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Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 25-11-2017
4. Jaarverslag seizoen 2017/2018
5. Financieel jaarverslag 2017/2018

- Vaststellen begroting seizoen 2018/2018
6. Verslag kascommissie Jan v.d. Woude en Dennis Faber
7. Benoeming kascommissielid (aftredend Jan v.d. Woude)
8. Update duurzaamheidscommissie
9. Bestuurszaken

- Aftredend en niet herkiesbaar 
Bea Rijks
Jannie Jager
Jan Hendrik v.d. Wal

- Nieuwe bestuursleden
Jelle Jacob de Vries (voorzitter)
Tim Tjoelker (wedstrijdsecretariaat)
Henk de Jong (facilitaire zaken)
Arnold Oosterbaan (penningmeester)

- Instellen Sponsorcommissie
- Scheidsrechters
- Consul 
- Spelen weekend Gondelvaart
- Beker van verdienste

10.  Rondvraag
11.  Sluiting

UITNODIGING voor de Algemene ledenvergadering op
30 november 2018 in de kantine om 21:00 uur

Het jaarverslag 2017/2018 en het financieel jaarverslag liggen een half uur 
voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine



Piet`s overzicht
Ja en waar moet ik nu ’s even mee 
beginnen? De euforie rondom het 
Nederlands Elftal, of toch de heerlijke 3-1 
overwinning van ons eigen vlaggenschip op
de koploper? Dat laatste smaakt toch ook 
wel naar meer en laten we eerlijk zijn…
neemt ieder land die UEFA Nations League
nu wel helemaal serieus? Neemt niet weg 

dat Ronald “Sneeuwvlokje” Koeman is gezegend met een mooie lichting 
voetballers die de komende jaren misschien nog wel voor wat moois 
kunnen zorgen. Laten we vanavond (maandag) eerst maar weer ’s even 
kijken of onze Oosterburen zich weer zo makkelijk naar de slachtbank laten
leiden. De vorige 3-0 overwinning van Oranje was wel erg geflatteerd…
Dan toch maar snel verder met Oldeboorn 1. Zoals ik al zei werd afgelopen
zondag koploper Joure met een nederlaag huiswaarts gestuurd. Zowaar een 
knappe, en misschien wel onverwachte, prestatie. Door dit resultaat staat 
zomaar Blue Boys aan de leiding. Laat ik nu toevallig deze ploeg een paar 
weken terug tegen onze jongens hebben zien spelen, en daar was ik niet 
ondersteboven van….Dus als deze ploeg nu al een koppositie inneemt in de 
5e Klasse, lijkt het me dat er nog heel veel mogelijk is, en dat we komend 
seizoen nog wel eens voor wat verrassingen kunnen komen te staan. De 
jongens van Klaas en Wieger kunnen ook nog wel eens voor een verrassing 
gaan zorgen….Komende zondag op ’t fystke naar Tijnje, daarna een week 
later thuis tegen Langweer. Op 9 december gaan ze met de Sint en z’n 
Zwarte Pieten met de boot richting Terschelling om daar AVV te 
bestrijden. De laatste wedstrijd voor de winterstop is op zondag 16 
december thuis tegen Houtigehage. Ik hou me dus warm aanbevolen voor 
wat verrassingen hier en daar…Oldeboorn 2 is nog niet echt in the mood 
voor verrassingen kennelijk. Tegen resp. Mildam (4-1) en Gorredijk (2-3) 
werden nederlagen geleden de afgelopen zondagen. Komende zondag maar 
weer proberen in de buurt van Prikkedam (vroemmmm), oftewel Makkinga.
Een week later komt Akkrum 3 langs voor weer een onvervalste derby. Op 
9 december op naar Houtigehage en dan is het…..winterstop!!! Nog ff een 
paar puntjes sprokkelen de komende weken? Oldeboorn 3 kwam met Sint 
Maarten thuis met een 3-3 gelijkspel vanuit Joure. Prima toch? Wel een 
Mars verdiend lijkt me!!! Helaas was het afgelopen zondag kennelijk weer 
niet helemaal “pluis”, gezien de 2-7 nederlaag tegen Wispolia……Kleintje 
Oogstfeest? Of lul ik nu voor m’n beurt? Doesn’t matter, komende zondag 
naar Mildam, en ach wat maakt het dan ook uit dat zij toevallig de koploper



