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Jaargang 54 nummer 16 

NAC bracht op de eigen website het bericht dat de volgende dag de 30-
jarige Egyvicc 'Atilla' Fehér op proef mee zou trainen. Neef van rechtsback 
Csaba Fehér, spelend voor Videoton FC in Hongarije, bijna transfervrij en 

in bezit van een Belgisch paspoort, dus goedkoop. "Een welkome 
aanvulling op de selectie," aldus directeur Theo Mommers. Er stond zelfs 
een foto van 'Egy' (wat in het Hongaars iets als '1 april' betekent) bij. Een 
1 april-grap dus, om te kijken of de media erin zouden stinken. En ja hoor, 
prompt nam het ANP het bericht over. Heel even maar, want drie kwartier 

later was ook bij hen het kwartje gevallen: "Het ANP trekt het bericht 
'Tweede Fehér op proef bij NAC' in. Het betreft een 1 april-grap." 

En die foto dan? Dat bleek een gemanipuleerde foto van Csaba Fehér 
bleek te zijn, genomen tijdens het trainingskamp in Suriname. "De echte 

Fehér lachte zich rot om zijn 'eigen' foto", aldus BN/De Stem. 
 

 
 

Schotse scheidsrechters hebben sinds kort een wel heel bijzondere 
sponsor: een brillenfirma. Het arbiterkorps sloot een vierjarig contract met 
het Engelse bedrijf Specsavers ter waarde van 1,2 miljoen euro. Met het 
geld wil het korps meer aandacht besteden aan het coachen van arbiters 

en aan het ontwikkelen van een trainingsprogramma. Tijdens de 
wedstrijden zullen de leidsmannen het logo van de firma op het shirt 

dragen. 



  

Vierde kampioen 

 

 



  

Onbeperkt tennissen deze zomer! 
Ook de wens om dat topfitte lichaam in de zomerstop te behouden? Bang 

dat de bbq-kilootjes en de gondelvaart-litertjes het begin van het nieuwe 

voetbalseizoen extra zullen bemoeilijken? 

Neem dan een zomerabonnement bij Tennis Club Oldeboorn. 
Voor slechts €10,- per maand kan je dat atletische lichaam op een leuke 

manier in shape houden. Je kan dan de hele 

zomer (juni, juli en augustus) gebruik maken van 

onze tennisbanen. Interesse? Geef je dan op via 

voorzitter@tcoldeboorn.nl. 

Dit aanbod geldt niet alleen voor de leden van vv 

Oldeboorn, dus je kan je ook opgeven met 

andere Boarnsters. Hoe werkt het?  Bij de banen 

hangt een intekenlijst voor de reservering van de 

banen. Hier kan je je naam en die van je 

tegenstander invullen, daarmee heb je de baan 

voor dat uur gereserveerd (dit kan je ook een 

week van tevoren doen). Als je ingeschreven 

hebt en je kan toch niet op dat uur, dan wel graag 

je naam doorstrepen zodat anderen dat uur kunnen overnemen. Het enige 

wat je verder nodig hebt zijn ballen en een tennisracket. Meer info kan je 

vinden op www.tcoldeboorn.nl 

Tot ziens op de tennisbaan 

 

Piet`s overzicht 
Boeren, burgers en buitenlui, het seizoen 

2013-2014 zit er weer op. Alle spelers, 

kaderleden en vrijwilligers kunnen even 

in de “pauzestand”, om dan in augustus 

maar weer met “frisse” moed aan een 

nieuw seizoen te beginnen. Hopelijk lukt 

het ons “kleine cluppie” weer om alle 

vacatures in te vullen voor het nieuwe 

seizoen. Eerst maar ’s even met z’n allen voor het WK lijkt me. De kop 

even goed leegmaken…….of toch nog stress krijgen met de fratsen van 

Louis? Oh oh, wat heb ik vorige week weer moeten lachen bij het zien van 

de documentaire Andere Tijden Sport over de “afscheidsreceptie” van 

Louis in 2001 bij de KNVB…….Nederland had zich in een vrij makkelijke 

poule niet weten te plaatsen voor het WK in Japan en Zuid Korea, en wie 

kreeg er ook toen al van langs??? Inderdaad, de pers (min/min). De KNVB 

mailto:voorzitter@tcoldeboorn.nl
http://www.tcoldeboorn.nl/


  

