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C-JUNIOREN

Hallo allemaal. Wij hadden Zaterdag 2 oktober tegen Tijnje gespeeld. We
hadden gelijk gespeeld met 3-3. In de eerste helft kwam al snel de openings treffer ven Arnold, Later in de wedstrijd kwam er een goal van Ophir
die er net met zijn voet tegen aan kwam en een mooie goal maakte. Een
tijdje daarna maakte Eyal een goal met een mooi schot vloog die bal de
goal in. Tegen rust was er een comunicatie foutje in het spel en kregen we
een tegen goal, Dat was jammer.
Toen was het rust, in de box zieden we tegen elkaar dat we dit moesten
volhouden. Begin tweede helft begon het wat stroef en kregen we jammer
genoeg weer een tegen goal. Maar we gaven niet op en gaven er alles voor,
er kwamen bij ons mooie kansen die er jammer genoeg niet in gingen.
Een tijdje later had Tijnje een goal gemaakt dat was SHIT want nu stonden
we gelijk. We probeerden nog wat maar het lukte niet meer, want heel veel
hadden een blessure Opgelopen of waren moe.
Arnold Hobma

D-PUPILLEN

OLDEBOORN D1 – DE HIELPEN D1, ZATERDAG 02-10-2004
De wetstrijd begon moeizaam met veel kansen voor beide team’s. Maar
na een poosje werd er toch gescoord door Niels. Niet veel later werd er
weer gescoord. Toen werd er een tijdje niet gescoord, maar er waren wel
veel kansen. Aldert had twee heel grote kansen en ik zelf had een kans.
Ongeveer vijf minuten voor rust werd er nog een keer gescoord. In de
pauze zei Aldert tegen mij “ïk wil scoren in de tweede helft”. In de tweede
helft na ongeveer 5 minuten had Niels een hattrick (dat zijn drie goals
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achter elkaar aan) gescoord. En zo werd er nog meer gescoord. Een paar
minuten voor tijd schoorde ALDERT zijn dik verdiende goal. We wonnen
uiteindelijk met 11-2.
Deze voetballers hebben gescoord:
•

Niels 6 doelpunten

•

Luitzen 2 doelpunten

•

Tim 2 doelpunten

•

Aldert 1 doelpunt

•

De Hielpen 2 doelpunten

VOETBALVERSLAG TEGEN (HJSC)OUDEGA
Een heel eind terug, in september ergens, moest ik een verslagje schrijven.
Zo ver terug dat ik er niet veel meer van weet. Maar gelukkig moest heit
in de kantine staan. En die wist nog dat we met 4-3 voor stonden. Maar
helaas kunnen we ook goed knoeien en misten daardoor een paar mooie
kansen. In de laatste minuut werd het jammer genoeg 4-4. Jehannes vond
dit zo erg dat hij ter plaatse neer viel op het veld (dat wist ik nog). De doel
punten werden gemaakt door: Niels 2x, Ronnie 1x en Luitzen 1x.
Groetjes Aldert de Boer van de D’s.

ALDEBOARN D-1

ONS SNEEK D-1

Zaterdag 18 september moesten we tegen ONS sneek voetballen. Het was
een mooie wedstrijd, want we hebben met 13-1 gewonnen. In de eerste helft
stond het 5-0. Toen de tweede helft net bezig was toen scoorden sneek 1
keer en nooit weer. Toen kwamen al ons goals nog. Tim heeft er 6 gemaakt,
luitsen 4 en niels 3. Het was een mooie wedstrijd dus we hebben nu in totaal
7 punten van de 3 wedstrijden, en al vijfentwintig goals in totaal.
Groetjes stefan oosterbaan
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ALDEBOARN TEGEN V.W.C
Wij hebben met 5-0 verloren. De eerste helft ging eerst wel goed, maar
toen begonnen wij steeds meer te praten en niet echt te voetballen. Toen
kreeg V.W.C. meer kansen. Dat was de eerste helft. In de pauze zei Johannes dat we meer moesten voetballen en dat vond de andere Johannis ook
en dat deden we dus. Toen kregen wij ook een beetje kansen. We hebben
door ons eigen schuld verloren. Dom hè.
Groetjes Thomas Bles

KLEDING VAN DE CLUB

Kousen en broeken kunnen bij de club worden gekocht, op vrijdagavond
tussen 19.00-21.00 uur Willemke Meester is dan aanwezig in de kantine.
Anders alleen op afspraak, neem dan contact op met Sietie Huisman, tel.
631657

HARTELIJK GEFELICITEERD
MET DE GEBOORTE VAN:

• Bauke Markus de Jong,
zoon van Sietze en Hendrika
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KANTINEDIENSTEN
ZATERDAG´S

’s Morgens

’s Middags

13 november

Vrijwilliger:
Pieter Poepjes
Remco Bangma

Vrijwilliger:
Gerrie Oosterbaan
Francien Bles

20 november

Vrijwilliger:
Ria de Vries
Titie Faber

Ouder van:
M. Antonissen
O. Ashur

27 november

Ouder van:
R. Land
J.J. Lolkema

Ouder van:
G. de Jong
H. de Jong

4 december

Ouder van:
K. Brak
S. Brak

Ouder van:
B. de Jong
SW. v.d. Brink

11 december

Ouder van:
H.W. Dekker
K.J. Dijkstra

Ouder van:
N. en R. van Kalsbeek
W. van Maren

18 december

Ouder van:
A. T de Boer
F., H. en T. Kroes

Ouder van:
J. Haspels
A. Hobma
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KANTINEDIENSTEN
ZONDAG´S

’s Morgens

’s Middags

14 november

Griet Valk
Wendy Tijsma

Onno Kloosterboer
Harke Hartmans

21 november

Wiebe de Roos
Jeltsje de Roos

Sietie Huisman
Wieb Zandberg

28 november

Ynskje Poepjes
Marie Poepjes

Klaas Voolstra
Auke Bangma

5 december

Miriam Hiemstra
Karin Rodenburg

Harm Oosterbaan
Nynke Akkerman

12 december

Hendrik Nieuwland
Sijke Nieuwland

Robert van Steinvoorn
Sybrand Oosterbaan

19 december

Griet Valk
Wendy Tijsma

Onno Kloosterboer
Harke Hartmans

REDACTIEVVO@UWNET.NL
E-MAIL UW KOPIJ NAAR BOVENSTAAND ADRES!
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SNUFFELKOER

