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Het seizoen is  al een tijdje achter de rug. De zomervakantie staat 
op het punt te beginnen, de euforie van de WK-kwartfinale hangt 
nog in de lucht, de gondels  worden op dit moment het dorp in ge-
sleept en dan ook nog eens  een blauw krantje op de mat. Wat kan 
een boarnster zich nog meer wensen? 
In dit nummer de laatste verslagjes en de eindstanden van de 
competities . 
Voor mij is  dit het laats te krantje dat ik in elkaar draai. Harm Oos-
terbaan zal deze taak het komende seizoen van me overnemen. 
Hij heeft hier leuke ideeën voor, waarvan de puzzel in dit krantje 
een voorproefje is .  
Kopij kunt u blijven s turen naar redactievvo@upcmail.nl, in de 
kantine afgeven of bij Harm in de bus doen. 
Groet, Patrick 

Van de redactie 
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Oldeboorn blijf t in de race om promotie 

De Boarnsters  zijn in de nacompetitie gekoppeld aan derdeklasser 
Zwaagwesteinde en mogen met deze ploeg over twee wedstrijden 
uitmaken wie volgend seizoen in de derde klasse mag uitkomen. 
De heenwedstrijd werd gespeeld in de Westereen, waar menig 
team in vroegere jaren nog weleens  met knikkende knieën naar 
toe ging. Zwaagwesteinde eindigde dit seizoen als  elfde in de der-
de klasse, waar het vorig jaar al was  gedegradeerd uit de tweede 
klasse. Om niet nog verder af te dalen is  de ploeg uiteraard ge-
brand om van Oldeboorn te winnen. De Boarnsters  moesten het 
ten opzichte van vorige week tegen DTD doen zonder de gebles-
seerde spelverdeler Siete Veens tra. Daar tegenover stond de te-
rugkeer van Bart de Vreeze die weer hersteld was  van een blessu-
re. 
In de openings fase van de wedstrijd was  Oldeboorn, zoals  wel va-
ker dit seizoen, even zoekende en kon Zwaagwesteinde al meteen 
dreigend worden. Het leverde Wietse Huisman Szn een gele kaart 
op, toen hij noodgedwongen zijn tegenstander onderuit moest ha-
len. Ook moest doelman Siep Bangma handelend optreden bij een 
inzet van dichtbij. Toen de organisatie eenmaal s tond begon het 
ook heel aardig te draaien bij Oldeboorn. Het leverde Klaas  Hart-
mans , na goed s toorwerk van Ate Bergsma, een dot van een kans 
op, maar in plaats  van zelf te schieten koos  hij voor een voorzet, 
welke uit de doelmond werd getrapt door Zwaagwesteinde. Even 
later zette Klaas  Hartmans  met een prachtige pass Douwe Hein 
Akkerman alleen voor de doelman. Laatstgenoemde wis t echter de 
inzet te keren. Ook Zwaagwesteinde was  af en toe gevaarlijk. Een 
paar keer viel een lange bal achter de Boarnster verdediging en 
waren de snelle spitsen er als de kippen bij. Gescoord werd er ech-
ter niet en vlak voor rust kreeg Johannes  Watzema namens  Olde-
boorn nog een open kans , na goed voorbereidend werk van Arnold 
Hobma. H ij schoot echter van dichtbij de bal over het doel en me-
de daardoor gingen beide ploegen met een 0-0  stand de rust in. 
Ook in de beginfase van de tweede helft waren beide ploegen, net 
als  voor rust, behoorlijk aan elkaar gewaagd. De wedstrijd was 
pittig zonder dat er gemeen werd gespeeld en voor het publiek 
was  het dan ook geen onaantrekkelijke wedstrijd. Na tien minuten 
gespeeld te hebben kwamen de Boarnsters  op voorsprong. Een 
c rosspass  van Wietse Huisman Wzn belande op de linkerkant bij 
Douwe Hein Akkerman. Eerst bracht Akkerman de bal voor het 
doel, maar in de kluts  kreeg hij de bal opnieuw voor de voeten en 

