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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 53 nummer 8 

Amerikanen schieten op bolide 

 

De Amerikaanse voetballers, die op Barbados een WK-

kwalificatiewedstrijd moesten spelen, moesten voor hun training uitwijken 

naar een veldje waarop de netten ontbraken. Ze kregen een inwoner van 

Barbados zover dat hij zijn auto achter het doel parkeerde. 

De bolide keerde vele schoten, liep wat deukjes op, maar de eigenaar had 

er zo veel plezier in dat hij het alarm inschakelde. Gevolg: bij elke treffer 

waanden de Amerikanen zich in een gokparadijs! 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Nadat Johan Cruijff Piet Keizer als linksbuiten had gekozen in zijn "Elftal 

van de Eeuw", kreeg Coen Moulijn tientallen verontwaardigde telefoontjes 

met de vraag waarom Cruijff hem niet had gekozen. Hij bleef er laconiek 

onder en verzuchtte: "Ach, volgende eeuw beter." 



  

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 1 februari   Nieuwjaarsborrel 

Vrijdag 22 maart   sponsorloop/bingo 

Zaterdag 27 april 2013    90 jarig jubileum 

opening nieuwe kantine 

 

Vanuit de bestuurskamer 
Neem ook je verantwoordelijkheid 

Het voetbal gaat komend weekend weer van start. Vooruitlopend op het 

actieplan Zonder respect geen voetbal, dat uiterlijk 1 maart wordt 

gepresenteerd, roept de KNVB iedereen op zijn of haar 

verantwoordelijkheid te nemen. Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, 

vrijwilligers, ouders en toeschouwers. Jullie spelen allemaal een belangrijke 

rol in het bevorderen van sportiviteit en respect op en rond de 

voetbalvelden. Met 1,2 miljoen leden en miljoenen liefhebbers kunnen we 

samen het verschil maken. Alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters 

zijn inmiddels per brief benaderd over de hervatting van de competitie. 

We moeten ervoor zorgen dat voetbal een sport is waar we allemaal van 

genieten en plezier aan beleven, ongeacht het niveau. Bij winst en verlies. 

Met respect voor elkaar, de tegenstander, de vrijwilligers en iedereen die 

van voetbal houdt. We moeten samen voorkomen dat er nog iets vreselijks 

gebeurt. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Allereerst willen we jullie een gezond en sportief 2013 toewensen. Het 

wordt een jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. De nieuwe kantine zal op 

27 april feestelijk worden geopend. De activiteitencommissie is al met de 

voorbereidingen van deze opening bezig. Zij zullen jullie via het clubblad 

en de site op de hoogte houden. Ondertussen wordt er druk, door het team 

http://www.knvb.nl/nieuws/26786/neem-ook-je-verantwoordelijkheid
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/brief_respect_%20in_het_voetbal_201301112.pdf


  

van Haaye en zijn vrijwilligers, gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. 

We willen jullie bedanken voor jullie inzet en hopen de komende maanden 

nog op jullie te kunnen rekenen. Het 

bestuur zit ook niet stil. We zijn bezig 

met het zoeken naar een nieuwe 

trainer die qua ambities en ervaring 

bij de club past en  we zijn in 

onderhandeling met een nieuwe leverancier om de kantine te bevoorraden. 

Jan Berensen zal ook het komende seizoen aanblijven als trainer van de 

jeugd en de B-selectie. De komende tijd zullen we jullie via het clubblad 

informeren over de besluiten die worden genomen in de bestuurskamer. 

 

 

 

 
 

1. Hoeveel goals maakte August van 2000 tot heden? 

2. Wie was de eerste voorzitter van onze club? 

3. Hoeveel afstand moet je nemen bij een corner? 

4. Wie was scheidsrechter in de WK finale van Zuid Afrika in 2010? 

5. Wat was de duurste Nederlander ooit ? Hoogste transfersom. 

 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand december 630 keer bezocht. 

Maar liefst 367  personen waren hier verantwoordelijk voor. 

Bezoeken per landgebied: Nederland, Engeland (2x),  VS (2x), 

Australië (1x), Duitsland(4x), Frankrijk (1x), Brazilië (1x). 

