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zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 54 nummer 4 

Cruijff gedold  

 

In zijn laatste seizoen op de Nederlandse velden (bij Feyenoord - 1983/'84) werd 
Cruijff zelf in de maling genomen. 

Na een training vroeg Mario Been in de kleedkamer eerst achteloos aan Gullit: 
"Weet jij wat een heitje is?" 

Ruud antwoordde: "Een kwartje." Been knikte ja. Daarna, tegen Peter Houtman: 
"En wat is een joetje?" 
De spits: "Een tientje." 

Been: "Ook juist." Aan Bennie Wijnstekers: "Een meier?" 
De rechtsback: "Honderd gulden." 

Mario: "Weer goed." En tot Cruijff: "En wat is een lammetje?" 
Na iets te hebben gemompeld van "het ligt op de punt van mijn tong, maar ik kan 

er nu niet opkomen" moest Cruijff het antwoord toch schuldig blijven. 
Waarop Been schaterde: "Dat je dat niet weet Johan, een lammetje is een jong 

schaap!"  

 



  

 

Belangrijke datums 
1 november    ledenvergadering  21.00uur 

 

Van de bestuurstafel 
Uitnodiging Algemene ledenvergadering 

AGENDA 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen ledenvergadering 26-10-2012 

4. Jaarverslag seizoen 2012/2013 

5. Financieel jaarverslag 2012/2013 

6. Vaststellen begroting seizoen 2013/2014 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissielid (Bouke Paul Kleefstra en Arnold 

Oosterbaan) Afredend: Bouke Paul Kleefstra. 

9. Bestuursleden  1. Aftredend en niet herkiesbaar Jan Nijdam  

10. Rondvraag 

11. Sluiting                               

 

Het jaarverslag 2012/2013 en het financieel jaarverslag liggen een half uur 

voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine. 

 

 

 

 
 



  

Overzicht 
Het lijkt me, gezien de resultaten van de laatste wedstrijden, wel zo 

“eerlijk” om dit overzicht te beginnen bij onze jeugdteams. IOC B1 

verpletterde Blauw Wit B5 met maar liefst 12-1. Zij mogen het komende 

zaterdag in Leeuwarden opnieuw proberen, echter dan tegen Blauw Wit B3. 

Een week later ontvangen ze Bolsward B2. Oldeboorn C1 haalde met 14-2 

ook maar even fors uit tegen Gorredijk C3. Zaterdag naar Langezwaag en 

de week erop thuis tegen tegen SJO OFW C2. In het kader van de “dubbele 

cijfers” willen ook onze spelers van Oldeboorn D1 niet onder onder doen 

voor hun “grote broers”….Zij versloegen Foarut/Dronrijp D2 met 2-10. 

Zaterdag verwacht ik ook weer een overwinning thuis tegen Blauw Wit D5, 

en een week later alweer een Leeuwarder tegenstander, nl. Frisia D5. 

Oldeboorn E1 wist het netje ook wel te vinden tegen Heerenveense Boys 

E8. Zes keer mocht de tegenstander vissen, maar ook het eigen netje bleef 

niet helemaal leeg. Ook zes keer….6-6 dus. Prachtig voor alle ouders langs 

de kant lijkt me. Aanvalluhh en lekker veel doelpunten, prima !!!  Komende 

zaterdag naar Gorredijk E4 en de week erop komt GAVC E5 langs. 

Oldeboorn F1 kon het helaas net niet bolwerken tegen Makkum F2. Het 

“Aardewerkploegje uit Makkum” wist net met 0-3 te winnen. Zaterdag 

mogen ze naar Koudum om daar de Oeverzwaluwen het leven zuur te 

maken. De week erop wacht de zware thuiswedstrijd tegen TOP ’63 F1. 

Oldeboorn 4 bleek zondag 13 oktober vrij te zijn, aangezien Renado 5 zich 

heeft teruggetrokken uit de competitie. Volgens “technisch directeur” Katje 

spelen onze jongens van het 4
e
  inmiddels in een “minicompetitie”, 

aangezien FFS ook nog geen wedstrijd heeft gespeeld. Er resteren nu 

waarschijnlijk nog 8 teams. Dit zal voor de oudjes niet een groot bezwaar 

zijn lijkt me. Een extra weekendje vrij…..of niet ladies….Ze zijn natuurlijk 

ook altijd nog inzetbaar in de overige teams….Komende zondag mogen ze 

echter weer even dartelen in de wei, en wel thuis tegen Black Boys 5. De 

week erop mogen ze alweer, en nu gaan ze op het ijzeren ros naar Grou om 

tegen GAVC 5 wat puntjes binnen te slepen. Oldeboorn 3 wist helaas het 

rechtstreekse degradatieduel tegen Old Forward niet in winst om te zetten. 

