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de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 

Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 53 nummer 9 

Wat is leuker dan één keer poorten? Juist... 

 

Bob Maaskant, destijds trainer bij Go Ahead Eagles, had ooit de jonge 

René Eijkelkamp uitgenodigd voor een proeftraining. Die training vergeet 

Maaskant van z'n leven niet meer. René Eijkelkamp manifesteerde zich, 

stoïcijns. Hij tikte onmiddellijk routinier Dick Schneider door de benen. 

 

Maaskant: "Die stond briesend op en wilde maar één ding: wraak. Toen 

René weer in de buurt van Schneider kwam, was die er helemaal klaar 

voor. Ik dacht: nou gaan we het beleven. Schneider zette een messcherpe 

tackle in, maar René zag hem komen. Een sublieme beweging, een tackle 

in het niets en tijdens die tackle tikte Eijkelkamp de bal wéér door de 

benen van Schneider! Ik wist genoeg 



  

 

Belangrijke datums 
Vrijdag 22 maart   sponsorloop/bingo 

Zaterdag 27 april 2013    90 jarig jubileum 

opening nieuwe kantine 

 

 

 

 
1. Noem de 2 doelpuntmakers in de promotiewedstrijd Terschelling1 

– Oldeboorn 1? 

2. Wie is het oudst spelend lid van de vv Oldeboorn? 

3. Wie probeerde Johan Cruyff over de streep te trekken in 1978 ? 

4. Hoeveel competitiegoals maakte Alfonso Alves in zijn record 

seizoen voor Heerenveen? 

5. Hoeveel goals scoorde Godfrey Chitalu bij Kabwe Warriors in 

1972? 

 

Uitslagen oefenwedstrijden 
31 januari  Zandhuizen 1 – Oldeboorn 1    3-6 

 

Opgave jubileum 
Als jullie van plan zijn om te komen naar het jubileum en opening nieuwe 

kantine willen jullie je dan wel opgeven via antwoordstrook. Dan kunnen 

wij rekening houden met bestellingen van drinken en eten. 



  

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand januari 445 keer bezocht. Maar 

liefst 273  personen waren hier verantwoordelijk voor. 

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

Duitsland(1x), België (2x), Zweden (4x), Oostenrijk (1x), 

Canada (1x), Israël (1x)  en Indonesië (1x). Uit Nederland was 

de top 10 bezoeken per plaats,  tussen haakjes vorige maand: 

Grou  102 (123)  

Akkrum 52 (80) 

Drachten 32 (38) 

Sneek  24 

Joure  20 (31) 

Franeker 18  

Leeuwarden 17 (36) Gorredijk 15 (35) 

Amsterdam 15 (40) Heerenveen 14 (32) 

 
Uitnodiging opening nieuwe 

kantine/90 jarig jubileum 
Beste (oud) voetballers/donateurs, 

In het kader van de opening van onze nieuwe kantine in combinatie  

met het 90 jarig jubileum, willen wij op zaterdag 27 april 2013 een  

feestelijke bijeenkomst houden. Het programma ziet er als volgt uit: 

 13.00  start spelactiviteiten jeugd 

 14.00 ontvangst in de tent met oranjekoek en koffie/thee 

 15.00 opening nieuwe kantine + bezichtiging en oude foto’s 

 15.30 start wedstrijd Oud VV Oldeboorn – Oud Akkrum (2 x 30 

minuten) 

 17.00 soep en broodjes 

 18.00 stemmingsmuziek met medewerking van de Melody 

Makers 

U kunt u opgeven via antwoordstrook,  te sturen naar 

Harm Oosterbaan, Tsjerkebuorren 3, 8495 KE 

Aldeboarn, via e-mail (zwartwitten@vvoldeboorn.nl)  of 

telefonisch 0566-31605.!!!!!!!!! 
 

Ook kunt u een naslagwerk bestellen, zie achterkant van deze brief. Dit 

kunt u overmaken op rekeningnummer 34.83.50.708. 

I.v.m. de brand van onze oude kleedboxen, is een donatie ook zeer 

welkom. Dit kunt u doen op rekeningnummer 34.83.50.708. 

