
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubblad  nr. 6 

Hoofdsponsor: Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken 

 

,,de Zwart Witten” 



  

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 56 nummer 6 



  

Kleurplaat 

 



  

 

 

 

 

 

 

Douwe Venema Toernooi 
De 28e editie van het Douwe Venema Zaalvoetbal toernooi is 

weer in aantocht! Wil je ook meedoen met je team? Meld je 

dan aan hier op facebook of mail je team + teamnaam naar 

jeroenbeeksma@hotmail.com 

Zowel mannen teams als vrouwen teams mogen zich opgeven!  
 

Nieuwe website!! 
Op de op 6 november gehouden ledenvergadering werd onze nieuwe site 

gepresenteerd! Wat kun je er allemaal op zien? Afgelastingen van 

wedstrijden en trainingen (wel even doorgeven), heb je wat te koop? Zet het 

op marktplaats of heb je vragen ook hiervoor kun je op onze nieuwe site 

terecht! Ga eens kijken wat er allemaal mogelijk is! 

 

Piet`s overzicht 
“Cry Me A River”…….Of anders gezegd…”Ik kin 

wol janke”, en dan niet zoals stokoude Foppe, omdat 

hij het allemaal maar “hartstikkene mooi” vindt,  

maar omdat de 

resultaten hier 

nogal wat 

tegenvallen. 

Dikke 

nederlagen verdoezelen de enkele 

kleine overwinningen niet. Helaas het 

is niet anders, we zijn maar een klein 

cluppie, waar mijn inziens het plezier 

boven de prestatie moet staan. Dus 

zanik ik ook niet verder, en kunnen we 
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beter overgaan naar een “brede lach”…So happy together…!!! Oldeboorn 

1 speelt ook al zeer wisselvallend. Tegen Black Boys een prima 4-2 

overwinning, maar zondag j.l. weer verloren tegen Old Forward (5-2). 

Zondag thuis maar weer proberen, en wel tegen Steenwijkerwold. De week 

erop de laatste wedstrijd voor de winterstop uit tegen Bolsward. Oldeboorn 

2 speelde alleen tegen Bakkeveen 3 en ging met 4-0 ten onder. Zondag naar 

Wijnjewoude (ODV 2). Het wordt weer tijd voor wat puntjes. Oldeboorn 3 

werd beide keren afgelast. Zondag naar Leovardia 3. De week erop thuis 

tegen Nicator 4. Oldeboorn F2 grossiert nog steeds in doelpunten. Tegen 

Irnsum F3 (16-0) en Joure F6 (0-20) toch een paar “zeperds” opgelopen, 

maar ook voor jullie geldt: “blijven lachen”!! Zaterdag de laatste wedstrijd 

voor de winterstop in Jubbega, en wie weet…Oldeboorn F1 lijkt het ook 

wat kwijt. Twee nederlagen op rij en wel tegen Wispolia (6-0) en 

Aengwirden (4-3). Komende zaterdag de 1
e
 seizoenshelft afsluiten bij 

Heerenveense Boys met een paar punten zou mooi zijn. Oldeboorn E2 kon 

ook al geen punten bijschrijven. Jubbega was met 0-8 te sterk, en afgelopen 

zaterdag moet het wel een schitterende wedstrijd zijn geweest in 

Oldeberkoop gezien de eindstand van 7-6….Helaas net niet dus. Zaterdag 

afsluiten, thuis tegen Aengwirden. Oldeboorn E1 wist wel een 

overwinning te behalen tegen Nieuweschoot E3. Het werd 7-3 en ze doen 

leuk mee. Zaterdag a.s. mogen zij ook naar Oldeberkoop de najaarsreeks 

afsluiten. Oldeboorn D1 pakte thuis tegen Irnsum D2 een 5-0 overwinning, 

maar zaterdag werd het slechts 0-0 bij GAVC D2. Weg 

titelaspiraties…..Zaterdag nog even mooi afsluiten thuis tegen ONB D4. 

Oldeboorn B1 zorgt bij mij wel voor het grootste “tranendal”.  Wat denken 

we van de volgende uitslagen: Irnsum B1 (0-6), Oudehaske B2 (2-10) en 

Joure B3 (14-0), en dat zijn GEEN 

overwinningen…Dit is hartstikkene teleurstellend. 

