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hebben jullie al kunnen lezen dat de boxen één
keer per maand goed moeten worden schoongemaakt door de elftallen.
Op de overige dagen zullen alle leden de boxen opgeruimd en veegschoon
moeten achterlaten. Als het onverhoopt toch een rommeltje wordt zal men
elkaar moeten aanspreken 6f zelf de bezem (en spuit) ter hand nemen'
Maar...het schema is klaar en wat er moet gebeuren staat op papier. We
zullen met ziJn allen moeten proberen de boel netjes te houden. De toilêtten en de bestuurskamer worden apart schoongemaakt. De kantine wordt
twee keer per jaar goed gedaan, maar zal op trainingsdagen en competitieweekends netjes moeten worden achtergelaten. Dat wil zeggen dat de
boel opgeruimd moet worden, de vloer aangeveegd en eventueel een de
dweil erover moet worden gehouden, Heel vaak gebeurt dat ook, maar er
zijn ook dagen dat je met goed fatsoen geen gasten kunt onWangen. En
dat willen we toch wel??!!

In het vorige clubblad

NOG EEN PAAR PUNTEN VAl{ AANDACHT:

De vergeten kledingstukken! Alle gevonden voorwerpen staan (elke
keer) in het kran$e en zijn schoon en wel weer op te halen bij Sietie.
Ook willen we graag dat jullie allemaal weer in de pen klimmen. Als er van
alle elftallen en Jeugdteams minstens één verslag (liever meer natuurl[k)
per maand in het krantje komt, wordt "De Zwart-Witten" weer de moeite
waard om te lezen. Wij proberen om eens in de maand het clubblad te
laten uitkomen. Als voor het eind van de maand de kopij binnen is, krijgt
iedereen begin van de volgende maand het krantje op de mat. Ons e-mail
ad

res: redactievvo@uwnet. nl
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Zwarte trainingsbroek XL + donkerblauwe fleece trui (mogelijk
van een klusser i.v,m. verfspatten)

r

Zwarte voetbalbroek Hummel mt. L + zwarte boxershort USA
menswear

.

Enkelsokje wit met rose

Terug te halen bij Sietie, tel. 631657

UITSLAG KLAVERJASSEN
GAFE TOEKE DE BRUIN

Punbn:
Naam:
5768
01 Siep Bangma
02 Haaye v/d Heide
5766
03 Harm Oosterbaan 5548
5320
04 Harm Watzema
5032
05 Marielle de Jong
4991
06 Amarins v/d Heide
49Az
07 Nynke Akkerman
07 Kees Broekmeulen 4902
4843
09 Hein Akkerman
4814
10 Sierou v/d Heide

15 Arjen Veenstra
16 lohan Boonstra

17 Martin Meester
18 Wander Veenstra
19 Geeske Hof

20 Ria

Broekmeulen

4001

3926
3793
3624.
3409
3330

4579
11 Johan Fokkema
12 Douwe Hein Akkerman 4505
4278
13 Arjen Watzema
4229
14 Cees Kalsbeek
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Het is de bedoeling dat de boxen in de laatste week van de maand worden
schoongemaakt door de seniorentGams (een half team, de andere helft
doet de volgende maand).

INDELING:

Februari
Maart
April
Mei
Juni/luli

2" elftal
vakantie

Augustus

4e

September

oktober

November
December

Januari

1" elftal
1" elftal

2" elftal

(tc) elftal
4" (3") elftal
5" (4") elftal
5" (4e) elftal
6" (5e) elftal
6'(5") elftal

De Dames geven 2x per seizoen, t.w. in augustus/september en in
februari, de kantlne een goede beurt.
DE WERKZAAMHEDEN:

Boxen + halletl€:

o

met de ragebol erdoor tegen spinnenwebben

r

êênv€9ên, óók onder de rubbermat

.

prullenbak legen en een nieuwe zak erin

3f

Oe Zwart Witten 44e Jaargang nn 5

.

maart 2004

tegels, banken, deuren en kozijnen schoonmaken
vloer schrobben
rooster van het putje eraf en het'emmertje' legen
naspuiten, (trekker erover) en laten drogen
DOUCHES:

r
r

wasbakje en tegels schoonmaken

vloer schrobben
putjes schoonmaken (zonodig dekseltjes er even af halen)
naspuiten (en daarna eventueel desinfecteren)

KANTINE:

.