Het werd uiteindelijk 2-4. Ze staan nu met  1 schamel puntje helemaal 

alleen onderaan…Komende zondag maar weer proberen. Nu gaat de reis  

naar Steenwijkerwold en een week later opnieuw een kans om de laatste 

plek te verlaten in de thuiswedstrijd tegen Diever-Wapse. Ook onze jongens 

van ’t Baltsje (Oldeboorn 2) verkeren in de onderste regionen. Ook tegen 

Makkinga was de nederlaag uiterst gering, maar helaas weer net voldoende 

voor zero points (1-0). Komende zondag thuis tegen DIO Oosterwolde 4 

zijn er weer opnieuw mogelijkheden, en een week later in en tegen 

Houtigehage “d’r gewoan op batse”….Oldeboorn 1  wist op 8 oktober een 



  

ingelaste oefenwedstrijd tegen (oud) AJAX, met o.a. de gebroeders 

Witschge, Frank de Boer, Kenneth Perez, Aron Winter en uiteraard good 

old Sjakie Swart, ook niet in winst om te zetten. Op Sportpark De Toekomst 

moesten onze toekomstige helden het onderspit delven met 8-5. Helaas 

werkte deze nederlaag kennelijk ook nog door in de thuiswedstrijd tegen 

Bakhuizen. Ook nu weer een forse nederlaag, 3-6. Afgelopen zondag stond 

er weer een tegenstander van formaat op het programma. Eerste Klasser 

Heerenveen kwam in het kader van het bekertoernooi op bezoek. De eerste 

helft wisten de mannen van Piet de Winter de schade beperkt te houden tot 

0-1, echter na rust vielen de doelpunten net zo snel als momenteel de 

bladeren van de bomen vallen. Ze kregen nog een zevenklapper om de oren 

in de tweede helft, zodat het bekertoernooi eindigde met een 0-8 nederlaag.  

Zondag maar weer volle bak in de reguliere competitie, en wel in Sneek 

tegen Black Boys. Wordt een lastige wedstrijd. Ook de week erop weer een 

zware thuiswedstrijd. Dan komen de bekenden uit Harlingen (Robur) op 

bezoek. Dan nog even in het kader van het aanstaande 300-ste doelpunt van 

Pieter P; “Zo af en toe raakt hij een bal verkeerd, en dan vliegt hij er wel 

eens in…..” All the best. Piet 

 

Piet van der Feer bokaal 
Pieter Poepjes 6 

Age de Jong 5 

Johannes Nijdam 5 

René van Kalsbeek 4 

Robert van Roeden 4 

Siep Bangma 4 

Hotse Dekker 3 

Arnold Oosterbaan 3 

Douwe Hein Akkerman 2 

Eyal Ashur 2  

Ringo Crone 2 

Hessel Stulp 2 

Robert van Steinvoorn 2 

Klaas Hartmans  1 

Anno Huisman 1 

Dennis Faber 1 

Arnold Hobma 1 

Corné Schukken 1 

Johannes v/d Wal 1 

Aaltsen Bergsma 1 

Jan Wybren Boschma 1 

Jorrit Zandberg 1 

Patrick Antonissen 1 

August Faber 1 

Ellert Quarré 1 

Siete Veenstra 1 

 

 

 

 



  

Uit onze geschiedenis (57) 
Oldeboorn-Harlingen 5-0 

,,Wij domineerden de eerste helft met fantastisch spel, maar na vier 

doelpunten sloeg de gemakzucht toe en werd het en dramatische vertoning”, 

sprak trainer Sido Postma. Ook scheidsrechter de Haan was van slag. Na 

veertig minuten spelen in de eerste helft legde hij de wedstrijd stil. Na 

protest van beide ploegen werd de wedstrijd na de thee hervat en de tweede 

helft tot  vijftig minuten verlengd. 

