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Uitslagen 
Zondag 19 januari 

Bolsward 1 – Oldeboorn 1  8-0 

 

Zondag 26 januari 

Oldeboorn 1 – AVV 1   8-1 

Oldeboorn 2 – LSC 1890 6  afgelast 
 

Beker van verdienste 
Deze beker werd voor het eerst uitgereikt op de ledenvergadering van 14 
september 1964, winnaar werd Dictus Benedictus. De beker werd 

aangeboden door de neven Frits en Klaas Nieuwland die na de oorlog 
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waren geëmigreerd naar Canada, Frits in het seizoen 53/54, Klaas in het 

seizoen 48/49. Tegenwoordig krijgt de winnaar de beker niet meer 

aangezien er geen namen meer bij konden! Nu hangt er een poster met alle 
winnaars en is ook de beker er op te zien. Verderop in het krantje kun je 

deze poster bekijken en eens zien wie allemaal al winnaar werden. 

Dit jaar werd de beker uitgereikt op de vergadering van 18 januari en wel 
aan: Jan van der Woude 

Opmerkelijk eigenlijk, Jan heeft zo veel voor onze club gedaan en nog 

steeds doet is hij warber, dat hij deze beker nooit eerder heeft gekregen!  

Bekijk dit lijstje maar eens: 
Jeugdtrainer, jeugdleider, jeugdbestuur, jeugdvoorzitter, maakte het 

clubblad, leider seniorenelftal, deed de belettering van reclameborden, 

bestuurslid, mede oprichter van het befaamde DV toernooi, belettering club 
van 100 en nu is hij consul. Als maker van het clubblad bedacht hij het 

veelbesproken stukje  van Sjieuwe Huisman waar ik hieronder een gedeelte 

van het eerste verhaal van Sjieuwe zal zetten. Je zou het dus eigenlijk wel 
een OEUVREPRIJS kunnen noemen, verdiend is het zeker!!! 
 

Uit de oude doos…………. van Koos. 

(tekst: S. Huisman.) 
Op een woensdagavond even naar een plaatselijk horecabedrijf. Gewoon 

om met  G. Otter heeft altijd spreekuur van 20.00 – 21.00) het laatste 

sportnieuws te bespreken. Dan komt er een kleine Jan v.d. Woude binnen, 

die blijkbaar door zijn biervoorraad heen was. Jan zegt fijntjes dat men voor 
het voetbalkrantje nog enige nieters zoekt, m.a.w. “dit is wel iets voor jou”. 

Schrijver dezes antwoordde hierop dat hij nog liever zo nu en dan een 

stukje wilde schrijven. Dit was ook van harte welkom, aangezien ons 
clubblad de laatste tijd slechts per veertien dagen kan verschijnen. “Schrijf 

maar eens over vroeger” zei Jan en Koos (eindelijk werkloos, voelt zich 

nutteloos, is soms laveloos en dan ook redeloos, nog niet hulpeloos of 
reddeloos en …………. zelden boos!!). Alberts beloofde dat. Daarom bij 

ons ex-bestuurslid P.P. v.d. Feer geweest, die 45 jaar lang de stuwende 

kracht achter de vereniging was, om wat oude gegevens te verzamelen. Ik 

vond het zo interessant dat ik dagen heb zitten te lezen ( nostalgisch van 
aard, spatten de tranen me soms in de ogen). Maar op dit moment 

(maandagmorgen en ……. met een fikse kater) moet ik toch wat schrijven, 

aangezien dit epistel voor 20.00 vanavond bij de redaktie moet worden 
ingeleverd. De schrijver voelt zich niet bepaald in vorm, maar ik geloof niet 

dat ik vandaag de enigste ben (Oldeboorn 4 is even naar Terschelling 

geweest en verloor met 3-2, ondanks een “kleine” versterking in de ploeg.). 

Maar zondagavond zo te horen waren de overnachting en de boottocht voor 



  

een paar mensen al voldoende om over een snipperdag voor de volgende 

dag te praten. Maar nu ter zake!!!!!!! 
 

