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Zoals in het februarinummer van
de Zwart Witten gemeld, is de

voor alle leden geboren vóór 1 januari 1996
verplicht!! Wij als bestuur hebspelerspas

ben in eerste instantie drie avonden geprikt waarop jullie de
foto's kunnen inleveren,
Dit is de eerste avond, en na snel
nog even naar de Jister te zljn
geweest om te stemmen, wacht
ik op de eerste leden. En nu ik
toch zit te wachten kan ik mooi
even een stukje voor het krantje

In de vitrinekast staat nog een
mapje met echte oude l.d.bewijzen (geldig van augustus
'70 tot augustus '75): Chris van
Hardeveld de legendarische keeper van het 4e, een heel jonge
Geert de Vries, nóg twee legendarische keepers Cor de Boer en
Jappie Wagenaar, Sietse lager
met veel haar en nog veel meêr
kopstukken. Dus nieuw is het
niet, alleen we konden er een
tijdje zonder.
Dus voor iedêreen gêboren

januari 1996:

schrUven-

vóór

De spelerspas, een nieuw fenomeen? Nee hoor, ik neus wat in
de bestuurskamer rond en vind
daar nog wat mapjes mêt identiteitskaarten, geldig tot 1999:

Inleveren pasfoto bij de club en
ondertekening van het formulier

o.m. van Bouke Dijkstra, Jan
Wilkens, Wietse Huisman en nog

veel meer (al in het plastic) en
échte oudjes van 1978, o,m. van

1

BlJ spelers jonger dan 16 jaar
dient het formulier tevens door
de ouder of wettelijk vertegenwoordiger te worden onderte-

kend

Johannes Poepjes, Rienk Huitema en Jentje Akkerman.

De volgende twee zittingsavonden zijn:

Identiteitsbewijzen van de technicl onder ons. toentertijd voet-

Zaterdag 8 april tussên 1O.3O

en 11,OO uuÍ

ballend bU ZV Apollo Engineering: Melnt HoÊtra, Pieter Poep-

Maandagavond 1O aprll tu33en

jes, Klaas Postma, Anne Jan

19,45 ên 2O.OO uur

Hoekstra (de eniqe echte zaalvoetballer) én met snor en grote
bril is daar zelts een id-bewijs
van gnijzelf bij.

8n..., als je geen spelerspas hebt,
kun je volgend seizoen ook niet
voetballen. De eerste zittingsavond zit er bijna op, en helaas

2
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nog geen leden gezien. Daarom

mensen, noteer bovenstaande
data in jullie agenda en kom
even lan9s.

En op de valreep toch nog een lid

met zun vader, Arjen van der Bij.
Bedankt, je was de eerste!!

oneel in elkaar gezet te hebben,
er mee gestopt is. Het bestuur
heeft het nu voorloplg even overnummer
dat
het
maart
opgevallen
pas in april uitkomt. Zij hebben al genomen, maar het was een redelijke put werk om het blad in
dagen lang zenuwachtig in de
brievenbus gekeken of het nieuwe een nieuw prcgramma op te maken.
clubblad al bezorgd was. ook is
het hen al meteen opgevallen dat Het is nog niet geheel Perfect,
mgar het resultaat mag er wel
de lay out iets veranderd is. Dit
allemaal komt doordat Jelle Jacob zijn, JJ bêdankt voor al Je werk en
de Vries na ruim 5 jaar trouw het wij proberen de afgesproken
clubblad op de computer professi- deadlines weer te halen.

De trouwe lezers van De Zwartwitten is het natuurlijk al lang

Uiteindelijk gaat het toch
om pêrsoonlijk contact
rri6Lnd Brnt
l.Íoon (oÉ)

t

I r!tÍ. PJ. Troêlstnwsi 6 | 9OOl CV 6rou
29D 51

99 I www-tti.sl.ndb.nk.nl
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Junior:
. Blauvgrijze sportsokken, op de board 99

.
.
.
.
.
.
.
o
.
.
.

Zwarte Umbro sokken
Kniebeschermers(skater?)

zwaugrijze boxershort Drvcwear, mt. 176
Grijs hemd
Wit hemd met lichtblauwe en rode bies mt. 158/164
Geel/oranje T-shirt + print California surfin, mt. 146
Zwart T-shirt lange mouw met witte print (voor + mouwen), mt. 122
Okergeel sweatshirt met gekleurde print, mt.128
Grijs T-shlrt met witte mouw-en en ijshockeyprint, mt 128
Gruze /VIKE kindersweater, mt L

Stel oranje veters

Sênior:

.
.
.