 

Namens VV Oldeboorn hopen wij op uw komst. 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

 

Naam: …………………………………………………………………… 

 

Ja, ik kom met ……………….. personen 

 

Ja, graag ontvang ik het naslagwerk per mail à € 5,00, aantal …………. 

 

Ja, graag neem ik het naslagwerk mee bij de tent à 15,00, aantal………. 

 

Ja, graag ontvang ik het naslagwerk per post à € 17,50, aantal ………… 

 

mijn e-mailadres is ................................................................................... 

 

LET OP: OPGAVE VOOR 8 MAART 2013 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naslagwerk voetbal vereniging Oldeboorn 
 
Dit 120 pagina`s dikke boek gaat natuurlijk over 90 jaar voetbal in Oldeboorn. Dit 
boek gaat over feiten, namen en getallen en gaat over de eerste elftallen 
(zondag, zaterdag en dames).  
Wat kunt u vinden in dit naslagwerk: 
Stel, jij speelde in het seizoen 1950/1951 in het zondag eerste elftal. Dan kun je 
het volgende terug vinden:  

1) Wie zat er in het bestuur? 
2) Wie was mijn trainer? 
3) Wie was de leider/leidster? 
4) Wie zat er in de elftalcommissie? 
5) Wie waren mijn medespelers? 
6) Was er nog een beslissingswedstrijd? 
7) Werd er iemand benoemd tot erelid? 
8) Wie won de Piet van der Feer bokaal? 
9) Wat was de eindstand? 
10) Foto`s. 
11) Wie kreeg de beker van verdienste 

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan dit boek. Je hebt 3 mogelijkheden, 
namelijk: 
Via e-mail in een PDF bestand, kosten € 5,00 
Als boek, zelf afhalen kosten € 15,00 
Als boek, per post, kosten € 17,50 

  

 



  

Overzicht  
Voordat ik met het overzicht begin moet mij toch iets van ’t hart…Werden 

we enige tijd terug overspoeld met berichtgeving aangaande (vermeende) 

doping in de (wieler)sport, sinds vorige week hebben we allemaal kennis 

kunnen nemen van het fenomeen “matchfixing”…..En nu we toch in de 

“coming out” tijd zitten, is dit voor mij de uitgelezen mogelijkheid om aan 

te tonen dat matchfixing niet bij de Nederlandse grenzen ophoudt, zoals 

sommige naïevelingen misschien mochten denken. Onderstaand zal ik 

verslag doen van het verhoor  wat vorig jaar heeft plaatsgevonden op de 

burelen van Europol in Den Haag tussen Europol (Eu) en ondergetekende 

(PT). Dit naar aanleiding van verdachte “bel acties” in de jaren tachtig 

tussen ondergetekende en vermeende “Bel Chinezen”. Het verhoor ging als 

volgt: 

(Eu): U bent de heer P. Tijsma? 

(PT): Dat klopt 

(Eu): U speelde in de jaren 80 bij de v.v. Oldeboorn in het 1
e
 elftal? 

(PT): Meestal wel 

(Eu): U was destijds verdediger? 

(PT): Correct, meer zat er niet in…… 

(Eu): Wilt u zich wel tot de feiten beperken….. 

(PT): Excuses 

(Eu): U heeft ook gespeeld onder trainer Wietse Blaauw? 

(PT): Inderdaad onder Wietse “crosspass” Blaauw 

(Eu): Graag antwoorden met ja of nee 

(PT): Nogmaals excuses 

(Eu): Heeft u onder deze trainer ook de wedstrijd Blue Boys 1 – Oldeboorn 

1 gespeeld? 

(PT): Ja 

(Eu): Als verdediger? 

(PT): Ja, als rechtervleugelverdediger (of “slingerback”, zoals u wilt) 

(Eu): Wie was tijdens deze wedstrijd de doelman van Oldeboorn 1? 

(PT): Wander Veenstra 

(Eu): Hoe was uw relatie met trainer Blaauw? 

(PT): Laat ik het zo zeggen, we zijn geen vrienden voor het leven geworden 

(Eu): U bent voor deze wedstrijd benadert door een Aziatisch sprekende 

man? 

(PT): Telefonisch, inderdaad door een volgens mij Chinees sprekende 

persoon 

(Eu): Wat wou deze persoon exact van u? 