•

Enkelbrace: lichtblauw, met klittenbanden

•

T-shirt: zwart, mt XL

•

En voor wie een voetbalkous tekort komt: 3 enkele kousen in
verschillende maten

•

Grijs Levi Strauss sweatshirt met witte letter L voorop, mt XL

•

Zwart T-shirt met foto opdruk van Melissa Etheridge

•

Grijs T-shirt met lange mouw, opdruk Faith prophety, mt M

•

Blauwe polyester trainingsbroek, mt 152

•

Blauwe trainingsbroek met afritspijpen, mt. 140

•

Klein korenblauw T-shirt, mt S/M

•

Korenblauw vestje met capuchon en schuine rode rits, mt. 36

•

Voetbalkous z.g.a.n, grote maat

1931-1932 3E KLASSE B
EINDSTAND
14
14
14
14
14
14
14
14

23
20
20
13
10
09
09
08

66-23
53-39
42-37
33-50
33-38
37-43
15-31
27-45

Warga
Woudboys
Oldeboorn
Bergumerheide
GAVC 2
Akkrum 2
TVC 2
Bergum 2
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OLDEBOORN 1

FERTSJINNE WINST FOAR
MKV ’29 YN BOARN MEI 1-2.
De wedstriid wie nei in heal oere
wol beslikke. Fan de ôftraap ôf die
Boarn krekt trije menuten mei. Doe
wie it oer, knullich balferlies op it
middenfjild en de degelike spits fan
de gasten (Hielke Schrale) waard
knap oanspile en sei dankjewol. In
diagonaal skot fan sa’n tweintich
meter en knoeterhurd! 0-1. De
Boarnster keper wie kânsleas. It
wie MKV dat dernei de lekkens
útdielde. Boarn woe wol, mar koe
net. It gelok foar de Boarnsters
wie dat de Ljouwerters de messen
net echt slipe hiene. Harren fjildspul wie folle better fersoarge as
dat fan Boarn. MKV kombinearre
der lustich op los en de Boarnster
hiene hâlden en kearen. Der siet
bij Boarn mar ien systeem yn en
dat wie: Gjin systeem. As dat wat
mei de opstelling te meitsjen hie?
Wa’t it wit mei it sizze. Nei sa’n
dikke tweintich menuten spyljen,
bij ien fan de Boarnster útfallen,
tocht DouweHein Akkerman wat
dy Schrale kin kin ik ek. Like fraai
en minstens like hurd 1-1. In soad
wille ha de Boarnsters net hân fan
de lykmakker. Trije menuten letter
wie it al 1-2 troch Wibo Brouwer nei
in spulkombinaasje dy’t in lust foar
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it each wie. It wie doe ek samar
ynienen skoft. Gelokkich mar, want
dan koe der efkes praat wurde
tusken trener en spilers. Dat hat
net echt holpen. It gie nei de té, mei
Anthony Vink yn it fjild foar Jelmer
Beimin en in skofke letter Jorrit
Zandberg foar Tsjerk Akkerman wol
wat oars, mar it smiet úteinlings ek
neat mear op. De MKV-ers wiene
bliid de 1-2 en mei elk tikje wat
hja fan in Boarnster spiler krigen.
Dan koene se efkes yn it gêrs
lizzen bliuwe foar in pear drippen
út de wettersek en ek om bij te te
kommen fan harren ynspanningen.
Derneist fansels besykje in bytsje
tiidwinst te pakken. De wedstriid gie út as de alom bekinde
nachtkears. Skiedsrjochter J. de
Jong koe net ferwiten wurde dat
de twadde helte soms mear op
klaverjassen as fuotbal like. Ek
frustraasjes hearre no ienris bij it
spul. Frustearre wie yn elts gefal
net trener Koos van Dijk. Gelokkich mar! Dat in trener him nei sa’n
ferlerne partij fuotbal prima fielt
moat kinne. Dat net elke Boarnster
dat gefoel mei dy trener dielt moat
ek kinne. Wat wis is, is dat it fertoande spul fan Boarn 1 tsjin MKV
’29 ûnder de maat wie. Ek de neutrale taskôger koe der net ûnderút
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dat Boarn 1 wolris in better spultsje
op’e griene gêrsmatte del lein hat.
Mar dat is no ienris fuotbal. Wa’t
de bal it faakst yn ’t netsje skopt
dy wint. En winne wolle jo altiid.
Of net soms? En as dat net slagget
dan…. No ja, wat dan ? Soms sit
it mei en soms slagget it hielendal
net. Foarige wike tsjin Jirnsum siet
it net mei. It opportunisme slacht
jo wolris om it gat. Tsien tsjin
alve is en bliuwt ûnberekkenber.
Dat Boarn 1 fiif menuten foar tiid
noch mei tsien man yn it fjild stie,
wie te koart tiid om noch in lyk
spul der út te slepen…. Sneu foar
de Boarnster oanfierder dat him
dit no krekt oerkaam. (Net fertsjinne!!) As jo rjocht sette moatte
wat oaren neilitte krije jo op sa’n
manier stank foar dank. Hawar. Om
ta goed fuotbal te kommen, foar
safier as op fjirde klasse nifo fan
goed fuotbal sprutsen wurde kin, it
bliuwt fan sels willewurk en der is
net ien dy’t der ek mar in kwartsje
foar bart , útsein de trener dan, is
der “chemy” nedich. En dat man
kearret der bij Boarn no krekt oan
op dit stuit. No is “chemy” yn in
hiele protte gefallen besibbe oan
wis- en natoerkunde. Tafal is der
dan net bij, it binne fêstleine formules mei sa no en dan ris in kreative fariant wer’t jo fan út geane
kinne en werút it antwurd altyd
helder te destilearjen falt. Hoe oars
is fuotbal. Begjin mar ris mei de
opstelling. Wa wol en wa net ? Dat
is it dilemma trainer(s) en alvetallie
ders. Wat dat oan belanget is der
bij Boarn noch wol efkes wurk oan

de winkel. De kompetysje is noch
lang en mei njoggen punten út seis
wedstriden stiet it der op himsels
noch net sa min foar. As Black Boys
in punt fan Stiens pakt en as ús kat
in ko wie…
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EVEN VOORSTELLEN....
Door: Koos van Dijk