Badlaken, blauw/gekleurd (frisdrankblikje + zonnebril)

.
.
.
.
.
.

Blauw sweatshirt met V-hals en witte biesjes op de mouwen, mt XL

Donkerblauwe handdoek + blauwe washand
Rose/witte handdoek + blauwe washand én een wit T-shirt/hemd mt.

VXL
Grijs/blauw T-shirt
ZwartlgtiJs/okeÍgeel gevoerd trainingsjack, mt. L
Zwart T-shirt met opdruk FILA, mt. L
Zwart T-shirt met opdruk Barcelona, mt.

Petrolblauw sweatshirt, met embleem van Heerenveen, Abe en UPC,

mtM

1
4

.
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Donkergrijze sjaal met franje
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Datum
Zaterdag 8 april
(Beker

/

Inhaal)

's morgens

's middags

Vrijwilliger:
Grietje Kleefstra

Ouder van:
B. & M. Antonissen
O. Ashur

Ynke v,d. Wal

Zondag 9 april
(beker/inhaal)

Theo Huisman
Siete Veenstra
Wietse Huisman Szn. Arnold Oosterbaan

Zaterdag 15 april

Ouder van:
A.T. & R.C. de Boer

T. Brandsma

Zondag 16 april

Elisabetfi Poepjes
Swannet Ernst

Zaterdag 22 apÍil

Ouder van:
R. v.d Berg
H.W. & W. Dekker

Ouder van:
K. Brak
S. Brak

Ouder van:
K.l. Dijkstra
S. Jelsma

Zondag 23 april

Griet Valk
Wendy Tijsma

Jan Visser
Jan Hendrik v/d Wal

Zaterdag 29 april

Quder van:
M. Dijkstra
A. Hobma

Ouder van:

(Beker

/

Inhaal)

L.A. Hooghiem
H. de Jong

Zondag 30 april

Ynskje Poepjes

Meint Hofstra

(beker/inhaal)

Marie Poepjes

Cees Troost
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Wedstrajd OIdêboorn - Nicator gestaakt

al na 20
minuten
gestaakt

De voor de tweede periodetitel zo belangrijke wedstrijd Oldeboorn - Nicator werd afgelopen zondag al na twintig minuten
gestaakt. De doelman van Nicator kwam na een luchtduel ongelukkig op zijn rug terecht en moest per ambulance naar het zie-

de stand
was overigêns o-1

het nu met hem gaat is op dit moment nog niet bekend. Hopeluk zijn de gevolgen van zijn val niet al te ernstig. De spelers en
begeleiders van Nicator wilden na het ongeval logischerwís niet
veider spelen zodat scheidsrechter wuite de wedstrud staakte.
De stand was overigens 0-1 in het vooÍdeel van Nicator. Dit was
op dat moment compleêt tegen de verhouding in omdat oldeboorn in de beginfase de bovenliggende partij was en via Tsjerk
Akkerman en Johannes Nijdam al dichtbij een treffer was geweest. Uit één van dèspaarzame aanvallen wisten de Leeuwarders echter wel het net te vinden. De boarnster achterhoede
greep onvoldoende in en zag een speler van Nicator op fraaie

kenhuis worden gebracht. wat de doelman precies heeft en hoe

wijze de bal over doelman Hindrlk de Jong schieten, 0-1.
Hoe en wanneer het nu verder gaat met deze wedstrtd is aan

de KNVB en de strijd om de tweede periode blijft vooralsnog
onbeslist.

Oldeboorn 2 goed uit de winterstop!
Na een communicatieve fout van ondergetekende werd de wed-

W Sneek 4 helaas afgelast door
qebrek aan scheidsrechters. Excuus hiervoor, erg sneu allemaal.
Maar afijn, iedereen maakt fouten ên zo gaan die dingen.
Door een ijzersterk optreden van onze wedstrijdsecretaresse
Sietie Huisman konden we de wedstrijd verzetten naar 19 februari, wat doe ie dan als eerste?? Natuurlijk: een scheids regestrijd van 12-02-2006 teqen