zijn…Kleine verrassing? Op 2 december komt Emmeloord langs en op 9 
december wordt het jaar 2018 uitgeluid met een uitwedstrijd in Sint Nyk 
tegen Renado. Oldeboorn VR hebben de afgelopen weken ook nog geen 
puntjes kunnen sprokkelen…Helaas allemaal nederlagen, maar hopelijk is 
de stemming nog opperbest. Nu reeds winterstop lijkt me en dus maar 
lekker opwarmen voor het vervolg van het seizoen komend voorjaar. 
Oldeboorn JO15-1 waren helaas ook niet bij machte om resp. Akkrum (0-
3) en Oudehaske (0-9) te bestrijden. Gelukkig weet Jubbega ook nog geen 
punten bijeen te spelen, zodat onze jongens de rode lantaarn nog niet 
hoeven te dragen. Zaterdag a.s. thuis tegen Udiros worden er 3 puntjes 
gepakt. De week erop gaan ze ook Aengwirden verrassen. Op 8 december 
spelen ze thuis tegen koploper SJO WTTC en op 15 december sluiten ze de 
eerste seizoenshelft helft af in een thuiswedstrijd tegen Read Swart. 
Hopelijk blijft het allemaal een beetje vorstvrij de komende 
weken…..Oldeboorn JO13-1 wist Heerenveen er net niet onder te krijgen 
(3-4). Wolvega werd wel een prooi met maar liefst 0-12, en ook 
Aengwirden was niet bij machte deze machine te stoppen, 3-1 winst. Ze 
doen leuk in de subtop mee en gaan komende zaterdag met Ryanair naar 
Emmeloord. Op 1 december ontvangen ze Oudehaske en dan spelen zij op 8
december hun laatste wedstrijd voor de winterstop in Nieuwehorne tegen 
Udiros. Oldeboorn JO11-1 kreeg met een kleine nederlaag van 0-14 tegen 
Thor te maken. Lullen we verder niet over. Tegen Tijnje ging het al een 
stuk beter met een 4-2 nederlaag. Zaterdag maar weer opnieuw proberen in 
en tegen Suameer. Het mag ook een week later wel thuis tegen Rottevalle, 
of de laatste kans voor de winterstop op 8 december thuis tegen Wispolia. 
Oldeboorn JO9-1 houden van het spelen van spannende wedstrijden. 
Tegen Wispolia nipt met 3-2 verliezen en dan een week later met 5-4 van 
Oudehaske winnen. Goed dien!!! Zaterdag thuis tegen Aengwirden maar 
een spannend potje van maken. Op 1 december op naar Tijnje en dan zit 
2018 er voor jullie ook op! Oldeboorn JO8-1 wist in Drachten bij ONB 
een puntje mee te nemen (3-3). Afgelopen zaterdag was het thuis tegen 
Gorredijk wel weer helemaal raak….Wat dacht U van een 9-2 
overwinning..Hoef ik niks aan toe te voegen lijkt me. Zaterdag thuis tegen 
Tijnje en dan op 1 december nog even naar Rottevalle en dan nog even 
“Sinterklaze” en op naar Kerst en Oud en Nieuw!! Allemaal maar weer veel
voetbalvertier gewenst de komende weken, en niet teveel morren tegen de 
scheidsrechter, want iedere scheidsrechter fluit goed, sommige alleen op het
verkeerde moment… 