Later dan gepland, in dit nummer
van “De Zwart Witten” toch de
eerste bijdrage van de nieuwe
trainer van jullie vereniging. Mijn
naam is Koos van Dijk, 50 jaar en
woonachtig in korfbal/kaatsdorp
Reduzum. Zelf heb ik 23 jaar
gespeeld in het eerste elftal van
concurrent vv Irnsum. Bij deze
vereniging had ik de afgelopen 4
voetbalseizoenen zowel de 1e als de
2e selectie onder mijn hoede. Daarvoor, en op dezelfde wijze als bij de
vv Irnsum, was ik ook gedurende 4
jaren actief bij de vv Warga.
Een carrièrepad als trainer-coach
heb ik niet uitgestippeld en het
is louter toeval dat mijn inzet tot
op heden beperkt is gebleven tot
de gemeentegrenzen van Boarnsterhim. Gelet op het hierboven
vermelde moge het duidelijk zijn
dat ik behoorlijk verknocht ben
aan het voetbalspel. Als trainer
probeer ik spelers die op amateurniveau toch prestatiegericht hun
sport willen bedrijven, op gedreven
wijze te enthousiasmeren. Dit alles
als voorwaarde om een gedeelte
van je vrije tijd met een prachtige
hobby in te vullen en zodoende
jouw vereniging c.q. elftal naar
een hoger plan te brengen. Uiteraard gaat e.e.a. niet altijd zonder
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slag of stoot. Logisch natuurlijk
omdat er in een voetbaljaargang
heel wat zaken de revue kunnen
passeren. Het bestuur van de vv
Oldeboorn heeft mij aangesteld
als opvolger van Jan Berensen. De
afgelopen seizoenen hadden Jan
en ik regelmatig onderling contact
over elkanders sportieve prestaties
en het spreekt voor zich dat er het
voorbije seizoen waardering was
voor de prestaties van het eerste
team van de vv Oldeboorn in de 4e
klasse B.
Voor dit nieuwe seizoen was het
de bedoeling te starten met een
1e en 2e selectie van elk 18 spelers. De trainingsvoorbereiding
startte 30 juli jl. en qua veld- en
weersomstandigheden hebben wij
het eigenlijk t/m heden zeer goed
getroffen.
De trainingsopkomst van de 1e
selectie is goed en gezegd mag
worden dat er door de jongens
hard gewerkt wordt. Daarentegen
blijkt het niet mogelijk te zijn de
2e selectie 2 maal p/w op het trainingsveld te krijgen. Teveel spelers
zijn hiertoe niet (meer) bereid.
Hoewel hier op voorhand door
zowel bestuur als trainer rekening
mee werd gehouden, is dit voor
mij toch wel een teleurstelling. Ik
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ben nl. van mening dat je voor 2
prestatiegerichte teams zeker ruim
30 spelers op de training moet
hebben. Dit voor de onderlinge
concurrentie maar denk ook aan
blessures en schorsingen etc.
Sinds kort traint de 2e selectie
slechts op de vrijdagavond. Een 7
tal aangewezen spelers van deze
groep traint thans op dinsdag
avond mee met de 1e selectie. In
de winterstop volgt een evaluatie
van e.e.a. en wordt beoordeeld of
er een herschikking van spelers
noodzakelijk is.
Ieder seizoen gaat zoals eerder
opgemerkt gepaard met blessures.
Bij de 1e selectie zijn (waren)
Bouke Paul, Martin (gekneusde
ribben) en Wietse szn. (gekwetste
kniebanden) voor lange tijd uitgeschakeld. Vooral sneu voor Bouke
Paul die al sinds 10 augustus geen
wedstrijd kan spelen vanwege een
gebroken handwortelbeentje. Na 6
weken dacht hij verlost te worden
van het gips maar de chirurg
oordeelde anders en verlengde
zijn ‘straf’ met 5 weken. Bouke
Paul heeft echter niet stilgezeten.
Door zijn positieve instelling (lees
wilskracht) heeft hij slechts in het
begin een aantal trainingen moeten
missen. Inmiddels is hij van het
gips verlost en ik weet zeker dat hij
er alles aan gaat doen om zich in
het 1e terug te knokken.
Bij de 2e selectie ook een 3 tal
spelers voor langere termijn uit
roulatie. Sietse de Jong verdraaide
tijdens een competitiewedstrijd zijn
knie. Ook hij heeft de training weer