Doelpunten: Johannes Nijdam (2x), Tsjerk Akkerman, Jelmer Beimin en 

Siete Veenstra. 

 

Eindstand 2005-2006 4e klasse A 

01 MKV,29 22-41 52-34 

02 Robur 22-37 47-32 

03 Oldeboorn 22-33 45-31 

04 DTD 22-33 44-38 

05 Black Boys 22-31 29-33 

06 Irnsum 22-30 41-50 

07 CAB 22-28 35-37 

08 Nicator 22-28 32-42 

09 Dronrijp 22-27 35-36 

10 Friesland 22-27 43-48 

11 Harlingen 22-26 38-52 

12 Akkrum 22-22 29-37 

  

Promotie/degradatiewedstrijden: 

14-05-2006 Oldeboorn – DTD 2-1 

21-05-2006 Robur – Oldeboorn 2-3 

28-05-2006 Oldeboorn – Renado 2-1 (gespeeld in Sneek ) 

 

Oldeboorn zweeft na historische promotie 
Oldeboorn is voor het eerst in zijn bestaan derdeklasser. De ploeg van Sido 

Postma, die dit seizoen in Âldeboarn debuteerde, won de beslissende 

nacompetitiewedstrijd tegen Renado met 2-1. ,,Dit heeft heel veel teweeg 

gebracht”, zei de lachende Postma op het veld van hoofdklasser Sneek. ,,Ik 

besef het nog niet helemaal”, zei matchwinnaar Anno Huisman, kort nadat 

hij op fraaie wijze 2-1 had gemaakt. Er was voor vuurwerk gezorgd. Er 

hingen spandoeken. En er brulde een gastoeter. Oldeboorn-Renado, gisteren 

op het fraaie sportpark aan de Sneker Molenkrite. De supporters, gekomen 

in bussen, hadden er duidelijk zin in. Beide ploegen, winnaars van de 

nacompetities in de vierde klasse A (Oldeboorn) en C (Renado), hadden dit 

seizoen twee keer tegen elkaar geoefend en kenden elkaar dus. Een keer 

won Oldeboorn, eenmaal Renado. Een uitgesproken favoriet was er dus 

niet, al had trainer Egbert Rorije van ‘Recht Naar Doel’ pech dat hij een 

aantal (geblesseerde) steunpilaren miste. Oldeboorn startte beter. Met 

redelijk verzorgd positiespel werd gestaag een overwicht gecreëerd 



  

en er ontstonden kansjes. De voorsprong van Oldeboorn, na 26 minuten, 

was een logisch gevolg van het betere veldspel, al kwam het doelpunt 

gelukkig tot stand. Doelman Pier Sikma van Renado schatte een hoekschop 

verkeerd in, greep mis en zag hoe de bal zomaar voor de voeten van Jorrit 

Zandberg terechtkwam: 1-0. ,,Maar door een fout in de organisatie”, zoals 

Sido Postma analyseerde, maakte Renado al na twee minuten gelijk. Een 

koddig doelpunt. Fedde de Jong schoot een als voorzet bedoelde bal tegen 

de lat. De bal stuiterde terug in het veld, voor de volledig vrijstaande 

Arnold Faber die niet kon missen. Het doelpunt verlamde de partij, omdat 

Oldeboorn van slag was en Renado de vorm van vorige week ontbeerde, 

toen Wacker overtuigend over de knie was gelegd (4-0). De Sint Nyksters 

streden met bewonderenswaardige 

passie, maar kwamen fysiek tekort. 

