnetten omhoog hangen. 
 Afvalbakken in de dug-out plaatsen, anders  raken ze vol met 

regenwater en verrotten ze binnen een jaar of twee . 
 Stoelen horen op het terras  bij de kantine en niet op het veld of 

bij de dug-outs . 
 Na de wedstrijden de houten bekerhouders  terugbrengen naar 

de kantine, ook die van de tegens tander. 
 Zorgen dat de boxen schoon worden achtergelaten, de ramen 

gesloten zijn en de lichten uitgeschakeld. Ook dit geldt tevens  
voor de box van de tegenstander. 

 Gedurende het seizoen is  de leider verantwoordelijk voor de 

Leiders en trainers 
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Maandag 

18.30 –  19.30 uur E-pupillen 
19.00 –  20.15 uur D-pupillen 

Dinsdag 

18.45 –  19.45 uur B-junioren 
19.45 –  21.15 uur A-selectie 

Woensdag 

18.30 –  19.30 uur F-pupillen 
18.30 –  19.30 uur E-pupillen 
19.30 –  20.30 uur Samen Sterk 
20.15 –  21.15 uur 3e en 4e elftal 

Donderdag 

19.00 –  20.15 uur D-pupillen 
19.45 –  21.00 uur B-junioren 

Vrijdag 

19.00 –  20.00 uur B-selectie 
19.00 –  20.30 uur Keeperstrainig 
20.00 –  21.30 uur A-selectie 

Trainingsschema 

waterzak, de ballen, drinkflessen en de shirts  van een team. 
Aan het einde van het seizoen de ballen inleveren bij Cees 
Troos t, en als  er tussentijds  iets  is , kun je ook bij Cees terecht. 

 Is  er op enige manier schade ontstaan, meldt dit dan z.s .m. bij 
ondergetekende. 

Als iedereen zich probeert aan bovenstaande dingen te houden, is  
het schoon en netjes  houden van de velden en gebouwen een fluit-
je van een cent, en houden we met ons  allen de boel representa-
tief. 
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Oldeboorn B1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Wolvega FC B2 9 6 1 2 19 41 11   

2. WTTC B1G 9 6 1 2 19 26 17   

3. DWP B1G 8 6 0 2 18 30 16   

4. Oldeboorn B1 7 5 0 2 15 33 11   

5. Aengwirden B1 8 4 1 3 13 29 17   

6. Mildam B1 9 3 3 3 12 32 33   

7. Read Swart B1 8 3 2 3 11 25 18   

8. Balk B2 8 2 2 4 8 18 32   

9. VWC B1 8 2 2 4 8 15 32   

10. Oudehaske B1 8 1 3 4 6 21 26   

11. Renado/VVI B2 10 0 1 9 1 12 69   
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Zondag 27 december 2008 vindt de 22e 
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 27 december 2009 aan Johannes  
Nijdam te worden overhandigd. Het team 
dient te bestaan uit minimaal vijf personen. 
 
Inschrijven kan tot 1  december 2009 bij: 

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

Douwe Venema toernooi 
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Oldeboorn D1—LSC D3    (31  Oktober) 

We moesten half 11  op het voetbalveld zijn, en 11 uur spelen. De eers te 
helft s tond het 3-3  de goals  waren van Kim en toen had Sietse twee 
goals  gemaakt toen hadden we pauze. 
Na de pauze scoorde Max 1  toen scoorde Kim nog één daarana gaf Jo-
hannes  een assist op Sietse toen was  de eindstand 6-3  voor Aldeboarn. 
Groetjes , Nina, Kim, Johannes , Sietse en Max 

Terugblik op een fantastisch seizoen 

Het najaarsseizoen van de D1 uit Aldeboarn is  fantastisch verlopen. Wie 
had dat van te voren kunnen bedenken? 
Het had het jeugdbestuur nachten slaap gekost om een goede indeling 
van de jeugdteams te maken. Uit de koker kwam tenslotte een prachtige 
oplossing. Voor ons  als oude rotten van de D’s  betekende dat een team 
met slechts  3  nieuwe gezichten. Menko en Yannick s tootten door vanuit 
de E ’s  en Gerrit kwam bij ons  z’n eers te voetbalwedstrijd spelen. 
Voor de res t konden we (dankzij een paar dispensaties) spelen met een 
vrijwel ongewijzigd team. Daarbij zouden we zo nu en wat van de E ś 
lenen, zodat zij alvast aan het grote veld konden gaan wennen en Johan-
nes  niet elke wedstrijd met 5  wissels  zou komen te zitten. 
Doel van dit seizoen was  dat iedereen aan spelen toe zou komen. Dus 
ook de s terkere spelers  zouden hun tijd op de bank moeten uitzitten. 
Daarbij kreeg iedereen de opdracht mee om alle medespelers  bij het 