hervat. Van een geheel andere
orde is het verzuim van Robert en
Siebrand. Zij zijn al geruime tijd
niet inzetbaar vanwege gezondheidsproblemen. Vanaf deze plaats
een spoedig herstel toegewenst.
Een intensieve seizoensvoorbereiding met zoals eerder genoemd,
een goede spelersopkomst en dito
trainingsfaciliteiten, bracht niet het
gewilde resultaat v.w.b. de oefenen bekerwedstrijden. Per saldo was
het eindresultaat qua uitslagen
matig te noemen, zeker gelet het
verwachtingspatroon van menig
een; dit nl. op basis van de goede
eindklassering van het voorbije seizoen. Experimenten van de nieuwe
trainer zullen hier ongetwijfeld
debet aan zijn geweest. Logisch is
dat je op zoek gaat naar de juiste
teamsamenstelling. Daarnaast was
het zeker niet kommer en kwel
gedurende deze periode. Er werd
meestentijds goed en hard gewerkt
en juist door de vele gezichten
welke een dergelijke periode kenmerkt leer je elkaar juist beter c.q.
goed kennen.
De eerste 4 wedstrijden van de
competitie waren voor het 1e
elftal positief te noemen. In het
vorige nummer van het clubblad beschreef aanvoerder Wietse
deze wedstrijden. Qua spel waren
de wedstrijden tegen Stiens en
Drachten hoogtepunten. Jammer
dat de wedstrijd tegen Stiens verloren ging; er had meer ingezeten.
De twee daaropvolgende wedstrijden tegen vv Irnsum en
MKV werden teleurstellend ver-
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loren. Tegen een zeker niet beter
spelend Irnsum wisten wij opgelegde kansen niet te verzilveren
waarna de tegenpartij er met de
buit vandoor ging. Jammer, want
juist deze wedstrijd had ik graag
willen winnen. In de thuiswedstrijd
tegen MKV waren onze krachten
niet toereikend voor een goede
prestatie. Verlies derhalve in deze
voor ons ondermaatse partij en….
verliezen blijft pijn doen.
Op 24 oktober de echte derby
tegen Akkrum. Een op alle fronten
beter acterend Oldeboorn gaf de
tegenstander geen enkele kans en
won daarom ook zeer terecht. Voor
Akkrum viel het mee dat de nederlaag beperkt bleef tot 0 – 2.
Al met al geen slechte klassering
na 7 wedstrijden; meedraaien in
de sub top op weliswaar ruime
afstand van eerste periodekampioen S
 tiens.
Het 2e elftal heeft na 5 wedstrijden
9 verliespunten en moet genoegen
nemen met een positie onderin
de middenmoot. Wel werd de volgende bekerronde gehaald door in
een regelrechte thriller 3e klasser
Oldemarkt te verslaan.
Rest mij nog te melden dat het
kader rondom de 1e selectie een
goede invulling kent. Op het
trainingsveld word ik momenteel
bijgestaan door Durk Valk. Hij is
wederom verantwoordelijk voor
de keeperstraining. Als ex keeper
moet het hem goed doen te werken
met een 3 tal goede sluitposten,
die grotendeels ook door hem zelf
zijn opgeleid. Daarnaast is het
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vermeldenswaard dat hij ook een
aantal jeugdtalenten traint. Voor de
liefhebber is het gewoon leuk deze
training eens bij te wonen.
Het werk als grensrechter is
opgedeeld in een duo baan; thuis
hanteert Jentje Kirkenier de vlag
en bij uitwedstrijden geeft hij het
stokje door aan Tjibbe Meester. De
doordeweekse verzorging (kneedbeurten) van spelers wordt gedaan
door Uilke Nijholt en in de praktijk
blijkt dat hier dikwijls een preventieve werking vanuit gaat.
Leiders van het 1e elftal zijn Wieger
Huisman en Willemke Meester;
hun betrokkenheid bij het wel en
wee van de vereniging is zodanig
dat zij zelfs, vanwege gebrek aan
kader, op zondag ook het 2e elftal
noodgedwongen begeleiden. Deze
situatie schreeuwt natuurlijk om
een oplossing. Bij een vereniging
met de omvang als die van Olde
boorn komt die er natuurlijk. Met
zijn allen proberen wij er een goed
seizoen van te maken.
Tot ziens op voetbalveld.
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DOUWE VENEMA TOERNOOI
ZONDAG 9 JANUARI 2005

De herfst is over Nederland gekomen en dat betekent dat er gedacht moet
worden aan het doorbrengen van de winterse dagen en avonden. Voor
sporters is het prettig om een sport te beoefenen, waarbij er sprake is van
een hal. Het enige voetbalevenement wat Oldeboorn biedt waarbij een hal
inbegrepen is, is het jaarlijkse Douwe Venema zaalvoetbaltoernooi. Een
traditie die dit maal voor de 16e keer wordt georganiseerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt het toernooi niet plaats tussen Kerst en
Oud en Nieuw. Doordat er geen sprake is van een zondag tussen Kerst en
Oud en Nieuw is er dit jaar gekozen voor een datum in het nieuwe jaar, nl.
zondag 9 januari 2005 van 11.00-20.00 uur. De locatie is zoals ieder jaar
de sporthal in Akkrum.
Dames- en herenteams, kunnen zich tot uiterlijk 11 december a.s.
opgeven. Voor opgave gelden de volgende voorwaarden:
•

Minimaal 6 en maximaal 9 personen;

•

Leeftijd minimaal 15 jaar;

•

Minimaal 5 spelers per team dienen woonachtig (geweest) te zijn
in Oldeboorn;

Het inleggeld bedraagt € 12,50 per team en dient op de toernooidag te
worden betaald.
U kunt de naam van uw team en de namen van de spelers doorgeven aan
de volgende personen:
Jan Bethlehem
:
Jan van der Woude
:
Johan Tijsma
:
		

Swettebuorren 38, telefoon 0566-631881;
Weaze 39, telefoon 0566-631636;
De Vervening 43, Oudehaske,
telefoon 0513-648887, e-mail j.tijsma@zonnet.nl

ZORG VOOR EEN TIJDIGE OPGAVE!
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OLDEBOORN 2
Door: Johan Tijsma

JEUGD SCHOPT OLDEBOORN
2 RONDE VERDER
Zondag 16 oktober stond er een
bekerprogramma op de wedstrijd
kalender. Andere jaren was het 2e
elftal dan steevast vrij, omdat hier
nooit aan werd deelgenomen. Dit
jaar werd besloten om dit elftal
hier wel voor op te geven en in
de poulewedstrijden kwam men
zowaar als winnaar uit de bus,
zodat er nog een rondje gebekerd
mocht worden. Na de 3-1 nederlaag
in de competitie tegen Read Swart
van vorige week en het daarbij vertoonde zwakke spel, was de bekerwedstrijd een goed middel om weer
het zelfvertrouwen op te poetsen.
Dit moest dan wel gebeuren in een
thuiswedstrijd tegen een ploeg die
een klasse hoger uitkomt, te weten
Oldemarkt 2. Met een op papier
zeer jonge ploeg (er ontbraken
4 oudgedienden wegens blessures en andere verplichtingen),
leek dit vooraf een moeilijke klus
te worden. Al snel bleek dat de
tegenstander ook beschikte over
meer voetballend vermogen. Men
wist elkaar makkelijker te vinden
en straalde met name in balbezit
meer rust en flair uit. Hier tegenover zette Oldeboorn een gezonde
portie werklust, waardoor de ploeg