Kleurplaat



Uit onze clubbladen (48)
Om de Henk de Jong beker
Op zaterdag 2 Sept 's middags 4 uur was het dan weer zo ver, dat de 
jongens die vroeger meespeelden in onze club, doch nu buiten Oldeboorn 
wonen weer naar hun dorpje waren gekomen om weer eens met vrienden 
onder elkaar te voetballen om de Henk-de-Jong beker. Uit Den-Haag, 
Zaandam, Lochem, Enschede, Waddinxveen, ja ga zo maar door, waren ze 
weer naar hier gekomen. 
De opstellingen waren:

J. Kuipers
J. Brandsma - R. Wuite

O. Heida – J. Heida – B. Stremler
H. Berkenbosch – J. Postma – H. v/d Duim – D. Visser – R. Castelein

scheidsrechter H. Piersma

    K. Veenstra)
H. Bloemsma) – A. Castelein – J. Nieuwland – H de Jong – J. Watzema

IJ. Rodenburg – M. Meester – C. Alderts
J. Veltman – A. Nijholt

J de Vries
Zo U zíet, waren in de B-ploeg ook oud-spelers opgenomen. Het hadden er 
nog veel meer kunnen zijn doch door omstandigheden hadden enkelen 
afgeschreven, die volgend jaar wel weer van de partij zullen zijn . Het ziet 
er naar uit, dat we volgend jaar twee  ploegen van oud-spelers tegen elkaar 
zullen kunnen laten voetballen . De uitslag was 5 - 1 voor de A –  ploeg . 
En dat ze nog konden voetballen hebben ze laten zien . We hebben kunnen 
zien hoe Jan Heida de ba1 op de vierkante behandelde en prachtig plaatste. 
Hoe snel Roelie nog is en de ballen van links het hele veld overjoeg naar de
op de rechtervleugel vrijstaande Berkenbosch, die dan op zijn beurt mooie 
voorzetten gaf. Hoe Douwe Visser de keeper met een schijnbeweging in de 
eene en de ba1 in de andere hoek deponeerde . Hoe Jan Brandsma, Hendrik 
v.d. Duim en Bouke Stremler ondanks hun buikjes hun mannetjes nog 
stonden .Oene Heida steeds maar weer achter z'n voorhoede aanging en de 
heren Castelein nog net a1s vroeger altijd de goal te hoog zoeken . Hoe 
IJme nog net als vroeger vocht als een echte terrier en nooit zijn mannetje 
losliet en de beide Jannen als keepers nog goed wisten wat doelverdedigen 
was . Rest me nu nog te vermelden dat Jelle Postma nog dezelfde lange 
passen heeft en er steeds gevaar dreigde als hij de bal had . Dat K.Veenstra 
en H.Bloemsma ieder een helft meespeelden vanwege de buikjes . De 



uitslag was uiteindelijk niet belangrijk . Het onder vrienden voetballen dat 
was de hoofdzaak. De Henk – de Jong beker kwam dus deze keer voor een 
jaar in het bezit van de A - Ploeg Na afloop hebben de heren , met hun 
dames, voor zover aanwezig, nog even gezellig onder elkaar nagepraat en 
zullen er wel heel wat oude verhalen op tafel zijn gekomen en allemaal 
hebben ze toegezegd het volgende  jaar terug te zullen komen. W. de Vries 
(overgenomen uit clubblad 3 – 8e jaargang – 26 september 1967)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Met de bal tussen de benen geklemd slaagt een aanvaller er al huppend in 
het doelvlak van de tegenpartij volledig te passeren. Wat beslist de 
scheidsrechter?
A. Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller. Men mag niet met twee 
benen aanvallen;
B. Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller en een waarschuwing door 
het tonen van de gele kaart;
C. Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat deze speelwijze 
gevaarlijk spel uitlokt;
D. Een aftrap na geldig doelpunt.