Oldeboorn 1 
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punterde de bal vervolgens  op schitterende wijze in de kruising, 0-
1 . Lang konden de Boarnsters  echter niet van de voorsprong ge-
nieten. Na een vermeende handsbal van Ate Bergsma kreeg 
Zwaagwesteinde op twintig meter van het Boarnster doel een vrije 
trap. Deze werd niet eens  goed genomen, maar werd onderweg 
aangeraakt en viel zomaar voor de voeten van Tjalling van der Ga-
liën die simpel 1-1  kon binnen schieten. Na dit doelpunt werd 
Zwaagwesteinde de betere ploeg en domineerde het res tant van 
de wedstrijd. E r kwam een extra spits  bij en hierdoor kreeg Olde-
boorn het achterin moeilijker. O ndanks  het veldoverwicht c reëerde 
Zwaagwesteinde weinig uitgespeelde kansen. Toch was  het af en 
toe hectisch in het doelgebied van Siep Bangma, die het zwaar te 
verduren had. In de slotfase leverde dit een opstootje op, waarbij 
de aanvoerder van Zwaagwesteinde met een rode kaart van het 
veld werd gestuurd. De Boarnsters  wisten niet te profiteren van de 
numerieke meerderheid, omdat de krachten bij sommigen wat 
wegvloeiden. In de slotminuten redde Siep Bangma nog fraai op 
een inzet van de gevaarlijke Van der Galiën, anders  had Oldeboorn 
zelfs  nog met lege handen gestaan. Al met al een verdiende uitslag 
in een boeiende wedstrijd, waardoor de strijd nog helemaal open 
is . Volgende week valt in Oldeboorn de beslissing. 
Wietse Huisman 

Oldeboorn maatje te klein voor Zwaagwesteinde 

Waar in de heenwedstrijd beide ploegen nog behoorlijk aan elkaar 
gewaagd waren, daar was  de return in Oldeboorn een ongelijke 
strijd. De Boarnsters  kwamen er niet aan te pas  en de 0-2  eind-
stand was  dan ook volkomen terecht. 
Bij Oldeboorn was  Siete Veenstra fit genoeg om te spelen in zijn 
laatste wedstrijd voor Oldeboorn 1 . In de openings fase deden de 
Boarnsters  nog behoorlijk mee in de wedstrijd. Het leverde een 
paar kleine mogelijkheden op. Bart de Vreeze kreeg daarvan de 
beste, maar zijn schot ging over het doel. O ndertussen was  
Zwaagwesteinde, waar de vorige week geschors te spelers  waren 
teruggekeerd in de basis , ook al een paar keer dreigend geweest 
met hun snelle mensen voorin. De twee spitsen van Zwaagwes-
teinde doken regelmatig de hoeken in en al snel leverde dit resul-
taat op. Over hun linkerkant wist Zwaagwesteinde door te breken 
en vanuit een nog moeilijke positie werd de bal in de verre hoek 
geschoven, 0-1 . Zwaagwesteinde had op dat moment volledige 
grip op de wedstrijd. Het won op het middenveld bijna alle duels  
en elke afvallende bal was  een prooi voor de fel strijdende 
Readsjes . Oldeboorn s telde hier, vooral na het doelpunt, te weinig 
tegenover en kreeg als  snel de 0-2  om de oren. Wederom brak 
Zwaagwesteinde over hun linkerkant door . Uit een onmogelijke 
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hoek schoot spis t Van der Galiën op het doel, maar omdat het 
schot nog door Wietse Huisman Wzn van richting werd veranderd, 
was  doelman Bangma kansloos  en zagen de ongelukkige Boarn-
sters  tegen een 0-2  achterstand aan. Deze klap kwam men in het 
restant van de wedstrijd niet meer te boven. 
 In de rus t moest Siete Veens tra zich geblesseerd laten vervangen 
door Tom P root. H ierdoor was  Oldeboorn nog meer genoodzaakt 
om de lange bal te spelen op de spitsen Klaas  Hartmans  en Ate 
Bergsma, die het ontzettend moeilijk hadden tegen een overmacht 
aan verdedigers . Zwaagwesteinde leunde comfortabel achterover 
en lietde Boarnsters  het spel maken. Daarvoor kwam Oldeboorn 
echter tekort en men slaagde er dan ook niet in om ook maar één 
uitgespeelde kans  te c reëren. In de slotfase kwam Jan Hendrik van 
der Wal nog in de ploeg voor Martin Meester. Invloed op het spel 
had het allemaal niet, daarvoor was  Zwaagwesteinde deze middag 
gewoon een maatje te groot voor Oldeboorn. Hierdoor blijven de 
Readsjes  derdeklasser en acteert Oldeboorn volgend seizoen onder 
de nieuwe trainer Geert Goerres  opnieuw in de vierde klasse. Na 
afloop werd door de selectie op gepaste wijze afscheid genomen 
van de huidige trainer Henk Hoeks tra, leidster Willemke Meester, 
grensrechter Tsjibbe Meester en Siete Veenstra, die na al die jaren 
een s tapje terug doet en in een lager elftal gaat spelen. 
Na een, vooral door veel blessureleed, wisselvallig seizoen was  de 
nacompetitie voor de Boarns ters  het hoogst haalbare en mogen 
spelers  en begeleiding ondanks  de nederlaag tegen Zwaagwestein-
de terugzien op een heel behoorlijk seizoen. Na de zomerstop is  er 
weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. 
Wietse Huisman 