Polen (1x). Oekraïne (1x)  en Indonesië (1x). Uit Nederland 

was de top 10 bezoeken per plaats,  tussen haakjes vorige 

maand: 

Grou  123 (129)  

Akkrum 80 (119) 

Amsterdam 40 (42) 

Drachten 38 (42) 

Leeuwarden 36 (29) 

Heerenveen 32 (15) 

Joure  31 

Lemmer 18 

Groningen 17 (14) 

Gorredijk 35 (19) 



  

Overzicht 
18 januari 1963…….Barre winterse omstandigheden, en de twaalfde 

Elfstedentocht werd verreden. De cracks van weleer, Reinier Paping, Jan 

Uitham en Jeen van den Berg zijn niet van de buis te slaan. Heroïsche 

verhalen over deze illustere tocht zijn niet van de lucht, en toch blijft bij mij 

inmiddels ook de rare gedachte hangen van de uitspraken van Jeen van den 

Berg inzake vermeend dopinggebruik door Anton Verhoeven…….”Pilletjes 

waar je je weer ijzersterk door zou voelen” werd er gezegd. Met alle 

ontboezemingen aangaande het dopinggebruik in de wielersport (lees; 

Lance Armstrong, en nu ook nog verdere bekentenissen en inzicht in het 

dopinggebruik van Thomas Dekker (Rabo Ploeg) en ook het feit dat alle 

finalisten op de 100 meter sprint in 1988 op de Olympische Spelen 

gedrogeerd waren, doemt bij mij de vraag op of Geert en Wieger als 

technische staf ook al hebben overwogen om voor de start van de tweede 

seizoenshelft een dopingprogramma voor de voltallige selectie op poten te 

zetten. Complete beerputten worden momenteel open getrokken, en er 

zullen zeker nog veel meer bekentenissen volgen. Misschien moeten we 

ook alle promoties van Oldeboorn 1 in het verleden nu wel in twijfel 

trekken….Ik ben niet zo vaak met het vlaggenschip gepromoveerd, maar als 

het dan toevallig wel eens gebeurde, dan was met meestal onder invloed 

van……Ik kan mij alleen niet voorstellen dat die “drankjes” destijds ook op 

de “verboden lijst” stonden. Wat ik me overigens nog wel kan herinneren 

dat we ooit een speler in de selectie hadden die nog wel ’s te laat verscheen 

voor de wedstrijd, en dan steevast aan de toenmalige trainer meedeelde dat 

hij bij Autobedrijf v.d. Krieke erachter kwam dat hij z’n pepermuntje was 

vergeten, en onverrichterzake huiswaarts keerde om het “kleinood” tot zich 

te nemen. Tijdens de wedstrijden bleek dan vaak wel dat hij wel extreem 

ver kon ingooien……Wie weet komt deze voormalige selectiespeler nog 

wel ’s uit de kast. Ik ben z’n naam namelijk nog niet tegengekomen op de 

lijst van dopinggebruikers die gestraft zijn…Mocht de technische staf 

inmiddels hebben besloten tot dopinggebruik bij de 1
e
 selectie, dan is er een 

mogelijkheid dat we hiervan op 27 januari a.s. al het eerste resultaat kunnen 

zien. Dan gaat men namelijk op bezoek in Wijnjewoude bij koploper ODV. 

Bij ieder “positief” resultaat plaats ik mijn kanttekeningen…Een week later 

kan men na de nieuwjaarsborrel (vrijdag 1 februari) de thuiswedstrijd tegen 

Renado op een andere vorm van doping naar zich toetrekken. De lichamen 

zullen op 10 februari echt op volle sterkte moeten zijn, want dan wacht 

weer de onvervalste derby in Akkrum. “Pump Up Those Bodies”!!! De 

spelers van Oldeboorn 2 hebben hun dopinggebruik al volmondig in dit 

clubblad toegegeven. Bij iedere (uit)wedstrijd worden uitvoerig de 

geserveerde gehaktballen getest. De clenbuterolspiegel van deze heren zal 



  

dan waarschijnlijk ook hoger zijn dan de toegestane waardes. De spelers 

beschikken inmiddels dan ook over een strak lijf en sterkere spieren, en 

zullen dan ook de 2
e
 helft van het seizoen nog van zich laten horen. Te 

beginnen op 3 februari thuis tegen Drachten 4, en een week later thuis tegen 

Nieuweschoot 3. Oldeboorn 3 doet in z’n geheel 

niet mee aan deze dopingperikelen. Deze “cracks” 