Spinrag verwijderen in kantine, keukentje, bestuurskamer en
voorraadhok

.

Keuken en de bar schoonmaken (incl. kastjes)

Wanden, deuren en kozijnen afnemen, ruiten schoonmaken
Stofzuigen, vegen en dweilen

XIEUWS, UTTSLAGEN, WEDSTRIJDVERSLAGEN EN TIOG VEEL MEER
TNFORTIIATIE OVER ONZE CLUB'
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VOEÏBAIDAGEN:

e

Bakkeveen

o

12

-

16

o

19

-

23 Juli voor 8

juli voor 12 tlm

L4 jarigen

t/m

11 Jarigen

o llavelte

.

o

L2

-

16

juli voor 6 t/m

10 jarigen

o

19

-

23

juli voor 11 en

12 jarigen

o

26

-

30

juli voor 13 t/m

16 jarigen

Gasselte

t/fi

o

12

o

extra 19 - 23 juli voor 8 t/m 12 jarigen

-

KOSTEN:

16 Juli voor 8

€ 13O

LZ jarigen

PER PERSOON

Voor informatie en/of een aanme.ldingsformulier kun je contact opnemen met: de secretaris van de club of met district Noord van de KNVB,
tel. 0513-618970.

5

O oe Zwart Witten

44ê jaargang nr. 5

.

maart 2004

w
&f,,_

A-tUNIOREN

VERSLAG VAN OLDEBOORN A1

-

IIIILDAM A1

De tweede wedstrijd na de winterstop van de A1, we moesten

op

Valentijnsdag om 13:15 in de box zijn, om daarna om 14:00 te kunnen
beginnen met de wedstrijd. Na een warming-up begonnen we dus' Deze
wedstrfid begonnen we niet echt goed. We kregen een paar kansJes. maar
de grotere kanzen waren voor Mlldam, Maar deze wisten ook niet wat ze er
mee moesten, dus schoten ze maar naast. Na een slecht begin begonnen
we iets beter te voetballen. Er was een schot van Erik, maar deze werd
gekeerd door de keeper. Daarna was er een snelle aanval van Mildam en
deze werd goed afgerond. Toen speelden we rustig verdeq maar er was
geen echte meer een kans voor de rust. In de rust werd ons verteld dat
het wel wat beter kon, vooral de aanval liep niet. Maar dit wisten we zelf
eigenlflk ook wel. De tweede helft gingen we wat beter van start. We
hadden de betere kanzen en gaven wat mlnder kanzen weg- Zo gaven
we wat druk en er werd zelfs gescoord door één van onze tegenstanders.
Zelf lukte dat nog niet zo goed. Hierna zette Mildam ons onder druk, en er
waren een paar grote kanzen, maar door een paar fraaie reddingen van
Jeen kwamen we ongeschOnden doOr deze periode. We pakten ons weer
b$ elkaar en zetten Mildam langzaam onder druk. Maar geen kanzen. Toen
Anthony een voorzet zou geven ging deze per ongeluk, maar wel heel
mooi in het goal en stonden we voor. Hierna kwamen we er eigenliik niet
meer uit, behalve Erik, die een opgelegde kans had maar hij zag toch kans
om naast te Schieten Dus de uitslag was niet helemaal verdiend, maar we.l
mooi meegqnomen 2-1!