Het was namelijk ook een wedstrijd 

tussen kuiten en kuitjes, al schuwde 

Renado de duels allerminst. De 

meeste kansen waren daarom voor 

Oldeboorn, maar omdat spits Tjerk 

Akkerman steeds de verkeerde 

beslissingen nam, bleef het 

spannend. ,,Want wie ze zelf niet 

maakt”, mopperde Postma, ,,krijgt 

het deksel op de neus.” Dat 

gebeurde bijna, tien minuten voor tijd. Rudolf van der Werf zette voor, 

maar Freddy Jellesma tikte jammerlijk voorlangs. De ontzetting was groot, 

aan beide kanten. Met slechts een paar minuten op de klok deelde 

Oldeboorn de genadestoot uit. Siete Veenstra plaatste een vrije trap met 

gevoel over de Renado-muur, precies op de binnenkant van de schoen van 

Anno Huisman, die fraai in kwam zweven: 2-1. Amper vijf minuten later 

floot de goede scheidsrechter Wiecher  Stoetman uit Smilde af en was 

Huisman nog altijd niet terug op aarde. ,,Een historisch doelpunt, ja”, 

stamelde de nummer tien, terwijl zijn ploeggenoten een meter verderop 

door het dolle heen waren. ,,Dit is een heel fijn gevoel, ik besef het nog niet 

helemaal geloof ik.” Het promotiefeest werd gisteravond in Oldeboorn 

gevierd en er is afgezien van een jubeltocht door het dorp. Vorige week 

overleed een werknemer van de hoofdsponsor van de club, bovendien een 

collega van enkele spelers van Oldeboorn. De zege is zeer waarschijnlijk 

aan hem opgedragen. 

Oldeboorn-Renado 2-1 (1-1). 

26. 1-0 Jorrit Zandberg; 28. 1-1 Arnold Faber; 88. 2-1 Anno Huisman. 

 



  

Wedstrijdverslagen 
Aengwirden 1 – V.V.Oldeboorn 1 

Op deze mooie zondag 6 oktober staat Aengwirden – Oldeboorn op het 

programma. Oldeboorn kan vandaag vrijwel compleet beginnen aan deze 

wedstrijd. Natuurlijk zijn er altijd nog de langdurig geblesseerde spelers die 

er nog niet bij zijn. Aanvoerder Wietse Huisman kan vandaag ook mee. De 

geboorte van zijn 3
e
 dochter laat nog even op zich wachten. Om half 3 

begint de wedstrijd op het kunstgras in Tjalleberd waar eerder Oldeboorn 3 

een pak slaag incasseerde. Zoals Oldeboorn de wedstrijd begint beloofd het 

niet veel goeds. Onrustig in balbezit, slordigheden hier en daar in de passes, 

en ook krijgt Oldeboorn niet echt grip op het spel van Aengwirden. 

Gelukkig voor Oldeboorn weet Aengwirden hier niet echt een slaatje uit te 

slaan en vergeet de tegenstander te scoren. De frustratie sluipt er dan ook in 

bij sommige spelers en dit komt vaak niet ten goede van het eigen spel. 

Oldeboorn weet het doel gelukkig schoon te houden en kan met een 0-0 

stand de kleedkamer in. In de rust weet Oldeboorn zich te herpakken en 

komt weer met frisse moed het veld op. Problemen uit de eerste helft zijn 

besproken en discussies zijn gevoerd. Er kan met een schone lei een begin 

worden gemaakt aan de 2
e
 helft. Dit is te merken ook. Het vertrouwen komt 

weer in de ploeg,  de linies staan beter verdeeld en er wordt weer goed 

gecoacht. Oldeboorn laat duidelijk zien de betere te zijn in de 2
e
 helft en 

weet ook een paar kansen te creëren. De tegenstander weet enkel een kansje 

te creëren met een schot uit de tweede lijn, maar echt gevaarlijk wordt het 

niet voor Oldeboorn. Tegen het einde van de wedstrijd zet Oldeboorn de 

schouders er nog een keer onder en komt nog gevaarlijk voor het doel van 



  

Aengwirden. Helaas weet Oldeboorn het net niet te vinden en zo eindigt de 

wedstrijd, misschien wel terecht, in een gelijkspel. Voor de Boarnsters een 

goed leermoment. Door een slappe, onrustige eerste helft neemt het 

vandaag maar 1 punt mee naar huis.  Volgende week op het programma: 

Bakhuizen . Voor trainer Piet de Winter een weerzien met zijn oude ploeg.  

Voor Oldeboorn de taak om te laten zien wat het waard is, en de 3 punten 

niet uit handen laten gaan. Tom Proot 

 

Makkinga 2 – Oldeboorn 2 
Zondag 20 oktober 2013, het vlaggenzodiac van dit dorp moest helemaal af 

reizen naar Makkinga. Tijdstip van aanwezigheid: 08:45, voor deze mannen 

dagelijkse cake en uiteraard was iedereen op tijd ;). De mannen van het 

tweede vertrokken met 12 man en een bus vol met dolenthousiaste 

fans.  Eenmaal in Makkinga aangekomen was het tijd voor PPT (een 

fenomeen dat ondertussen aardig bekend moet zijn bij de trouwe lezers van 

dit blad). 