(plus/plus) en de spelers (plus)…Schoolmeestertje Louis gaf nog net geen 

cijfers, maar uit de documentaire bleek wel dat ie getracht had de touwtjes 

strak in handen te houden. Ook niet iedere speler bleek van dit regime 

gediend te zijn geweest, en zelfs good old Ruud Krol (assistenttrainer), die 

al jaren op blote voeten in z’n schoenen liep, moest zich aan Louis z’n 

kledingvoorschriften houden….dus sokken aan!!! Dit gold ook voor alle 

spelers. Er werd niet op blote voeten in slippers gelopen, en ook de 

tafelgewoontes waren een waar ritueel. Met tranen in de ogen van Louistje 

(emotioneel) kreeg ook nog een fotograaf ervan langs, om weer net op het 

moment dat Louistje aan z’n neus zat te punneken een foto te maken. Dat 

was toen kennelijk ook nogal een issue. Gelukkig zijn we 13 jaar verder, en 

mag ik hopen dat de teugeltjes iets meer gevierd mogen worden, al ben ik 

wel bang dat hij wel erg veel “brave jonge spelers” heeft geselecteerd, die 

weinig tegengas zullen geven. Hopelijk weet hij die jonge spelers ervan te 

overtuigen dat ze eigenlijk maar 1 ding hoeven te doen tijdens het WK, en 

dat is dat er 7 spelers iedere wedstrijd gewoon 90 minuten (of desnoods 

langer) zich helemaal het snot voor de ogen moeten werken voor het 

“gouden trio” voorin. Als hij dat voor elkaar krijgt, en onze jongens ver in 

het toernooi zullen komen, zal ik mijn cynisme in de toekomst wat 

temperen….Veel plezier allemaal. Dan nu het laatste overzicht. Oldeboorn 

2 speelde donderdag j.l. de laatste (uitzwaai)wedstrijd in Houtigehage, en 

dat werd geen succes, nl. 4-1 verlies. Eerder werd er nog wel gewonnen van 

ODV 2 (5-3), en gelijkgespeeld tegen Udiros (4-4). Een 5
e
 plek is het 

uiteindelijke resultaat van dit seizoen. Ik moet deze jongens nog wel even 

bedanken voor de overheerlijke baltsjes die bij ons thuis na een half jaar 

eindelijk uit de vriezer zijn gekomen (of gelopen…). De Serious Request 

baltsjes waren werkelijk super!!! Ik hou me warm aanbevolen voor het 

recept….(kan Wendy nog wat van leren…). Oldeboorn 3 sprokkelde ook 

nog wat punten binnen de laatste wedstrijden. Tegen Mildam werd het maar 

liefst 5-5, tegen Read Swart werd met 4-5 gewonnen, en ook Oldeholtpade 

ging in de laatste wedstrijd onderuit met klinkende cijfers, 1-0. Een 6
e
 plek, 

daar hebben ze het allemaal voor gedaan. Oldeboorn 4 kon na het behaalde 

kampioenschap de competitie lekker freewheelend afsluiten. Het 

kampioenschap werd uiteindelijk op 18 mei behaald tegen Gorredijk met 

een 8-1 overwinning. De laatste wedstrijd wist men nog met 0-3 in 

Vegelingsoord af te sluiten. Proficiat !!!! Dan kunnen jullie verderop in 

deze editie ook constateren dat er dit seizoen voor het eerst 2 winnaars van 

de P.P. van der Feer bokaal zijn, te weten Johannes Nijdam en Pieter 

Poepjes. Zij wisten beide het balletje 21 keer tegen het netje te krijgen. Van 

Pieter had ik het eerlijk gezegd wel verwacht, maar dat Johannes in z’n 

“nadagen” nog zo productief is……Hebben we dat vroeger altijd verkeerd 

gezien??? Beide proficiat en postuum een dikke pakkerd van “Tante Leen”. 