Jacob
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Zondag 9 november werd er afgereisd naar Haulenruijk alwaar de wedstrijd
tegen de geliJk genoemde club moest worden gespeeld. Haulerwgk komt
in deze competltle weinig tot scoren en zou daar vanmiddag verandering in
willen brengen. Oldeboorn nog altiJd boven verwachting presterend zou ook
vanmlddag graag de punten mee naar huis nemen. Onder werkeliJk ideale
omstandigheden werd deze wedstrijd gespeeld. Hoewel koud stond nlets in
de weg om er een warme middag van te maken. Dat luKe deze spelers deze
middag niet en het was met name de thuisclub die zeer onsamenhangend
spel op de grasmat legde. Oldeboom lukte dat beter en werd ook gevaarlijker.
Het duurde tot de 10e minuut toen Johannes ineens voor de keeper opdook
maar hiJ miste. lorrit kwam in de ploeg voor Sil en Anno voor Jelmer. Kwam
het gevaar in de 1* 20 mlnuten voopl van links nu werd ook rechts meer in
het spel betrokken en dat leldde direct tot meer gevaar. Tussen de 20s en de
3SE minuut leverde dat een drietal kansjes op. Zo werd een aÊtandschot van
'lytse'Wietze door de doelman gepareerd en even later schoot Tsjerk naast uit
een goede aanval. Nog geen minuut later passte Johannes op Douwe-Hein die
voor gaf en lorit zijn schot trof onderkant lat. Na een scrimmage moest de
Haulerwijk keeper geblesseerd het veld verlaten. Stelde Haulerwijk hier dan
niets tegenover, niet veel. Het gevaar moest komen uit stilstaande situaties.
Zo wetd uit een comer op de lat gemikt, wat dat betreft was men in evenwicht maar Oldeboom bleef de beterc ploeg en had het beste aanvalspel. Zo
was Douwe-Heln net te laat op een pass van Site. Even later kreeg Oldeboorn
de verdlende voorspnong. Bauke-Paul speelde werkelijk prima op Jorrit en
diens voozet bracht Douwe-Hein in stelÍing en schoot beheerst raak, 0-1.
Haulenrvijk werd nog één keer gevaarlijk maar uit alweer een comer. De orner
werd naast gekopt. In het begin van de 2ê helft had Oldeboom de wedstrijd
al moeten beslissen. Siete slalomde door de Haulerwijk verdedlging maar zijn
schot belandde alweer op onderkant lat. Haulenruijk putte hier moed ult en
koos de aanval, maar tot echt voetbal kwam het noolt. Oldeboorn maakte
in deze periode nogal wat overtredingen, maar de verdediging nakte niet
in paniek en mocht dat wel gebeuren, dan is daar nog altud het hoofd van
Wietze of de reflexen van Jeroen. Néé, echt doelrijpe kansen kregen de
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Haulerwukers niet. De mooiste kans kregen ze toen Wietze in de fout ging
(mag hij ook een keer), maar het schot glng over. Daarna was het weer
Oldeboorn. Jorrit ging op rechts goed door, maar Tsjerk schoot naast. Uit
een ingooi werd het bijzonder gevaarlUk maar de inval keeper was op ziJn
post. Tsjerk kreeg nog een gele kaaft, frustratie??? Bauke Paul kwam nog
eens goed door maar Douwe-Hein werd buitenspel gegeven. Pieter kwam
in de ploeg voor Jorrit, maar ook nu geen pinchhitter.
Over en weer ontstonden kansjes maar de wedstriJd werd definitief beslist
toen Douwe-Hein doorkon gaan en beheerst raakschoot,0-2. Hij liep ooknog
tegen een gele kaart op, Een duur weekend voor de Akkermanneties' Toch
een verdiende overwinning vooreen bU vlagen goed voetballend Oldeboorn.
Drie dure punten waren binnen en de 17 punten mogen Berensen en zijn
mannen best trots op zijn.