Zaterdag maar een dikke vette streep onder deze 

najaarsreeks, en hopelijk zit er nog wat in de accu 

om Mildam hier en daar nog wat pijn te doen…En 

wie weet heef die goeie ouwe Sint komend 

weekend ook nog wat voor ons cluppie in de 

“zak”. Rest mij dan ook jullie allemaal een 

goeie “Sint” te wensen en dan sluiten we 

even af met nog een ouderwetse 

voetbalwijsheid: “Als je een spits naar de 

cornervlag laat lopen, doe je iets verkeerd, 

daar staat het doel namelijk niet, dat 

bedoelen we met verstand van voetballen. 

Arrivederci….. 
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Vreemd???? 
Amateurclub HSC'21 heeft een flinke rekening gepresenteerd gekregen 

voor het gebruik van de diensten van Björn Kuipers. De bekende 

Oldenzaalse scheidsrechter floot op 23 september de Overijsselse Derby 

HSC'21 tegen Go Ahead Eagles in de beker, en dat mag wat kosten. 

De amateurclub uit Haaksbergen moet maar liefst 3300 euro neerleggen 

voor Kuipers en zijn assistenten. ,,Daar schrokken we wel van'', zegt 

voorzitter Willy Sticker tegen TC Tubantia. ,,Maar we hadden het kunnen 

weten, het stond in de regels.'' De KNVB wijst scheidsrechters toe. De club 

uit Haaksbergen heeft dus niet zelf gekozen voor de dure Kuipers. ,,Een 

internationale scheidsrechter is duur. En als club heb je geen invloed op de 

aanstelling van de arbitrage. We hebben contact gehad met De Treffers, die 

hebben hetzelfde gehad.'' Vorig seizoen floot Kuipers het bekerduel van De 

Treffers met NEC. De KNVB kon niet verklaren waarom amateurclubs op 

deze manier op kosten worden gedreven. 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
De scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe aan Vitesse, op 16 

meter van het doel van Feyenoord. De aanvaller die de schop neemt, schiet 

hem rechtstreeks op het doel van Feyenoord. Een op de doellijn staande 

verdediger, maar niet de doelverdediger, stompt de bal met de vuisten over 

het doel, voordat de bal de doellijn is gepasseerd. Wat zal de scheidsrechter 

nu moeten beslissen? 

A. Hij zal een strafschop toekennen aan Vitesse, en de Rotterdammer van 

het speelveld zenden door het tonen van een rode kaart 

B. Hij zal een strafschop toekennen aan Vitesse, en een waarschuwing 

geven aan de Rotterdammer door het tonen van de gele kaart 

C. Hij zal een hoekschop toekennen aan Vitesse en de Rotterdammer een 

waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart 

D. Hij zal een hoekschop toekennen aan Vitesse en de Rotterdammer van 

het speelveld zenden door het tonen van de rode kaart 

 

HET JUISTE ANTWOORD IS TE VINDEN  

VERDEROP IN HET KRANTJE!!!!!!!!! 
 

 

 

 



  

Uit onze clubbladen (8) 
Voetbalbespreking. 

Op de zondagmorgen in café v.d. Feer gehouden voetbalbespreking, 

die om 11 uur zou beginnen, maar door enige misverstanden pas om 

half 12 begon, waren aanwezig: de voorzitter, de secretaris, de 

trainer, twee man van de elftalcommissie en tien van de twaalf 

spelers. Jammer genoeg lieten Jan Adamse en Arie Castelein verstek 

gaan. De voornaamste punten van bespreking waren de tegen D.T.D. 

te volgen tactiek en de dekking. Door het iets te veel opdringen van 

onze kanthalfs moet het gat dat dan automatisch ontstaat, opgevuld 

worden door de backs of de spil waardoor de buitenspelers of de 

middenvoor vrij komen. Iets dat voor ons vooral in de wedstrijd 

tegen Tijnje fatale gevolgen had. Dus precies gesteld komt dit door 

de (te) grote werklust van onze kanthalfs. Iets wat anders zeer 

prijzenswaardig is. Na en duidelijke uitleg van de trainer was er 

gelegenheid te over vragen te stellen, waarvan ook een dankbaar 

gebruik werd gemaakt. Ook de andere delen van de ploeg werden 

onder de loupe genomen, en ieder kon hier dan ook iets opsteken. 