  

De trofee beide maar een helft van het seizoen op de 

schoorsteenmantel….Onze jeugdteams zijn er ook maar mee gestopt, en ach 

het duurde ook wel weer lang genoeg natuurlijk. Oldeboorn F1 wist helaas 

de laatste wedstrijd ook niet in een overwinning om te zetten. Het werd 

uiteindelijk slechts 1-2 voor Nieuweschoot. Uithuilen, en volgend seizoen 

opnieuw gewoon jullie kansen pakken. Komt helemaal goed. Oldeboorn 

E2 sloot de competitie af met een 6-3 nederlaag op ‘e Lemmer. Voorlaatste 

in de eindstand…Dus geen laatste!!! Volgend seizoen beter…Oldeboorn 

E1 hengelde nog 4 puntjes binnen. Tegen SJO RVC E5 werd met 4-6 

gewonnen, en de laatste wedstrijd werden de puntjes eerlijk verdeeld met 

FFS (2-2). Een prima 2
e
 plek in de eindrandschikking. Oldeboorn D1 sloot 

af met een 3-1 nederlaag bij Gorredijk. De week ervoor gewonnen tegen 

SJO WTTC met 5-4, en daarvoor ook nog met 1-1 gelijkgespeeld tegen 

Aengwirden. Een 3
e
 plek is jullie deel, en dat lijkt me uitstekend. 

Oldeboorn C1 pakte nog een winstpartijtje, en verloor er ook nog 1. Joure 

werd met 5-4 verslagen, maar Oldeholtpade was met 5-2 weer net even te 

sterk. Ook als 3
e
 geëindigd. Prima resultaat. IOC B1 is dan uiteindelijk toch 

nog kampioen geworden!!! Na overwinningen op Warga B1 (4-0) en 

YVC/Blauwhuis (2-7) wist men met 1 puntje voorsprong op 

Scharnegoutum de titel uiteindelijk binnen te slepen. Proficiat, uitstekend 

gedaan!! Terugkijkend op weer een seizoen, mag ik toch concluderen dat de 

resultaten voor ons kleine cluppie helemaal niet slecht waren. Hopelijk 

heeft een ieder ook weer veel plezier beleefd aan de edele voetbalsport, 

want dat lijkt met toch nog steeds het allerbelangrijkste, en bedenk wel; 

“Eén van de 32 landen die deelnemen aan het WK in Brazilië wordt 

wereldkampioen, de andere niet, want die zijn er niet”…….It’s gonna be a 

long hot summer aan de Copaca Boarn!!!! Take care en oan’t sjen. 

 



  

Uit onze geschiedenis (70) 
Heerenveen,s elftal voor Pinkstermaandag 

Heerenveen heeft in zijn elftal voor de belangrijke wedstrijd  tegen Maurits 

– waarin immers het laatste kansje op het landskampioenschap op het spel 

staat – enige wijzigingen aangebracht. Zo is Germ Voolstra op doel 

vervangen door Veenstra, terwijl Paul Bruinsma als linkshalf is opgesteld. 

Op de rechtsbuitenplaats speelt nu Jopie de Jong aangezien Wimpie 

Molenaar Pinkstermaandag verstek moet laten gaan. De opstelling luidt 

thans: 

Doel: Veenstra; 

Achter: Jan Lenstra en S. v/d Laan; 

Midden: Bosscha, J. de Jong en P. Bruinsma; 

Voor: Jopie de Jong, Henny Jonkman, Marten Brandsma, Abe Lenstra en 

Germ Hofma 

 
Eindstand 1949-1950 1e klasse B 

01 Surhuisterveen  14-24 50-16 

02 Mildam   14-20 39-25 

03 de Sweach  14-17 47-27 

04 Haulerwijk  14-14 27-35 

05 Sport Vereent  14-12 31-45 

06 Stanfries  14-10 32-46 

07 Oldeboorn  14-9 31-47 

08 Oosterstreek  14-6 24-40 

 

Wedstrijdverslagen 
Wel goals, geen punten voor ODV zo 2 

Op deze warme zondag moest ODV 2 het opnemen in 

en tegen Oldeboorn 2. Op het ongewone tijdstip van 

12:00 uur werd het voor ODV wel weer eens tijd om 

een uitwedstrijd te winnen. Dat gebeurde één keer 

eerder en dat was de openingswedstrijd van het seizoen 

in en tegen Makkinga (0-3) Voor deze wedstrijd was 

coach Michel ziek, maar coach Anton was gisteren van 

de vakantie terug dus kon mooi zijn plekje innemen. 

Ook vakantiegangers Wilco en Richard deden de 

schoenen weer aan. Ze begonnen allebei wel op de 

bank om de jetlag nog een beetje te verwerken. 