SPORT.VEREENT

-

OLDEBOORN

I

Na de afgelaste wedstrijd tegen Bakkeveen gingen veel Boarnsters
spelers inclusief trainer naar Oldeberkoop om daar het restant van
Sport-Vereent - Gorredijk te aanschouwen. Terug in Oldeboorn was de
leus: het moet te doen zijn. Met die instelling werd aan de wedstrijd
begonnen. Maar hoe anders kan heLlopen.
De eerste helft geen moment in de wedstrijd. Goed, lorrit en Tbjerk deden
niet mee en Siete speelde op halve kracht, maardan nog konden we scherper
in de duel zijn en vooral met inzet en beleving deze wedstrijd spelen.
Oldeboorn werd sporadisch gevaarlijk. Zo schoot lohannes over na goed
aangeven van Wietze Szn. En Pieter zag zijn schot naast hetdoelverdwijnen.
Anno had een moeilijke middag en moest nogal eens een overtreding
maken. Dezelfde Anno moest zijn keeper te hulp komen toen deze een bal
verkeerd beoordeelde. Even later een bal van Sil op Douwe-Hein maar ziJn
Schot werd geblokt en uit een Corner van Douwe-Hein schoot Pieter naast.
Het zat eraan te komen.
Op rechts wês ruimte en na een goede voonet werd de 1-0 ingekopt.
oldeboorn gaf even gas. Een voorzet van Douwe-Hein kwam bij Sil maar
hij schoot in de handen van de keeper. Oldeboorn had eigenlUk een strafschop verdiend toen op een afstandsschot van Siete de keeper losliet en
Sil onderuit geschoffeld werd.
sport-vereent loerde op de counter en de nr. 14 brak gevaarlfk door
maar werd met moeite van scoren afgehouden. De volgende aanval
was voor Oldeboorn. Pieter speelt in op Sil, Sil legt terug op Johannes
maar diens schot ging net naast.
Sport-Vereent kwam op 2-0 na een vrije trap die naast de muur ging.
De zwart Winen 44e jaargang nr. 5
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De tweede helft een ander spelbeeld. Een alles op de aanval zettend
Oldeboorn en een counterend Sport-Vereent. Sybrand ging Siete steunen
op het middenveld en Jelmer ging naar rechts. NatuurlUk kwamen er
kansen maar de voorwaartsen van Oldeboorn waren ook daar vandaag
niet scherp in. Siete, Pieter en Bauke-Paul schoten naast of oven De beste
kans kwam aan de andere kant maar de spits schoot in de handen van
Jeroen. Kort daarna was het Sybrand die goed doozette, ziJn bal kwam
ietwat gelukkig bij Douwe-Hein en diens schot verdween in het doel,
2-1. er was weer hoop, maar er was bijna geen doorkomen aan en
de scheidsrechter was in het laatste kwartier een echte thuisfluiter.
Oldeboorn kreeg niks meer mee en dat leidde tot ergernis in het veld.
Sport Vereent bleeft overeind en had zelfs uitzicht op 3-1, maar Jeroen
stond goed opgesteld. En zo bleef het 2-1.
Oldeboorn speelde één van zijn slechtste wedstrijden met name de
eerste helft. Snel vergeten. De volgende keer zijn we er weer.
OLDEBOORN

I.

AKKRUM

Afgelopen zondag de kraker tegen Akkrum.

Vroeger at je weinig en was de w.c. een vaste verblijfplaats. Nu wordt
het gezien als een normale competitiewedstrijd. Bij sommige Boamster
supporters zit het verlies van de beslissings wedstrijd in Gorredijk hen
nog altijd dwars, dus mochten we verwachten dat deze groep Oldeboorn
naar een zege zou schreeuwen. Deze kwam er, al was de ploeg daar zelf
verantwoordelijk voor, Oldeboorn beet direct al flink van zich af. Tsjerk
verving Siete op het middenveld en deed dat goed. Al in de derde minuut
schoot Douwe-Hein raak na treuzelen in de Akkrum defensie, 1-0. een
mooie opsteker voor de Boarnsters die een groot deel van de lstc helft het
middenveld beheersten, Bauke-Paulen Johannes kwamen regelmatig mee
op. Tel daarbij op dat Jorrit en Douwe-Hein voortdurend een plaag waren
voor de Akkrum verdediging. Akkrum werd sporadisch gevaarlijk al was
Harry Petter ziJn tegenstander nog al eens te vlug af. Maar gevaarlijk werd
het zelden. Het goed spel van Oldeboorn leidde onder andere tot kansen
van Jorrit na goed doorzetten. Bauke-Paul kwam vrij voor de keeper maar
zijn schot ging naast en Johannes schoot over na een goed aanval, Akkrum
werd gevaarlijk via de rechterkant. Zo werd een vriJe trap overgekopt