hebben dat helemaal niet nodig. Integendeel, zij 

stammen nog uit het tijdperk “een boterham met 

pindakaas en een glas melk”, of niet Pietertje en 

Joris…….Op zondag 3 februari mogen ook zij 

thuis aantreden en wel tegen hekkensluiter Nicator 

3 (zero points…). Een week later volgt dan een wat 

gelijkwaardiger tegenstander, namelijk SWZ 5 uit 

Sneek. Gewoon vooraf 3 boterhammetjes met 

pindakaas en een glas melk en hopsa weer 3 punten 

in de pocket. Al deze wedstrijden zijn uiteraard 

onder een ZEER groot voorbehoud, want mocht 

Koning Winter nog even doorzetten, dan zal de 

winterstop nog wel een verlenging krijgen. 

Allemaal eerst maar weer veel “ijsplezier”, 

brrrrrrrr, en let wel; “we houden je in de gaten, en 

de waarheid is nooit precies zoals je denkt dat ie zou zijn”……Nina  

 

Uitslagen oefenwedstrijden 
13 januari  Tijne 1 – Oldeboorn 1    2-2 

20 januari  Bakkeveen 1 – Oldeboorn 1    3-4 

 
Stân fan saken nij- en ferbou VVO. 
It giet moai troch. Sûnt de start fan’e bou krekt nei de gondelfeart fan 

foarich jier is der sawat elke wike fan moandei oan’t en mei sneon 

wat dien. Earst is der it nedige sloopwurk dien. Âlde trochgongen fan 

en nei de klaaikeamers binne tichtset. Der binne oare tagongen foar 

yn it plak kaam. It âlde materiaalhok is bij de klaaikeamer lutsen en it 

eardere ballehok is promofearre ta tagong foar de nije 

bestjoerskeamer. Der is no ien klaaikeamer minder, mar dy is wol sa 

grut dat der twa (thúsploegen) tagelyk yn kinne. De derbij hearende 

brûsromte wurdt momenteel opkallefatere. Der wurdt besocht om 

dizze foar de earstkommende thúswedstriid fan Boarn I klear te 

hawwen, mar as dat ek slagget ? It âlde kalkhok is yn eare hersteld. 



  

Der is stroom en wetter hinne brocht sadat der net mear mei 

ammerkes ensa griemd hoecht te wurden.  De klaaikeamer foar de 

treners/skiedsrjochters is opknapt. De earder massageromte wurdt no 

Harm syn “drukkerij”.  It ballehok is makke yn de oare âlde 

brûsromte. In protte fan it wurk sjogge jo eins neat fan werom. Wat 

wol opfalt is de nije ferdjipping boppe op de âlde klaaikeamers. Mei 

namme de bûtebeklaaiing, hawwe wij in protte positive reaksjes op 

krigen. En fan ôfstân liket it ek hiel wat. Spitigernôch “wurket” it 

materiaal nei. Dertroch “slingert” it op it regelwurk en dat is in 

tsjinfaller. Wij binne noch yn diskusje mei de leveransier/fabrikant 

oer hoe en wat der noch oan dien wurde kin en wa’t hjir foar 

opstrûpt. Salang as dat noch net útiten is gean wij bûtenom net 

fierder. Binnen giet it wol troch. De winter pleaget ús net. De 

binnenwanden steane te plak en it measte gips sit der op. De 

binnenriolering is klear, mar moat noch wol oansletten wurde. In 

protte stroombuizen mei trie deryn sitte te plak. Enne…..jawis….. 

sels de bar stiet der al yn. Koartom in hiele soart is der al bard, mar 

wij binne noch lang net klear en 27 april komt hurd tichterbij. Jimme 

kinne tidens de Nijjiersbuorrel de saak wol efkes troch it gat sjen.  

Miskien is it wol sa dat jimme de fingers dan begjinne te jûkjen. Alle 

hulp is wolkom. De boukommisje. 