Om ongeveer 1 uur werd de zitting opgeheven, echter niet eerder dan 

na dat afgesproken was, volgende zondag om kwart over elf weer een 

bespreking te houden, die echter niet zal doorgaan wanneer het 

voetballen weer wordt afgelast. Gaat het door, en dat hopen wij, dan 

verwachten wij IEDEREEN en OP TIJD. 
(overgenomen uit clubblad 12 – 2

e
 jaargang – 6 december 1961) 

 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn 2 – Drachten 4 

De sint was dit jaar vervroegt in het land 

En opzoek naar een beetje trammelant 

Een wedstrijd van vv Oldeboorn 2 bezoeken  

Dat stond nog niet bij de sint en piet in de boeken 

Oldeboorn 2 moest dit keer tegen Drachten 4 spelen 

Maar de wedstrijd begon de sint al gauw te vervelen 

De wedstrijd startte goed voor Oldeboorn in het eerste kwartier 

Het 2
e
 is een pittige ploeg dacht drachten 4 

Maar daarna kwam voor de tegenstander meer plezier 

De 0-1 viel in het net 



  

Toen was het voor Oldeboorn tijdelijk gebeurt met de pret 

Maar toen het 0-4 stond kregen de mannen van Oldeboorn weer wat peper 

in de kont 

Verder dan 3-4 kwamen ze niet 

En drachten 4 maakte de wedstrijd met 3-6 af en de wedstrijd was geschiedt 

Groeten Sint en Piet 

 

Jeugdverslagen 
VV OLDEBOORN D1- ONT D3 

Het was een leuke wedstrijd. We hebben dik gewonnen met 12-0. 

We moesten tegen ONT ze stonden op plek 7 van de competitie. 

De wedstrijd was op 12 november op donderdag avond. Hij was op avond 

omdat ONT die zaterdag te weinig spelers had dus donderdag 12 november 

hebben we dat in gehaald. Levi had 6 gescoord en ik had 4 gescoord en 

Remco heeft 2 gescoord. Die 12-0 is goed voor onze doelsaldo. 

Groetjes Jentje Brandsma  

 

Verslagje Aldeboarn E1 tegen Joure E8 
In de eerste helft stonden we 3 0 achter. Toen stond Hessel  op keep. in de 

box wisten we niet wie op keep moest maar Kyran  ging. In de tweede helft 

stonden we eerst 4 0 achter maar op een corner van Hessel schoorde ik  

(Danielle) en toen stond het 4 1 en toen werd  het 5 1 en we hadden 

verloren 

Waar iedereen stond: 

Hessel keep/ laatste man 

Kyran keep/ laatste man 

Dani  rechts achter 

Jorn links achter 

Janiek midmid 

Tobias rechts voor 

Jitske spits 

Danielle links voor 

Danielle van der Meulen 

 



  

IRNSUM F3 – OLDEBOORN F2 
In alle vroegte mocht het F2 team op 14 november om 8.00 vertrekken naar 

Irnsum. Het was een voetbaldag voor VV Oldeboorn wat in het teken stond 

van Irnsum. Om 9.30 mochten de D’s het namelijk thuis opnemen tegen 

deze club en na hun mochten de B’s nog een poging wagen tegen Irnsum. 

Het was erg koud, maar gelukkig bleef het droog (terwijl het in Aldeboarn 

stortregende). Irnsum F3 stond 2e in de competitie. Dus er was al ingeschat 

dat het een pittige wedstrijd zou gaan worden. Het dat bleek ook het geval. 

Een nederlaag van 16-0 moesten onze jonge pupillen ondergaan. Moet wel 

worden gezegd dat het team steeds beter gaat voetballen. Er staat 

regelmatig iemand vrij en er wordt ook regelmatig overgespeeld. Maar deze 

tegenstander was een maatje te groot voor ons team. Gelukkig hebben onze 

D’s Irnsum wel mogen verslaan met 5-0.  

