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Superrr bedankt Aldeboarn! 

De Superrr bestaat dankzij onze klanten maar ook kan onze 

Superrr blijven bestaan dankzij onze Medewerkers. De 

Superrr biedt onze Medewerkers een dagbesteding en een 

mooie en veilige plek in de maatschappij. Op dit moment 

mogen onze Medewerkers niet mee draaien in hun 

vertrouwde werkplek , dit omdat ze beschermd moeten 

worden tegen het virus. Natuurlijk wisten wij al hoe 

belangrijk onze Medewerkers voor de Superrr zijn maar nu 

ze niet mee kunnen werken, missen wij ze heel erg!!! Niet 

alleen is de sfeer nu heel anders maar de werkzaamheden 

die zij verrichten zijn erg belangrijk om de winkel 

draaiende te houden. Gelukkig krijgen we nu nog veel hulp 

van vrijwilligers uit het dorp. Dit waarderen wij enorm !! 

Zonder deze vrijwilligers wordt het een stuk lastiger om de 

Superrr draaiende te houden. 

Aldeboarn heel erg bedankt ! 

Voor degene die trouw de boodschappen bij ons blijven 

doen, voor alle nieuwe klanten de we erbij hebben 

gekregen. En voor alle vrijwilligers die ons uit de brand 

helpen! We moeten nog een lange periode door en wij als 

team van de Superrr zullen ons voor de volle 100% 

inzetten. We zien u graag bij ons in de winkel! 

Bedankt voor alle steun! Team Superrr Aldeboarn. 

Aldeboarn hou vol! 
Sparstrjitte 1.  tel: 0566-631283.  mail: aldeboarn@superrr.nl 
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No Shit! 
Beste hondenbezitters van Aldeboarn. Laat je huisdier uit op 

de hiervoor aangewezen plekken en niet op of naast onze 

velden. Het hek zit (tegenwoordig) op slot, maar dit is 

blijkbaar niet afdoende. De boswal aan het parkeerterrein of 

het pad naast de Tennisbaan worden steeds vaker gebruikt als 

ingang. Vanzelfsprekend niet de bedoeling en bovendien ben 

je in overtreding. De Gemeente is het hiermee eens en heeft 

aangegeven strenger te gaan controleren. Dus niet meer doen! 

Wij lopen liever niet in de shit, jij? ...No Shit! 

 

Bestuur V.V. Oldeboorn 

Mvg, Jelle-Jacob de Vries Voorzitter 

de Zwart Witten 

Clubblad v.v. Oldeboorn 
Opgericht 15 april 1923 

 
zwartwitten@vvoldeboorn.nl                  www.vvoldeboorn.nl 

                         

redactie: Harm Oosterbaan  

 

Jaargang 60  

Kopij inleveren voor 17 maart 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 

Kopij inleveren voor ??????????????? 

zwartwitten@vvoldeboorn.nl 



  

Nieuw in de kantine 

 

de LAATSTE!!!!! 
Hier het laatste krantje van dit seizoen en  tevens het laatste van Sjoukje en 

mij! Met veel plezier heb we het maken en rondbrengen van het krantje 
gedaan. Natuurlijk hoop je wel op meer kopij maar iedereen heeft het 

blijkbaar zo druk dat dit elk jaar minder wordt, hoop dat de nieuwe redactie 

meer succes heeft met de kopij. Na 9 seizoenen is bij mij in ieder geval het 
plezier wel een beetje weg! En dit seizoen was natuurlijk helemaal niet leuk 

meer nu er niet meer gevoetbald word! Ik blijf natuurlijk wel drukker van 

het krantje! 
Else en Gebrand.frl veel succes en ben benieuwd wat jullie allemaal gaan 

doen!  

In deze laatste nog een paar foto`s uit de oude doos en een kleurplaat!  

Harm 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Beste leden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers, 

 

Voor jullie ligt het laatste, door Harm verzorgde, clubblad van dit seizoen. 
Een vreemd en memorabel seizoen dat ons voorlopig nog wel even bij zal 

blijven, zowel op de club als privé. We voetballen al een tijdje niet meer. 