Voetbalquiz
1.Welke club won in seizoen 2016/2017 de KNVB BEKER? 
En wie scoorde in de finale twee keer?
2.Welke speler werd in het seizoen 2017/2018 topscorer van de
Eredivisie? 
3.Hoe vaak werd PSV kampioen van Nederland vanaf het 
seizoen 2000/2001?
4.Welke Friese Amateur club won met 6-4 van SC Cambuur en
kwam in 2002 in de KNVB Beker tot de 3e ronde en werd 
uiteindelijk met 2-3 uitgeschakeld door FC Groningen? Nadat 
de ploeg brutaal een 2-0 voorsprong nam tegen de 
eredivisionist!
5.Op 17 mei 2009 won sc Heerenveen voor het eerst in de 
historie de KNVB Beker. Na een bloedstollend gevecht was na 
verlenging 2-2 de eindstand. De Friese ploeg scoorde al zijn 
vijf strafschoppen. Wie waren de strafschopnemers van sc 
Heerenveen?

Antwoorden op deze vragen kunt u vinden verderop in dit krantje!!



Geen Wedstrijdverslagen
1e, 2e, 3e, 35+ en vrouwen

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO-11 – THOR JO-11

We moesten vandaag tegen Thor. De koploper.
Ik vond het goed gaan, tenminste beter dan de vorige keer.
We hebben verloren, de stand was 14-0.
De eerste twee doelpunten waren er snel.
Ik heb met veel plezier gevoetbald. 
Hans Poepjes

Wispolia JO9-1 – Oldeboorn JO9-1
Verslagje JO9-1G zaterdag 10 november.
Zaterdag  10 november om 08:25 uur vertrekken we met 6 fanatieke spelers
richting Terwispel. Om 09:00 uur trappen we af tegen Terwispel. Zij 
hebben zeker 2 wissels en Boarn geen, wat ons in een nadelige positie 
brengt. Het partijtje begint al lekker fel en vol actie. 1ste corner Terwispel, 
zonder resultaat. Daar is Anne Jasper ineens en ziet een opening. Daar is de 
1ste poging, maar helaas mis. De 2de kans is voor Quint Meester..… 
oeiiii....dat scheelde niets! Time-out: leider Alien geeft het team een fraaie 
peptalk en ze kunnen er weer tegenaan! Quint heeft het begrepen, zoekt de 
ruimte, krijgt een prachtige voorzet, en BAM 1 - 0 voor Boarn! Terwispel 
voert de druk op en zet de 1ste serieuze aanval in. Een schot op het doel, 
maar net naast. De bal bereikt via Anne al snel Quint en HOPPA 0 - 2!  
Al snel volgt het 2de schot op het doel door Terwispel, maar daar is 
doelman Friso Dijkstra. Ai....miscommunicatie tussen spelers van 
Boarn....daar maakt Terwispel gebruik van en scoort, 1 – 2. Anne voelt druk
en zet direct de aanval in, schot op het doel.....mis. Terwispel krijgt even 
later een vrije trap direct op het doel.......spannend.......daar komt Friso uit 
zijn doel ennnnn.......hebbes!!! Pauze: De ouders en leider snakken naar een
bakje koffie door alle spanning en commotie ;-) Na de pauze staat Quint op 
doel. Terwispel heeft even bijgetankt en komt direct met een felle aanval. 
Dit resulteert met een schot op doel. Quint heeft de bal, maar laat hem 
glippen door zijn handen. Ai....nu wordt het spannend, want het staat gelijk 
2 – 2! Al snel krijgt Terwispel opnieuw een kans. Wietske Poepjes en Drys 
Kramer  doen hun uiterste best, maar Terwispel is sterker en passeert. 
Eerlijk is eerlijk, een mooi schot van Terwispel en maakt het 
3 – 2. Dennis Sikkema baalt zichtbaar en pept zichzelf even op. Hij komt 
voorbij alle spelers van Terwispel, maar helaas niet de doelman. Maar wat 



een prachtige actie van Dennis. Time-out: Alien zingt even het Fryske 
folkslied met zoals het hoort de hand op de borst en doorrrrrr!!
(Grapje natuurlijk ;-)) Na de time-out volgen er een paar losse vlodders van 
beide partijen. De moeheid slaat toe. Er komt nog een schot op doel door 
Terwispel, maar deze weet Quint te stoppen. Het fluitje gaat en gaat 
Terwispel er met de punten vandoor. Maar wat een mooi en spannend potje 
voetbal. Ik heb ervan genoten toppers! Linda Dijkstra