 

Uit onze geschiedenis (42) 
Sportief 

Het komt nog voor: onvervalste sportiviteit. Dat mag men tenminste 

concluderen aan de hand van de gebeurtenissen in Oldeboorn. Daar werden 

een tweetal voetbalwedstrijden gespeeld: Oldeboorn 2 – Houtigehage 2 en 

Oldeboorn 3 – Nicator 5. Vlak voor de aanvang van de tegelijkertijd 

gespeelde  wedstrijden bleek dat Nicator 5 twee spelers tekort kwam. Geen 

nood, want Houtigehage 2 had er toch twee over.  Oldeboorn maakte een 

royaal en sportief gebaar, waardoor de beide spelers van Houtigehage voor 

een keer in de Nicator rijen werden opgenomen. ,,wie dat nou net 

sportyf?”vroeg een rasechte Boarnster. ,,Dat hinget fan de fraech of oft 

Boarn woun hat” wisten wij als niet te foppen voetbalinsiders op te merken. 

,,Fansels, wy hawwe woun met 3-1, hoessa…” 

Zielig 
In ,,Sportspotjes” van de Leeuwarder Courant van 3 oktober j.l. werd 

mededeling gedaan van een, hoewel niet geheel volgens de reglementen, 



  

stukje onvervalste sportiviteit. Nicator 5 had twee spelers te weinig. Geen 

nood, Houtigehage 2 ook in Oldeboorn voor de wedstrijd tegen Oldeboorn 

2 leende twee spelers aan Nicator 5 met toestemming van Oldeboorn 3. 

Deze laatste won met 3-1. Dat het ook anders kan, is ons gebleken”, aldus 

de jeugdcommissie van Sportclub Leeuwarden in ,,De Klomp”. Onder het 

kopje ,,zielig” wordt in het clubblad geschreven: Leeuwarden 3A speelde 

op 23 september jl. in Leeuwarden tegen Stiens 2A. Leeuwarden 3A met 9 

spelers en Stiens 2A met 11 spelers. Leeuwarden won met 9-0. Op 1 

oktober wordt het volgende briefje van de KNVB Afdeling Friesland 

ontvangen: Blijkens informatie inzake de wedstrijd Leeuwarden 3A – 

Stiens 2A, gespeeld op 23 september jl., heeft in het 3A elftal van uw 

vereniging meegespeeld, Paul Harshagen, wiens naam niet op het 

wedstrijdformulier voorkomt. Volgens de elftalopgave is de heer P. 

Harshagen opgegeven voor het 2A-elftal en derhalve niet gerechtigd voor 

een lager elftal uit te komen. Uw verweer in deze zaak zien wij binnen vijf 

dagen na dagtekening tegemoet. Verweer hebben wij niet gevoerd. 

Reglementair hadden wij onjuist gehandeld. De bewuste speler is inderdaad 

voor 2A opgegeven. Door zijn werkzaamheden kan hij echter niet iedere 

week spelen, derhalve verzocht hij af en toe te spelen in 3A. Op het laatste 

moment wordt hij voor de bedoelde wedstrijd aan het elftal toegevoegd. De 

nieuwe secretaris, niet geheel op de hoogte met de opgave van Harshagen 

voor 2A, die daarin ook nog niet gespeeld had en de leider, die zijn 

ruilformulieren al klaar had en Harshagen hier niet op vermelde, gingen in 

de fout. Evenals de officiële scheidsrechter, die kaarten en formulieren 

controleerde. Er was echter niets geleverd” als ,,Blijkens informatie” niet 

gewerkt had. De Stiens spelers en leiding kenden Paul harshagen, doch 

vonden zijn naam niet op het ruilformulier. De prettige verhouding met hen 

veranderde na de nederlaag in een heel andere houding van Stiens. Het 

resultaat zal vermoedelijk zijn Leeuwarden 3A twee punten in mindering, 

wellicht f 50,- boete, wederzijds overspelen. Dus Stiens 2A niets. 

Leeuwarden 3A dan met elf spelers, zal dan met 11-0 kunnen winnen. Hier 

is voor Stiens één woord van toepassing, Zielig.  