(PT): Om kort te gaan, ik moest ervoor zorgen dat Blue Boys al in de eerste 

helft aan een doelpunt zou worden geholpen 



  

(Eu): U bent hierop in gegaan? 

(PT): Ja 

(Eu): Wat stond daar tegenover? 

(PT): Er werd mij de lieve somma van Hfl. 220 geboden,-- (in echte 

Hollandse Florijnen) 

(Eu): Dat geld heef u aangenomen? 

(PT): Uiteraard. De “derde helft” bij Hans en Annie was ook niet “om ‘e 

nocht”…. 

(Eu): Let’s get serious!! 

(PT): Sorry 

(Eu): Hoe heeft u dat geld ontvangen? 

(PT): Het zat in een envelop in een waterdichte zak verstopt in de stortbak 

van het herentoilet bij Hotel Goerres (Hans en Annie dus…) 

(Eu): U heeft dat na de bewuste wedstrijd daar gevonden 

(PT): Inderdaad 

(Eu): Wat heeft u met het geld gedaan? 

(PT): Wat dacht u dat een rondje “alcoholische versnaperingen” destijds 

kostte? 

(Eu): Feiten, meneer Tijsma, feiten !!! 

(PT): Gewoon omgezet in drank dus….. 

(Eu): Terugkomend op de wedstrijd. Hoe heeft u er uiteindelijk voor 

gezorgd dat Blue Boys aan het bewuste doelpunt kwam? 

(PT): Ik was een speler die van verzorgd voetbal hield, en niet een speler 

die alsmaar de “crosspass” over het veld verstuurde (waarvan er overigens 

ook maar weinig spelers waren die dit wel goed beheersten). Mijn motto 

was altijd: eerst vooruit (vaak kort), dan breed en als alle opties op waren 

volgde de terugspeelbal.  

(Eu): En? 

(PT): Binnen enkele minuten had ik keeper Wander Veenstra met een 

terugspeelballetje al even getest of hij nog wel scherp was. Dat ging prima. 

Ik besloot om dat nog maar ’s te proberen. Echter trainer Blaauw begon zijn 

naam al aardig eer aan te doen. En nadat ik wederom met een subtiel 

terugspeelballetje de doelman al wat meer in de problemen had gebracht, 

werd er luidkeels vanaf de kant duidelijk gemaakt, mocht ik het nog een 

keer in mijn zotte kop halen om terug te spelen op onze eigen keeper, er 

terstond maatregelen zouden worden getroffen, oftewel “dan kinst daliks 

ophoepelje” of zoiets. 

(Eu): U bent toen gestopt met die zinloze acties? 

(PT): Integendeel, ik kreeg er steeds meer plezier in. 

(Eu): Ja en? 

(PT): Bij het eerstvolgende balcontact begon het water (bier) mij al om de 

mond te lopen. Ik toucheerde het ronde “knikkertje” heerlijk met de 



  

binnenkant van de schoen richting onze eigen doelman, en door deze 

fluwelen touch kreeg de bal net NIET voldoende snelheid en wist de spits 

van Blue Boys de bal te onderscheppen, en uiteindelijk “heerlijk” binnen te 

werken. Doelpunt!!! 

(Eu): Wat volgde er toen? 

(PT): Trainer Blaauw was zeker altijd een man die z’n woord hield, en hij 

trok me nog net niet aan m’n paardenstaart het veld uit, al scheelde het niet 

veel….De wedstrijd zat er voor mij op. Einde oefening, maar straks op naar 

de kroeg om te cashen…..De gedachte alleen al maakte alles goed. 

(Eu): U bekent hierbij dus dat er sprake is geweest van “matchfixing”? 

(PT): Hoe het ook mag heten, het geld heb ik amper in m’n handen gehad, 

daar waren de rondjes aan de stamtafel destijds te groot voor…. 

(Eu): U weet dat het voorval inmiddels is verjaard? 

(PT): Dat vermoeden had ik al 

(Eu): Heeft u geen spijt van hetgeen u destijds heeft gedaan? 

(PT): Toch wel een beetje…… 

(Eu): Oh, en? 

(PT): Aangezien ik destijds toch de jongens en de club heb benadeeld heb 

ik besloten om het bedrag van destijds te schenken aan de club als kleine 

ondersteuning voor de nieuwbouw van de huidige kantine 

(Eu): hmmm, maar nu was er volgens u nog iets? 