 Oldeboorn JO9-1 – Oudehaske JO9-1
Een koude ochtend op het veld in Aldeboarn. Koud, maar zonovergoten en 
daar lijken de pupillen door geïnspireerd te worden… of is het de laag-
staande zon die ze een handje helpt? De wedstrijd is nog maar net begonnen
of Wietske weet de bal in het doel te krijgen. Niet veel later maakt Ids met 
machtig schot de 2-0. Ook Melody doet een moedige poging, Ids krijgt dan 
de bal voor de voeten en scoort, een ‘walk-over’ lijkt onderweg.
Aldehaske doet een dappere poging het evenwicht te herstellen, maar een 
redding van Drys voorkomt een tegentreffer. Bij de erop volgende corner 
opnieuw een mooie redding, de vingers van Drys zijn net lang genoeg.
Gelukkig is de bal snel weer aan de andere kant. Ook hun keeper kan een 
bal van Friso net verschalken. De hoekschop gaat tegen Ids’ schouder, maar
alweer staat de keeper op zijn plaats. Dennis staat echter op het juiste plekje
en schiet raak: 4-0. Na de pauze wordt het meteen weer spannend. Quint 
komt zijn maten versterken nadat hij al eerder deze ochtend met de JO-8 dik
gewonnen had. Drys kan meteen aan de bak en het team houdt met veel 
gerommel de nul en gelukkig is het spel al snel weer aan de andere kant.
Met veel doorzettingsvermogen lukt het Anne om de bal daar achter de lijn 
te krijgen, het staat 5-0. Maar dan wordt Aldehaske wakker en binnen een 
minuut staat het 5-2 (Bjorn en Fernan). De concentratie lijkt wat 
verdwenen. Oldeboorn weet daarna weer een beetje ouderwetse druk 
richting Aldehaske te krijgen.  Quint geeft vaak dreiging in de spits en ook 
Ids en Wietske zijn daar vaak aan de bal. Friso, Melody en Dennis op het 
middenveld weten dat Anne en Drys achterin veel dreiging kunnen 
wegwerken.. Een harde bal uit het middenveld lijkt ons doel te treffen, maar
gelukkig krijgt Friso er nog net een teen tegenaan en loopt dat met een 
sisser af. Als de bal even later wordt weggewerkt krijgt Quint een 
prachtkans om de verre hoek te scoren, de keeper voorkomt dat net.
Een korte tijd later scoort Hidde voor Aldehaske de 5-3. Enige frustratie 
ontstaat tussen onze toppertjes, maar dat lijkt niet veel te helpen, want al 
snel is Arent van Aldehaske in staat een knap dropshot te leveren en het 
staat alweer 5-4. Gelukkig is daar dan het fluitsignaal. We hebben een 
mooie wedstrijd gezien die steeds spannender werd. Alle spelers hebben 



super hun best gedaan en daarmee de winst binnengehaald. Duco Kramer
ONB JO8-1 – Oldeboorn JO8-1