Anneke Brandsma (mem van Thomas) 

 

 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN 

DE WEEK IS: 
Het juiste antwoord is B: de toegekende vrije schop is een indirecte vrije 

schop. Hieruit kan niet rechtstreeks gescoord worden. De verdediger 

voorkomt dus ook geen doelpunt en hoeft dus niet van het speelveld te 

worden gezonden. Wel is er sprake van onsportief gedrag, waarvoor hij een 

waarschuwing krijgt door het tonen van de gele kaart. De spelhervatting 

(wegens hands) is een directe vrije schop en in dit geval dus een 

strafschop. 



  

 

Piet van der Feer Bokaal 
August Faber 10 

Siete Veenstra 6 

Anno Huisman 5 

Age de Jong 5 

Robert van Roeden 5 

Jeroen Beeksma 5 

Tsjerk Akkerman 4 

Sietse van der  Brink 3 

Johannes Nijdam 3 

Aaltsen Bergsma 3 

Robert van Steinvoorn 3 

Nico Veld 3 

Arnold Oosterbaan 2 

Patrick Antonissen 2 

Ate Bergsma 2 

Hotse Dekker 1 

Klaas Hartmans 1 

Wietse Huisman Wzn 1 

Tom Proot 1 

Johannes Watzema 1 

Corné Schukken 1 

Martin Meester 1 

 

Schoonmaakschema 
Week 50 F2  7 t/m 12 dec. 

Week 02 3
e
 11 t/m 16 januari 

Week 06 2
e
 8 t/m 13 februari 

Week 10 1
e
 7 t/m 12 maart 

Week 14 E1 4 t/m 9 april 

Week 18 E2 2 t/m 7 mei 

Week 22 D’s 30 mei t/m 4 juni 

Week 26 B’s 27 juni t/m 2 juli 

Week 36 35+ 5 t/m 10 sept. 

 

Kantinedienst 

 

 

 

 



  

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 5 december 

Oldeboorn B1 – Mildam B1  11.00 

Oldeboorn D1 – ONB D4  09.30 

Sport Vereent E1 – Oldeboorn E1 10.30 

Oldeboorn E2 – Aengwirden E1 09.30  

Heerenveense B. F4 – Oldeboorn F1 08.45 

Jubbega F4 – Oldeboorn F2  08.45 

 

Zondag 6 december 

Oldeboorn 1 – Steenwijkerwold 1 14.00 

ODV 2 – Oldeboorn 2   10.00 

Leovardia 3 – Oldeboorn 3  11.30 

 

Zaterdag 12 december 

Heerenveen E6 – Oldeboorn E1  10.00 

Oldeboorn F1 – Read Swart F2  09.00 

Heerenveen F8 – Oldeboorn F2  10.00 

 

Zondag 13 december 

Bolsward 1 – Oldeboorn 1  14.30 

Oldeboorn 3 – Nicator 4  10.00  

 

Denkt een ieder weer aan de 

wedstrijdverslagen?!?!?!?! 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

 

Wedstrijdverslag 
Old Forward toonde op eigen veld tegen Oldeboorn een behoorlijke portie 

veerkracht. Na nog geen kwartier spelen stond er een 0-2 stand op het 

scorebord, maar na 90 minuten zegevierden de wit-groenen uiteindelijk met 

5-2. Grote man bij de thuisclub was Jacob Room, die vier treffers maakte. 

Eerste helft 

Eén wijziging in de basisopstelling van de Drenthen ten opzichte van de 

met 0-0 gelijk gespeelde wedstrijd in Kraggenburg vorige week. Jos 

Mestemaker begon in de basis, hetgeen ten koste ging van Erwin Thijen.  