Allereerst alle complimenten aan de scheidsrechter, die 

http://bbbb632.slclubsite2.nl/senioren/zondag-2/105-wel-goals-geen-punten-voor-odv-zo-2


  

floot een foutloze wedstrijd en was duidelijk als er iets gebeurde. Moet 

gezegd worden dat het hem ook niet al te moeilijk werd gemaakt, want 

beide ploegen maakten er net als in Wijnjewoude ene sportieve wedstrijd 

van. Toen won ODV overigens met 6-1. Voor de wedstrijd gaf Oldeboorn 

al aan dat ze fitter waren dat de eerste wedstrijd. Ze waren niet alleen fitter, 

ze waren ook beter en er zaten ook wat andere jongens tussen, met name 

nummer 13 was een plaag voor ODV. Oldeboorn was in het begin de betere 

ploeg en het leek dat ze beter met de weersomstandigheden om kon gaan. 

Nadat ze eerst een grote kans misten was Eelco H. dichtbij een treffer voor 

ODV. Zijn kopbal eindigde tegen het zijnet. Daarna bleef Oldeboorn de iets 

betere ploeg en kwam het via een prachtige knal op 1-0. Er gebeurde verder 

genoeg voor beide goals en ODV was opnieuw dichtbij een goal. Een goede 

actie van Kees met een even fraaie voorzet kwam Herman een teenlengte 

tekort. Net op het moment dat je denkt dat Oldeboorn met een 1-0 

voorsprong de rust ingaat, maken ze in de laatste minuut ook nog de 2-0 

waar de defensie er niet even goed uit zag. In het begin van de tweede helft 

werd er uit een ander vaatje getapt en binnen no-time stond het 2-1 via een 

prachtige kopbal van Jorrit die er via de onderkant van de lat inging. Een 

minuut later had Geert de gelijkmaker moeten maken, maar zijn schot/lob 

ging hoog over. In plaats van de gelijkmaker stond het twee minuten later 

3-1. Het bleef na rust een gelijk opgaande wedstrijd en ook nu viel er 

genoeg te beleven op het veld. En het was opnieuw Oldeboorn dat de goal 

maakte nadat Jorrit een beetje last had van de zon. Het was ODV dat de rug 

weer rechtte en het was diezelfde Jorrit die weer met een kopbal scoorde en 

hiermee alweer zijn achtste goal van het seizoen maakte 4-2. Het beetje 

hoop op een goed resultaat voor ODV was ook zo weer weg nadat een 

speler van Oldeboorn van dichtbij en vrijstaand raak kopte. Het slotakkoord 

was voor spits Richard die met een prachtige uithaal met links en onderkant 

lat de achterstand weer verkleinde 5-3. Zo verloor ODV in een leuk duel 

van een iets beter spelend Oldeboorn dat ook verdiend won. Veel kansen 

voor beide ploegen, maar de thuisploeg kreeg er iets meer en ging er beter 

mee om. Dan is 5-3 ook wel de juiste afspiegeling. Helaas wel weer een 

uitwedstrijd die verloren ging  

 

 

Arjen Robben is toch te geblesseerd en moet toch worden 

geopereerd. Het blijkt toch een zware operatie te zijn. "Dokter," 

zucht Arjen, "hoe zijn mijn kansen?" "Ach man," zegt de chirurg, 

"ik heb die operatie al wel 30 keer gedaan." "Dat vind ik wel 

geruststellend." zegt Arjen. "Ja, dat vind ik ook," zegt de chirurg, 

"ik denk wel dat het deze keer zal lukken...." 



  

Uit onze geschiedenis (71) 
Geen overzicht vandaag 

J.M. heeft last van z`n maag 

Aldus z`n vrouw 

Daar zitten we nou 

Wie het overzicht nu geschreven 

Redactie niet zo bedreven 

Gewoon ze hebben van voetbal 

Geen kaas gegeten 

Al staan ze dan altijd wel op wal 

Ze schijnen het niet te weten 

Wereld van glamour en glitter 

Club nog steeds zonder voorzitter 

De dagen die ons nog resten 

Kunnen ze elkaar toch testen 

Waarvan eigenlijk zo lang bomen 

Om tot een besluit te komen 

Heren laat je niet kennen 

Iemand moet toch kennen? 

