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Piet`s overzicht
Nou nou is me dat wat…..weer een “groep” 
in de maatschappij beledigd door Drs. Johan
Derksen…Deze keer eens niet 
Sylvana….Het is dus kennelijk nog steeds 
bij heel veel mensen niet duidelijk dat het 
hier vaak om “satire” gaat, maar ja de 
vrijheid van meningsuiting in dit 
kikkerlandje lijkt af en toe wel eens op z’n 

retour.. Daar komt nog bij dat Johan ZEKER GEEN “homo-hater” is!! Ach 
ach, wat maken we ons allemaal weer druk…..Nee dan het positieve bericht
dat “De man van glas”, Arjen Robben, aan het eind van het seizoen gaat 
stoppen bij Die Lederhosenclub Bayern München. Mogen we ons weer 
gelukkig prijzen dat hij weer in Nederland komt voetballen? Mijn 
“gezonde” verstand zegt; PSV here he comes!!! Overigens heb ik uit zeer 
betrouwbare bron vernomen dat hij een joekel van een woning laat bouwen 



in Grunn, dus dat ie terug komt op het “oude nest” is wel duidelijk, maar 
FC Groningen lijkt mij nu nog geen optie, daar is ie nog veel te fit voor. 
Door de komst van Arjen naar PSV en de vele miljoenen die ook AJAX 
gaat cashen aan het eind van dit seizoen (ik verwacht wel rond de 200 
miljoen) door de verkoop van vele spelers en de berichten dat men dit ook 
weer (en zelfs nog meer) zal gaan uitgeven aan nieuwe spelers zal de kloof 
tussen de “Top 2” en de rest alleen nog maar groter worden. Dan hebben we
inmiddels ook weer te maken met een “klein” dopingschandaal….Wie had 
nu verwacht dat Yvonne van Gennip en Ria Visser in de jaren 80 ook wel 
eens een “pilletje” slikten? Zelf ontkennen ze uiteraard alles (hoe lang 
hebben allerlei wielrenners niet ontkent, totdat de boter op hun hoofd 
uiteindelijk toch ging smelten…). Hoe kon het toch dat Yvonne op de 
Olympische Spelen van 1988 iedereen, incl. onze Oost Duitse 
“vriendinnen”, helemaal de vernieling in reed? Moet ome Tjaard nu ook 
niet eens “uit de kast komen”? Hij weet uiteraard veel meer dan nu bekend 
is…En dokter Pluimers is helemaal een verdacht figuur uit die tijd als 
bondsarts. Ondertussen luister ik naar het onder onze “ouwe 
muziekkenners” wel bekende nummer Marrakesh Express van de 
legendarische band Crosby Stills and Nash (nog zonder Young destijds), en 
ik vraag me af of zij het toen al (1969) al zo hadden bedoeld op de manier 
waarop de huidige wereld het migratieprobleem denkt te gaan oplossen met 
het “Marrakesh Verdrag”. Wat te denken van onderstaand refrein uit de 
song:

Would you know we're riding
On the Marrakesh Express
Would you know we're riding
On the Marrakesh Express
All on board that train

Dat zegt genoeg lijkt me. Een verdrag overigens dat
wereldwijd niet eens door alle landen wordt
ondertekend, en waarin Nederland een “inlegvel”
wil toevoegen…..Succes ermee zou ik zeggen.
Overigens mag ik niet hopen dat er bij ons cluppie nog in “gele hesjes” 
wordt getraind, want voor je het weet momenteel heb je volledige 
veldslagen en een “vriendelijk” bezoekje van de ME….Ook al volledig 
doorgeslagen!!! Waar is en blijft het gezonde verstand!!! No klear mar wer, 