erg sneu
allemaal

6
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len. Deze werd algauw gecontracteerd in de persoon van dhr.
Haico van Dijk. Toen nog wat voetballers regelen. Dit bleek een
ware ramp te worden. want als de mensen in je team er
'gewoon'vanuit gaan dat er niet hoeft gevoetbald te worden en
dat Auke 'toch wel belt', ja waar blijf jê dan.
Ik merKe dat van de telefoontjês die ik vanuit de kantine op
vrijdagavond pleegde, de helft gewoon wordt weggedruK. Nummerherkenning is echt een waardeloze uitvinding. Als je het dan
even later (op eigen kosten) met je mobieltje probeert, wordt je
gewoon genegeerd omdat men waarschijnlijk kan zien dat ik het
ben. Erg jammer. In miin ogen moet gewoon iedereên diê
vo€tbalt in een team er yan uit gaan dat Je elke zondag
moet yoêtbàllen. Dit is echter maar bij een paar leden van ons
team duidelijk. Dit leidt tot situaties die mun gemoederen er
niet rustiger op maken. Ik baal er gêwoon van dat er mensen
wegblijven zonder af te bellen met een goede reden. Nee hoor/
ze zullên zich wel redden, is de gedachte. KUk, als je ziek bent
of geblesseerd kun je gewoon niet voetballen en zal ik moeten
improviseren. Maar een feesqe op zaterdagavond is mijns inziens geen reden om zondag maar niet te voetballen.
Wat ik nog het ergste vind van dit verhaal: Als je gewoon niet
op komt dagen. laat je je teammaten (waílt dat zijn ze toch??)
verschrikkelijk in de steekl!!! Degenen die wél graag willen

dat bleek
een warê
ramp te
worden

ik baal êr
gewoon
van dat er
mensen
wegblijven

voetballen, zijn de dupe van de weqblijvers.
EN DAN HEB IK HET NOG NiET EENS OVER DE TRAININGSOPKOMST GEHAD! BEDROEVEND!

Dan nu over de wedstrud.
We startten om bovengenoemde reden(en) met een bij elkaar
geraapte ploeg tegen het 4e van Sneek. Uit waren wij heer en
meester tegen deze ploeg en er werd dan ook met 4-1 gewonnen. Thuis konden we de 3 punten ook veilig stellen door prachtige doelpunten van Robert van S, en een van onze gastspelers
Cees Reitsma. Ook hler ging sterk werk aan vooraf van Robert.
De tegengoal was een afzwaaiende voorzet die door keeper Siep
B. verkeerd werd lngeschat en deze sloeg hem erg onfortuinluk
in eigen doel. Kan gebeuren helaas....
Eindstand: 2-1.
Met dank aan onze gasten van vandaag: Arjen W., August F.,
Wiebe J., Cees R., Henk van deÍ M.

uit waren
wij heer
en mêes-

ter

Auke B.
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"Proble€m van de club hangt de was buatên"

ls abrupt
verstoord
door de
kortê zlnsnede van
dê voorzit-

ter

verlies
maar wel
met perspectief in
de terugwedstrijd
zou Danny
Blind zeg9en

10

.

Hier dan eindelijk even een schriftelijke kennisgeving van het
reilen en zeilen van het 3€ elftal van de W Oldeboorn. Gezien
de lange mediastilte zou er bijna een vermoeden kunnen bestaan dat er alleen maar voetbaltalent en geen schrijverstalent
in dit team zou zitten. Een blik op de ranglijst doet echter vrezen dat wij ons niet achter ons voetbaltalent kunnen verschuilen-

De door ons gekozen tactiek om maar niet te veel ruchtbaarheid
(lees wedstrijdverslagen) aan onze prestaties te geven, zodat

wij nog redelijk anoniem over straat zouden kunnen, is abrupt
verstoord door de korte zinsnede van de voorz itter 'Probleem in
de club is het derde" in zijn korte terugblik van de eerste seizoenshelft. Weg is onze anonimiteit! Spelers worden aangesproken over dit "probleemkind" binnen de club, er komt immense
druk op de speleÍs te liggen. Tijd dus om de mediastilte te doorbreken!
Met ca. 17 spelers tot onze beschikking begon in septemberjl.
het seizoen. Het nieuwe 3" elftal was een mengeling van Oldeboorn 3 en 4 van vorig seizoen, aangevuld met een aanstormend talent uit de jeugd en een uitgeraasde oudere speler vanuit het 2€ elftal van vorig seizoen. Dit alles onder leiding van een
installateur/loodgieter. Hier moest iets goeds van gesmeed worden.
Vol goede moed werd in dê eerste wedstrijd tegen Blauwhuis 2
aangetreden. Deze moed zat na 90 minuten in de nog niet goed
ingespeelde voetbalschoenen, want een 6-0 nederlaag was het
resultaat. Hierna volgde de uitwedstrijd tegen R€nado 4. Na
een uitstekende eerste helft, waarbij met een 1-2 voorsprong
werd gerust, werd het diteindelijk toch nog een 3-2 nederlaag.
Leuk gespeeld, maar geen punten. Hierna volgden qua spel nog