en had Jeroen moeite met een voorzet van dezelfde speler. Geluk had
Oldeboorn toen bij een vrije kans Petter hands maakte. Akkrum had gelijk
kunnen maken maar uit vrije positie werd te slap ingeschoten. Oldeboorn
bleef het betere van het spel houden en Akkrum had veel overtredingen
nodig om zich de Boarnsters van het lijf te houden. Jorrit werd nog eens
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gevaarlíjk maar zljn schot belandde in de handen van de keeper, Dezelfde
speler zou de ruststand op 2-0 brengen na een goede pass van achteruit.
In zijn een[ie rolde hiJ de Akkrum verdediging op, prima goal.
De 2e helft begon met een aanvallend oldeboorn. Maar kansen leverde dat
niet op. Een vrije trap van Akkrum werd goed gepakt door leroen. Na een
kwartier werd sll vervangen door sybrand. oldeboorn werd gevaarlijken
Johannes zette weer eens goed voor, maar de ineens geraakte bal van
Douwe-Hein ging naast. De keeper had moeite met een afstandschot van
ïsjerk en Jorrit kon op het nippêrtje gestuit worden door de keeper. Jeroen
moest aan de andere kant handelend optreden biJ een afstandschot.
Daarna werd het 3-0 toen Bauke-paul prima voorzette en Johannes beheerst
raak schoot. Daarna was het Akkrum dat ging aanvallen. Hachelijke
momenten ontstonden voor het doel. Uit een vrije trap werd nog gescoord,

3-1. en voor hetzelfde geld was het 3-2 geworden. Maar oldeboorn
ontsnapte. Pieter kwam nog in de ploeg en Robert kwam in het veld voor
Jorrit die een prima wedstrfid speelde. De wedstrUd werd deffnlUef beslist
toen Pieter een lange bal speelde op TsJerk en zijn schot trof doeÍ, 4-1.
Daarmee kwam een einde aan deze derby. Verdiend gewonnen door de
Boarnsters, supporters tevreden naar huls. Er was wraak genomen op die
uitslag in Gorreduk al zal die pijn nooit echt weggaan,
Johannes Nijdam
brengt de stand op
3-0 na een prima
voorzet van Bauke
Paul Kleefstra.
(Foto: Andrtes
Splnder)
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OLDEBOORil 2

OLDEBOORN 2 HERVAT 2E HELFT SEIZOEN MET RUIME
OVERWINNING.
Zondag 15 febr. j.l. stond de return tegen wilper Boys 1 op het oefenprogriuTma, maar zij hadden helaas competitieverplichtingen. Gelukkig
Lteáf Witper Boys 2 bereid dit gat op te vullen. Een niet compleet Oldeboorn 2 zou met deze tegenstander totaal geen moeite hebben. Met maar
liefst 1-7 keerde men huiswaarts. Aangezien ondergetekende ook verstek
moest laten gaan, volgen hierbij nog de doelpuntemakers; cees Reltsma
(4), Ate Bergsma, Johannes watzema en Robert van Steinvoorn. Syb
Éang-u verving Siemen Willem de Vries in de "kooi". Syb nog bedankt.

Piet
OLDEBOORÍI 2 BINDT OOK IRNSUM 2 AA]I DE ZEGEKAR.
'.

wilper Boys 2, wachtte op dinsdagavond
17 febr. alweer de volgende tegenstander, nl. Irnsum 2. Ook nu weer
waren er de nodige afwezigen, maar Hindrik de Jong, Siete Veenstra en
Jelmer BeÍmin kwamen de gelederen versterken. Oldeboorn werd in de
beginfase behoorlijk onder druk gezet door een vlot combinerend lrnsum.
Dit resulteerde in de 23" min. in de terechte openingstreffer, helaas
na een fou$e van de keeper, 0-1. oldeboorn bleef moeite houden om
onder de druk uit te komen. Men liet zich te veel opsluiten in een kleine
speelruimte en was maar matig bij machte om hier goed uit te komen.
Na de gemakkelijke overwinning op

Aanvallend leed men te vaak balverlies, doordat de bal te snel ondoordacht
te diep werd gespeeld. Er moest dair ook een corner aan te pas komen om
de l-1 binnen te werken. Johannes Watzema zou ze deze wedstrijd alle-

maal prlma voorbrengen, en in de 31. min. wlst sybrand oosterbaan hier
uiteindelfk uit te scoren. Na rust kwamen Jelmer Beimin (voor Sietse de
Jong) en JeHe lacob de Vries (voor Sietze Akkerman) in de ploeg. Er stond
plotseling een herboren Oldeboorn. Vanaf het begin waren de rollen omge-

draaid en Oldeboorn zou de 2ê helft niks meer gaan weggeven, Irnsum
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bleek geen schim meer van de le helft. In de 50'min. kegelde Johannes
Watzema de bal vanaf de rand 16' meter furieus achter de doelman van
Irnsum, 2-1. Een uitstekende 2. helft zou er volgen, maar helaas geen
doelpunten, al kregen met name Siete Veenstra, Ate Bergsma, Jelmer
Beimin en Johannes Watzema nog wel de nodige kansen. De wedstrijd

werd solide uitgespeeld en de overwinning zat na het laatste flultsignaal
van de prima leidende scheidsrechter Kirkenier in de tas. Koftom een
prima generale voor de komende competitiewedstrud thuis tegen GAVC 2
zondag a.s. Gastspelers allemaal nog bedankt. Oan't snein.