 Promotie / degradatie wedstrijden 

Zwaagwesteinde  - vvOldeboorn 1 - 1 

vvOldeboorn - Zwaagwesteinde  0 - 2 
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Oldeboorn 3 

6e klasse  (eindstand) 
# Team G W GL V P DPV DPT PM 
1 Renado 4 22 19 2 1 59 82 22 0 
2 VWC 3 22 16 2 4 50 92 35 0 

3 Aengwirden 4 22 14 3 5 45 76 44 0 
4 Bakhuizen 4 22 14 0 8 42 101 58 0 
5 Renado 5 22 12 4 6 40 66 40 0 
6 Langweer 2 22 10 2 10 32 72 42 0 
7 Lemmer 3 22 9 0 13 27 52 68 0 
8 FFS 4 22 7 3 12 24 44 60 0 

9 GAVC 4 22 7 2 13 23 53 85 0 
10 Oldeboorn 3 22 4 4 14 16 51 103 0 
11 Joure SC 5 22 4 3 15 15 36 86 0 
12 Gersloot 1 22 2 3 17 9 30 112 0 
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Jaarverslag Oldeboorn 4 

Alweer een seizoen voorbij, wat vliegt de tijd. Zonder Jan Meester, Wil-
lem van Kalsbeek en Honkie de Jong begonnen we met een wedstrijd uit 
tegen Oerterp. Nieuwe spelers  hadden we natuurlijk erbij gekregen. Ro-
bert van Steinvoorn werd van het eerste gehaald, Jan v/d Woude, Willie 
v/d Brink, Doede v/d Werff en halverwege het seizoen kwamen Pieter 
Poepjes  en Patrick Antonissen nog van het opgeheven tweede elftal. Ook 
Wiebe Feens tra kwam ons  nog versterken toen hij zijn huis  niet kon ver-
kopen. Aan het eind van het seizoen nam hij weer afscheid, toch het 
huis  verkocht. Ook de Johan Derksen van Oldeboorn kwam ons  vers ter-
ken nl Albert Nijholt (junior voor de oudere lezers  van dit krantje). De 
eerste wedstrijd ging meteen verloren, maar toen al bleek de mogelijk-
heden van dit team. Het kon wel eens  een mooi seizoen worden. Dat 
bleek dan ook wel in maart toen we na een winterstop van 3  maanden 
nog steeds  maar 1  wedstrijd hadden verloren en tweede waren achter 
Joure. Deze ploeg had alle s  nog gewonnen maar nog niet tegen ons  ge-
speeld dus er waren mogelijkheden. Na de winter kwam er behoorlijk de 
klad in, zelfs  na het uit de competitie halen van het tweede bleken het 
derde en het vierde zelfs  maar net genoeg spelers te hebben. Dus  kwam 
Honkie weer terug, speelde een helft, scoorde met de kop, dit was  zijn 
hoogtepunt, die hebben we dus  ook niet meer op het veld terug gezien. 
E r kwamen blessures , Cees , Doede en Willie. De laatste had ondertussen 
in zijn enthousiasme ook nog de vlag overgenomen van T jibbe bij het 
eerste. Eers t een wedstrijd ballen en dan nog vlaggen, waar vind je nog 
zulke vrijwilligers. Onze aanvoerder Cees  raakte jammer genoeg juist in 
de wedstrijd tegen Joure geblesseerd, die werd dan ook meteen verlo-
ren. Meteen was  ons  gouden trio op het middenveld onthoofd. Deze drie 
waren duidelijk op jacht naar de tante Leen trofee. Robert, Sybrand en 
Cees  gingen op jacht naar de plek achter de winnaar van P .P .v/d Feer 