it is sa wol wer genoch….Nu even een kort overzichtje voor de 
“liefhebbers”. De 1e seizoenshelft loopt aardig op z’n eind. Nog een paar 
wedstrijdjes te gaan en dan aan de oliebollen. Eerst die Ouwe man met die 
Zwarte Rakkers er nog even tussendoor drukken. Oldeboorn 1 wist bij 
Tijnje weer een mooi resultaat te behalen met een 1-3 winst. Helaas konden
ze het afgelopen zondag thuis tegen Langweer net niet redden, 2-3 verlies. 
Dit na vele gemiste kansen, aldus een razende reporter (of was het een 
grensrechter?). De laatste 2 wedstrijden voor de winterstop moeten toch nog
wel even wat puntjes opleveren tegen resp. AVV en Houtigehage, willen ze
niet in onderste regionen blijven bivakkeren. Overigens weet ik niet hoeveel
ploegen er “degraderen”, of misschien kunnen ze ook wel niet lager dan de 
5e Klasse….Wispolia staat namelijk met 0 punten wel heel stevig 
onderaan…..Veel succes de komende tijd en sterkte gewenst voor de leider!
Oldeboorn 2 kan ook maar niet uit de onderste regionen wegkomen. Tegen
Makkinga werd met 3-1 verloren, maar daar was zondag de overwinning 
tegen….jawel Akkrum, 4-2!! Zondag a.s. nog ff een potje afhandelen tegen 
Houtigehage en dat wordt een hele dobber….Die staan nl. bovenaan…Toch
maar weer succes. Oldeboorn 3 kreeg afgelopen 2 wedstrijden helaas 
alleen punten bij de boodschappen. Op het veld werden ze resp. met 2-0 
(Mildam) en Emmeloord (1-6) afgeserveerd. Dan zondag nog maar één 
poging wagen in Sint Nyk bij Renado. Daarna met z’n allen maar aan de 
Glühwein..Oldeboorn JO15-1 kon helaas de cruciale wedstrijd tegen 
Udiros niet winnend afsluiten (0-3 verlies), maar afgelopen zaterdag werd 
toch een verdienstelijk puntje behaald tegen Aengwirden (1-1). Zaterdag 
ontvangen ze SJO WTTC en die hebben alle wedstrijden nog gewonnen tot 
op heden..dus?? Jullie mogen als enige ook zaterdag 15 december de wei 
nog in, en weer op het Sportcomplex Oldeboorn. Dan komt Read Swart 
langs. Ook weer een pittige tegenstander, maar wie weet…Oldeboorn 
JO13-1 kwam even met dubbele cijfers terug uit Emmeloord (0-10), dus ik 
neem aan dat ze onderweg hier en daar nog wat Mac Donalds onveilig 
hebben gemaakt….Mocht dat zo zijn geweest, dan verklaart dat ook gelijk 
de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Oudehaske (1-4). Zaterdag a.s. 
op naar Udiros en dat levert weer 3 punten op. Oldeboorn JO11-1 moest 
met 4-1 zijn/haar meerdere erkennen in Suameer. Ook afgelopen zaterdag 
ging Rottevalle er met de volle buit vandoor, 2-4. Tot op heden nog geen 
puntje behaald, maar wat zou het mooi zijn om zo vlak voor Kerst en na 
Sinterklaas toch nog even een kadootje uit te pakken zaterdag thuis tegen 
Wispolia, en……ik sluit het niet uit hoor!!! Oldeboorn JO9-1 bleef tegen 



Aengwirden steken op een 3-3 gelijkspel, Tijnje was met 8-2 toch ook wel 
iets te sterk. Nevermind, winterstop, en dan in het voorjaar er maar weer 
volle bak voor gaan. Oldeborn JO8-1 schijnen Duitse trekjes te hebben 
aangezien ze in de laatste minuut het winnende doelpunt tegen Tijnje wisten
te maken (3-2). Overigens, gezien de laatste wedstrijden van o.a. AJAX 
tegen Bayern en Oranje tegen de Duitsers weet ik niet of we nog mogen 
spreken van een “Duits trekje”….. We zullen het zien bij AJAX binnenkort 
en bij Oranje tijdens de EK kwalificatie. Overigens ging de laatste wedstrijd
van JO8-1 tegen Rottevalle afgelopen zaterdag ook jammerlijk verloren met
9-4. Ook gewoon uithuilen en in het voorjaar opnieuw beginnen. Dan maar 
niet teveel voor Sinterklaas spelen en de Zwarte Piet doorspelen naar de 
tegenstander…Hee telefoon…De Sint aan de lijn…”Ze zoeken nog 
zeurpieten”……          

Uit onze clubbladen (49)
PRATEN TIJDENS DE WEDSTRIJD

In het eerste wordt (te) veel gepraat.
A. tegen de scheidsrechter

denken jullie daarmee iets te kunnen bereiken denk er goed om, dat 
verlies je altijd. Je loopt als het de scheidsrechter verveelt een 
waarschuwing of een schorsing op. 

B. tegen de medespelers
opvallend is dat dit veel gebeurd op een geprikkelde toon , en wat 
krijg je, een geprikkelde stemming in het gehele team.