Het eerste zondag naar T.V.V. 

Misschien we1 op de T.V.V. 

Per bus uit Doelhof kwart over 

acht 

Een bus van De Wagt 

van Harlingen naar Terschelling 

Nee, niet voor een schelling. 

Overtocht anderhalf uur 

Slecht weer, lange duur 

We moeten alles verzinnen 

Om deze wedstrijd te winnen 

Bij verlies niet getreurd 

De mannen opgebeurd 

Echt waar we kunnen het niet 

menen 

Boarn 1 had last van zeebenen. 

En nu de werkelijke onthulling, 

Dit is zuiver bladvulling. 

 

Eindstand 1978-1979 1e klasse 

01 Sportclub  23-31 52-23 

02 Haulerwijk  23-29 33-20 

03 TVV  22-27 42-32 

04 HDT  22-25 40-32 

05 Oldeboorn   22-22 40-34 

06 Robur  22-22 34-33 

07 Read Swart  22-22 27-26 

08 Bakhuizen  22-21 33-35 

09 DTD  22-21 32-34 

10 Warga  22-20 29-29 

11 Langweer  22-20 32-29 

12 St.Jacob  22-4   16-73 

 

    

Yolanthe bekijkt haar lichaam in de spiegel en zegt tegen Wesley 

Sneijder: "Ik voel me dik, oud en lelijk. Ik heb dringend een 

complimentje nodig!" Wesley denkt even na en antwoordt dan: 

"Schat, je ogen zijn nog prima!" 



  

Eindstanden senioren 



  

B-junioren kampioen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag een speler kleding dragen waar bloed op zit? 

a. Nee, dit mag nooit 

b. Nee, mits dit bloed er bij aanvang van de wedstrijd nog niet op het 

shirt zat 

c. Ja, mits het bloed opgedroogd is 

d. Ja, er zijn geen bezwaren om te spelen met bloed op 

kledingstukken 

 

Is het in de 2e klasse standaardteams van het amateurvoetbal 

toegestaan dat er extra ballen rondom het veld worden klaargelegd 

om te gebruiken tijdens de wedstrijd? 

a. Dit is toegestaan, mits de ballen voldoen aan de gestelde eisen 

b. Dit is toegestaan, mits de ballen voldoen aan de gestelde eisen en 

niet door ballenjongens binnen de afrastering worden aangegooid 

c. Dit is alleen toegestaan bij beslissingswedstrijden 

d. Nee, dit is niet toegestaan 

 

ANTWOORDEN VERDEROP IN KRANTJE!!!!!!!!! 

 

Jeugdverslagjes 
Aengwirden D2G- v.v. Aldeboarn. 

Onze wedstrijd was verplaatst daarom speelden we  s’avonds. De eerste 

helft was erg spannend, niemand heeft gescoord.  

Maar er waren wel veel acties. De tweede helft was ook spannend. Eerst 

scoorde Aengwirden 1-0. Gelukkig maakte Gerben het toen 1-1. Dat was 

ook meteen de eindstand. Groetjes Tygo Mebius  



  

VVO D1- SJO WTTC D3 
We moesten dit weekend tegen SJO WTTC. Het was een succesvolle 

wedstrijd, we hebben 5-4  gewonnen. Maar het was ook een spannende 

wedstrijd. In de eerste helft ging het een beetje gelijk op. En Lars had een 

erg zware wedstrijd, er werd veel op goal geschoten en de ballen die hij 

door liet waren ook erg moeilijke ballen. Iemand schoot de bal keihard in 

de kruising. Aan het einde van de eerste helft was het 3-3. Ik stond toen nog 

maar net in het veld. Het ging erg goed in de tweede helft ook al vielen ze 

veel aan, ze konden in de tweede helft maar 1 keer scoren en wij 2 keer dus 

de overwinning was aan ons! Het was de laatste minuten wel heel erg 

spannend,  ze waren erg vaak in ons 16 meter gebied.  Maar we hebben wel 

gewonnen, onze laatste thuis wedstrijd was een succes  en voor mij is het 

echt de laatste thuiswedstrijd, want ik ga van voetbal af, omdat ik het te 

druk krijg met sporten die ik nog leuker vind. Maar ik  heb een fantastische 

voetbalcarrière gehad, ben 2 keer kampioen geworden, heb leuke spelers in 

het team gehad, maar nu is het voorbij! Nog 1 wedstrijd! 