13 •

Oldemarkt redelijk van het creëren
van echte kansen kon weerhouden.
Toch kwamen de gasten na zo’n 25
minuten op een (terechte) voorsprong. Na half uitverdedigen werd
de bal langs ondergetekende (aan
de grond genageld) in de richting
van het 5 meter gebied gespeeld,
waar een aanvaller van Oldemarkt
er als eerste bij was om de bal half,
maar doeltreffend te raken: 0-1.
Hierna bleef het beeld tot de rust
ongewijzigd en waren er sporadisch
enkele plaagstootjes van de thuisclub. In de rust werd Ate Bergsma
vervangen door Jelmer Beimin.
Al snel bleek dat Oldeboorn wat
meer grip op de wedstrijd kreeg en
langzaamaan gevaarlijker werd. Bij
balbezit werd er beter gevoetbald
en bij balverlies werd getracht de
linies kort op elkaar te hebben,
waardoor de tegenstander minder
ruimte kreeg om te voetballen. Na
een kwartier voetballen werd het
middels een licht getoucheerde
vrijde trap van Jan Visser 1-1. Op
dat moment zelfs terecht. Er werd
op dezelfde voet doorgegaan en uit
een voorzet van Jelmer Beimin was
het Erik (“van Westerlaken”) Wes
terhoven die attent voor het doel
was en de 2-1 binnenschoot. De
wedstrijd leek gekanteld. Toen deze
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zelfde speler uit een voorzet van
Johannes Watzema een kwartier
voor tijd zelfs op fabuleuze wijze
3-1 maakte, leek de wedstrijd gelopen. Toch gaf Oldemarkt zich nog
niet gewonnen. Er werd een verdediger doorgeschoven om meer druk
uit te oefenen op de verdediging
van de thuisclub, waardoor Olde
boorn achterin 1 op 1 ging spelen.
Uit een snel genomen vrije trap
zorgde de spits van Oldemarkt een
kleine 10 minuten voor tijd voor de
aansluitingstreffer 3-2. Er werd bij
de thuisclub nogmaals gewisseld
en Arjen Watzema kwam binnen de
lijnen voor de geblesseerde Jelmer
v/d Berg. Er was nog sprake van de
nodige hectiek bij een vermeende
handsbal van Arnold Oosterbaan
binnen
het
strafschopgebied,
waarbij scheidsrechter Bok werd
belaagd door Oldemarkers, maar
onvermurwbaar leek. Toch liet de
scheidsrechter
enkele
minuten
later doorspelen op het moment
dat Martin Meester geblesseerd
op het veld lag. In eerste instantie
speelde Oldeboorn nog door. De
aanval werd afgeweerd en Oldemarkt weigerde de bal uit sportief
oogpunt uit het veld te spelen en
de daarop volgende aanval werd
zowaar benut, waardoor de stand
wederom gelijk was 3-3. Onsportief
gedrag, waarbij gezegd moet
worden dat Oldeboorn ook zelf de
bal had kunnen/moeten uittrappen.
Kort daarna volgde het eindsignaal
en was het de scheidsrechter die
vroeg wat nu de bedoeling was.
Dit bleek na controle van de regle-

menten het nemen van strafschoppen te zijn. De eerste strafschop
werd door Jeroen Groetelaers
uitstekend
gestopt,
maar
de
gelijkmakende strafschop werd
door Jan Visser tegen de keeper
geschoten. Vervolgens scoorde
Oldemarkt en was het Johannes
Watzema die beheerst scoorde. De
3e strafschop werd wederom door
Jeroen uitstekend gestopt, waarna
Martin Meester voor de voorsprong
zorgde. Na de gelijkmaker van Oldemarkt was het Jelle Jacob de Vries
die zijn zenuwen in bedwang had en
Oldeboorn wederom op voorsprong
zette. Toen Oldemarkt zijn 5e
strafschop ook binnenschoot, was
het ondergetekende die de thuisclub naar de volgende ronde kon
schieten. Dit mislukte jammerlijk
(waarvoor excuses), waardoor de
serie voort werd gezet. Na treffers
van youngsters Jelmer Beimin en
Erik Westerhoven werd door Jeroen
hun 8e strafschop gestopt. Sommige spelers en begeleiders juichten iets te vroeg, want er moest
zelf nog wel gescoord worden. Als
volgende jeugdige speler kwam
Arjen Watzema zich melden voor
de strafschop en met een overtuigende strafschop schoot hij
Oldeboorn naar de volgende ronde
in de beker. Hoewel hij hierdoor de
gevierde man was, was de prestatie van Jeroen om 3 strafschoppen
te stoppen zeker net zo belangrijk.
Er kon na de wedstrijd geconcludeerd worden dat Oldeboorn
2 als collectief heeft geknokt en
(bij vlagen goed) gevoetbald en
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met name door de inbreng van de
routine bij het nemen van de strafschoppen bijna uit de beker was
geknikkerd. Deze wedstrijd maakte
duidelijk dat er elke wedstrijd hard
gewerkt zal moeten worden om

punten te vergaren. Als dit collectief gebeurd, dan kan de ploeg het
4e klasserschap continueren. Dit is
belangrijk voor met name de jeugd
om aansluiting te krijgen bij het 1e
elftal.

JAARVERSLAG 2003/2004

DIT SEIZOEN ZAG HET BESTUUR ER ALS VOLGT UIT:

Onno Kloosterboer
commerciële zaken

Onno van Praag
voorzitter

De eerste bestuursvergadering
van het seizoen hadden we in de
buitenlucht. Het was ’s avonds
zelfs nog 25 graden, zodat we
het nuttige met het aangename
konden verenigen. En het mooie
maar droge weer hield lang aan.
De velden waren wel heel droog en
de gemeente liet zo nu en dan een
giertank met water over de velden
sproeien. Het was ‘een druppel op
een gloeiend veld’ en er werden
zelfs wedstrijden afgelast. Maar
toen de weersomstandigheden
weer normaal werden kon de competitie beginnen.
Op een opgeknapt sportcomplex
stond niets ons meer in de weg,
al kwamen er zo nu en dan wat
donker wolkjes op ons af. Zo werd
met ingang van februari 2004 de
ID-baan van Harm opgeheven en
moesten we naar ander oplossingen

Sietie Huisman
secretaris
Binne Oosterbaan
penningmeester
Durk Valk
sporttechnische zaken
Siemen W. de Vries
onderhoud
Jan van der Woude
jeugdzaken
Wieb Zandberg
activiteitencommissie
Hein Akkerman
wedstrijdcoördinatie
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zoeken. Harm werd weer vrij
williger en Ynskje en Wiebe geven
nu wekelijks de kantine en boxen
een poetsbeurt.
De bardiensten wekten, vooral na
de winterstop, hier en daar wel
eens wat wrevel op. Maar met
goede wil was de kantine wel altijd
open, want we willen gastvrij zijn
en bovendien zijn de inkomsten
heel welkom voor onze vereniging.
De activiteitencommissie heeft het
er maar druk mee. Er zitten weer
een paar nieuwe mensen in de
commissie en ze spannen zich met
elkaar weer in om originele dingen
bedenken. Naast het maken van de
barlijsten wordt er nogal het een en
ander georganiseerd. Zoals:
•

de zg. IVA-cursus, die 		
in januari weer met succes
gevolgd werd door een 		
(groot) aantal barmedewerkers