 

Eindstand 1979-1980 1e klasse 

01 Hallum      22-39 40-24 

02 Read Swart      22-26 25-19 

03 DTD      22-26 31-27 

04 HDT      22-25 23-16 

05 Bakhuizen      22-23 43-48 

06 Robur      22-21 25-23 

07 Oldeholtpade    22-21 27-29 

08 Sparta,59      22-21 27-34 

09 Oldeboorn      22-20 38-34 

10 TVV      22-20 35-35 

11 Elsloo      22-20 34-37 

12 Sport Vereent   22-12  21-43 



  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uit onze geschiedenis (43) 
Oldeboorn – Warga 2-1      20 december 1959 

De wedstrijd Oldeboorn – Warga zal wel niemand van de Wargasters lang 

in het geheugen blijven. De vertoning op het fraaie sportterrein van 

Oldeboorn was al even triest als het weer. Eigenaardig was het, dat beide 

ploegen tegen de harde wind in tot het beste voetbal kwamen. Warga kwam 

voor de rust met 1-0 achter te staan. W. Veenstra redde fraai met zijn 

handen, maar aangezien hij geen keeper was, werd deze safe beloond met 

een strafschop. Douwe Bouma keerde die evenwel uitstekend, doch de bal 

werd opnieuw ingeschoten en nu wel met succes. Enkele minuten na de 

hervatting ging Warga met de harde wind in de rug met succes ten aanval. 

Johannes Terpstra verrichtte  zijn enige goede daad van deze middag en 



  

schoot in het verlaten doel, 1-1. De Wargaster spil ging veelvuldig zijn 

machteloze voorhoede – die zelf niet in staat was een schot te lossen – 

assisteren, maar dit werd noodlottig. De snelle midvoor van Oldeboorn 

schoot tegen de wind in Bouma recht in de armen. Maar deze presteerde het 

toch nog de bal door te laten, 2-1. In de slotperiode kregen de zwarthemden 

meer kansen de Wargasters, vooral omdat spil Han Bergsma overal was 

behalve op de stopperspilplaats en omdat de rest van de achterhoede, vooral 

C. Helfrich, niet in staat was met enig succes  een bal te trappen, laat staan 

van te plaatsen. De laatste wedstrijd van 1959 is gelukkig geen afspiegeling 

van de lotgevallen van het eerste elftal van deze club in het afgelopen jaar. 

Warga kan op een bijzonder  goed jaar terug zien. Na de winter heeft Warga 

in de FVB geen nederlaag geleden en het kon zelfs via een overwinning op 

Langweer in Oldeboorn de KNVB betreden, waarin het na een heel zwak – 

en ook onfortuinlijk – begin met wisselend succes strijden voor het behoud 

van her vierde klasserschap. Moge Warga er in slagen in het vervolg dit 

vierdeklasserschap te bestendigen met geestdrift, sportiviteit, discipline en 

goed voetbal.  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Oldeboorn had beste dagen. Zaterdag wonnen de Olderboornsters een 

protest – waardoor de uitslag van de wedstrijd tegen Gorredijk 1-1 wordt – 

en zondag werd van Warga gewonnen. Mogelijk is een bijeenkomst van de 

spelers zondagmorgen van de spelers zondagmorgen, met uiteraard een 

stimulerend woord, daaraan niet vreemd. Met de wind mee nam Oldeboorn 

tegen Warga een 1-0 voorsprong. Toen het direct na de hervatting al 1-1 

was dacht men algemeen dat Oldeboorn een heel zware opgaaf zou krijgen. 

De enthousiast spelende thuisclub drukte tegen de verwachting in Warga 

terug en met een prachtig doelpunt besliste Arie Castelein de strijd in het 

voordeel van Oldeboorn (2-1). 

Spelers: Jan de Vries (k), Fokke Eijzenga, Roel Wuite, Marten Meester, 

Reinder Bantema, Jelle Postma, Bouke Stremler, Jan Adamse, Piet Goerres, 

Arie Castelein en Kobus Wagenaar. 

 
Eindstand 1959-1960 4

e
 klasse A 

01 Black Boys      18-29 33-13 

02 Tijnje      18-24 34-19 

03 Bergum      18-21 43-31 

04 Gorredijk      18-20 35-27 

05 Freno      18-16 27-25 

06 Warga      18-15 38-42 

07 CAB      18-14 35-45 

08 Oldeboorn      18-14 21-31 

09 DTD      18-14 28-43 

10 de Sweach      18-13 29-37 

 

 

 



  

GAVC 2 – Oldeboorn 2 0-2 18 april 1960 
Maandagmiddag wist Oldeboorn, door GAVC 2 met 2-0 te kloppen, 

kampioen van de res. 2
e
 klas te worden in een van beide bijzonder slecht en 

hard gespeelde wedstrijd. Doordat Oldeboorn de minst slechte van de twee 

was, was de overwinning zeker verdiend. Tot de rust wist de thuisclub de 

score nog blank te houden, maar na de  rust waren de gasten met de wind 

mee veelal in de aanval hetgeen resulteerde in twee doelpunten. De 

Grouwster voorhoede speelde te zwak om ook maar een ogenblik gevaarlijk 

te worden. De wedstrijd werd in een echte kampioenssfeer gespeeld, 

waarbij zelfs enkele toeschouwers zich niet ontzagen om elkaar te lijf gaan. 