Oldeboorn D1 
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voetbal te betrekken. Dus  niet in je eentje ´ego-en´, maar proberen om op 
dit grote veld, echt grote-mannen-voetbal op de mat te leggen, door vrij te 
lopen en over te spelen. Dit werd tijdens  de trainingen tot in den treuren 
geoefend. 
Ondanks  dat er af en toe wat gemopperd werd, wierp dit wel zijn vruchten 
af. Halverwege het seizoen hadden we een wedstrijd met de luxe van 3  
wissels . Daar begonnen we dan ook met Kim, Sietse en Max op de bank. 
Wie dacht dat de hele organisatie zoek zou zijn, had het bij het verkeerde 
eind!  Er werd namelijk gevochten als  leeuwen. ´Als Patrick en Willy zulke 
domme opstellingen bedenken moeten we het maar met een beetje extra 
inzet op zien te lossen´ zullen de andere 11 gedacht hebben. N iemand liet 
zijn mannetje lopen, zodra we de bal hadden werd er vrij gelopen en het 
vrije mannetje werd vervolgens  ook nog eens  gevonden! Werkelijk waar, 
jullie hebben dit seizoen enorme s tappen gemaakt. 
Waarschijnlijk is  het gevolg van de goede prestatie wel dat jullie na de win-
ter in een zware poule geplaatst zullen gaan worden!  Maar dat beschouwen 
we als  een uitdaging.  
Een klein zorgenpuntje is  wel dat de trainingsopkomst op het laatst een 
beetje achteruitliep. We gaan er vanuit dat dat voornamelijk door het 
slechte weer kwam. Na de elfstedentocht gaan we de trainingen weer op-
pikken. Komt dus  allen!  Dan stomen we jullie klaar voor die zwaardere te-
genstanders .   
Heren en dames, geniet van de winterstop (hoewel ‘s top’, we hebben nog 
wel een zaalvoetbaltoernooi te spelen). Dan gaan we na de winter weer 
keihard er tegenaan om er een fantastisch seizoen van te maken. 

Groet, Willy & Patrick 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Irnsum D1 8 7 0 1 21 49 21   

2. Oldeboorn D1 8 5 2 1 17 37 19   

3. Balk D2 7 5 0 2 15 39 22   

4. VWC D1 8 4 2 2 14 34 23   

5. CVVO D3 7 4 0 3 12 20 23   

6. Joure SC D3 8 3 1 4 10 37 22   

7. LSC 1890 D3 8 3 1 4 10 32 25   

8. SneekWit-Zwart D3 8 1 0 7 3 11 48   

9. Langweer D1 8 0 0 8 0 5 61   
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Oldeboorn E1 

Oldeboorn F1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Nieuweschoot E2 8 7 1 0 22 117 4   

2. NOK E1 8 7 1 0 22 73 17   

3. Waterpoort Boys E1 9 7 1 1 22 84 17   

4. Walde De E1 8 4 1 3 13 44 21   

5. Mildam E1 8 4 1 3 13 30 42   

6. QVC E1 8 3 0 5 9 25 60   

7. Makkum E2 9 3 0 6 9 29 55   

8. Oldeboorn E1 8 2 0 6 6 18 72   

9. Oeverzwaluwen E1 9 1 1 7 4 20 82   

10. Woudsend E1 9 0 2 7 2 21 91   

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Heeg F3 8 8 0 0 24 94 6   

2. Oldeboorn F1 8 8 0 0 24 85 11   

3. Joure SC F7 9 7 0 2 21 66 39   

4. DWP F1 8 4 0 4 12 35 36   

5. Langweer F1 8 4 0 4 12 34 58   

6. Workum F4 9 3 2 4 11 29 41   

7. EBC/Delfstrahuizen F2 8 2 1 5 7 27 48   

8. RES F3 8 2 0 6 6 24 44   

9. CVVO F6 8 1 1 6 4 21 52   

10. NOK F2 8 0 0 8 0 7 87   
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Langweer F1 - Oldeboorn F1 (10  Oktober). 

We hebben met 11-0 gewonnen. Het regende aan het begin en 
toen was  het weer mooi. Ik heb 4  doelpunten gemaakt, Sjim 2, 
Gerben 4  en Ids 1 . Het was  heel leuk en mijn vader moest rijden. 

T jitze Brandsma 

EBC\delfstrahiuzen F3 - Oldeboorn F1 (31 Oktober) 

We hepen gewonen met 11 /0   
Het was geen spanende wedstrijd  
E r is  dus  11 keer ge scoort  

Sietse:1 
Tsjdse: 2  
Gerben:6  
Duko:1  

(Denk ik) 
in de pauze was  het 6:0 
we zijn wel een beetje blij. maar dat zag je niet aan de spelers . 
In de duk at zaten we wat over te schoppen. zo dat als  we weer 
het velt op moeste we konden vlammen. 
Op goal stonden 1  helft: lars  de 2  helft: tamme 
We waren blij toen we gewonen haden 
We heben niet egt een op stelling 

Groetje Arjen en een beetje hulp van s toffel.  