Het sociale leven kwam “ineens” tot stilstand toen het coronavirus ons land 
bereikte, zo ook de (voetbal)sport. Alle zomeractiviteiten en evenementen 

zijn zo‟n beetje afgelast of worden nog afgelast. Ook geen 75e Gondelvaart, 

geen EK en voorlopig dus ook geen amateurvoetbal. We zullen er met 

elkaar maar het beste van moeten maken, we hebben ook weinig keus.  
Laten we in elk geval hopen dat iedereen gezond is en blijft, dat is het 

belangrijkste. Desalniettemin heeft de coronacrisis nogal wat impact, ook 

voor onze club. Onderstaand een overzicht van actuele zaken en 
aandachtspunten. 

 

Seizoen 2020/2021 
Hoe, wanneer en op welke manier het nieuwe seizoen van start zal gaan is 

nog niet bekend. De KNVB heeft al aangegeven te werken aan 

verschillende scenario's. Zodra er meer duidelijk is zullen we dat uiteraard 

zsm. delen. 
 

Hervatten trainingen kinderen t/m 12 jaar 

De trainingen voor kinderen t/m 12 jaar worden in de week van 4 mei weer 
hervat. Kinderen kunnen gebracht en gehaald worden tot aan het hek 

en er wordt thuis gedouched. De kantine is en blijft voorlopig gesloten. 
We werken nog aan een oplossing voor de oudere jeugd en niet leden, 
hierover later meer. 

 

Thuistrainingen pupillen, junioren en senioren 
De KNVB is gestart met een online platform waarop iedere week 
thuistrainingen worden gepubliceerd voor pupillen, junioren en senioren. 

De trainingen staan onder leiding van een professionele trainer en richten 

zich op „voetbalfitheid‟ voor de verschillende leeftijdscategorieën. Op 
www.knvb.nl/voetbalfit vind je op dit moment de eerste vier volledige 

trainingen. De komende periode wordt het platform aangevuld met 

meerdere trainingen die worden gegeven door verschillende KNVB-

trainers. 
 

Hooghoud Challenge 

Hotse heeft ism. de jeugdleiders en trainers een Hooghoud Challenge 
opgezet. De winnaars zijn intussen bekend en kunnen op korte termijn een 

http://www.knvb.nl/voetbalfit


  

leuke prijs tegemoet zien. Bij vragen en/of opmerkingen mbt. jeugdzaken 

graag contact opnemen met Hotse Dekker via hotse@vvoldeboorn.nl. 

 

Financiële steunmaatregelen 

De KNVB werkt aan een pakket bestaande uit een combinatie van donaties, 

maatregelen en tegemoetkomingen die in totaal een bedrag van 11 miljoen 
euro vertegenwoordigen. Dit pakket is bedoeld voor zowel betaald- als 

amateurvoetbal. Aan de precieze uitwerking van deze regeling wordt nog 

gewerkt, maar het zal voornamelijk gaan om deels al bekende maatregelen 

die vanuit de KNVB met de clubs verrekend worden. 
 

Overheidssteun 

Op 1 mei j.l. heeft het kabinet bekendgemaakt dat er 110 miljoen euro extra 
beschikbaar wordt gesteld voor de sportverenigingen, waaronder natuurlijk 

ook de voetbalverenigingen. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben 

veel sportclubs het zwaar. De omzet loopt fors terug terwijl de vaste lasten 
gewoon betaald moeten worden. Het gevaar dreigt dat veel verenigingen 

straks de deuren niet meer kunnen openen. 90 miljoen euro gaat naar 

sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart 

tot 1 juni. 
 

Bij vragen en/of opmerkingen graag contact opnemen met Arnold 

Oosterbaan via: arnold@vvoldeboorn.nl. 

 

Onderhoud door gemeente en provincie 

Ondanks het hervatten van de jeugdtrainingen gaat de gemeente gewoon 
verder met het (groot) periodiek onderhoud aan de velden. Ism. de 

provincie wordt op ons verzoek ook het parkeerterrein opnieuw 

geëgaliseerd. De zomerstop zal benut worden om de accommodatie weer 

netjes en speelklaar te maken voor het nieuwe seizoen. 
 

Bij vragen en/of opmerkingen mbt. onderhoud graag contact opnemen met 

Henk de Jong via: henk@vvoldeboorn.nl. 
 