enkele redelijk wedstrijden, waarbij iedere keer aan het kortste
eind werd getrokken. Zo werd er thuis mêt 5-3 van lrnsum 4
en met 5-2 van LêmmeÍ 3 verloren. Verlies maar wel met perspectief in de terugwedstrijd, zou Danny Blind dit noemen. Perspectief bleek er zeker te zijn na de wedstrijd tegen CAB 3,
waar een 1-0 voorsprong binnen 10 minuten werd omgezet in
een 1-3 achterstand. om vervolgens in de laatste 10 minuten
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van de wedstrijd de stand nog weer om te buigen naar een 3-3
gelijkspel. Wat een karakter! Het eerste punt van deze competitie, een memorabel moment.
Deze weelde bleek echter ondraaglijk voor de spelers en er
volgden een reeks ruime nederlagen. De tegenstander was 9ewaarschuwd voor onze kraót en zorgde ervoor dat wij 10 minuten voor tijd op een schier onovêrbrugbare achterstand stonden.
Uitslagen als 13-2 (Joure 7 uit), 0-11 (Bakhulren 2 thuis), 7-2
(LangwêeÍ 2 uit),8-0 (FFS 2 urt), 7-0 (GAVC 3 uit) en 6-1
(Blauwhuis 2 uit) zorgden voor een donkere periode in ons
seizoen. Abusievelijk werd de wedstrijd tegen Blauwhuis door de
KNVB als een 1-0 overwinning van Oldeboorn vermeld, maar
helaas betrof dit net de wedstrijd tegen de koploper en die konden hiervan de humor niet inzien, dus deze (fictieve) punten
moesten weer teruggegeven worden. Wij hadden in deze serie
wedstrijden al zoveel weggegeven, dat het teruggeven van deze
punten dan ook geen enkel probleem voor ons was.
Om toch nog met een goed gevoel de winterstop te kunnen ingaan. zou een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Rênado
het medicijn kunnen zijn. Dat dit uiteindeluk luKe met een 3-1
overwinning was mooi meegenomen. Dat dit lukte in een uutje
voetballen, was helemaal uitstekend. Het voetballen tegen een
3-1 achterstand beviel de gasten zo slecht, dat scheidsrechter
loh. Poepjes zich genoodzaakt zag de wedstrijd definitief te staken,
Als het ons dus blijkbaar lukt om na een uur wedstrijd op voorsprong te staan dan kan dit betekenen dat wU:
de wedstrijd winnend afsluiten;
een Y2 uur korter spelen;

deze weelde bleek
echter on-

draagliik
voor de
spelers

het vo€tbal!ên tegen een
3-1 ach-

terstand
beviel de
gasten zo
slecht

gelijkspelen;
de wedstrijd alsnog verliezen.
Drie van de vier punten in deze theorie spreken mU best aan en
het is dus best de moeite waard voor ons om na een uur spelen
op voorsprong te staan. Laat dit ons eerste doel zijn vooÍ de 2e
seizoenshelft!
Hiermee hoop ik alle criticasters gerust te hebben gesteld over
de prestaties van het 3" €lftal. De rode laÍitaarn houden wij
voorlopig nog stevig bij ons, want jê moet een gegeven (of verkregen) paard niet in de bek kijken. Toch zullen wij ons best
doen om na de winterstop ons puntentotaal uit breiden om uiteindelijk de lantaarn voor een beste prijs over te kunnen dra9en.
Wlj houden jullie regelmatig op de hoogte.
Johan Tijsma
De zwart Witten

.

maart

2006.