Uit onze clubbladen (65) 
Na dit artikel van de afgaande voorzitter, dan nu het eerste van onze nieuw 
benoemde voorzitter de heer Kraan. Dr. van Heel heeft een punt achter zijn 

voorzitterschap gezet en moest er een nieuwe komen. Toen het mij 

gevraagd werd, heb ik er wel een paar dagen over moeten denken. Ik heb ja 

gezegd en men heeft mij geaccepteerd. Had ik vier jaar geleden ook niet 
kunnen denken dat ik nog eens voorzitter van Oldeboorn zou zijn. Ik heb in 

een of ander blad gelezen aan welke voorwaarden een voorzitter moet 

voldoen. 
Hij moet hebben:  Het geduld van een kat 

   De huid van een olifant 

   De wijsheid van Salomo 

   Zo zijn sluw als vos zijn 
   Kunnen kletsen als Brugman 

Ondanks al het gemis van die voortreffelijke hoedanigheden moet je je 

baantje dan waarmaken. Dus schiet niet op de voorzitter jongens, hij doet 
z'n best. Maar zonder gekheid, ik hoop dat we gezamenlijk de club zo goed 

mogelijk zullen dienen, dat we snel weer de weg terug naar de grote bond 

kunnen vinden. Rest mij nog een woord van dank aan Dr. van Heel, die ik 
heb leren kennen als een fijn mens. U blijft nog in het bestuur en daarmee 

samen en de commissies, zullen we het best rooien. Kraan 

(overgenomen uit clubblad 1 – 10
e
 jaargang – 14 augustus 1969) 

 

Teamindeling jeugd en comp. Indeling 
Kabouters 

1. Renze Ernst 

2. Karst Bangma 

3. Renke Veenstra 

4. Hidde Ferwerda 

5. Jitse van der Krieke 

6. Javi Akkerman 

7. Jetske de Jong 
 

  

 

 



  

Jo8 

1. Jarno Veld 

2. Jacob Hofstra 

3. Tsjerk Sonneveld 

4. Marrit Ernst 

5. Jens Nijdam 

6. Douwe Tamminga 

7. Nova van Slooten 

8. Hindrik van der Krieke 

9. Dylan Tinga 

 

Gorredijk JO8-2 09:00 

de Sweach JO8-1 10:00 

Tijnje JO8-1G  09:00 

Oldeboorn JO8-1 09:00 

Rottevalle JO8-1G 09:00 

V en V'68 JO8-1 09:00 

Donkerbroek JO8-1G 09:30 
Jubbega JO8-1  08:45 

Marum JO8-2  09:00 

Drachten JO8-1  09:00 
Harkema O. JO8-1 11:00 

JO10 

1. Drys Kramer 

2. Rimer Zwaagstra 

3. Antsje van der Krieke 

4. Hein Bouma 

5. Bracha van Slooten 

6. Silvan de Leeuw 

7. Tym van Rooij 

8. Eben de Boer 

9. Precious Makkinga 

 

 

 

Trynwalden JO10-1 09:00 

Blauw Wit '34 JO10-6 11:00 

Blauw Wit '34 JO10-7 11:00 
FC Burgum JO10-4 08:30 

Leeuwarder Zwal.10-2 09:00 

Wardy JO10-1  08:45 
Leovardia JO10-3 09:00 

Frisia JO10-5  09:00 

Rijperkerk JO10-1G 09:30 

Oldeboorn JO10-1G 09:30 
Frisia JO10-6  11:15 

Friesland JO10-2 10:00 

JO11 

1. Gerrit Hoekstra 

2. Anne Jasper 

3. Quint Meester 

4. Wietske Poepjes 

5. Friso Dijkstra 

6. Dennis Sikkema 

7. Scott Jonkman 

8. Ruth van der Wal 

9. Tygo Vink 

10. Aron Tinga 

11. Aniek van Warmerdam 

 
Urk JO11-3  12:30 

Joure SC JO11-3 09:00 
Gorredijk JO11-2 09:15 

Heerenveen JO11-4 09:15 

Oudehaske JO11-1 09:00 

Oldeboorn JO11-1 10:00 

Read Swart JO11-1 09:00 

DWP JO11-1  09:00 

CVVO JO11-3  12:00 
Heerenveense B. 11-3 08:45 

FFS JO11-1G  10:00 

Ens/Kraggenburg 2 10:00 

  