(PT): Aangezien ik al jaren niet meer actief ben als speler, ben ik uiteraard 

ook nooit meer benaderd voor “matchfixing”. 

(Eu): Logisch toch? 

(PT): U lijkt Cruijff wel….. 

(Eu): To the point graag !! 

(PT): Enkele weken geleden werd ik plotseling geselecteerd voor de 

selectie van Oud Aldeboarn om op 27 april a.s. een wedstrijd te spelen 

tegen Oud Akkrum 

(Eu): Niks mis mee toch? 

(PT): Zou u denken, maar het feit dat “Nina Hagen” ook al was 

doorgedrongen tot Zuid Oost Azië, gaf mij al geen lekker gevoel 

(Eu):  U doelt op? 

(PT): Het feit dat ik vorige week opnieuw ben benaderd door één of andere 

rare Bel Chinees…. 

(Eu): Oh, en wat wou deze persoon van u? 

(PT): Of ik bereid was om in de bewuste wedstrijd al na 5 minuten te 

worden gewisseld. 

(Eu): Dat lijkt me toch niet dat u dat zou willen 

(PT): Wat denkt u zelf !!! Ik dacht het wel !!! 

(Eu): En wat stond er deze keer tegenover? 



  

(PT): Helemaal niets!!! Ik heb geweigerd om geld aan te nemen. Om na 5 

minuten al een publiekswissel te krijgen, daar doe je het toch voor? Dan 

speelt geld geen enkele rol meer. 

(Eu): Merkwaardig, dan zullen we het hier verder bij laten,maar meneer 

Tijsma weet wel, we houden u in de gaten, en zullen op zaterdag 27 april 

a.s. zo onopvallend mogelijk aanwezig zijn op Sportcomplex Oldeboorn. 

(PT): Dank u, en graag tot ziens. 

Tot zover een verslag van de verhoren, met als moraal van dit verhaal: 

“matchfixing is dichterbij dan u denkt”!!!  

Voor het overzicht kunnen we kort zijn. Er is mondjesmaat gespeeld de 

afgelopen weken. Oldeboorn 1 moest 2 weken terug wat wennen aan de 

preparaten die Geert en Wieger in elkaar hadden geflanst. Het werd 

uiteindelijk een 1-3 nederlaag tegen Renado. Afgelopen zondag konden ze 

verder gaan met testen, aangezien de competitiewedstrijd tegen Akkrum 

werd afgelast. Komende zondag naar Franeker en een week later thuis tegen 

Gorredijk. De puntjes zijn broodnodig!!! Oldeboorn 2 kon het in de eerste 

wedstrijd na de winterstop ook niet voor elkaar krijgen om een overwinning 

binnen te slepen. Drachten 4 was met 0-2 te sterk. Ook ons 2
e
 elftal heeft de 

laatste plaats in beslag genomen. Komende zondag  moeten ze toch in staat 

worden geacht om de Boys of Johnny Of The Mountain uit Tijnje te 

verslaan. Een week later komt Akkrum 3 op bezoek . Oldeboorn 3 zorgde 

na de winterstop wel gelijk voor spektakel. Met maar liefst 8-5 werd de 

wedstrijd thuis tegen Nicator afgesloten. Op zich een prima uitslag, maar ik 

ben bang dat Nicator door deze uitslag “de kop yn ‘e nekke” heeft gegooid, 

en ze nu niet meer willen samenwerken met Rood Geel en v.v. 

Leeuwarden………Komende zondag reizen ook zij af naar Tijnje voor een 

overwinninkje. Een week later komt LSC op bezoek. Onze jeugdelftallen 

blijven kennelijk de komende tijd nog even op stal. Dus zou ik zeggen; 

‘beste maar weer’, en tot slot nog even een onvervalst “Van Gaaltje”; Er 

kan maar 1 kapitein zijn, daarom zijn er 2 regels: 1. De coach heeft altijd 

gelijk. 2. Als de coach geen gelijk heeft, dan treedt automatisch regel 1 in 

werking. At your service. Piet 

 

 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (44) 
5 oktober 1948 Oldeboorn 1 – Haulerwijk 1 