•

de jaarlijkse feestavond,
waarbij deze keer gekozen
werd voor ‘de zwakste 		
schakel’, een quiz waar de
Dames de sterkste schakel
bleken te zijn

•

het regelen van het schut/en klaverjassen (om de
voetbalbeker) met de lokale
kroegen

•

het mee organiseren van het
oranjespektakel

•

het Anne Nijdam toernooi,
dat gewonnen werd door het
6e

•

de jaarlijkse barbecue

•

en begin mei de badeenden
race in de Boarn.

De badeenden staan nu weer hoog
en droog in dozen te wachten tot
ze volgend jaar weer lekker kunnen
dobberen in het water (of eventueel kunnen worden verhuurd).
De loten voor de race werden door
Donald Duck ‘her’self verkocht en
de gelukkige winnaars waren Tjitze
Brandsma en Geeske Hof.
Ook eisen van hoger hand doen
hun intrede. Het bestuur besluit
dat er, tijdens jeugdwedstrijden
op zaterdag tot 13.00 uur in het
clubgebouw, niet meer gerookt
mag worden en geen alcohol mag
worden geschonken. We horen
weinig gemopper.
Tijdens de klussendag werd de
kantine voorzien van een extra
laag verf, er werden sanitaire
voorzieningen in de boxen aangebracht, verbeterd en/of afgewerkt,
er kwam een nieuwe laag grind
op de oprit en werden alle andere
nodige ‘putsjes’ gedaan. Veel vrij
willigers waren tijdens de gezellige
klussendagen doorweekt, was het
niet van de regen dan wel van het
zweet. Koffie, patat en snert maakt
veel goed en.. het resultaat mocht
er zijn.
Een nieuw attribuut deed zijn
intrede, nl de ‘snuffelkoer’! Voor alle
achtergebleven kledingstukken een
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grote ‘koer’, zodat ieder zijn/haar
eigendommen er uit kan snuffelen.
Jammer dat dáár zo weinig gebruik
van wordt gemaakt. De noncelance
van de mens misschien?!
En nog zo’n kreet, normen en
waarden?! De wedstrijd van de
A-junioren tegen Akkrum haalde
met negatief gedrag en mentali
teit zelfs de Leeuwarder Courant.
Daartegenover stond ook in de
LC het zeer positieve artikel, met
schitterende foto, over de supporter van het jaar in ‘grutske’ Hendrik
Schriemer!
Zo nu en dan worden er mensen
even in het zonnetje gezet. Onze
consul Ynze Blaauw kon ook wel
wat bemoediging gebruiken in de
strijd tegen zijn ziekte en voor hem
lijkt de zon weer te schijnen.
De beker van verdienste ging
dit jaar naar Jentsje Kirkenier
en tijdens de barbecue namen
we gepast afscheid van enkele
(kader)vrijwilligers
die
hun
sporen bij de club hebben verdiend. Halverwege het seizoen
komt Pieter Poepjes het bestuur
voorlopig versterken, hij neemt de
taken van SiemenWillem over.Voor
alle mensen die zich waar dan ook
hebben ingezet voor de club was
er als waardering een portemonaie
met logo.
Ook voor de spelende leden onze
waardering omdat zij elke wedstrijd weer hun beste beentje voor
zetten. We startten de competitie
met 6 seniorenteams, 1 dames
team, A-jun., D-pup., (2 teams)
E-pup. en F-pup.

17 •

Het vlaggenschip mocht het, na
promotie, dit seizoen weer in de 4e
klasse proberen en Jan Berensen
zou zijn mannen er goed door heen
loodsen. Na drie jaar als boarnster
trainer gaat hij nu naar Udiros.
Op de wedstrijden tegen Bakkeveen
rustte geen zege zo leek het. Eerst
hadden we te maken met een
geblesseerde scheidsrechter en
toen een onbespeelbaar veld. Na
twee keer aflassen ‘koe it al heve’,
maar nu kwam de scheidsrechter
niet ópdagen. Hij had op internet
(een oud bericht) gelezen dat de
wedstrijd was afgelast. In alle haast
werd er een invaller opgetrommeld
en zo werd de wedstrijd om half vijf
toch nog winnend afgesloten. Het
1e eindigde als 4e op de ranglijst
met 33 punten.
Via het krantje bleven we goed op
de hoogte van de resultaten en ups
en downs van het 2e elftal. De
verslagen van leider Piet Tijsma
doen niets onder voor die van een
sportjournalist. Misschien dat al
deze ‘verplichtingen’ hem hebben
doen besluiten even een ‘sabbatical
time’ in te lassen. Resultaat: voor
zijn team ook een 4e plek met 35
punten.
Het 3e elftal werd direct aan het
begin van de competitie teruggetrokken om de spelers te kunnen
verdelen over de andere teams
Het 4e elftal wilde nu eindelijk
wel eens kampioen worden, maar
kwam niet verder dan de derde
plaats met 49 punten.
Het plezier staat bij de mannen van
het 5e elftal voorop, ze draaiden
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leuk mee en eindigden als 9e met
18 punten.
Het 6e elftal haalde met een 6e
plaats de middenmoot en scoorden
29 punten.
Bij de Dames was een vijfde plaats
op de ranglijst het hoogst haalbare
dit seizoen met een score van 41
punten.
Bij de jeugd waren er weer
kampioenen die met passende

feestelijkheden werden beloond.
B en C junioren waren er dit jaar
niet, maar door de aanwas bij de
F-pupillen zien we de toekomst
vol vertouwen tegemoet. Rest mij
nog te vermelden dat August Faber
met 47 goals wederom de PP van
der Feerbokaal won en Margje de
Vries met 39 goals topscorer bij de
Dames werd.