Groetjes Jetse Teunissen 

 

24 Mei wedstrijd naar Gorredijk. 
Vandaag moesten we tegen Gorredijk  voetballen. 

We wisten al dat we niet gingen winnen maar we bleven hoop houden. 

Daar kwam tamme aan van een verre afstand schoot die de bal hoog in de 

goal 0-1. Maar Gorredijk kwam terug 1-1-,we stonden te zweten. De 

scheidsrechter blies toen op zijn fluit pauze nog steeds 1-1. 

In de pauze had onze leider weer veel tips. Maar helaas het 2-1 voor 

Gorredijk . We gaven alles en hadden ook wel goede kansen maar helaas 

werd het 3-1. Siete was voor het laatst jammer,maar heel erg bedankt. 

Groeten  Lars Vink 

 

SJO RVC E5– Oldeboorn E1 
Zaterdag 17 mei moesten we tegen Sjo Rvc voetballen. We hebben 4-6 

gewonnen. Levi heeft 1 gescoord, Jentje heeft 4 gescoord en Kyran 1. We 

moesten in Idskenhuzen voetballen. Ik had bijna een doelpunt gemaakt, 

alleen de keeper pakte de bal. Groetjes Ralf van Warmerdam 

 

Aldeboarn E1 – FFS E2 

De eerste helft was het wel spannend eerst scoorde FFS.  toen maakte 

Levi een Goal dat was de eerste helft . Toen begon de tweede helft. 

En Levi maakte weer een Goal . 

Daarna maakte FFS een Gool dat was de wedstrijd. 

Groetjes Kyran Mebius. 



  

 

CVVO E8 - Oldeboorn E2 
24 mei 2014 moesten wij tegen CVVO lemmer voetballen. 

Bij de eerste helft stond  het 1-0 voor ons en liane had gescoord en bij de 

tweede helft scoorde hessel en toen was het 5-2 voor hen en toen scoorde 

joris en toen stond het 6-3 voor hen. En  ik vond het een leuke wedstrijd. 

Janieck van Asperen 

 

Aldeboarn F1 tegen Nieuweschoot F2 op 17 mei 2014. 
Vandaag hebben we vroeg thuis gevoetbald tegen Nieuweschoot F2.  

We hebben helaas verloren met 1-2. Onze doelpunt maker was Wesley. 

We hebben heel hard gelopen maar niet gewonnen.  

Na afloop hebben we een ijsje gegeten in de kantine. 

Tot het volgende seizoen! 

Mooie zomervakantie! Groeten, Mees Beeuwkes 

 

Voorbereiding seizoen 2014/2015 
Dinsdag 29 juli start training 

Zondag 10 aug. Renado – Oldeboorn 

Zondag 17 aug. VWC – Oldeboorn 

Zondag 24 aug. Bekerwedstrijd 

Dinsdag 26 aug. Bekerwedstrijd 

Zondag 31 aug. Bekerwedstrijd 

Dinsdag 2 sept. Akkrum – Oldeboorn 

Zondag 7 sept. Start competitie 

 

Antwoorden spelregels 
Het antwoord is A: kom je bij aanvang van de wedstrijd het speelveld op 

en constateer je dat bloedvlekken van de week ervoor nog op de kleding zit, 

dan mag die speler officieel niet meespelen. Gebeurt het tijdens de 

wedstrijd, dan zal hij of zij andere, schone kleding aan moeten trekken en 

mag deze pas weer meedoen als de scheidsrechter heeft geconstateerd dat 

het bloeden is gestopt. 

Het antwoord is B: bij het lagere amateurvoetbal mogen zich geen 

personen binnen de afrastering bevinden, behoudens die bevoegd zijn 

plaats te nemen in de dug-out c.q. op de spelersbank. Bij topklasse 

duels is bepaald dat ballenjongens de ballen mogen aanreiken en deze 

jongens en meisjes zitten meestal tegen de reclameborden op 

stoeltjes. 