    JE EIGEN CONDITIE
wel tijd om te praten, geen tijd om er achteraan te gaan.

    SPORTIVITEIT
Denk daar ook eens aan, jullie spelen met zijn elven, met elkaar 
moeten jullie spelen. De één is technisch wat beter als de ander, 
maar die minder technische verzet soms tweemaal zoveel werk. 
Probeer met zijn allen een vriendenploeg te zijn. Dat is de enige 
manier om iets te bereiken. 

   WAT DOEN WE ER AAN ? 
ZELFBEHEERSING TONEN
ZELFKRITIEK HEBBEN

Voorz. Van Heel
(overgenomen uit clubblad 4 – 8e jaargang – 26 september 1967)



SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Tijdens de aanloop bij het nemen van een strafschop valt de 
strafschopnemer, staat vervolgens snel weer op en schiet de bal in het doel. 
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A. Doelpunt toekennen;
B. Doelpunt afkeuren, de nemer een gele kaart tonen en de strafschop over 
laten nemen;
C. Doelpunt afkeuren, de nemer een gele kaart tonen en de strafschop als 
gemist beschouwen;
D. Doelpunt afkeuren en de strafschop over laten nemen.

Voetbalquiz
1. Op 24 oktober 2010 won PSV met maar liefst 10-0 van Feyenoord. 
Welke PSV-er scoorde in die wedstrijd een hattrick? En wie was de 
keeper van Feyenoord in die wedstrijd?
2. Wie was de trainer van FC Twente, toen de ploeg in het seizoen 
2009/2010 kampioen van Nederland werd?
3. Welke spits van Ajax was de laatste topscorer van de eredivisie? 
Hoeveel doelpunten maakte deze spits dat seizoen?
4. In augustus 2000 voorkwam verzorger Jan Maas van een 
amateurclub een tegentreffer door snel het veld in te lopen en bal uit de 
goal te koppen. In welke wedstrijd gebeurde dit? Vul de beide teams in!
5. Welke twee ploegen in de eredivisie promoveerden afgelopen 
seizoen via de nacompetitie?
Antwoorden op deze vragen kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Wedstrijdverslagen
 Tijnje 1 – Oldeboorn 1

Op de middag van zondag 25 november, moesten wij voetballen tegen 
Tijnje 1. Na de vorige week goede overwinning op Joure 1, Moesten we 
vandaag toch echt wel laten zien wat we in huis hadden! Oldeboorn miste 
deze middag Wietse (familieverplichtingen) Tim (werk) en Tom (ziekte). 
Hierdoor moest de trainer puzzelen naar de juiste elf. Jarno, Sjim en Henk 
begonnen in de basis ten op zichte van elf tegen Joure. We begonnen de 



wedstrijd niet scherp. Binnen de minuut leek Tijnje op 1-0 te komen, maar 
dit doelpunt werd terecht voor buitenspel afgekeurd. Nadat we de eerste 
storm hadden overleefd, kwamen we op een 0-1 voorsprong door een goede
kopgoal van Johannes uit een corner van Tjitze. Een minuut later bijna 0-2, 
maar via de kluts en een hand van Tijnje op de lijn ging de bal naast. 
Ongeveer 10 minuten later vlak voor de rust veroorzaakte Tjitze slim een 
penalty. Tjitze lag de bal op de stip en schoot hem strak in de onderhoek.
Ruststand: 0-2. Na de rust begon Tijnje goed druk te zetten op ons. Soms 
konden we moeilijk uit de druk voetballen en kwam Tijnje soms tot goede 
mogelijheden op de aansluittreffer. Die mogelijkheid hebben ze ook 
gekregen doordat wij de bal helaas niet optijd weg konden schoppen, kon 
een speler van Tijnje de bal binnentrappen. Door de druk van Tijnje kregen 
wij voorin aardig wat ruimte. Door een goede pass kwam Tjitze 1 op 1 met 
de keeper en scoorde rustig in de onderhoek. Vlak voor tijd nog een enorme
kans voor Erben, maar oog in oog met de keeper stond zijn vizier te hoog 
gericht. Weer een goede overwinning, en complimenten aan de jongens die 
vandaag de 3 punten over de streep trokken. Eindstand 1-3! Op naar de 
volgende wedstrijd! Langweer thuis op zondag 2 december. 
Gerben Bouma