AFSCHEID
Door: Onno van Praag

Vrijdagavond 29 oktober heb ik
afscheid genomen als voorzitter van
de club.
Na 5 jaar - en niet na 6 zoals eigenlijk de bedoeling was – omdat ik
ben verhuisd naar Nijeholtpade.
Vorig jaar al was besloten dat Hein
Akkerman me zou opvolgen, en in
hem krijgt de club een uitstekende
voorzitter die midden in de club
staat.
Er waren wel een paar problemen in
die 5 jaar, waarvan ik er één noem:
de moeite die we als club hebben om de oudere jongens vast te
houden. Pogingen om toestemming
te krijgen van de KNVB om te
mogen experimenteren met vrijdagavondwedstrijden voor de A- B- en
C- elftallen, konden helaas geen
genade vinden bij de KNVB-heren.

Ik neem met weemoed afscheid,
want de VVO is een schitterende
club om leiding aan te geven.
Eerlijk gezegd: alle keren dat ik
ergens voorzitter of directeur was,
heb ik dit nog nooit meegemaakt:
een organisatie waar bijna alles op
rolletjes loopt, en je kunt volstaan
met nu en dan eens ergens naar te
vragen. In die 5 jaar heb ik bijna
nooit ‘een beslissing doorgedrukt’,
en dat is prachtig.
Die organisatie is er niet vanzelf,
maar door al die mensen die voor
de club willen werken. Dankzij die
130 mensen die achter de bar
staan, een elftal trainen, begeleiden, in een commissie zitten of in
het bestuur, fluiten of vlaggen, het
terrein ophogen en schilderen en
noem maar op. Door jullie dus.
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In die 5 jaar heb ik de toestand
behoorlijk zien verbeteren. Het
eerste is gepromoveerd naar de
vierde klas, en kan zich daar
goed handhaven; de kantine is
flink opgeknapt, het terrein ligt er
uitstekend bij, de omheining ziet
er weer netjes uit, er staat een
prachtige lichtinstallatie, we hebben een puik parkeerterrein, en……
financieel zijn we kerngezond!
Dus mensen, het waren 5 fantastische jaren, en het ga jullie goed.

PS: er is nóg één probleempje:
de bardiensten op zondagmiddag,
daar hebben we een beetje te
weinig mensen voor: Echt een
leuke klus om 2 keer per jaar te
doen. Probeer het eens, (je kunt
een paar keer proefdraaien) en
geef je op bij een van de bestuursleden. DOEN!

VOOR DE LIEFHEBBER(S)

Nu de kantine is verfraaid met (gedeeltelijk) nieuw meubilair zijn de ‘oude’
stoelen overbodig geworden. De nog in goede staat zijnde stoelen kunnen
gratis worden opgehaald. Ze hebben veel weg van de zg. vlinderstoelen
die het in elk eigentijds interieur goed doen. Dus…wacht niet te lang, want
OP = OP !!!
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BESTUUR V.V. OLDEBOORN
VANAF DE OPRICHTING

VOORZITTER
D. Zwagerman
Vacature
W. Piersma
H. Koldijk
H. Knol
W.H. de With
K.S. Heida
B. Bosma
U.G. de Jong
R.H. Nieuwland
H. Knol
C.P. van Heel
J.F. Kraan
Vacature
S. Visser
J.van Kalsbeek
H. Brandsma
J. van der Veen
H. van der Heide
Vacature
T. Rijskamp
E. Fokkema
O. van Praag
H. Akkerman

1923-1928
1929
1930-1931
1932
1933
1934-1941
1942-1949
1950-1952
1953
1954
1955-1958
1959-1968
1969-1973
1974
1975-1977
1978
1979-1983
1984
1985-1988
1989
1990-1993
1994-1998
1999-2004

SECRETARIS
H.J. de Jong
L. van der Heide
P.P. van der Feer
S. Knol
J. Spoelstra
J. Mijnheer
H. Hartmans

1923-1924
1925-1926
1927-1969
1970-1973
1974-1980
1981-1982
1983

J. Mijnheer
H. Hartmans
K. Postma
T. Jelsma
H. van der Heide
K. van der Velde
J. Teunissen
Mevr. S. Huisman

1984
1985
1986-1989
1990
1991-1993
1994-1996
1997-2000
2001-Heden

PENNINGMEESTER
K. Visser
H.S. Wieringa
L. van der Heide
A. Wieringa
A. de Hars
P.P. van der Feer
O.W. Veltman
H. Groen
P.P. van der Feer
J. Zwanenburg
J. Heida
H. Knol
K. Dijkstra
H. Piersma
D. van Althuis
S. Visser
S. Huisman
F. Noordenbos
M. van der Meulen
K. Jelsma
Mevr. W. Tijsma
U. Nijholt
B. Oosterbaan

1923
1924-1925
1926
1927-1929
1930-1931
1932-1936
1937
1938-1940
1941
1942-1946
1947-1949
1950-1953
1954-1957
1958-1965
1966-1971
1972-1974
1975-1979
1980
1981
1982-1984
1985-1987
1988-1991
1992-Heden
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 6 NOVEMBER
OLDEBOORN DA1
NIEUWESCHOOT C1
OLDEBOORN D1
OLDEBOORN E1
NIJLAND F1

-

READ SWART DA2
OLDEBOORN C1
DWP D2
AENGWIRDEN E1
OLDEBOORN F1

14.00
13.30
11.00
10.00
09.00

-

RES 1
OLDEBOORN 2
WOLVEGA 4
OLDEBOORN 4
THOR 3

14.00
10.00
10.30
10.00
10.00

-

OLDEBOORN DA1
WOUDSEND C1
OLDEBOORN D1
OLDEBOORN E1
STIENS F1

14.30
11.00
10.00
09.00
10.00

-

OLDEBOORN 1
NIEUWESCHOOT 3
OLDEBOORN 3
IRNSUM 4
OLDEBOORN 5

14.00
10.00
10.00
11.00
10.00

-

DE WESTHOEK DA1
OLDEBOORN C1
RES D2
OLDEHOLTPADE E1
OLDEBOORN F1

14.00
10.00
11.00
10.00
09.00

ZONDAG 7 NOVEMBER
OLDEBOORN 1
LSC 3
OLDEBOORN 3
TIJNJE 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 13 NOVEMBER
RENADO DA1
OLDEBOORN C1
LEMMER D2
WISPOLIA E1
OLDEBOORN F1