Ons hele team is mee: Hein Bracha Aaron Silvan Tijm Eben en Antsje.
Al heel snel komt Hein met zijn prachtige lange bal en scoort 0-1. 
Oldeboorn speelt super goed samen. Mooi overspel ze weten elkaar te 
vinden. ONB probeert ook zeker maar komen tot nu toe nog niet door onze 
verdediging heen. Bracha staat samen met Hein achterin en houden de 
ballen goed tegen. Een aanval van ONB.. Silvan heeft hem! Dan gelijk de 
aanval van Oldeboorn. Antsje een prachtige kans! Jammer de keeper heeft 
hem net. Super goede eerste 10 minuten. ONB wordt wat sterker en komt 
terug met een goal het staat 1-1. Bracha neemt de bal weer uit en we komen
gelijk terug met prachtig samenspel en een aanval. Antsje opnieuw weer 
een kans maar red het niet.. het is spannend! We gaan de rust in met 1-1
We starten de 2e helft met een prachtige kans helaas niet gescoord. Dan 
komt ONB gelijk terug en weet wel te scoren. We staan 2-1 Maar we 
blijven de kop er voor houden en blijven mooie kansen creëren, maar elke 
keer net naast. Het waren 10 spannende minuten maar we gaan ervoor deze 
laatste 10 minuten! Dan heeft Aaron mooie kans maar de keeper zag het... 
Opnieuw onze Silvan met een prachtige redding!! En dan na een prachtige 
aanval weet Aaron het goal te vinden 2-2 top!! Tijm neemt de bal mee naar 
voren schiet naar Eben en creëren zo samen een mooie kans! Jammer de 
keeper heeft hem. Een vrije trap; Hein neemt hem maar deze gaat net over 
het goal! Nog steeds spannend! Dan komt ONB terug en maakt een goal 
jammer... 3-2. Nog een paar minuten.. nog een ontzettend mooie kans maar 
gaat net naast maar dan komt Aaron! Topper!  hij maakt de 3-3!! En dan het
eindsignaal! Wat een mooie wedstrijd hebben onze toppers gespeeld! 
Volgende week spelen we thuis kom onze toppers met zn allen 
aanmoedigen!!

Oldeboorn JO8-1 – Gorredijk JO8-2
Op 17 november waaren wij aan het voetballen  teegen gorredijk. 
De eerste helft  maakte  gorredijk  een  goal  maar  wij  maakten  erna
ook  een  goal maar wie maakt de goal? Tijm maakte de goal toen 
maakte  tijm  alweer een goal maar antsje maakte een goal maar    
die  telde   niet. Toen stont het 2 -1 maar  silvan  hat  
een   heele  mooie  redding'. Laater maakte tijm de 3-1.
Toen was het pause.   
In de 2de helft maakt gorredijk nog een goal ook tijm maakte nog een goal.
Toen gong hein naar agteren en hein maakte nog 5 goals. Toen stont het 
9- 2. Gewonen dus. Groeten hein bouma.



Piet van der Feer Bokaal
Tjitze Brandsma 8
August Faber 7
Johannes Nijdam 5
Pieter Poepjes 5
Gerben Bouma 2
Hotse Dekker 2
Anno Huisman 2
Jurrit Dijkstra 2
Erben Hof 2
Arnold Oosterbaan 2

Rik van Santen 2
Sietse van den Brink 1
Arnold Hobma 1
Iwan Huitema 1
René Spinder 1
Sjim de Vries 1
Johannes van der Wal 1
Douwe Hein Akkerman 1
Martin Meester 1
Tamme Veenstra 1

Piet van der Feer Bokaal 
1994 t/m 2018

Nr. 78 t/m 111
Roelof Jelsma 19
Albert Nijholt 18
Tim Tjoelker 18
Jelle Jacob de Vries 18
Evelien Wagenaar 18
Jentje Akkerman 17
Andreas de Boer 17
Wiebe Jager 17
Jitske van der Krieke 17
Sietse van den Brink 16
Sietse de Jong 16
Hans van der Krieke 16
Tom Proot 16
Sander van der Velde 15
Bart de Vreese 15
Marieke Wobma 15
Richard Dijkstra 14

Wilco Vink 14
Martijn Haspels 13
Sietske Leystra 13
Hendrik Nieuwland 13
Rianne Rijskamp 13
René Spinder 13
Jesse Haspels 12
Karin Veld 12
Anthony Vink 12
Hylke Vlietstra 12
Ringo Crone 11
Jacob van der Werf 11
Erik Westerhoven 11
Pieter Ate Kalsbeek 10
Onno Kloosterboer 10
Kor Mulder 10



HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:

Het juiste antwoord is D: Het gaat om het onbespeelbaar maken van de 
bal door deze tussen de lichaamsdelen of tussen één lichaamsdeel en de 
grond te klemmen. Dat is in deze spelregelvraag inderdaad aan de orde. 
Maar mag dit of mag dit niet? Het antwoord daarop is afhankelijk van de 
positie van de tegenstanders. Een bal klemmen mag wel, zolang je daarmee 
niet voorkomt dat een tegenstander de bal kan spelen. Doe je dit wanneer er
dus niemand in de buurt is, dan is dit geen overtreding. Doe je dit
echter met een tegenspeler in de buurt, dan maak je je schuldig aan 
onsportief gedrag, waarvoor je de gele kaart zult ontvangen. Ontneem je er 
een scoringskans mee, dan word je zelfs bestraft met een rode kaart. In het 
geval van de spelregelvraag echter was er geen tegenspeler in de buurt. De 
scheidsrechter moet dan gewoon een doelpunt toekennen.

Antwoorden voetbalquiz
Vitesse van Wolfswinkel
Jahanbakhsh
10
sc Joure
Elm, Dingsdag, Breuer, Kalou en Sibon

Entree/lotenverkoop
13.00 uur aanwezig. Wanneer een wedstrijd afgelast/verplaatst wordt, wordt
er van je verwacht dat je bij de inhaalwedstrijd aanwezig bent. 

Zondag 2 december
Oldeboorn 1 – Langweer 14.00
Jannie & Rixt
Zondag 16 december
Oldeboorn 1 – Houtigehage 14.00
Ingrid & Maayke



Wedstrijdprogramma
Zaterdag 24 november
Oldeboorn 15-1 – Udiros 15-1 11.00
Emmeloord 13-3 – Oldeboorn 13-1 08.45
Suameer 11-1 – Oldeboorn 11-1 10.00
Oldeboorn 9-1 – Aengwirden 9-1 10.00
Oldeboorn 8-1 – Tijnje 8-1 09.00

Zondag 25 november
Tijnje 1 – Oldeboorn 1 14.00
Makkinga 2 – Oldeboorn 2 10.00
Mildam 5 – Oldeboorn 3 10.00

Zaterdag 1 december
Aengwirden 15-1 – Oldeboorn 15-1 13.00
Oldeboorn 13-1 – Oudehaske 13-1 09.30
Oldeboorn 11-1 – Rottevalle 11-1 09.30
Tijnje 9-1 – Oldeboorn 9-1 09.00
Rottevalle 8-1 – Oldeboorn 8-1 09.00

Zondag 2 december
Oldeboorn 1 – Langweer 1 14.00
Oldeboorn 2 – Akkrum 3 10.30
Oldeboorn 3 – Emmeloord 10 10.00

Denkt een ieder weer aan de
wedstrijdverslagen?!?!?!?!

zwartwitten@vvoldeboorn.nl

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl


Kantinediensten
Zaterdag 24 november:
8.30 tot 10.00 Ouder van Dylan Tinga en Hannes Hoekstra
10.00 tot 11.00 ,, ,, ,, ,, Wietske Poepjes en Melody v/d Poppe
11.00 tot sluit ,, ,, ,, ,,  Jorn Brouwer en Hessel Jelsma

Zaterdag 1 december:
8.30 tot sluit Ouder van Gerrit Hoekstra en Daan Jasper

Zondag 2 december:
9.00 tot 12.45  Wiebe Jager en Siete Veenstra
12.45 tot sluiting Jisk Oosterbaan en Rik van Santen

Zaterdag 8 december:
10.15 tot sluit Ouder van Tobias de Jong en Bjorn Kuik

Zondag 16 december:
12.30 tot sluiting Aalsen Bergsma en Arnold Oosterbaan







VV OLDEBOORN

biedt te huur aan:

Partytafels

voor € 2.50 per dag/per tafel
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