Reuzen pech, want het regende in Oldeboorn. Het veld was zo glad als 

zeep. Toch speelden de jongens niet slecht. Het spel was beslist beter dan 

vorige wedstrijden. Vanzelfsprekend werd er aan weerszijden nogal eens 

een bal half geraakt en het was vooral de 33 jarige Oldeboorn middenvoor 

Henny Nieuwland – in Friesland bekend als voetballer (F.V.B. elftal), 

athleet, bokser en in Oldeboorn uitsmijter in het plaatselijk café – die er op 

loerde om eventuele mistrappen onzerzijds, af te straffen. Toen dan ook bij 

zo`n verkeerd terecht gekomen bal , Bergsma bleef staan in plaats uit te 

lopen, was hij er als de kippen bij om de stand op 1-0 te brengen. Even later 

kon de Oldeboorn keeper een gladde bal niet klemvast krijgen en was 

Koning de man die de balans weer in evenwicht bracht, 1-1. Een door 

Jurjen veroorzaakte penalty wegens “hands” werd door Bergsma keurig 

gestopt. Nog voor rust was het Janny die de bal heel kalm in het uiterste 

hoekje pikte, 1-2. Vijf minuten na de thee, was het van der Mei, die no. 3 

inschoot. Lijnman Kobus en ondergetekende  gaven elkaar een knipoogje 

en gaven als hun mening te kennen dat dit zaakje “bekeken” was. En dat 

nog wel zonder Sake. Maar de ontnuchtering volgde al heel spoedig . 

Oldeboorn zette alles op alles en toen bij een scrimmage de bal nog net van 

de lijn weggetrapt werd maar niet vergenoeg, probeerde Bonny het met de 

handen, weer strafschop. Weer stopte Bergsma, nu in eenmaal. De bal was 

zo hard, dat Bergsma down ging. Na weer opgelapt te zijn, mocht hij het 

nog eens proberen,  omdat hij zich had bewogen. Weer stond hij niet stil, 

maar nu kreeg hij geen kans, 2-3. Oldeboorn zet door en wordt het zonder 

moeite, 3-3. Onze spelers krijgen zichtbaar meer last van de gladde plek 

voor het doel en mede hierdoor zal het wel gekomen zijn dat Bonny de bal 

keihard in eigen doel knalt, 4-3. Of had dit toch nog wel anders gekunt? 

Zonder veel moeite maakt Oldeboorn er verder 6-3 van en is men daar wel 

heel fortuinlijk aan een overwinning gekomen, die men maar nauwelijks 

verdiende. 

Eindstand 1948-1949 1e klasse C 
01 Harkema O.      14-21 50-27 

02 Oldeboorn      14-20 47-23 

03 Surhuisterv.      14-19 30-18 

04 Mildam      14-18 39-22 

05 Oosterstreek      14-11 28-41 

06 Haulerwijk      14-8    30-43 

07 Drachten 2      14-8    19-46 

08 Stanfries      14-7   17-40 

 

"De eerste negentig minuten zijn het belangrijkst." 

Bobby Robson 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn verliest eerste wedstrijd na winterstop van Renado 