bokaal die natuurlijk weer prooi was  voor onze linksbuiten August. Ook 
ondergetekende deed lang mee maar hij loopt nog steeds  te overdenken 
hoe hij als  spits , welke wedstrijd met 14-1 werd gewonnen, niet wis t te 
scoren. Zelfs  zijn handelsmerk, het maken van strafschoppen ging deze 
wedstrijd fout. En hij wist het al meteen missen betekent nooit meer die 
spanning van het gevecht met de keeper. Even nog gedacht om er maar 
direc t mee te s toppen maar wat moet je dan op zondag. Ondertussen 
gingen we rustig door met winnen, verloor Joure tegen Surhuis terveen, 
scoorden we er rustig op los , kreeg Walter zijn goaltjes  om de oren en 
werd er wel eens  gescholden. Harke en Binne waren altijd bereid om de 
eerste helft te vlaggen, Jan de Boer speelde rechts  en links  back (wat 
een genot). Jan v/d Woude en Onno domineerden het centrum, praatte 

Oldeboorn 4 
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Albert zijn tegenstander uit het veld en bleef August de mooiste goals ma-
ken. Maar toe kwam de wedstrijd tegen Akkrum. De oudjes van Oldeboorn 
tegen de jeugd van Akkrum. Met een zoon van een Anker, een zoon van 
Wiepie Lok en een postbode die regelmatig in Oldeboorn vertoeft. Deze 
wedstrijd verloren we helaas  (terecht). Toen we daarna ook nog kans loos 
tegen Surhuis terveen verloren spatte onze droom in duigen, geen kampi-
oen. Geen Wander op de trekker, wat hadden we het graag nog een keer 
gezien. De laatste was  tegen Joure (de kampioen). Met Cees  als  leider, 
Klaas is  met de camper vertrokken en we hebben hem ook niet meer ge-
zien. Wat een wedstrijd. Veel te weinig spelers  zodat Anno (zoon van Wie-
ger en Hindrik (zoon van Honkie) meespeelden. Hindrik wis t zelfs  te scoren, 
niet slecht voor een oud keeper. Jacob Stulp speelde voor het eerst in 7  jaar 
weer eens een helft en kwam er achter dat voetbal wel wat zwaarder is  dan 
tennis . Joure dacht deze zondag kampioen te worden, ze hadden al een 
boerenkar bij Terkaple s taan, bloemen al gekocht maar helaas  ze moesten 
nog een weekje wachten want Oldeboorn won met 3-2 . Zo eindigden we dit 
seizoen op de derde plaats . Van de 22 wedstrijden werden er 18  gewonnen 
en scoorden we 113 keer. Na de wedstrijd werd er afscheid genomen van 
Binne, Harke en Wiebe. Gelegenheidscoach Cees  sprak enkele woorden en 
overhandigde nog wat bloemen. Volgend jaar maar weer proberen om kam-
pioen te worden. Ook wil ik nog Hendrik Nieuwland bedanken die het hele 
seizoen onze scheidsrechter was . Hopelijk volgend jaar weer. 
Zie jullie volgend seizoen, 
Harm 

6e klasse BF  (eindstand) 
# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 SC  Joure 7  22 19 0  3  57 113 40 0 