Sponsoren 

We kunnen ons voorstellen dat het voor sommige sponsoren lastig is of 

wordt naarmate de crisis langer duurt. Indien nodig en gewenst gaan we met 
jullie in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een verdere 

voortzetting van de samenwerking of compensatie. 

 

mailto:henk@vvoldeboorn.nl


  

Als hier op korte termijn vragen en/of opmerkingen over zijn, dan graag 

contact opnemen met Jan Hendrik van der Wal via: 

janhendrik@vvoldeboorn.nl. 
 

Technische zaken 

We hebben eerder al gemeld dat Frank Waringa aan het eind van het 
seizoen Klaas Wittermans opvolgt als hoofdtrainer van onze club. We 

hadden destijds alleen niet kunnen vermoeden dat er na 16 wedstrijden en 

een 7e plek in de competitie, een vroegtijdig einde zou komen aan het 

seizoen 19/20 en daarmee eigenlijk ook de samenwerking met Klaas. Klaas 
staat namelijk vanaf volgend seizoen onder contract bij HJSC (Hommerts). 

Contractueel was Klaas nog tot 31 juli 2020 verbonden aan onze club, maar 

de kans dat er voor die tijd nog getraind, laat staan gevoetbald wordt door 
onze A- en B-selectie, is inmiddels verkeken. Klaas heeft direct aangegeven 

open te staan voor compensatie en mee te willen werken aan een 

vroegtijdige beëindiging van zijn contract. Dit sportieve gebaar stellen wij 
natuurlijk zeer op prijs. In goed overleg hebben we besloten zijn contract 

per 1 juni a.s. te beëindigen. 

 

N.B. Van 12 mei tot 1 juni verzorgt Klaas nog wel de trainingen van de 

JO15. 

 

Klaas: Ook alvast via deze weg. Namens het bestuur en leden, bedankt voor 
de samenwerking en heel veel succes bij je nieuwe club. 

 

Innen halfjaarlijkse contributie 
Rond 31 mei a.s. staat het innen van de halfjaarlijkse contributie weer op de 

agenda. Na overleg en op advies van de KNVB en de overheid, hebben wij 

besloten deze gewoon plaats te laten vinden. Ook voor niet spelende leden 

en donateurs. We zijn ons er terdege van bewust dat wij hier, in deze voor 
iedereen hele lastige en onzekere tijden, een beroep doen op jullie 

clubgevoel en solidariteit. De KNVB schrijft er het volgende over in hun 

nieuwsbrief aan de verenigingen: 
 

Betalen ledencontributie 

Hoewel de ledencontributie inmiddels binnen is bij veel verenigingen, 

ervaren sommige verenigingen dat enkele leden zich verzetten tegen het 
betalen van de contributie. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en 

dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook 

zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Eerder riep ook minister Koolmees 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun 

verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. 

mailto:janhendrik@vvoldeboorn.nl


  

Voel je dan ook gesteund door de KNVB en de overheid wanneer jij de 

contributie voor dit seizoen int bij jouw leden. Wijs je leden er in deze tijd 

op dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen 
op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de 

contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de 

continuïteit van de club zodat ook zij - zodra de situatie het toelaat – weer 
terecht kunnen op de velden en in de zalen. 

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande alsnog vragen en/of 

opmerkingen zijn, dan horen wij het natuurlijk graag. In dat geval graag 

contact opnemen met Tim Tjoelker via: tim@vvoldeboorn.nl of Arnold 
Oosterbaan via: arnold@vvoldeboorn.nl.  

 

Alvast bedankt voor de medewerking. 
 

Tot slot 

Op de achtergrond proberen we de lopende zaken in elk geval zo goed 
mogelijk te blijven regelen, zodat we de club hoe dan ook draaiende houden 

en in contact te blijven met instanties, leden en sponsoren. Ook in 

coronatijden moet er het nodige geregeld worden. Ook de geplande 

vergaderingen gaan gewoon door en vinden plaats via Google Hangouts. 
We proberen daarnaast onze tijd zoveel mogelijk te besteden aan 

werkzaamheden waarbij geen direct fysiek contact nodig is. Denk aan 

nieuwe samenwerkingen, voorbereidingen 100-jarig Jubileum (2023), 
technische zaken, het verder automatiseren en verbeteren van onze 

(leden)administratie, redactie, opmaak en bezorging clubblad, 

doorontwikkeling website, ClubTV, webshop etc. Kortom we hoeven niet 
stil te zitten. 