Oldeboorn F1—DWP F1 (7  November) 

Op 7  november hebben we gevoetbalt tegen dwp. 
We hadden 8-1  gewonen 
en ik vont het niet leuk wand ze schopten de hele tijt maar ze 
waaren wel goet. 
En volgende keer moeten we tegen heeg. 

groetjes  gerben tot dan 
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Vanaf deze plaats willen we Bouwe en Anke bedanken voor hun 
jarenlange steun voor de c lub. (en niet te vergeten voor al het lek-
kers wat we bij hun hebben afgehaald ) 
Dankzij jullie hebben we in oldeboorn al die voetballende patatge-
neraties  gehad   

Bouwe en Anke 
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De liefde voor de sport is  hun belangrijkste drijfveer. Scheids rech-
ters , ze zetten zich iedere week weer in om wedstrijden in goede 
banen te leiden. Ze halen er voldoening uit als  ze daar weer in zijn 
geslaagd. Omdat er vaak meer commentaar wordt geleverd dan 
complimenten worden uitgedeeld willen we onze clubscheids rech-
ters  hierbij bedanken. Jullie maken het mogelijk dat jeugd en seni-
oren wekelijks  hun wedstrijdjes  kunnen spelen. 

Scheidsrechters bedankt 
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER  
BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS.  
KNVB-INFOLIJN 0513-618998/TELETEKST PAG. 603 

Zaterdag 05 December 2009 
14:00 Oldeboorn B1 - Renado/VVI B2 
10:00 Oldeboorn E1 - De Walde E1 
09:00 Oldeboorn F1 - Heeg F3 
Zondag 06 December 2009 
14:00 Aengwirden 1 - Oldeboorn 1 
10:00 ODV 2 - Oldeboorn 2 
12:00 Oldeboorn 3 - Renado 4 
10:00 Oldeboorn 4 - Oerterp 5 

Zaterdag 12 December 2009 
10:30 WTTC B1G - Oldeboorn B1 
Zondag 13 December 2009 
14:00 Oldeboorn 1 - Gorredijk 1 
10:00 Oldeboorn 2 - Zwaagwesteinde 2 
10:00 ODV 3 - Oldeboorn 4 

Zaterdag 19 December 2009 
14:00 Oldeboorn B1 - Read Swart B1 
Zondag 20 December 2009 
14:00 Oldeboorn 1 - DTD 1 
11:00 Zuidhorn 2 - Oldeboorn 2 
12:00 FFS 4 - Oldeboorn 3 

Wedstrijdprogramma 
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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 05 dec T . de Jong & 
 B. Kuik 
 
Datum ‘s ochtends  ‘s middags  
 vanaf 09.00 uur vanaf 13.00 uur 
Zon 06 dec René van Kalsbeek Walter van Maren 
 Ate Bergsma August Faber 
Zon 13 dec Johannes  Nijdam Patrick Antonissen 
 Bauke Paul Kleefstra Anthony Vink 
 

E r mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf  
voor vervanging te zorgen!! 
Kantinedienst “to do’s ”: 
 kwart voor negen kas en s leutels  ophalen bij Binne Ooster-

baan 
 koffie zetten (zorg voor voldoende koffie vooral vanaf 13.00) 
 scheidsrechter vragen wat hij wil drinken (voor alle wedstrij-

den) 
 gehaktballen klaarmaken (zondag) 
 thee in de rust 
 zorg dat koelkasten bijgevuld zijn/blijven 
 als  er produc ten 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 

Kantinedienst 
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NAAM elftal DPT 
A.Faber Vierde 16 
Joh.T ijsma Derde 9  
H.Oosterbaan Vierde 8  
S.Oosterbaan Vierde 8  
R.van Steinvoorn Vierde 8  
P .Poepjes Tweede 7  
C .Reitsma Vierde 7  
K.Hartmans Eerste 6  
W.Huisman Wzn Eerste 5  
R.van Kalsbeek Eerste 5  
Joh.Watzema Tweede 4  
A.Bergsma Eerste 3  
S.Veenstra Eerste 3  
B.P .Kleefstra Eerste 3  

 
 
 

NAAM elftal DPT 
R.Faber Tweede 2  
T .de Jong Derde 2  
R.Poepjes Derde 2  
T .Tjoelker Derde 2  
R.van Warmerdam Derde 2  
A.Watzema Derde 2  
D.H.Akkerman Eerste 1  
Joh.N ijdam Eerste 1  
A.Oosterbaan Eerste 1  
T .Proot Eerste 1  
P .Antonissen Tweede 1  
N.van Kalsbeek Tweede 1  
R.Spinder Tweede 1  
A.Vink Tweede 1  
W.v/d Brink Vierde 1  
W.van Maren Vierde 1  
B.Oosterbaan Vierde 1  

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 



 

De Zwart Witten • December 2009 • 33  



 

34  • De Zwart Witten • December 2009 