2 Surhuisterveen 3  22 18 2  2  56 102 43 0 

3 Oldeboorn 4 22 18 0 4 54 113 48 0 

4 DIO Oosterwolde 4  21 13 0  8  39 64 62 0 

5 Oerterp 5  22 13 0  9  39 74 51 0 

6 ODV 3  22 12 1  9  37 65 58 0 

7 Akkrum 4 21 10 0  11 30 75 53 0 

8 Heerenveen 7  22 9  2  11 29 72 80 0 

9 MKV'29 7  22 8  0  14 24 73 73 0 

10 Drachten 6  21 3  0  18 9 32 106 0 

11 Jubbega 5  22 3  0  19 9 47 143 0 

12 Friesland 5  21 1  1  19 4 23 96 0 
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Boarnster voetbalpuzzel 

1       7                         16   

2     11       19         
  

3           1     
  

4               4     
  

5         15                     
  

6         14       
  

7                     24   
  

8   22         11           
  

9 5                       18           

10         21       
  

11 5           12             
  

12                   10 
  

13       18                   
  

14     6           
  

15   13           20 
  

16   5 3       
  

17   13         9                       

18                 17   23       
  

19       8               
  

20           2   
  

1 
  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 
  

16 17 18 19 20   21 22 23 24 
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1 Twee broers , stelden een s tuk land beschikbaar.  
2 Speler die op zijn veertiende debuut maakte in het eers te. 
3 Schreef gedichten in het voetbalkrantje.  
4 Oud trainer, zijn broer speelde voor Heerenveen 
5 Wie was  de eerste redacteur van het voetbalkrantje. 
6 Waar werd de beslissingswedstrijd Oldeboorn –  Akkrum ge-

speeld. 
7 Heeft al vanaf het begin een advertentie in het voetbalkrantje. 
8 Hoe werd de tegenpartij vroeger weleens van de trein uit Ak-

krum opgehaald. 
9 Wie komt met een verbod in 1949/1950 om op zondagmorgen 

te voetballen. 
10 Oud voorzitter tevens bekend schrijver. 
11 Wie scoorde eerste goal in de KNVB. 
12 Eerste vrouw in het bestuur. 
13 Voetballer die ooit een wedstrijd voor een nationaal elftal 

speelde. 
14 Eerste sponsor van trainingspakken. 
15 Keeper in de allereerste uitwedstrijd gespeeld in de Knype uit-

slag 12-0. 
16 Eerste buitenlander die voor Oldeboorn speelde. 
17 Wat betekent, het SSS-systeem, wat werd gespeeld in de ja-

ren zestig. 
18 Hoe werden de kabouters van Jan de Jong ook wel genoemd. 
19 Welke trainer werd in 1991 kampioen met het zaterdagmiddag 

elftal. 
20 Wat was  de bijnaam van Catharina Rinsma en Gretha Reitsma, 

Vul de woorden in volgens de gegeven omschrijvingen. 
Breng vervolgens de letters over naar de gelijkgenummerde 
vakjes in het balkje onder het diagram. 
Succes!  
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Oldeboorn B1 

3e klasse O  (eindstand) 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 
1 DWP B1G 20 13 4 3 42 64 26 0 

2 WTTC B1G 20 11 6 3 39 58 38 0 

3 Oldeboorn B1 20 11 3 6 36 72 42 0 
4 Wolv ega FC B2 20 11 2 7 35 58 30 0 

5 Oudehaske B1 20 8 5 7 29 67 55 0 

6 Aengwirden B1 20 9 2 9 29 54 47 0 

7 Read Swart B1 20 7 5 8 26 47 49 0 

8 Balk B2 20 6 3 11 21 46 69 0 

9 Mildam B1 20 5 5 10 20 52 68 0 

10 VWC B1 20 5 5 10 20 46 76 0 

11 Renado/VVI B2 20 3 2 15 11 30 94 0 
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voorjaarsseizoen 2010 

De heren en dames  van vv Oldeboorn D1 hebben weer een mooi seizoen 
gedraaid. Dankzij een goed najaarsseizoen waren ze in het voorjaar bij 
de beteren van de 2de klasse ingedeeld. En daar presteerden de talen-
ten nog alleszins  verdienstelijk. De meeste wedstrijden waren zeer span-
nend en konden in principe vrijwel allemaal gewonnen worden. Alleen 
NOK was  een maatje te groot, hoewel de boarnsters  met een beetje 
meer geluk die thuiswedstrijd nog zelfs  hadden kunnen winnen. 
De as  van het team s tond als  een huis: 
 Nick als  betrouwbare slutipost op doel, de trainingen van Jan wierpen 