Piet
OLDEBOORil 2 VERLIEST IN HECTISCH DUEL VAN GAVC 2.
Oldeboorn 2 kon zondag 22 febr, J,l. de goeie lijn, die leek te zijn ingezet
in de wedstriJd tegen lrnsum 2, niet voortzetten. In een, met name in de
beginfase, af en toe hectisch duel, waarin over en weer behoorliJke overtredingen werden gemaakt, trok GAVC uiteindelijk aan het langste eind.

Oldeboorn, ook deze wedstrijd weer met doelman Hindrik de Jong, kon
met name in het begin, geen vuist maken. Met had veel overtredingen
nodig om GAVC af te stoppen. In de 4" min. werd een overtreding van
rechtervleugelverdediger Martin lvleester Oldeboorn dan ook gelijk al
fataal. Scheidsrechter Kirkenier kon niets anders doen dan de bal op
de stip te leggen. De strafschop werd geen prooi voor Hindrik de Jong,
0-1. Toch kwam Oldeboorn in de 8'mín. fenomenaal langszU. Johannes
Watzema wist biJna à la van Basten de bal vanaf de rand 16 m'schitterend
bij de 2" paal snoeihard blnnen te schleten, 1-1. Helaas kreeg Oldeboorn,
ook na dit doelpunt, geen vat op de tegenstanden Wel ontstonden er aan
beide zijden kansen. In de 17" min, leidde dit tot een afgekeurde treffer
aan de kant van GAVC. Assistent-grensrechter Syb Bangma (nog bedankt
voor het hanteren van de vlag) was gedecideerd in zijn besllssing dat het
hinderlijk buitenspel was. Oldeboorn kroop zodoende door het oog van
de naald en GAVC raakte alleen maar gefrustreerder. Zeker nadat Ate
Bergsma 2 min. later wel doeltreffend was voor Oldeboorn. Zo werd het
niet 1-2 voor GAVC, maar 2-1 vdor Oldeboorn. Scheidsrechter Kirkenier
kreeg het steeds moeilijker in het grimmige duel en moest uiteindelijk
dan ook de gele kaart trekken voor een speler van GAVC. In de 31" min.
kwam GAVC dan wel terecht op 2-2 nadat de keeper van Oldeboorn de
bal losliet.'Na rust kwam Sietse de Jong voor Ate Bergsma in het veld
als linksvoor, Oldeboorn kreeg steeds meer vat op de tegenstander, maar
men verzuimde om dit om te zetten in doelpunten. GAVC gaf Oldeboorn
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ging de keeper van oldeboorn
een lesje in doeltreffendheid. In de 59" min.
bal ulteindel$k in eigen doel
de
werKe
en
vrijuit
helemaal
helaas weer niet
Akkerman
rechtstreeks uit een cornen Enkele minuten later werd sietze
g;br""ttt om in het laatste half uur nog voor wat vuurwerk te zorgen. Dit
irocht helaas niet baten. Integendeel, een minuut na z'n invalbeurt lag
achter de doelmln van Oldeboorn, 2-4' De wedstrijd leek

de bal alweer

gespeeld,maarnoggeenminuutlaterwasoldeboornweerteruginde

z'n tweede,
race. Johannes watzema tekende met een prima kopbal voor
verdlende
wel
de
probeerde
nog
en aansluitende treffer, 3-4. Oldeboorn
definihet
dan
men
kreeg
min'
gelijkmaker te produceren' maar in de 84e
de
GAVC
wist
counter
prima
uitgevoerde
iieve Aercet op de neus, Uit een
punten
en
zonder
weer
dus
bleef
eindstand te bepalen op 3-5. Oldeboorn
en
hier
concurrenten
directe
ook
terwul
men zaK gestadig op de ranglijst,
wel
nog
allemaal
relatief
9
liggen
pogtÈs
I
Vm
daar punten morsen. Oe
bu elkaar, maar wll oldeboorn bovenin bl'rjven meedraaien, zullen

dicht
ertochweereenseenpaarpuntenmoetenwordengepakt.Tebeginnen
tegen sc Joure 3 zondag 29 febr' a's' Wy halde fertrouen'
Piet

WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 13 MAART
OLDEBOORN DAl

.