 

Voor algemene vragen en/of opmerkingen graag contact opnemen 

met Jelle-Jacob de Vries via: jelle@vvoldeboorn.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tim@vvoldeboorn.nl
mailto:jelle@vvoldeboorn.nl


  

Tot zover.. we hopen jullie snel weer te zien op de velden. Alvast een 

prettige zomer en #staysafe. 

 

Namens het bestuur, 

 

Jelle-Jacob de Vries 

Voorzitter 

 
De Zwart Witten 

Harm heeft enige tijd geleden helaas aangegeven te willen stoppen met de 

redactie en opmaak van het clubblad. Gelukkig is er vrij snel in de persoon 
van Else Fokkinga een opvolger gevonden. Else gaat de redactie voor haar 

rekening nemen. Onze nieuwe Mediapartner Gebrand.frl zal de opmaak met 

ingang van het nieuwe seizoen voor hun rekening nemen (ook hierover later 
meer). Welkom Else & Gebrand.frl! Harm blijft wel het drukwerk van het 

clubblad en onze dorpskrant „de Tuorkemjitter‟ op de club verzorgen. 

 
Naast Harm heeft ook Sjoukje de Roos aangegeven te willen stoppen met 

de bezorging van het clubblad. Helaas hebben we op dit moment nog geen 

opvolger voor Sjoukje kunnen vinden. Dus mocht je de club een warm hart 

toedragen en ervoor willen zorgen dat ook de leden op deze route tijdig hun 
clubblad op de mat hebben, dan horen we het natuurlijk graag via: 

redactie@vvoldeboorn.nl. Alvast bedankt! 

 
Harm & Sjoukje: Namens iedereen, ontzettend bedankt voor jarenlange 

trouwe dienst en (zonder enige twijfel) tot ziens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie@vvoldeboorn.nl


  

Laatste uitslagen 
Zaterdag 29 februari 
Oldeboorn 16-1 – Udiros 16-1  afgelast 
AVC 13-1 – Oldeboorn 13-1  afgelast 

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

Blauw Wit`34 10-7 – Oldeboorn 10-1 7-9 
Oldeboorn 8-1 – de Sweach 8-1  afgelast 

Oldeboorn 7-1 in Aldeboarn  afgelast 
 

Zondag 1 maart 

Blauwhuis 1 – Oldeboorn 1  3-3 

SWZ Boso Sneek 2 – Oldeboorn 2 5-2 

 

Zaterdag 7 maart 
Oldeboorn 13-1 – GAVC 13-2  2-1 
Oudehaske 11-1 – Oldeboorn 11-1 9-0 

Oldeboorn 10-1 – Frisia 10-6  3-4 

Oldeboorn 7-1 naar Jirnsum  niet gespeeld 

 

Zondag 8 maart 

Oldeboorn 1 – VSV`31 1  8-0 

Oldeboorn 2 – Bolsward 3  2-2 
 

Wedstrijden vanaf 13 maart zijn alle afgelast vanwege coronavirus 
 

Uit onze clubbladen (67) 
Verslag wedstrijd om de Henk de Jong beker op 31 augustus 1969. 
Aan de lijn hebben we nog eens een ouderwetse wedstrijd gezien. Om 

iedere meter grond werd gevochten. Wie gemeend zou hebben dat deze 

jongens een louw partijtje voetbal te zien zouden geven, had het goed mis, 
want aan beide kanten werd gevochten voor de overwinning. Dat de uitslag 

tenslotte 5-1 werd voor de zwartwitten lag niet aan de stootkracht van de 

witten, maar wel aan de hechte verdediging van de drie gebroeders Heida 
op één lijn, want hoe de heren gebroeders Piersma, Castelein, Meester en 

v.d. Duim ook vochten er was geen doorkomen aan. Dat Jan Brandsma nog 

steeds een penalty neemt met de ogen dicht, maar dat dit schot meesterlijk 

door Jan de Vries werd gestopt. Dat Kerst Veenstra en Henk Bloemsma, 
ondanks de buikjes nog lustig langs het lijntje gingen. Dat gelukkig Eise 