ZONDAG 14 NOVEMBER
GAVC 1
OLDEBOORN 2
GERSLOOT 1
OLDEBOORN 4
LANGEZWAAG 4

ZATERDAG 20 NOVEMBER
OLDEBOORN DA1
READ SWART C1
OLDEBOORN D1
OLDEBOORN E1
WARGA F1
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ZONDAG 21 NOVEMBER
OLDEBOORN 1
ROBUR 2
OLDEBOORN 3
GAVC 4
OLDEBOORN 5

-

FRIESLAND 1
OLDEBOORN 2
TIJNJE 3
OLDEBOORN 4
OLDEHOLTPADE 5

14.00
12.00
10.30
10.00
10.00

-

DWP DA1
OLDEBOORN C1
BOLSWARD D3
SPORT VEREENT E1
OLDEBOORN F1

14.00
10.00
11.00
10.00
11.30

-

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
BOORNBERGUM 3
GORREDIJK 7

10.30
10.00
11.00
10.00

ZATERDAG 27 NOVEMBER
OLDEBOORN DA1
RENADO/VVI C1
OLDEBOORN D1
OLDEBOORN E1
NICATOR F1

ZONDAG 28 NOVEMBER
OLDEBOORN 1 INHAAL
DE WESTHOEK 2
WISPOLIA 2
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 4 DECEMBER
OLDEBOORN DA1
WISPOLIA/THOR C1
REST INHAAL

- FFS DA2
- OLDEBOORN C1

14.00
10.00

-

14.00
14.00
10.30
10.00
10.00

ZONDAG 5 DECEMBER
OLDEBOORN 1
LEMMER 2
OLDEBOORN 3
DRACHTEN 5
SPORT VEREENT 3

STIENS 1
OLDEBOORN 2
JUBBEGA 4
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 11 DECEMBER
GAVC DA1
OLDEBOORN C1
REST INHAAL

- OLDEBOORN DA1
- OLDEHOLTPADE C1

14.30
11.00

- OLDEBOORN 1

14.00

- OLDEBOORN 3

10.00

ZONDAG 12 DECEMBER
ROBUR 1
OLDEBOORN 2 IS VRIJ
NIEUWESCHOOT 6

De Zwart Witten 45e jaargang nr. 3 • november 2004

• 22

OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

- READ SWART 5
- MAKKINGA 4

11.00
10.00

- BLACK BOYS 1

14.00

- OLDEBOORN DA1
- OLDEBOORN C1

15.00
12.00

-

10.00
10.30
10.00
10.00

ZATERDAG 18 DECEMBER
DAMES EN C-JUNIOREN INHAAL

ZONDAG 19 DECEMBER
OLDEBOORN 2 BEKER/INHAAL
REST INHAAL

ZONDAG 23 JANUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 30 JANUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 6 FEBRUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZONDAG 13 FEBRUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL

ZATERDAG 19 FEBRUARI
DAMES EN C-JUNIOREN IHAAL

ZONDAG 20 FEBRUARI
OLDEBOORN 1
REST INHAAL

ZATERDAG 26 FEBRUARI
BLUE BOYS DA1
LEMMER C1
START COMPETITIE PUPILLEN

ZONDAG 27 FEBRUARI
OLDEBOORN 1 INHAAL
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
SNEEK 6
UDIROS 4
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SNEEK 4
HEERENVEEN 7
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5
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ZATERDAG 5 MAART
OLDEBOORN DA1 ZIJN VRIJ
OLDEBOORN C1

- OUDEHASKE C1

11.00

-

14.00
10.30
10.30
11.00
10.00

ZONDAG 6 MAART
DRACHTEN 1
JOURE 3
OLDEHOLTPADE 3
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
SCS 4
JUBBEGA 5

ZATERDAG 12 MAART
MILDAM DA1
OLDEBOORN C1

- OLDEBOORN DA1
- TIJNJE C1

14.30
11.00

-

14.00
10.00
10.30
10.00
10.00

ZONDAG 13 MAART
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
READ SWART 4
OLYPHIA 4

IRNSUM 1
WZS 2
MAKKINGA 3
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

ZATERDAG 19 MAART
OLDEBOORN DA1
DWP C1

- HEERENV.BOYS DA3
- OLDEBOORN C1

14.00
09.30

-

14.00
10.00
10.00
11.00
10.00

ZONDAG 20 MAART
MKV 1
READ SWART 2
READ SWART 3
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
JOURE 7
MILDAM 4
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NAAM
J.W. Boschma
Joh. Watzema
E. Westerhoven
A. Faber
G. de Jong
M. Timmermans
M. de Vries
C. Reitsma
R. v/d Torre
W. van Kalsbeek
B. Oosterbaan
H. Vink
T. Akkerman
S. Veenstra
E. Quarré
J. v/d Werf
A. de Jong
H. Oosterbaan
D.H. Akkerman
U. Dijkstra
F. Smits
B. Haspels
N. Akkerman
Joh. Nijdam
S. Akkerman
A. Bergsma
A. Oosterbaan
J. Visser
P. Antonissen
T. Huisman
R. van Warmerdam
T. de Jong
H. Hartmans
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ELFT. DPT.
Vierde
8
Tweede
7
Tweede
7
Derde
7
Dames
6
Dames
6
Dames
6
Tweede
5
Vierde
5
Vijfde
5
Vijfde
5
Vijfde
5
Eerste
4
Eerste
4
Derde
4
Derde
4
Vierde
4
Vijfde
4
Eerste
3
Derde
3
Vierde
3
Vijfde
3
Dames
3
Eerste
2
Tweede
2
Tweede
2
Tweede
2
Tweede
2
Derde
2
Derde
2
Derde
2
Vierde
2
Vijfde
2

S. Vink
W. Huisman Wzn
J. Zandberg
R. van Steinvoorn
A. Watzema
S. de Roos
J. v/d Vlugt
P. v/d Vlugt
K. Voolstra
O. Kloosterboer
S. v/d Heide
M. Nijdam
R. Rijskamp
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Vijfde
Eerste
Eerste
Tweede
Tweede
Derde
Vierde
Vierde
Vierde
Vijfde
Dames
Dames
Dames

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