  

JO 13 

1. Anna Poepjes 

2. Rimer Wierda 

3. Mees Beeuwkes 

4. Sebastiaan Witteveen 

5. Gian Andringa 

6. Daan Jasper 

7. Syb de Jong 

8. Wesley Idzenga 

9. Jelte van der Bij 

10. Atte de Haan 

11. Sander Sikkema 

 

Franeker SC JO13-3 08:45 

Eastermar JO13-1G 09:00 
Jacob St. JO13-1 10:15 

ST Stiens/DTD JO13-2 09:00 

FC Burgum JO13-2 08:30 

Oldeboorn JO13-1 09:30 

AVC JO13-1  10:15 

Jistrum JO13-1G 09:00 

GAVC JO13-2  09:00 
Frisia JO13-4  09:00 

Oostergo JO13-1 11:00 

Trynwalden JO13-2 09:00 

12. Pier Damstra 

13. Hans Poepjes 

14. Thomas Brandsma 

 

JO16 

1. Tiemen Jelsma 

2. Lyanne Huitema 

3. Jentje Brandsma 

4. Ralf van Warmerdam 

5. Bauke de Jong 

6. Dani van Warmerdam 

7. Ridzert Teunissen 

8. Jorn Brouwer 

9. Hessel Jelsma 

10. Tobias de Jong 

11. Gerco Rotteveel 

12. Allard van der Heide 

 

 

Jistrum JO16-1G 09:00 
ODV JO16-1G  09:00 

SWZ Boso Sneek 16-1 13:00 

Udiros JO16-1  10:30 
Zwaagwesteinde 16-2 09:00 

Kootstertille JO16-1 09:00 

BSVV JO16-1  09:00 

Haulerwijk JO16-1 10:30 
Trinitas JO16-1G 10:30 

Veenwouden JO16-1 09:00 

Houtigehage JO16-1 09:30 

Oldeboorn JO16-1 11:00 

 

 

 

 

 

 



  

Piet van der Feer bokaal 
Tjitse Brandsma 14 
Gerben Bouma 13 
Rik van Santen 13 
Anno Huisman 11 
Hotse Dekker 7 
Johannes Nijdam 6 
Sietse van den Brink 4 
Jurrit Dijkstra 4 
Tom Proot 4 
Aalsen Bergsma 2 

Max Antonissen 1 
Erben Hof 1 

Wietse Huisman 1 
Sjim de Vries 1 
Wiemer Dekker 1 
Arnold Hobma 1 
Ids de Roos  1 
René Spinder 1 
Kees Stek 1 
Johannes v/d Wal 1 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 
Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op 
een fluitje blaast. Wat beslist de scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn 

de bal in zijn handen heeft genomen, omdat hij van mening was dat de 

scheidsrechter had gefloten? 
A. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 

indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding; 
B. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe 

vrije schop op de plaats van de overtreding; 
C. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 

onderbroken; 
D. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe 

vrije schop op de plaats van de overtreding. De speler die de bal in zijn 

handen pakte ontvangt de gele kaart. 
 

Wedstrijdverslagen 
Oldeboorn 1 – AVV 1 

Zondag 26 januari mocht het eerste van VV Oldeboorn de competitie weer 

hervatten tegen AVV, na 2 oefenwedstrijden tegen Havelte en Bolsward, 
welke werden gewonnen (1-5) en verloren (8-0) ging het nu weer om de 

echte punten. Oldeboorn startte vandaag met de volgende namen: Dennis, 

Henk, Bart, Wietse, Tim, Arnold, Gerben, Max, Hotse, Anno en Tjitze. Op 

wissel zaten vandaag Sjim en Ridzert. Nadat Antsje van der Krieke de 
eerste goal had gemaakt voor Oldeboorn begon het echte werk. Oldeboorn 

begon slordig aan de wedstrijd en dat zorgde voor de nodige irritaties 

binnen het veld. Ballen werden slecht ingespeeld en het spel was onrustig.  
Gelukkig wist Wietse na 20 minuten spelen de ban te breken en de 1-0 te 

scoren na een corner van Tjitze. Hierna wist Oldeboorn het iets beter op te 



  

pakken en scoorde al snel hierna Tjitze met een mooi schot over de keeper. 