  

Het elftal begon vandaag in de volgende formatie: 

                                             Nick 

  

Arjen        Jan-Hendrik             Ophir                  Johannes 

  

                     Tim                                        René 

  

                                           Dennis 

  

Aaltsen                             Arnold                           Eyal 

De vertrouwde 4-2-3-1 formatie van ICP (Interim coach Pruuk). Daarnaast 

was Sieb de wissel/grens. De eerste helft was er niet één die je lang bij 

blijft. We speelden matig en waren lang niet scherp genoeg in de duels. We 

creëerden zelf een aantal mogelijkheden en hun konden door slippertjes van 

ons ook een paar keer een poging op goal wagen. Uiteindelijk was het dan 

net voor rust zover dat Makkinga hun eerste goal van het seizoen wisten te 

maken, het was een opeenstapelingen van fouten en wat ongeluk waardoor 

de bal uiteindelijk in het net wist te vliegen, vlak daarna was het rust.  

Het welbekende bakje thee in de rust was goed van smaak. Sieb verving 

Eyal in de rust. De tweede helft begon gelijk goed, we waren fel en zetten 

elke keer weer druk op de keeper zodat ze alleen maar lange ballen konden 

hanteren, waarbij wij vaak de tweede bal in ons bezit kregen. Het 

schietseizoen was na ongeveer 15 minuten voetballen geopend. Als 

inleiding van het schietseizoen was het Arnold die Sieb inspeelde, Sieb 



  

kaatste Arnold in 1 keer vrij voor de keeper en Arnold schoot in de 

rechterhoek de keeper kon helaas de bal er nog net uit tikken. Vanaf dat 

moment was het werkelijk waar knallen met die ballen, op Nick na heeft 

zowat iedereen wel een poging gewaagd, sommigen van 16 meter, 

sommigen van 30 meter, met allemaal hetzelfde resultaat, geen goal. Arnold 

was er nog het dichtstbij met een afstandsschot op de paal. Ophir was er 

ook dichtbij echter hij raakte de lat van de ballenvanger. De scheids krijgt 

ook in dit verslag zijn eigen alinea, waar de meesten van ons in de eerste 

helft nog dachten dat het een scheids was die voor beide kanten floot was 

het Dennis die het al vanaf het begin juist inzag, de scheids was weer een 

thuisfluiter. Dit was in de tweede helft duidelijk zichtbaar, waarbij elke 

kleine charge van ons een overtreding was en hun met gestrekt been konden 

inkomen en zelfs de vrije trap kregen er bij elke charge op ons rustig werd 

door gespeeld. Daarnaast maakten ze ongeveer 5 keer hands, waarbij 1 x in 

de allerlaatste minuut in de 16 meter met 2 handen vol op de bal, de scheids 

stond er bovenop, maar uiteraard waarom zou je ook eerlijk fluiten! 

  

Tot slot ’t Baltsjeverslag, dat zit er deze keer niet in, Makkinga had 

namelijk geen ballen en dat was even balen. Op naar de volgende wedstrijd 

en gelijk vanaf het begin er boven op, gelijk vanaf het begin druk op de 

keeper en met zijn allen ervoor gaan, dan moet het tweede dit seizoen met 

een mooie notering op de lijst kunnen afsluiten. Arnold Oosterbaan 

 

Verslag derde en vierde 

 

 



  

Jeugdverslagen 
Oldeboorn D1 -  Leovardia D3 

Het was een spannende wedstrijd. Toch hebben wij gewonnen. Zelfs met 

4:3! De eerste helft stonden we voor, 2:1. Daarna ging het niet meer zo 

goed. Tweede helft, in het begin, was het 2:3 voor hun. Maar dat was het 

einde niet,  we maakten er 3:3 van. Dat motiveerde ons, om er nog één te 

scoren! En ja, het gebeurde wel, we hadden gescoord. 