Onder gure weersomstandigheden speelde Oldeboorn afgelopen zondag de 

thuiswedstrijd tegen Renado. Bij de Boarnsters ontbrak Johannes Watzema 

en begon de geblesseerde Douwe Hein Akkerman op de bank. In de 

openingsfase van de wedstrijd begonnen beide ploegen erg voorzichtig, 

waar Renado het meest in balbezit was. Dit resulteerde vroeg in de 

wedstrijd wel in een voorsprong voor de Sint Nyksters, toen een goed 

geplaatst schot van 20 meter in de benedenhoek verdween, en doelman 

Dennis Faber kansloos liet, 0-1. Na deze tegentreffer ging Oldeboorn meer 

vooruit voetballen, wat de Boarnsters  een veldoverwicht opleverde. De 

ploeg liet zien dat het voetballend niet onder doet voor de hoger 

geklasseerde teams in de vierde klasse, maar haalt hier te weinig rendement 

uit. Oldeboorn creëerde in de eerste helft geen echt uitgespeelde kansen, 

omdat de eindpass eigenlijk nooit goed was. De grootste mogelijkheid was 

voor Bouke-Paul Kleefstra, maar hij kopte naast uit een hoekschop van 

René van Kalsbeek. En omdat Renado in het restant van de eerste helft ook 

nauwelijks in de buurt van Oldeboorn doelman Faber kwamen, bleef de 

stand tot de rust bij 0-1. Age de Jong bleef vervolgens in de kleedkamer 

achter en werd vervangen door Arnold Hobma. Hierdoor kwam er meer 

dreiging in het spel van de Boarnsters en dit leek ook de gelijkmaker op te 

leveren. Hobma werd echter (onterecht?) terug gevlagd en gefloten wegens 

buitenspel. Hierdoor werd de treffer van Hotse Dekker afgekeurd. 

Oldeboorn bleef prima voetballen en zette ook in de tweede helft vroeg 

druk op de achterhoede van Renado. Echter leverde het wederom geen 

echte kansen op, omdat de aanvallers René van Kalsbeek en Robert van 

Roeden teveel door de kou leken te zijn bevangen. Daarom gebeurde 

datgene waar je dan op kunt wachten. In één van de spaarzame gevaarlijke 

aanvallen van de Sint Nyksters verdubbelde Renado de voorsprong. 

Aanvoerder Postma slalomde het strafschopgebied in en werd gestuit door 

verdediger Anno Huisman. De bal klutste voor de Boarnsters echter zo 

ongelukkig dat de bal met veel effect en buiten bereik van keeper Faber 

tergend langzaam vlak langs de paal over de lijn rolde, 0-2. Een klap die 

Oldeboorn daarna niet meer te boven is gekomen, temeer omdat niet kort 

daarop de 0-3 al in het net lag. De ongelukkige Bouke-Paul Kleefstra 

probeerde een voorzet weg te werken, maar speelde onbedoeld de spits van 

Renado vrij voor doelman Faber, die de wedstrijd vervolgens definitief 

besliste. Met nog twintig minuten te spelen bleven de Boarnsters strijden 

voor een beter resultaat. Invaller Robin Faber stoorde goed door op de 

verdediging van Renado en bereikte Arnold Hobma, die via een 

tegenstander de bal in de verre hoek schoot, 1-3. Hierna kregen Robert van 



  

Roeden en Bouke-Paul Kleefstra nog kansen uit de vele hoekschoppen die 

Oldeboorn kreeg in de slotfase, maar de bal wilde er niet in. Daarom 

stonden de Boarnsters na afloop alweer voor de achtste keer dit seizoen met 

lege handen en is de rode lantaarn weer overgenomen van Read Swart. 

Voetballend zit het wel goed, maar het rendement moet omhoog. Te 

beginnen volgende week in de uitwedstrijd tegen Akkrum. 

Competitie-indeling jeugd 
1 Akkrum C2 

2 Joure SC C4 

3 Langezwaag C1 

4 Oldeboorn C1 

5 SJO WTTC C2 

6 Sport Vereent C1 

 

1 CVVO D4 

2 Langweer D1G 

3 Oldeboorn D1 

4 Oudehaske D2 

5 Read Swart D1 

6 SJO WTTC D3 

 

Oldeboorn E1 

2 SJO Jeugd Voetbal Bolsward E5 

3 Thor E1G 

4 Tijnje E1 

5 TOP'63 E2 

 

1 GAVC F3 

2 Heerenveen F5 

3 Joure SC F4 

4 Oldeboorn F1G 

5 ONS Boso Sneek F2 

6 Oudehaske F2 

Wedstrijdprogramma 
Zondag 17 februari 

Franeker 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Tijnje 2 – Oldeboorn 2   10.00 

Tijnje 3 – Oldeboorn 3   10.00 

Zondag 24 februari 
Oldeboorn 1 – Gorredijk 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Akkrum 3  11.00 

Oldeboorn 3 – LSC 6   10.00 

Zondag 3 maart 
Read Swart 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – VWC 2   11.00 

Oldeboorn 3 – Blauwhuis 2   12.00  

Zondag 10 maart 
Oldeboorn 1 – RES 1   14.00 

Jubbega 3 – Oldeboorn 2   10.00 

Heerenveen 6 – Oldeboorn 3  10.00 



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 

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 