 

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


  

Al na vijf minuten keek Old Forward tegen een achterstand aan. Een lange 

bal werd verkeerd beoordeeld door Mark Bethlehem, waardoor de gasten 

koppend op 0-1 kwamen. Oldeboorn kreeg nog twee kansen (een kopbal 

recht in de handen van doelman Mark Bethlehem en een vrije trap van 

Robert van Roeden naast geschoten) voor het in de 14e minuut alsnog 0-2 

werd. Van dichtbij gaven de Old Forward-verdedigers te veel ruimte, 

waardoor van dichtbij kon worden ingeschoten. Doelpuntenmakers bij 

Oldeboorn waren Robert van Roeden en Age de Jong. Een minuut na de 0-2 

leek het al 0-3 te worden toen Klaas Hartmans voor Bethlehem opdook. De 

doelverdediger verkleinde zijn doel goed en voorkwam een mogelijke 

voortijdige beslissing. In de tegenaanval leek Jacob Room een mogelijkheid 

te krijgen, maar doelman Dennis Faber was attent. Een schot van afstand 

van de behendige Age de Jong ging net langs het doel van Bethlehem, een 

vrije trap van Room verdween in de muur. Old Forward was in de beginfase 

niet scherp genoeg, passes gingen dikwijls naar een tegenstander en 

verdedigend werd de aanvallers van Oldeboorn teveel ruimte gegund. 

Bij Old Forward al na 18 minuten voetballen de eerste wissel. Roderick 

Stift werd vervangen door Erwin Thijen, Alfo Flobbe leek kansrijk te 

worden, maar goed verdedigend werk van Wietse Huisman voorkwam een 

mogelijke aansluitingstreffer. Na geklungel op het Old Forward-

middenveld een nieuwe kans voor Oldeboorn, maar het harde schot ging 

rakelings naast. Tien minuten voor rust kwam Jurjen Visser in de Old 

Forward-ploeg en ging Mestemaker naar de kant. Negen minuten voor rust 

verkleinde Old Forward de achterstand. Na een vrije trap van Jacob Room 

ontstond er een tweetal luchtduels in de zestien. Gideon Perton kopte 

binnen, maar een verdediger van de gasten zorgde uiteindelijk voor het 

laatste zetje: 1-2. Old Forward speelde nu feller en probeerde nog voor de 

rust de gelijkmaker te maken. Een lange bal op Jacob Room werd door de 

goed uitgelopen keeper Faber uitgeschoten, uit een corner van Thijen kopte 

Henk Hornstra goed in, maar een verdediger kopte de bal van de doellijn. 

Twee minuten voor rust een prima schot van Anno Huisman namens de 

gasten, een dito redding van doelman Bethlehem voorkwam de 1-3. 

Tweede helft 

Old Forward kwam scherp uit de kleedkamer en begon veel feller aan het 

tweede bedrijf dan aan de eerste helft. Een schot van Jacob Room ging 

naast en een vrije trap van Yanick Wieldraayer leek via de muur het doel in 

te gaan, maar doelman Faber redde echter eenvoudig. In de 53e minuut een 

goede individuele actie van Jacob Room aan de rechterkant. Hij passeerde 

een tegenstander en de voorzet leek makkelijk te kunnen worden 

weggewerkt door Wietse Huisman. De verdediger miste echter, waardoor 

Flobbe een kans kreeg. De middenvelder had daar blijkbaar niet op 

gerekend en zag zijn inzet net naast gaan. Bij Oldeboorn ook twee wissels, 



  

Arnold Hobma kwam voor Tsjerk Akkerman, terwijl ook Hotze Dekker in 

het veld kwam. Robert van Roeden leek na balverlies bij Old Forward voor 

de 1-3 te gaan zorgen, maar zijn inzet vanaf links ging net voorlangs. Henk 

Hornstra kopte een corner van Oldeboorn van de doellijn. De technische 

staf van Old Forward paste haar derde wissel toe. Remco Everts kwam na 

65 minuten spelen in het veld voor Bjorn Mulder. Henk Hornstra ging vanaf 

dat moment voorin spelen, en Yanick Wieldraayer werd voorstopper. 