Na 35 minuten viel ook de 3-0. Na goed voetbal van achteruit wist Anno 

een mooie pass te geven op Hotse die een niet te missen kans kreeg en dus 
de 3-0 scoorde. Oldeboorn kreeg hierna nog wel kansen op meer maar wist 

voor de rust niet meer te scoren. In de rust werd Wietse gewisseld en kwam 

Sjim in het veld, hierdoor ging Arnold in het centrum spelen met Bart. Al 
snel na rust was er grote blijdschap omdat Max wist te scoren na een goede 

individuele actie. De blijdschap was daar omdat de middenveldmaten 

hadden afgesproken een kratje neer te zetten bij een doelpunt van 1 van de 

beide middenvelders. Al snel hierna volgde een doelpunt van Gerben, na 
een mooie assist van Tim wist Gerben het net ook te vinden, hij staat 

hierdoor al op 13 goals dit seizoen. Hierna kregen we bij Oldeboorn een 

debutant, namelijk Ridzert Teunissen, hij verving Tim. Hierdoor ging Max 
centraal achterin staan en ging Bart linksachter spelen. Oldeboorn kreeg 

soms wel wat aanvallen tegen en uit een schot kwam een corner tegen. 

Deze corner werd door Arnold half verwerkt en toen kon Max de bal 
helemaal wegwerken, uit zijn schot naar voren kwam zowaar een assist 

want Tjitze wist wel raad met deze pass en ging alleen op het doel af en 

wist zo de 6-0 te scoren.  Tjitze scoorde hierna ook al snel 7-0 na een goeie 

individuele actie. Hierna kwam er toch een kleine tegenvaller voor 
Oldeboorn want er werd zowaar gescoord door AVV, een hele mooie goal 

nadat er bij het uitverdedigen geen middenveld was en de bal dus opgepikt 

kon worden door de nummer 11 van AVV. Hij schoot de bal strak in de 
kruising. Gelijk hierna maakte Tjitze de 8-1 en was het al het einde van de 

wedstrijd. Volgende week speelt Oldeboorn de lastige uitwedstrijd bij 

Blauwhuis. Hotse Dekker 

Jeugdverslagen 
Amelandia 13-1 – Oldeboorn 13-1 

Op zaterdag 7 december Vertrokken we met gierende banden ruim op tijd 
naar de boot want Amelandia wacht daar op ons! Tijdens inchecken 

kwamen we tot de conclusie dat de „wasser‟ de tas met onze shirts thuis had 

gelaten en niemand nam daar thuis de telefoon op t was nog vroeg blijkbaar. 
Tijdens de overtocht al bellend met Amelandia het eea geregeld voor shirts 

om de wedstrijd Herkenbaar te spelen... De spanning was voelbaar in het 

team, er waren tenslotte kostbare punten te halen en de mogelijkheid om 

kampioen te worden zat er ook in. Na de aftrap wat onzeker aan de 
wedstrijd begonnen, Amelandia zat er dik bovenop en er kwam geen ruimte 

voor ons elftal. Wat we ook probeerden de tegenstander was overal en soms 

erg dicht erop! Na wat mogelijkheden voor Amelandia keerde dit zich om 
en kwamen er zo nu en dan gaten bij de tegenstander die telkens niet 

uitvielen in ons voordeel. Amelandia kreeg regelmatig een opmerking van 



  

de scheidsrechter want er werd niet alleen gevoetbald maar ook heel erg 

dicht op de tegenstander gespeeld volgens hem. Onze supporters zakten wel 

wat weg in het zachte gras van Amelandia maar hielpen wel enorm met 
aanmoedigen. Einde 1e helft kregen we kansen met diverse corners die 

helaas niet in ons voordeel uitvielen. Vlak voor rust mocht ik zelf de 

hoekschop nemen en die krulde er in 1 X keer in! Die is binnen! Fluit en 
rust wat een lekker gevoel om zo de rust in tegaan. Na de rust gaf 