Kuba Sowa (keeper) 

 

Aldeboarn D1 – St foarut\ Dronrijp 
De wedstrijd begon om half 1 maar we vertrokken om half 12 naar 

Dronrijp, de wedstrijd begon niet heel goed we hebben even achter gestaan 

maar er werd al snel een  goal gescoord door Aldeboorn, toen was het rust 

onze coaches hadden ons wat gemotiveerd, toen de tweede helft die ging 

goed er werd vaak door Aldeboorn gescoord, en Dronrijp maar 2 goals en 

Aldeboorn inmiddels al 10 toen werd er gevloten het was 10-2 voor 

Aldeboorn geworden, de goals zijn       gescoord door Gerben, Duco, Jurrit 

en tamme  Groetjes Marianne Dekker 

 

Joure e9 –Oldeboorn e1 
Wij moesten zaterdag 5 oktober tegen Joure e9. 

In de eerste helft stond ridzert op keep hij deed het erg goed. 

Het begin van de eerste helft stonden we met 1-0 achter. 

Maar toen scoorde Remco en het was weer 

spannend. 

En Tiemen lyane en Kyran  Ralf Dani en  

Jitske deden het ook erg goed. E n in de 

 tweede helft scoorde ik twee mooie goals . 

En in de tweede helft stond Dani op keep. 

We staan nu tweede in de competitie,we hebben een leuk team. 

Groetjes Levi van der Wal 

 

Oldeboorn E1 – Heerenveense Boys E8 
wij hebben van de heereveense boys 6-6 gelijk gespeelt  en wij hebben een 

hele leuke wetstrijt gehad. 

jentje had 5 keer gescoort en levi 1keer. 

groetjes janieck van Asperen . 

 

 

 

Het was 

een leuke 

wedstrijd. 



  

Oldeboorn F1G – Makkum F2 
Wij moesten op zaterdag 12 oktober thuis spelen tegen Makkum F2. Het 

was een leuke en spannende wedstrijd. We hebben met 3-0 verloren. Vlak 

voor de rust scoorde Makkum het eerste doelpunt en de andere twee 

doelpunten werden in de tweede helft gescoord. In de eerste helft stond Jorn 

op goal en Danielle in de tweede helft. We hebben leuk gevoetbald. 

Groetjes van Mees Beeuwkes 

 

Pupil van de week 
Naam:Janieck van Asperen 

Leeftijd en team: 8, vv aldeboarn, de e-tjes 

Op welke plaats speel je: links-achter 

Op welke plaats speel je het liefst: spits 

Beste voetballer ter wereld: van Persie 

Beste voetbalclub ter wereld:sc-heerenveen 

Leukste televisie programma:Phineas&Perbh 

Doe je ook aan andere sporten:nee 

Heb je huisdieren:ja 
Wie is de beste voetballer van Oldeboorn: 

iedereen 

Wat eet je het liefst:patat 

Wat eet je liever niet: spruitjes 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 26 oktober 

Blauw Wit B3 – I.O.C. B1  10.30 

Langezwaag C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn D1 – Blauw Wit D5  09.45 

Gorredijk E4 – Oldeboorn E1  09.15 

Oeverzwaluwen F2 - Oldeboorn F1  09.00 

 

Zondag 27 oktober 

Black Boys 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Dio Oosterwolde 4 12.00 

Steenwijkerwold 3 – Oldeboorn 3 12.00 

Oldeboorn 4 – Black Boys 5  10.30 

 

Zaterdag 2 november 

I.O.C. B1 – Bolsward B2   14.00 

Oldeboorn C1 – SJO OFW C2  11.00 

Frisia D5 – Oldeboorn D1  09.00 

Oldeboorn E1 – GAVC E5  10.00 

Oldeboorn F1 – TOP`63 F1  09.00   

Zondag 3 november 

Oldeboorn 1 – Robur 1   14.00 

Houtigehage 2 – Oldeboorn 2  10.00 

Oldeboorn 3 – Diever-Wapse 2  10.00 

GAVC 5 – Oldeboorn 4   10.00 

 

Zaterdag 9 november 

SJO RVC B2 – I.O.C. B1  09.00 

Joure C4 – Oldeboorn C1  12.20 

Oldeboorn D1 – WWS D1  09.45 

Oldeboorn E1 – DWP E3  10.00 

Oldeboorn F1 – IJVC F2  09.00 

 

Zondag 10 november 

Bolsward 1 – Oldeboorn 1  14.30 

Oldeboorn 2 – Bergum 3  12.00 

Oosterstreek 2 – Oldeboorn 3  10.00 

Oldeboorn 4  is vrij 

 

 



   



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