AKKRUM A1
wws D1

.

OLDEBOORN E1
OLDEBOORN E2
BCV F3

ZONDAG 14 MAART
BAKKEVEEN 1
VENO 2
AMEI.ANDIA 2

OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

16

O

OLDEBOORN Dl
READ SWART E1
.'OUDEHASKE E2

14.00
14.00
11.00
10.00
11.00

- OLDEBOORN Fl

09.00

- OLDEBOORN 1
- OLDEBOORN 2

14.00
12.00
11.00
11.00
10.00

DTD DAl

- OLDEBOORN A1

-

..OLDEBOORN 4
- UDIROS 4

.
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ZATERDAG 20 lrlAART

-

OLDEBOORN DA1
BAKKEVEEN A1
OLDEBOORN D1

14.00
14.00
11.00
10.00

BERGUM DA1

. OLDEBOORN A1
. STEENWIJKERW. Dl
. OLDEBOORN El

DWINGELOO E1

- OLDEBOORN
- WARGA F1

READ SWART E2

OLDEBOORN F1

09.00

E2

10.00

ZONDAG 21 MAART
OLDEBOORN 1 BEKER/INHAAL
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
READ SWART 4
ODV 3

ZATERDAG 27 MAART
OLDEBOORN DAl
OLDEBOORN A1
UDIROS D1
BEW El
EBC E2
OLDEBOORN

Fl

-RES4

10.00
11.00
10.00
10.00

. SNEEK
-

.

6
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

- WT DA1
- NIEUWESCHOOT A1

.
.

14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
10.00

OLDEBOORN D1
OLDEBOORN El

- OLDEBOORN E2
- lyc NYIáN F3

ZONDAG 28 MAART
OLDEBOORN

1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4

JUBBEGA 5
OERTERP 5

ZATER,DAG 3 APRIL
HARDEGARIJP DAl
JUBBEGA A1
OLDEBOORN D1

OLDEBOORN E1
OLDEBOORN E2

wws

F2

ZO]IDAG 4 APRIL
IRNSUM
LSC 3
wzs 5

1

-ONB1

. SNEEK 4
. NICATOR

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

4

- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

. OLDEBOORN DA1

14.30
14.00
11.00
10.00
11.00
09.00

- OLDEBOORN A1
- RENADO Dl
- vwc El
- AKKRUM E3
- OLDEBOORN F1

.

OLDEBOORN

14.00
12.00
10.00

1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 4
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OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 10 APRIL
STIENS DA1
OLDEBOORN A1

TI]N]E D1
OLDEBOORN E1
OLDEBOORN E2
BI.ÁUW WIT F4

- GAVC 4
- THOR 3

11.00
10.00

- OLDEBOORN DAl

15.00
14.00
09.00
10.00
11.00
09.00

.

WASKEMEER A1

- OLDEBOORN Dl
- OLDEHOLTPADE
. VWC E2
- OLDEBOORN Fl

E1

MAANDAG 12 APRIL
OLDEBOORN 1 BEKER/INHML
MKV 4

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 4

OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

- SURHUISTERVEEN 4

LEMMER 2

ZATERDAG 17 APRIL
OLDEBOORN DA1
OERTERP A1

Dl

OLDEBOORN
READ SWART E1

OUDEHASKE E2
OLDEBOORN F1

ZONDAG 18 APRIL
OLDEBOORN

1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 4
GERSLOOT 2
BLUE BOYS 3

ZATERDAG 24 APRIT
BLUE BOYS DA1
OLDEBOORN A1

STEENWI]KERW. D1
OLDEBOORN E1
OLDEBOORN E2

WARGA

18 f

Fl

.I-ANGEZWMG 3

14.00
10.00
11.00
10.00

- OLDEBOORN A1
WWS Dl
- OLDEBOORN El
. OLDEBOORN E2
- BCV F3

14.00
11.00
11.00
09.00
09.00
10.00

- HAULERWI]K 1
- GORREDI]K 4
- FRISIA 7
- OLDEBOORN 5
- OLDEBOORN 6

14.00
10.00
11.00
10.00
10.00

.