  

Piet van der Feer Bokaal 
Johannes Nijdam 21 

Pieter Poepjes 21 

René van Kalsbeek 17 

Anno Huisman 16 

August Faber 16 

Robert van Roeden 15 

Douwe Hein Akkerman 13 

Klaas Hartmans  13 

Age de Jong 13 

Siep Bangma 8 

Robert van Steinvoorn 8 

Ate Bergsma 7 

Siete Veenstra 7 

Eyal Ashur 6 

Jeroen Beeksma 6 

Aaltsen Bergsma 6 

Dennis Faber 6 

Arnold Oosterbaan 6 

Hotse Dekker 5 

Johannes Watzema 5 

Robin Faber 4 

Jan Wybren Boschma 4 

Jelco Meijer 4 

Patrick Antonissen 4 

Arnold Hobma 3 

Floris Crone 3 

Ringo Crone 3 

Hessel Stulp 3 

Sybrand Oosterbaan 3 

Ronald van Warmerdam 3 

René Spinder 2 

Johannes v/d Wal 2 

Bart de Vreese 2 

Ellert Quarré 2 

Corné Schukken 2 

Piet v/d Vlugt 2 

Wietse Huisman Wzn 1 

Jan Hendrik v/d Wal 1 

Andreas de Boer 1 

Jorrit Zandberg 1 

Wiemer Dekker 1 

Menko Dijkstra 1 

Robbert v/d Torre 1 

 

 

Winnaars Piet v/d Feer Bokaal 
94/95 Willem v. Kalsbeek     19 

95/96 Willem v. Kalsbeek     27 

96/97 Willem v. Kalsbeek     32 

97/98 Willem v. Kalsbeek     27 

98/99 Jacob Stulp          41 

99/00 Willem v. Kalsbeek     38 

00/01 August Faber          34 

01/02 August Faber          32 

02/03 August Faber          45 

03/04 August Faber          47 

04/05 August Faber          33 

05/06 Margje de Vries      42 

06/07 August Faber      32 

07/08 Pieter Poepjes      40 

08/09 August Faber      45 

09/10 August Faber      35 

10/11 August Faber      28 

11/12 René v.Kalsbeek      44 

12/13 Pieter Poepjes          24 

13/14 Johannes Nijdam     21  

           Pieter Poepjes      21 

 



  

Teamindelingen 2014-2015 
C-junioren 

1. Iwan Huitema   

2. Djurre van der Woude  

3. Anouk Stulp 

4. Rik van Santen  

5. Wolter Brak  

6. Rinse Tijsma  

7. Ids Tijsma  

8. Cedric Kok 

9. Leon Siemonsma  

10. Rico Hielkema 

11. Hessel Heerma  

12. Sietse Hofstra  

13. Tjitze Brandsma  

14. Jisk Oosterbaan  

15. Gerben Bouma 

 

D-pupillen 

1. Sil van der Woude   

2. Jurrit Dijkstra    

3. Marianne Dekker  

4. Amber van der Ven  

5. Ids de Roos  

6. Lars Vink  

7. Tygo Xander Mebius  

8. Tim Hofstede  

9. Job Veenstra  

10. Erik Heerma  

11. Remco Weidenaar 

12. Tiemen Jelsma  

13. Jentje Brandsma  

14. Levi van der Wal 

 

E-pupillen 

1. Jitske Spoelstra 

2. Lyanne Huitema  

3. Ralf van Warmerdam  

4. Dani van Wamerdam  

5. Ridzert Teunissen  

6. Danielle van der Meulen  

7. Janieck van Asperen  

8. Kyran Mebius  

9. Jorn Brouwer  

10. Hessel  Jelsma  

11. Joris van Rooijen 

 

F-pupillen  

1. Rimer Wierda 

2. Aniek van Warmerdam  

3. Mees Beeuwkes 

4. Sjoerd Jacob Sixma  

5. Sebastiaan Witteveen 

6. Jesse ten Hoor 

7. Tygo Hylkema 

8. Atte de Haan 

9. Wesley Idzenga 

10. Sander Sikkema  

 

Eindstanden Jeugd 

 
1 ST Irnsum-Oldeboorn B1 10 22 30 17 

2 Scharnegoutum'70 B1 10 21 36 20 

3 Warga B1 10 14 24 32 

4 FVC B2 10 12 22 25 

5 LSC 1890 B4 10 11 26 22 

6 ST IJVC-Blauwhuis B2 10 4 20 42 



  

 



  

 



   



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