Amelandia gas en drukte enorm op de bal het spel en ons. Hier en daar 

werden onze spelers op onderbenen en hakken getrapt en werd de sfeer er 

niet beter op. Onze coach vond er zelf even wat van en sprak de 
scheidsrechter hierop aan. Fair play spelen of geen voetbal spelen dat is hoe 

we dat doen bij Aldeboarn. Ook de 2 coaches van Amelandia vonden er wat 

van en hun team ook want er werd door hun gescoord 1-1. Maar Ate vocht 
zich vrij en maakte de 1-2 vlak daarna vergaten ze Sebas en die schoot de 1-

3!  Wesley en Atte probeerden om beurten maar de keeper was ze te snel af 

en toch daar draaide Atte de 1-4! Met nog een paar minuten op de klok 
hielden we de tegenstander bezig en wachtte op het fluitsignaal. Het 

humeur van Amelandia was er ook niet beter op geworden en hier en daar 

gebeurde weer wat wat niets met voetbal te maken had. Fluitsignaal Yes we 

hebben gewonnen en zijn Kampioen! Maar nu als de bliksem omkleden, in 
de taxi en heel snel de boot weer terug pakken anders zitten we een paar uur 

te wachten... Op de boot kwamen de verhalen over de wedstrijd maar We 

Hebben Gewonnen en dat in shirts van Amelandia die jullie in het vorig 
clublid hebben gezien! Na weer voet op vaste wal te hebben toch maar klein 

gevierd met elkaar in de dichtstbijzijnde Mac Donalds met een mooi 

kampioenschap menu! Die we nog eens van het bestuur hebben gekregen 
dank jullie wel daarvoor! Mees Beeuwkes 
 

Pupil van de week 
Naam: Riemer Zwaagstra  

Leeftijd en team: 9, jo10 

Op welke plaats speel je: zijkant 
Op welke plaats speel je het liefst: spits 

Beste voetballer ter wereld: ? 

Beste voetbalclub ter wereld: ? 
Leukste televisie programma: mister Bean 

Doe je ook aan andere sporten: nee 

Heb je huisdieren: katten 

Wat eet je het liefst: pannenkoeken 
Wat eet je liever niet: prei 

 
 



  

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is C: Als een toeschouwer op een fluitje blaast en de 
scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel, dan moet de 

scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en het spel hervatten met een 
scheidsrechtersbal. 
 

Entree/loten verkoop 
Zondag 9 februari 

Oldeboorn 1 – Tijnje 1    14.00u 

Jan & Marloes 

Zondag 8 maart 

Oldeboorn 1 – VSV ‟31 1   14.00u 

Sietie & Anet 

Zondag 22 maart 

Oldeboorn 1 – Houtigehage 1   14.00u 

Jannie & Rixt 

Zondag 5 april 
Oldeboorn 1 – S.F. Deinum 1   14.00u 

Marjan & Moniek 

Zondag 26 april 
Oldeboorn 1 – Aengwirden 1   14.00u 

Wendy & Froukje 

Zondag 17 mei 
Oldeboorn 1 – FFS 1    14.00u 

Fenna & Astrid 
 

Kantinedienst  
Zondag 9 februari 

09.30-12.45 Marieke v/d Veen en Gatske Hylkema 

12.45 tot sluit Eyal Ashur en Martin Meester 

Zondag 8 maart 

09.30-12.45 Max Antonissen en Gerben Bouma 

12.45 tot sluit August Faber en Sible de Roos 

Zondag 22 maart 

12.45 tot sluit Pytsje Hylkema en Anouk Stulp 
 

 

 



  

Kantinedienst zaterdag 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 1 februari 
Oldeboorn 16-1 – Zwaagwesteinde 1 11.00 
Frisia 13-4 – Oldeboorn 13-1  09.00 

Oldeboorn 11-1 – DWP 11-1  10.00 

Frisia 10-5 – Oldeboorn 10-1  10.00 

Oldeboorn 8-1 – Harkema O. 8-1 09.00 

 



  

Zondag 2 februari 

Blauwhuis 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oosterlittens 3 – Oldeboorn 2  12.30 
 