Bosma ook weer in ons midden was en met z'n lange rushes nog steeds een 

klasse speler bleek te zijn. Jongens, al met al het was een fijne wedstrijd. 
Het prettige, elkaar weer te zien, het nog eens met elkaar voetballen, na 



  

afloop nog even lekker nakaarten over die tijd van vroeger. Het geeft 

allemaal zo'n fijne sfeer. Volgend jaar hopen we jullie allemaal weer in een 

blakende welstand in Oldeboorn terug te zien. Wel zal getracht moeten 
worden  het tijdens de feesten te houden b.v. op zaterdagmiddag na de 

volksspelen. Dan kan ieder ook nog een gezellig feestje meemaken in de 

tent. Want gezellig was het er dit jaar wel. W. de Vries 

(overgenomen uit clubblad 3 – 10
e
 jaargang – 17 september 1969) 

 

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK 

Een veldspeler is met een directe rode kaart door de scheidsrechter van het 

speelveld gezonden. Een half uur later loopt de speler, als de bal tijdens het 

spel op het middenveld is, het speelveld in en slaat nabij de zijlijn een 
tegenstander. De scheidsrechter fluit af, hoe zal hij dienen te handelen? 
1. Persoonlijke straf 
a. geen kaart 
b. gele kaart 
c. rode kaart 
2. Spelhervatting 
a. geen vrije schop 
b. indirecte vrije schop 
c. directe vrije schop 
d. strafschop 
e. scheidsrechtersbal 
3. Plaats van de hervatting 
a. op de plaats van de overtreding 
b. op de plaats waar de bal was op het moment dat… 
c. de strafschopstip 
d. op de zijlijn 

 

Jeugdverslagen 
Oudehaske 11-1 – Oldeboorn 11-1 

Op 7 maart moesten we een wedstrijd spelen tegen Oudehaske.  Om kwart 
over 8 moesten we vertrekken, maar wij hadden ons verslapen. Ik ging om 

half 9 mijn kleren aan doen en kwart voor 9 gingen wij weg. De wedstrijd 

begon om 9 uur, we waren er gelukkig net op tijd. 
Quint ,Ruth en Anouk waren er niet en Anne en ik waren niet fit. 

Oudehaske was te sterk om van te winnen. Na de wedstrijd gingen we de 

penalty‟s doen, ik scoorde niet. En verder weet ik het niet! 

Oh ja, we verloren met 9-0  Groetjes Friso Dijkstra 
 



  

Blauw Wit`3410-7  – Oldeboorn 10-1 
Zaterdag 29 februari moest JO-10 naar Leeuwarden te voetballen tegen 
blauw/ wit 34. Lekker zonnetje erbij, maar wel een koude wind. Veel 

wedstrijden waren afgelast vanwege de regen maar hier word op kunstgras 

gespeeld dus kon de wedstrijd toch doorgaan. De jongens en de meiden 
hadden er weer heel veel zin in incl. de vaders. Na een kleine warming up 

en de nodige koffie kon de wedstrijd beginnen. Al na een paar minuten 

scoort Tijm het 1e doelpunt na een voorzetje van Hein. Daarop gevolgd 

maakt Antsje het 2e punt. Beide teams zijn wel aan elkaar gewaagd. Bij de 
eerst kleine pauze staat Aldeboarn met 4-3 voor. Daarop volgend scoren 

Riemer, Tijm en Hein weer de punten. Onze keeper Drys stopt ook de 

nodige ballen van de tegenstander. Precious, Eben en Bracha blokkeren hier 
en daar de nodige ballen en doen fanatiek mee. Uiteindelijk wint Aldeboarn 

met 9-7 van blauw/wit. Een geslaagde wedstrijd en weer voldaan richting 

Aldeboarn. Groetjes Bracha van Slooten! 

 

Oldeboorn 10-1 – Frisia 10-6 
Goed weekend! 
"Yes, wat een mooi voetbalweer hebben we vandaag! Zon en droog. We 

hebben zin om te voetballen en weer moeten we tegen Leeuwarden. Wij 

waren erg vroeg op het veld en hebben een goede warming-up gedaan. 