Oldeboorn 2 – Akkrum 3 
Op zondag 2 december 2018 en vér daarvoor ging het in Aldeboarn en
Akkrum maar over één ding: de derby Oldeboorn 2 – Akkrum 3. Deze

prestigestrijd mocht dan ook simpelweg niet worden verloren. 
Het werd 4-2 voor Boarn 2! De uitslag werd mede mogelijk gemaakt door: 

 Een nagenoeg fitte, alcoholarme selectie
 Een selectie die ook nog eens keurig op tijd was
 Die natuurlijk extreem getergd was door een tegenstander als 

Akkrum 
 Een goed keepende Hessel 
 Een solide verdediging 
 Een zeer “dynamisch” middenveld 
 Een dodelijke aanval 
 Het feit dat we twee goals meer maakten dan de tegenstander 
 Jisk “The Ice Man” Oosterbaan, die drie assists voor zijn rekening 

nam
 De drie goals van Rik(kert) van Santen 



 De KNVB, die ons de kans geeft in competitieverband tegen elkaar 
te kunnen spelen

 De consul, die de wedstrijd niet afgelast heeft 
 Akkrum 3 natuurlijk. Zij erkenden vandaag hun meerdere in Boarn 

2. 
 Een goede tweede helft, waarbij we na een moeizaam begin weer 

goed terugkwamen en zorgden voor de 2-1, 3-1 en 4-1. De late 
aansluitingstreffer van Akkrum zorgde niet meer voor gevaar. 

Waarvoor dank! Volgende week wacht ons de houthakkers van 
Houtigehage 2. We spelen om 10:00 uur in Houtigehage. 
Dan nog even het volgende. Dit seizoen worden de gehaktballen van de 
verschillende clubs weer getest. Boarn 2 heeft een aantal enthousiaste jonge
honden in het team die ook wel van een balletje houden. Zij vormen samen 
met de oude garde het testpanel. Tot nu toe heeft het panel de volgende 
cijfers gegeven: 

Tijnje: 5. Slechte bal. Hier zat kraak noch smaak aan. De bal was net zo 
bleek als het gezicht van een gemiddelde Boarn 2 voetballer op 
zondagochtend Half Tien.
Makkinga: 6,8. Prima gehaktbal met smaak, maar naar onze mening iets te 
groot, waardoor de laatste happen behoorlijk tegenvielen. Met andere 
woorden: DREECH
Thor: Ook weer een prima balletje met Oliehoorn curry geserveerd. Het 
cijfer daarom een 7. 
Mildam: 7,2. Deze club verstaat het vak dat gehaktballen maken heet. Een 
ietwat grote gehaktbal met voldoende smaak en een goede structuur. 

Onze eigen Boarnster gehaktbal smaakt nog altijd het beste. Deze krijgt van
ons een 7,5.  Johannes vd Wal 

Mildam 5 – Oldeboorn 3
Op deze mooie zondagochtend streden de mannen van Mildam Vijf 5 tegen 
Oldeboorn. Rik had al 3 paar schoenen aangehad over 2 wedstrijden Na 15 
seconden ging S. Otter over de rechterkant en maakte Islam de 1-0 . De ene 
na de andere kans kwam en de jongens van Mildan bleven zoeken naar 
goals. Na 6 kansen maakte Roynaldo eindelijk de 2-0 (assist Rik). De 2e 



helft was net van start gegaan toen Olderboorn een blessure kreeg en geen 
wissels meer had en daar was onze SPB die ging vlaggen zodat we de 
wedstrijd toch konden voortzetten. Grote klasse Steven Brouwer! De 
kansen bleven maar komen en de boys van mildam 5 konden ze niet 
afmaken helaas. Uiteindelijk kreeg Mildam na een VAR-moment geen 
penalty. De Wedstrijd eindigt met 2-0.