15.00
14.00
09.30
10.00
11.00
10.30

- TWI]ZEL DAl

:

OLDEBOORN DA1

- TIJNJE A1

-

.

OLDEBOORN D1

DWINGELOO El
- READ SWART E2
- OLDEBOORN F1
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ZONDAG 25 APRIL
AKKRUM

- OLDEBOORN 1
- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 4
- GORREDIJK 7
- MAKKINGA 3

1

WZS 3
WISPOUA 2
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

ZATERDAG 1
OLDEBOORN

ilEI Eil ZONDAG 2 UEI
.

1

14.00
12.30
10.00
11.00
10.00

INHAAT

SPORT VEREENT

14.00

1

ZATERDAG 8 MEI
OLDEBOORN Dl
OLDEBOORN E1
OLDEBOORN E2
JVC NYLÁN F3

- UDIROS Dl
- BEW El
- EBC E2
- OLDEBOORN Fl

11.00
10.00
11.00
09.00

- OSI DAl
- OLDEBOORN A1
- OLDEBOORN Dl
- OLDEBOORN E1
- OLDEBOORN E2
- WWS F2

14.00
14.00
09.30
09.00
10.15
10.00

OLDEBOORN 2 IS VRIJ
OLDEBOORN 4

-

NIEUWESCHOOT 5
SCS 3

-

11.00
14.00
11.00

ZONDAG 9 MEI INHAAL
ZATERDAG 15 MEI
OLDEBOORN DA1
READ SWART A1
RENADO D1

VWC El
AKKRUM E3
OLDEBOORN F1

ZONDAG 16 MEI
OLDEBOORN 1 INHAAL

.

WARGA 3
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6
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P.P. VAJ{ DER FEER

A. Faber
M. de Vries
M. Nijdam
N. Akkerman
D.H, Akkerman
R. v/d Torre

H. Oosterbaan
C. Reitsma

loh. Watzema
J. v/d Woude
H. Vink

C. Keekstra
W. van Kalsbeek
U. DiJkstra
S. de Jong

l.

Antonissen
Klompmaker

S. Vink

S, Veenstra
S. Akkerman
P. Poepjes

S. Oosterbaan
S. Hoekstra
R. RijskamP
S. v/d Velde
J, Visser
J. v/d Werf

S. Bangma
A. de Jong
P, Vierà Dias
K. Voolstra
J. Meester
J. Beimin

2O a

Huisman
Kleefstra
Joh. Nijdam
J. Zandberg

A.

ELFT. DPT.

NAAM

P.

BOI(AAL

Vierde

B.P.

34

Dames
Dames
Dames

19
15
L4
13
10
10
Tweede 9
Tweede 9
9

R. van Steinvoorn
Joh. TiJsma
R. van Warmerdam
B. Oosterbaan
S. v/d Heide

Eerste
Vijfde
Zesde

Vierde
Vijfde
Zesde
Eerste
Zesde
Eerste

6
6
6
6
5
5

4

Tweede

4

Tweede
Tweede'

3
3
3

Dames 4
Dames 4
Vierde
Vijfde
Vijfde
VUfde
Vijfde
Zesde
Eerste

3
3

3
3
3
2
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Eerste
Eerste
Eerste
Eerste

Tweede
Tweede

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vlerde
Zesde
Dames
K. Timmermans Dames
Eerste 1
T. Akkerman
Eerste 1
S. Klitsie
1
Tweede
A. Bergsma
1
Tweede
H. Veerman
1
Vierde
E. Quarré
1
ViJfde
Haspels
M.
Zesde 1
H. Hartmans
Zesde 1
M. Hofstra
Zesde 1
W. Zandberg
Dames 1
M. Hiemstra
M. Schotanus Dames 1

Vierde
Zesde 9
Dames 9
Zesde - I
Vierde 7
Tweede

#

'

maart 2004