Zaterdag 8 februari 
SWZ Sneek 16-1 – Oldeboorn 16-1 13.00 
Oldeboorn 13-1 – Oostergo 13-1 09.30 

FFS 11-1 – Oldeboorn 11-1  10.00  

Oldeboorn 10-1 – Rijperkerk 10-1  09.30 

Jubbega 8-1 – Oldeboorn 8-1  08.45 

 

Zondag 9 februari 

Oldeboorn 1 – Tijnje 1   14.00 
Oldeboorn 2 – Black Boys 2  10.30 

 

Zondag 16 februari 
Lemmer 1 – Oldeboorn 1  14.00 

 

Zaterdag 22 februari (beker) 
Urk 13-7 – Oldeboorn 13-1  10.00 

 

Zaterdag 29 februari 
Oldeboorn 16-1 – Udiros 16-1  11.00 
AVC 13-1 – Oldeboorn 13-1  10.15 

Oldeboorn 11-1 – Heerenv. Boys 11-3 10.00 

Blauw Wit`34 10-7 – Oldeboorn 10-1 10.00 
Oldeboorn 8-1 – de Sweach 8-1  09.00 

 

Zondag 1 maart 

SWZ Boso Sneek 2 – Oldeboorn 2 10.30 

 

Zaterdag 7 maart 
BSVV 16-1 – Oldeboorn 16-1  09.00 
Oldeboorn 13-1 – GAVC 13-2  09.30 

Oudehaske 11-1 – Oldeboorn 11-1 10.15 

Oldeboorn 10-1 – Frisia 10-6  09.30 

 

 

 

 



  

Zondag 8 maart 

Oldeboorn 1 – VSV`31 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Bolsward 3  10.30 
 

Zaterdag 14 maart 
Trinitas 16-1 – Oldeboorn 16-1  10.30 
Stiens/DTD 13-1 – Oldeboorn 13-1 10.15 

Oldeboorn 11-1 Read Swart 11-1 10.00 

Trynwalden 10-1 – Oldeboorn 10-1 09.00 

Oldeboorn 8-1 – Donkerbroek 8-1 09.00 

 

Zondag 15 maart 

Langezwaag 1 – Oldeboorn 1  14.00 
GAVC 3 – Oldeboorn 2   12.00 

 

Zaterdag 21 maart 
ODV 16-1 – Oldeboorn 16-1  09.00 

 

Zondag 22 maart 

Oldeboorn 1 – Houtigehage 1  14.00 
 

Zaterdag 28 maart 
Oldeboorn 16-1 – Kootstertille 16-1 11.00 
Franeker 13-1 – Oldeboorn 13-1 08.45 

Oldeboorn 11-1 – Urk 11-3  10.00 

Leovardia 10-3 – Oldeboorn 10-1 09.00 
Oldeboorn 8-1 – Drachten 8-1  09.00 

 

Zondag 29 maart 
Blue Boys 1 – Oldeboorn 1  14.00 
Akkrum 4 – Oldeboorn 2  12.00 

 

Zaterdag 4 april 
ODV16-1 – Oldeboorn 16-1  09.00 

Oldeboorn 13-1 – Jistrum 13-1  09.30 

Joure 11-3 – Oldeboorn 11-1  09.00 

Oldeboorn 10-1 – Blauw Wit`34 10-6 09.30 
Rottevalle 8-1 – Oldeboorn 8-1  09.00 

 



  

Zondag 5 april 

Oldeboorn 1 – Deinum 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Frisia 5   10.30 
 

Zaterdag 18 april 
Oldeboorn 16-1 – Veenwouden 16-1 11.00 
Oldeboorn 13-1 – Burgum 13-2  09.30 

CVVO 11-3 – Oldeboorn 11-1  12.00 

Oldeboorn 10-1 – Leeuwarder Z. 10-2 09.30 

Gorredijk 8-2 – Oldeboorn 8-1  09.00 

 

Zondag 19 april 

AVV 1 – Oldeboorn 1    13.30 
Warga 2 – Oldeboorn 2   12.30 

 

Zondag 26 april 
Oldeboorn 1 – Aengwirden 1  14.00 

LSC 1890 6 – Oldeboorn 2  10.30 

 

 

 



    



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

  

 



  

  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