hun vruchten af. 
 Max heerste als een keizer achterin en kwam zo nu en dan bijzonder 

sterk op. H ij scoorde 7  keer, 
 de ervaren Johannes schakelde in de rol van voorstopper de meeste 

spitsen moeiteloos uit, 
 Sietse verdeelde het spel en zorgde voor veel gevaar met tientallen 

c reatieve acties  en liet het net 11  keer bollen 
 Kim, met de longen en het vermogen van een paard, was  een kwel-

gees t voor elke tegenstander. Ze werd topscoorder van het team met 
14 doelpunten. Volgend jaar gaat ze haar talenten verder ontwikkelen 
bij Heerenveense boys . Kim, bedankt voor alle mooie seizoenen. 

Deze pijlers  konden alleen pres teren met goede spelers  om hun heen. 
Voor de linker kant kon gekozen worden uit: 
 Nina, zij was  de stoerste linksback van de hele competitie. Menig 

tegenstander heeft haar onverzettelijkheid moeten bezuren 
 Corné, heeft dit seizoen grote stappen gemaakt. Hij kon zelfs  

meespelen met het SamenSterk team. 2  keer wis t hij het doel te 
vinden 

 Karst, heeft dit seizoen de hele linkerkant belopen. Hij bleek elke 
positie aan te kunnen. Ook hij heeft 2  doelpunten achter zijn naam. 

 Floris blijkt een ware kameleon te zijn. In de spits , middenveld, 
achterin of zelfs  in het doel. Daar waar je hem nodig hebt, speelt ie. 
Èn… hij wist de keeper van de tegenstander ook een keer te 
verschalken. 

 Kacper kwam ons  team halverwege het seizoen versterken. Het was  
effe wennen, maar is  nu al niet meer uit dit team weg te denken. 

De rechterkant werd over het algemeen bemand door: 
 Jelle, hij ros te de bal als  rechtsback vaak als  een raket naar voren, 

waaruit menig doelpunt gescoord kon worden 

Oldeboorn D1 
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 Menko, liet nu al zien dat hij volgend jaar de dragende spelbepaler van 
de D’s  zal worden 

 Gerrit, tens lotte, heeft dit jaar de meeste speelminuten gemaakt. Elke 
wedstrijd wist hij moeiteloos  uit te spelen. Ook hij zal volgend jaar in de 
D’s  de nieuwe spelers  aan de hand mee nemen. 

Helemaaaaal aan de linkerkant: 
 Willy; vaste vlagger, coach, trainer, waterdrager, chauffeur van de 

spelersbus , materiaalman. Kortom, de ziel van het team. Zonder hem was  
het dit seizoen nooit gelukt!  

Het niveau van de D1 was  echt hoog. Ze hebben buiten de competitie om 
drie maal tegen eerste-klasser Akkrum D1 gespeeld, waarvan er twee wer-
den gewonnen en één gelijk gespeeld. Dus  ook in de eerste klasse hadden 
jullie goed mee kunnen draaien (en zouden jullie in ieder geval boven Ak-
krum zijn geëindigd J ). 
Het seizoen werd afgesloten met een fantastisch toernooi in I rnsum. Daar 
werd de beker met de grote oren met enorm veel inzet voor de neuzen van 
I rnsum, Akkrum, Grou en Jubbega weggekaapt!  Een mooier afscheidscadeau 
hadden ze Kim niet kunnen schenken. 
Jongens , dit was 
voor mij het laat-
ste seizoen als 
jullie coach en 
trainer. Ik heb er 
van genoten. 
Maar niet ge-
treurd, we gaan 
elkaar de komen-
de seizoenen nog 
vaak op het voet-
balveld tegenko-
men. 
Groet, Patrick 