Jeugdverslagen
VV Oldeboorn Jo-15 1    -     Udiros Jo-15 1

Zaterdag 24  november moesten de C’s van Oldeboorn  tegen Udiros. Het 
was nog een best belangrijke wedstrijd, want als we zouden winnen dan 
stegen we weer een plekje in de competitie.  Udiros begon met de aftrap 
maar wij veroverden de bal snel en creëren  een kans waar geen goal uit 
kwam en Udiros counterde en scoorde de 0-1. Verder waren wij de betere 
ploeg,  maar we wisten niet te scoren. Halverwege de eerste helft scoorde 
Uidiros nogmaals, door een actie van de rechtsbuiten, een diagonaal schot 
in de verre hoek, 0-2. Verder gebeurde er de eerste helft niet veel meer. De 
2e helft begonnen we sterk maar wisten wederom niet te scoren. 
Halverwege de 2e helft scoorde Udiros de 3-0 met een afstandsschot die 
onder de  keeper doorging. Aan het einde van de 2e helft creëerden we nog 
wel een paar kansen maar de bal wilde er niet in, overigens hadden ze ook 
een goede keeper. Ridzert Teunissen 

Aengwirden JO15-1 – Oldeboorn JO15-1 
We moesten zaterdag 1 december tegen Aengwirden JO15-1 G voetballen. 
We hebben 1-1 gespeeld. In het begin van de eerste helft kregen beide 
partijen kansen maar uiteindelijk scoorde Lyanne de 0-1 later in de eerste 
helft kregen hun ook meer kansen maar voor de rust bleef het 0-1. Na de 
rust kregen wij ook nog een grote kans maar de keeper haalde de bal van de
doellijn. Later kwamen hun er doorheen een scoorden ze de 1-1.  Daarna

bleef het nog heel spannend want zij kregen ook nog kansen maar ze 
hebben gelukkig niet gescoord. Groetjes Ralf van Warmerdam



Emmeloord JO13-3 – Oldeboorn JO13-1
Zaterdag 24 november moest jongens onder 13 spelen tegen de 
hekkensluiter. Fc Emmeloord 
het begin liep een beetje stroef en gingen ze de rust in met 0-3,
Begin tweede helft kwam gelijk de 4-0 van Jesse. Toen kregen ze de 
poppen aan het dansen.
Al snel daarna kregen ze een penalty mee, de keeper Joris schoot hem matig
binnen  maar hij telt.
Een paar minuten kwam er een fantastische kopbal van Syb , onder kant lat.
Een goal maakte de 7-0, mooie goal van mees 8-0.een schot van Wesley 
maakte de 9-0 , de sluitings treffer van Sebastiaan maakte het 10-0. 
Aldboarn wint daarmee met 10-0. Niet genoeg voor de 4e plek want 
Aengwirden wint ook en staats nog steeds 1 punt boven ons.
Joris van Rooijen(keeper)

Suameer JO11-1 – Oldeboorn JO11-1 
zaterdag 24 november moesten we tegen Suameer voetballen. 
We moesten om kwart over negen verzamelen en om tien uur begon de 
wedstrijd.
Met Sander op kiep werd er de eerste helft niet gescoord,
ook wij konden geen goal scooren.
In de tweede helft begonnen we goed maar er kwamen nog vier goals tegen.
Gelukkig scoorde Atte halverwege de tweede helft nog 1 goal en zo werd 
het 4-1.
We hebben wel leuk gevoetbald.  Jelte van der Bij   😊👍 

Oldeboorn JO8-1 – Tijnje JO8-1
Zaterdag 24 november om 9.00 in Aldeboarn had JO8 een wedstrijd tegen 
de Tijnje staan. Tijm, Aron, Silvan, Hein, Eben, Antsje, Bracha en Hindrik 
[als extra speler] hadden er zin. Het was die ochtend wel erg koud, maar het
zonnetje liet niet lang op zich wachten. Na een kleine peptalk van Bas 
waren onze voetballers er klaar voor. Met een warming-up naar het veld 
onder leiding van Bas en Jolle kon de wedstrijd beginnen. Om precies 09.03
werd de eerste bal geschopt. Tijnje had er ook erg zin in en door een 
vliegende start hadden zij al na 2 minuten het eerste doelpunt gemaakt. 
Onder tussen kwamen Antsje en Tijm en Hein ook lekker op gang en 
rennen samen naar voren. Tijnje is sterk aan het verdedigen en door 
tweemaal een mooie redding van Silvan blijft het nog 0-1. Maar plots na 10 
minuten schiet Tijnje de 2e doelpunt. Direct gaat Aldeboarn in de aanval en