Zoals altijd. Leeuwarden had 7 spelers en Bas had geregeld dat we 7-7 
konden voetballen, dan hoefde maar 1 van ons te wisselen. De wedstrijd 

begon en Sjim was de scheidsrechter. Door wat geluk scoorde leeuwarden 3 

keer achter elkaar in 4 minuten, terwijl wij steeds de bal hadden en goed 
overspeelden. Hier kon Silvan als keeper en Drys als laatste man niks aan 

doen. Gelukkig scoorde Hein de 1-3 na weer mooi samenspelen van 

iedereen. Na een mooie steekpass van Tijm kon Bracha scoren, 2-3!!!! 
Leeuwarden kreeg de bal helemaal niet en door goed loopwerk van Antsje 

en goede verdediging van Eben, kreeg Leeuwarden geen kans om de bal te 

raken. helaas kwam de bal toch weer in ons doel via iemand van ons en was 

het 4-2. Riemer deed wat een spits moet doen en scoorde de 4-3. Tijm had 
de kans om gelijk te maken na een mooie actie, maar dat lukte helaas niet. 

De trainers zeiden dat we heel goed als een team hebben gevoetbald en dat 

samenspel belangrijker is dan winnen, dat komt vanzelf wel"  

groetjes Tijm de Rooij 
 

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK IS: 

Het juiste antwoord is A-C-A:  

Omdat de veldspeler al van het speelveld was gezonden door het tonen van 

de rode kaart, kan hem niet nog weer een rode kaart worden getoond. 
Scheidsrechter onderbreekt het spel, laat de overtreder dus van het 



  

speelveld verwijderen en dient het spel te hervatten met een directe vrije 

schop op de plaats van de overtreding, dus nabij de zijlijn. 
 

Uit de oude doos…………. van Koos. { 1985 - 6} 

(tekst: S. Huisman.) 
Onder mijn voorgaande schrijven stond een afbeelding van een “shake 

hands” tussen twee linkshandige mannetjes. (was Jan de Jong er soms bij), 
waarbij de één de ander blijkbaar ergens voor bedankte. Nou Jan “Woude”, 

jij kunt je kostbare tijd nuttiger besteden met b.v. het beter dresseren van 

jullie hond. Hoewel, Tymen was op dat moment niet meer de snelste in het 
veld en neemt ook geen modderbaden. (schrijver dezes soms wel, maar dat 

hoeft niet aan de grote klok te worden gehangen). Maar men behoeft mij 

beslist geen hand te geven, aangezien ik volgens :Vrouw Herberg” (het 

betreft Els overigens niet…..) toch maar een paar vuile vette “tengels” heb. 
Na het bekijken van `s middags door haar aan de bar gemaakte foto's (op 

één waarvan ik zelf, niet al te geslaagd, ook figureerde) en net van tevoren 

een onschuldige kip te hebben genuttigd, volgde er zo'n opmerking. Alsof 
ze zelf geen vet eten verkoopt en bovendien lijkt privacy niet in haar 

woordenboek voor te komen, aangezien men ter plaatse te pas en te onpas 

wordt gefotografeerd en de resultaten door iedereen aanschouwd mogen 
worden. Niet kwaad worden hoor, het is niet “echt” serieus gemeend en dus 

gaan we snel terug in de tijd. Overigens  waar blijft S. Kineskopper voor het 

ophalen van een nog niet zo'n oude doos met daarin gevraagde archief-

stukken? Ik probeer al twee maanden lang in het donker mijn benen over 
dat ding te breken en mijn werkster(s) zijn er ook niet erg gelukkig mee.   

 

Eindstand Piet van der Feer 

Bokaal 2019/2020 
Tjitse Brandsma 16 
Gerben Bouma 15 
Anno Huisman 14 
Rik van Santen 13 
Hotse Dekker 9 
Johannes Nijdam 8 
Sietse van den Brink 4 
Jurrit Dijkstra 4 
Tom Proot 4 
Johannes v/d Wal 3 
Max Antonissen 2 
 

Aalsen Bergsma 2 
Jentje Brandsma 1 
Erben Hof 1 
Wietse Huisman 1 
Arnold Oosterbaan 1 
Sjim de Vries 1 
Wiemer Dekker 1 
Jarno Doornekamp 1 
Arnold Hobma 1 
Ids de Roos  1 
René Spinder 1 
Kees Stek 1 



  

Kleurplaat 
  



  

 
 



  

  



    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

  

 



  

  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