2e klasse CJ  (eindstand) 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 NOK D1 10 10 0 0 30 62 5 0 

2 VWC D1 10 6 1 3 19 33 30 0 

3 Balk D2 10 7 1 4 16 35 28 0 

4 Oldeboorn D1 10 4 2 4 14 37 21 0 

5 Joure SC D4 10 2 0 8 6 11 44 0 

6 IJVC D2 10 1 0 9 3 11 61 0 
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Oldeboorn E1 

1e klasse CD (eindstand) 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 IJVC E2 10 9 1 0 28 68 11 0 

2 ONS Sneek E3 10 7 1 2 22 66 22 0 

3 Makkum E2 10 6 1 3 19 45 31 0 

4 Oldeboorn E1 10 3 1 6 10 22 53 0 

5 Jubbega E4 10 1 2 7 5 22 66 0 

6 Gorredijk E4 10 0 2 8 2 21 58 0 
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Oldeboorn F1 

1e klasse CC (eindstand) 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

1 Oosterlittens F2 8 8 0 0 24 50 11 0 

2 Heeg F3 8 4 1 3 13 32 25 0 

3 Oldeboorn F1 8 4 0 4 12 21 27 0 

4 IJVC F2 8 2 1 5 7 23 32 0 

5 Joure SC F7 8 1 0 7 3 16 47 0 
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Onze organisatie ondersteunt verschillende evene-
menten in Aldeboarn door bemanning van EHBO-
posten. Evenementen zoals  ‘de gondelvaart’, Ko-
ninginnedag, Douwe Veenema zaalvoetbaltour-
nooi. 
 
Regelmatig zijn we betrokken bij zaken aangaan-
de voetbal. 
Bent u, of kent u, iemand die onze vrijwilligersor-
ganisatie wil ondersteunen door zelf EHBO-er te 
worden, neem dan contact op met ons  op. 
Naast EHBO is  er ook mogelijkheid tot het volgen van een reani-
matiecursus  en het omgaan met AED (i.p.v. reanimatie.) 
 
Namens  EHBO Aldeboarn 
Obe Kuipers , penningmeester  

Eastein 5 ,  0566-631863,  flitter@wxs.nl 
Hennie de Jong/Mulder, secretaris   

Easterboarn 1 ,  0566-631842. 

EHBO Aldeboarn 
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NAAM elftal DPT 
A.Faber Vierde 35 
P .Poepjes Vierde 27 
R.van Steinvoorn Vierde 18 
R.van Kalsbeek Derde 14 
Joh.T ijsma Derde 12 
H.Oosterbaan Vierde 12 
S.Oosterbaan Vierde 11 
C .Reitsma Vierde 11 
K.Hartmans Eerste 10 
A.Bergsma Eerste 8  
W.Huisman Wzn Eerste 7  
S.Veenstra Eerste 6  
R.Poepjes Derde 6  
Joh.Watzema Eerste 5  
W.v/d Brink Vierde 5  
R.van Warmerdam Derde 4  
W.Feenstra Vierde 4  
D.H.Akkerman Eerste 3  
B.P .Kleefstra Eerste 3  
T .Tjoelker Derde 3  

NAAM elftal DPT 
R.Faber Tweede 2  
P .Antonissen Tweede 2  
A.de Jong Derde 2  
T .de Jong Derde 2  
A.Watzema Derde 2  
A.Hobma Eerste 1  
Joh.N ijdam Eerste 1  
A.Oosterbaan Eerste 1  
T .Proot Eerste 1  
N.van Kalsbeek Tweede 1  
R.Spinder Tweede 1  
A.Vink Tweede 1  
A.Bangma Derde 1  
J.Beeksma Derde 1  
H.Hartmans Vierde 1  
H.de Jong Vierde 1  
Joh. De Jong Vierde 1  
W.van Maren Vierde 1  
A,N ijholt Vierde 1  
B.Oosterbaan Vierde 1  

P.P. VAN DER FEER BOKAAL 
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