De jeugd liet zich voorts met aanhoudend hoorngeschal niet onbetuigd. Na 

afloop kon voorzitter Bouma aan de keeper en aanvoerder  Jan Kuipers de 

welverdiende bloemen met toepasselijke woorden overhandigen. 

Spelers: Jan Kuipers, Siers Eijzenga, Kobus Wagenaar, Jan Kleefstra, Kees 

Wiersma, Dictus Benedictus, Wybren Huisman, Jan Adamse, Jelle 

Wagenaar, Jelke Bethlehem en Pieter de Leeuw. 

 

Wedstrijdprogramma 
Zondag 27 januari 

ODV 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Zondag 3 februari 
Oldeboorn 1 – Renado 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Drachten 4  11.00 

Oldeboorn 3 – Nicator 3  10.00 

Zondag 10 februari 
Akkrum 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Nieuweschoot 3  11.00 

Oldeboorn 3 – SWZ 5   10.00 

Zondag 17 februari inhaal 
 

Zondag 24 februari 
Oldeboorn 1 – Gorredijk 1  14.00 

Rest inhaal 

Zondag 3 maart 
Read Swart 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – VWC 2   11.00 

Oldeboorn 3 – Blauwhuis 2   12.00 

 
 



  

Beste trainers/coaches/bestuurders, 
Na al diverse activiteiten in verschillende delen van Nederland, België, 

Duitsland, Spanje en de VS te hebben georganiseerd komt Total Soccer 

Method nu ook naar Groningen. TSM is een allesomvattende en 

dynamische voetbal methode, ideaal voor clubs, teams, spelers en trainers 

van alle leeftijden en niveaus. TSM richt zich op de ontwikkeling van alle 

voetbaleigen aspecten op het gebied van training en coaching. Onze 

methode is ontwikkeld in Nederland en wordt reeds toegepast in breedte- en 

topsport in verschillende landen over de gehele wereld. Op 28 januari zal 

Total Soccer Method een inspirerende kennismakings clinic organiseren op 

het complex van GVAV Rapiditas te Groningen. Dit allemaal voor 

trainers/coaches, onder leiding van Mark Huis in ‘t Veld en Rik Liezenga. 

De methode, met bijbehorende piramide voor spelersontwikkeling en 

voetballeerproces, zullen worden uitgelicht. Ook de TSM Online Academy 

zal gedemonstreerd worden. In de bijlage vindt u al wat meer informatie 

over TSM en zijn activiteiten.  

Het programma voor de bijeenkomst zal er als volgt uitzien: 

 

19:00 uur Introductie Total Soccer Method 

20:15 uur Demonstratie met jeugdelftal 

21:30 uur Demonstratie Online Academy 

22:00 uur Uitreiking Certificaat en afsluiting 

 

De kosten voor deze clinic bedragen slechts 25 euro, voor individuele 

inschrijvingen. De clubs in de regio krijgen de mogelijkheid om 5 trainers 

voor 50 euro in te schrijven.* Bij inschrijving ontvangt men tevens een 

notitieblok + pen en een officieel certificaat. 

Inschrijven kan via www.devoetbalschool.nl/nl (zie agenda item). 

Wij zien u graag de 28e in Groningen! 

 

* Van alle trainers zijn de volgende gegevens benodigd: 

- Voornaam 

- Achternaam 

- E-mailadres 

- Club + Team 

Aanmelden voor verenigingen per e-mail naar 

mark@totalsoccernetwork.com. De hoofdaanmelder van de vereniging 

ontvangt een factuur per e-mail.  

 

 

http://www.devoetbalschool.nl/nl
mark@totalsoccernetwork.com


    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
Postbus 63 8490 AB Akkrum 
Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
Fax:  05 66 - 65 43 43 
Internet:   www.knol-akkrum.nl 