Tijm krijgt de bal mee naar voren en mist net. Antsje krijgt ook nog een 
kans ook deze wordt gemist. Na 10 minuten is er even een kleine instructie 
en bemoedigende woorden van Bas en Jolle. Het spel gaat weer verder en 
Hein krijgt een bal vol op zijn voorhoofd. [Dit doet wel even zeer] Tijm 
krijgt direct daarna 2 x een kans maar schiet vol in de handen van de 
keeper. Dan plots, Tijm scoort en Aldeboarn heeft zijn eerste doelpunt te 
pakken! Dit smaakt naar meer en door een voorzet van Bracha scoort Tijm 
nogmaals. Onze spelers krijgen meerdere kansen, maar de Tijnje blijft sterk 
verdedigen en aanvallen. Na de 2e 10 minuten is er even tijd voor rust. Een 
glaasje ranja en ff opwarmen in de kleedkamer doet onze spelers weer goed.
Na een paar kleine instructies is iedereen er weer klaar voor incl. de ouders.
[Koffie doet ook wonderen] Na wat mooie kansen van Antsje en Aron blijft
het 2-2. Ondertussen verdedigen Eben en Hindrik  het veld. Tijnje probeert 
regelmatig bij deze mannen door te breken. Gelukkig hebben wij Silvan die 
de meeste ballen weet te stoppen. Beide teams gaan nog een keer vol in de 
aanval en zijn super fanatiek. Aron, Tijm en Hein schieten met zijn drieen 
naar voren en dan schopt Hein de bal er vol in, in de laatste minuut. 
Aldeboarn wint deze wedstrijd met 3 -2! Als afsluiter worden er nog even 
penalty’s genomen. JO8 super goed gespeeld ga zo door met zijn allen.

Piet van der Feer Bokaal
Tjitze Brandsma 11
August Faber 7
Rik van Santen 5
Johannes Nijdam 5
Pieter Poepjes 5
Hotse Dekker 3
Jurrit Dijkstra 3
Gerben Bouma 2
Anno Huisman 2
Erben Hof 2
Arnold Oosterbaan 2
Sietse van den Brink 1

Johannes Watzema 1
Arnold Hobma 1
Iwan Huitema 1
Jisk Oosterbaan 1
René Spinder 1
Sjim de Vries 1
Johannes van der Wal 1
Douwe Hein Akkerman 1
Patrick Antonissen 1
Martin Meester 1
Tamme Veenstra 1



Piet van der Feer Bokaal 
1994 t/m 2018

Nr. 112 t/m 147
Auke Bangma 9
Willie van den Brink 9
Meint Hofstra 9
Ate de Jong 9
Meinie Kleefstra 9
Irene Schoenmakers 9
Jan van der Vlugt 9
Klaas Voolstra 9
Jan Bethlehem 8
Frans Goerres 8
Mohammed Hassan 8
Theo Huisman 8
Iwan Huitema 8
Walter van Maren 8
Dennis Faber 7
Lutsen Idzinga 7
Jantine van der Made 7
Nico Veld 7

Floris Crone 6
Sjoukje Hoekstra 6
Erben Hof 6
Jurjen de Jong 6
Manuel Nkasa 6
Mariet Timmermans 6
Ovier Ashur 5
Wiemer Dekker 5
Leo Hamburg 5
Monique Hoekstra 5
Gerke van Kalsbeek 5
Dries Kuperus 5
Karin Rodenburg 5
Marise Schotanus 5
Anneke de Visser 5
Johannes van der Wal 5
Jeroen Witteveen 5

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:

Het juiste antwoord is A: Het maken van een schijnbeweging tijdens de
aanloop van een strafschop is geoorloofd. Echter, het maken van een 
schijnbeweging nadat de aanloop is afgerond wordt beschouwd als een 
overtreding, zijnde onsportief gedrag, waarvoor de nemer een gele kaart 
dient te worden getoond.



Antwoorden voetbalquiz
Jonathan Reis Rob van Dijk
Steve MCLaren
Luis Suarez 35 X
de Treffers NEC Nijmegen
de Graafschap Emmen

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 8 december
Oldeboorn 15-1 – SJO WTTC 15-1 11.00
Udiros 13-1 – Oldeboorn 13-1 10.00
Oldeboorn 11-1 – Wispolia 11-1 09.30

Zondag 9 december
AVV 1 – Oldeboorn 1 13.30
Houtigehage 2 – Oldeboorn 2 10.00
Renado 4 – Oldeboorn 3 12.00

Zaterdag 15 december
Oldeboorn 15-1 – Read Swart 15-1 11.00

Zondag 16 december
Oldeboorn 1 – Houtigehage 1 14.00

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

zwartwitten@vvoldeboorn.nl

mailto:zwartwitten@vvoldeboorn.nl
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Partytafels
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