De wisseling van posities had binnen één minuut al succes. Eerst had 

Hornstra nog pech toen hij werd afgefloten wegens vermeend buitenspel, 

maar na een goede lange pass was het Jacob Room die fraai de 2-2 op het 

bord zette. Zeven minuten later rondde Room een prima pass van Hornstra 

af door de bal via de paal hard binnen te schieten. Tien minuten voor tijd 

reclameerde Alfo Flobbe voor een strafschop, maar arbiter Koning legde de 

bal niet op de stip. Het deerde Old Forward niet meer, in de 85e minuut viel 

de 4-2. Na een knappe aanval schoot Jacob Room de 4-2 overtuigend 

binnen en maakte hij daarbij een glaszuivere hattrick. Twee minuten later 

was het Oldeboorn-invaller Hotze Dekker die de spanning terug had kunnen 

brengen in de wedstrijd. Dekker dook alleen voor doelman Bethlehem op, 

maar de goalie won dit één-tegen-één duel soeverein. Het slotakkoord was 

in blessuretijd voor aanvoerder Jacob Room. Na een opnieuw goede Old 

Forward-aanval schoot hij na een pass van Alfo Flobbe rustig de 5-2 binnen 

en zorgde daarmee voor de definitieve overwinning voor de kolonieploeg. 

 

 

Column 
Winnen & verliezen Ik hou van winnen. Al is het een bak ijs. Iedereen 

houdt van winnen. Ook als ze zeggen van niet. Want heus, van winnen 

word je blij. Ik ken in ieder geval niemand die niet blij wordt van winnen… 

In 2012 liep ik mee met de Ladiesrun in Rotterdam. Een hardloopwedstrijd. 

Ik deed niet mee om eerste te zijn, want dan kon ik beter thuisblijven. Ik 

deed wél mee om te winnen. Winnen betekent in mijn ogen niet ‘de eerste 

zijn’. Winnen betekent in mijn ogen het best mogelijke eruit halen. En als 

dat niet gelukt is, ben je teleurgesteld. Ik voelde me een winnaar toen ik 10 

kilometer rende in één uur en vier minuten, terwijl de snelste vrouw het 

binnen 45 minuten kon. Ik was niet eerste, niet tweede. Sterker nog, ik denk 

dat ik niet eens 3000ste was. Toch voelde ik me een winnaar, want 10 

maanden geleden had ik nog nooit hardgelopen. Hier moest ik aan denken, 

toen ik pas geleden een jongen in de praktijk ontmoette, wiens probleem 

was: ‘ik kan niet tegen mijn verlies’. Mijn antwoord was: ‘ach, dat kunnen 

veel mensen niet. Waarom vind je dat een probleem?’ De jongen 

antwoordde, eerlijk als hij was, dat hij een grote mond opzette tegen de juf 



  

wanneer zij oneerlijke teams maakte, dat hij liever zelf wilde honken bij 

slagbal omdat hij sneller was dan de jongen die er nu stond, en dat hij moest 

huilen van frustratie als hij verloren had. Dit soort jongens zie ik vaker in 

gymlessen. Jongens die, nog liever dan anderen, willen winnen. Vaak 

vinden leerkrachten dat deze jongens wat minder aan hun eigen winst 

moeten denken en meer aan de andere kinderen in de klas en vinden 

moeders dat hun zoon wel wat minder fanatiek mag zijn. Maar verplaats je 

eens in deze jongens. In de gymles blinken ze uit. Ze zijn snel, motorisch 

vaardig, behendig, en leren alles in de gymzaal sneller dan de anderen. Je 

moet sociaal en emotioneel wel heel sterk en meelevend zijn om als kind te 

denken: ‘ach, laat Pietje ook maar een keer honken. Ook al kan hij er niks 

van, hij vindt het vast heel leuk. Het maakt niet uit als ik daardoor niet win. 

Ook al kan ik het eigenlijk wel beter, iedereen in de klas moet een kans 

krijgen…’ … Mijns inziens betekent winnen: tevreden zijn over het 

resultaat. Verliezen betekent voor mij daarom dan ook: niet tevreden zijn 

over het resultaat. Wanneer je als amateur een voetbalwedstrijd speelt tegen 

het eerste van Ajax, zul je niet huilen als je verliest. Winnen of verliezen 

heeft dus te maken met je verwachtingen. Dat die misschien niet altijd reëel 

zijn, is een tweede… Als je niets verwacht, win je dus altijd 
 

 



  

 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VV OLDEBOORN 
 

biedt te huur aan: 

 

Partytafels 

 

voor € 2.50 per dag/per tafel 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