11

Oldeboorn3-GAVC3

Het 15 spelers was er
een ruime
bezetting

dit begon
zelfs enkele
spelers op
te vallen

er zal simpel gespeeld
moeten
worden

Na een afgelasting van twee weken terug bij CAB in Bolsward
was het zondag 26 februari jl. weer de kick-off van de tweede
seizoenshelft. De grote buur uit Grou kwam langs. Met 15 spelers (waaronder Syb Bangma en Johannes Watzema van het
2ê ) was er een ruime bezettlng. Van onze vaste ploeg ontbraken maar lie6t 5 spelers. Wanneer dus iedereen fit en aanwezig is, hebben wij maar liebt 18 spelers tot onze beschikking.
Een te ruim aantal wat mij betreft, omdat ik van mening ben
dat je wekelijks het best met 13/14 man kunt aantreden.
De uitwedstrijd werd voor de winterstop met 7-0 verloren en
hier viel toen weinig op af te dingen, De eerste 10 minuten van
de wedstrijd lieten nu een ander beeld zien, waarbij wij veelal
op de helft van de tegenstander bivakkeerden en zelÊ enkele
kleine kansjes creëerden. Dit begon zel6 enkele spelers op te
vallên, maar gelukkig ontstond er hierna in de eerste helft een
meer vertrouwd beeld, waarbij de Grousters ons terugdrongen
en legio kansen kregen en vervolgens keer op keer misten,
Toch zorgde een dwarrelende bal die tussen verdedigers en
keeper inviel 5 minuten voor de rust voor de 0-1. Jammer.
maar gezien het wedstrijdbeeld niet onterecht, want hêt had
ook 0-8 kunnen zUn. Met 4 frisse spelers werd de 2€ helft aangevangen. Helaas viel er binnen 5 minuten na rust toch de
tweede tegentreffer. Een ingeschoten bal van GAVC op de paal
belandde op de voet van Theo H. en het killerinstinct, wat hem
in het begin van het seizoen in de voorhoede wekelijks in de
steek liet, was weer terug: 0-2. Dat het tor-instinct nog niet
helemaal terug was, bleek uit het felt dat hU vervolgens de waterfles, die ook kansrijk bij de goal klaarlag, naast wist te
schieten. Jammer.
Na dit doelpunt ontstond er een leuke 2ê helft, waarbij r,yij niet
de mindere waren van GAVC. Er werd goed qestreden, waarbij
het grote probleem blijft dat er bij balbezit, te snel balverlies
wordt geleden, waardoor er zo veel achter de tegenstander
aangelopen moet wordqn. Er zal simpel gespeeld moeten worden.
Het spel golfde op een neer en wederom ontstonden er voor
ons enkele kansjes en één grote kans, maar die we.d niet verzilverd. In het laatste kwartier liepen de gasten nog uit naar 04. Blijft overelnd dat er de eerste 10 minuten van de wedstrijd
goed werd gestart en er een redeluk goede 2ê helft op de mat
werd gelegd. Laat dit de basis zijn voor een goed vervolg.

lohan Tijsma
12
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Ieder jaar organiseert de KNVB voetbalweken (voorheen voetbalkampen) voor de echte liefhebbers en dat zijn er veel! Duizenden
jongens én meisjes hebben in de afgelopen 20 jaar één van onze
kampen bezocht. Een groot aantal komt jaarlijks terug.
De hele week staat vanzelfsprekend in het eken van voetbal. 's
Morgens, 's middags en ook's avonds zijn er tal van activiteiten,
o.a,,
.
trainingen

.
.
.
o
.

4 tegen 4 - toernooi
8 tegen 8

-

toernooi
voetbalcircuit
penaltybokaal

shoot-out en nog veel andere
Net als in het dagelijkse leven is er meer dan alleen voetbal, dus
ook tijdens de voetbalweken zou een (bos)spel, een videofilm of
iets dergelijks bêst een programmaonderdeel kunnen zijn.

Accommodatie:
Gassêlte

24

Bekkeveen

24

Havelte

24

-

28 juli

voor

I t/m 12 jaar

voor 12 t/m 14 jaar
- 28 juli
31juli - 4 augustus voor 8 Vm 11jaar

-

28

juli

voor 6 t/m 10 jaar
11 en 12 jaar
voor 13 Vml16 jaar

3l juli - 4 augustus voor
7

-

11

augustus

De kosten zijn € 140 per persoon voor alle accommodaties, uiterste opgavedatum 1 mei 2006.
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Zat€rdag 25 maaÉ 2006
- GAVC/OId. DA
WI DA
- Tijnje C1
Oldeboorn Cl
- oldeboorn D1
loure SC D4
- Oldemarkt FC El
Oldeboorn E1
- Akkrum Fl
Oldeboorn F1
Aengwirden F2 - Oldeboorn F2

14.30 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10,30 uur

Zondag 26 maaÉ 2006
- Akkrum I
Oldeboorn 1
- oldeboorn 2
wzs 2
- Langweer 2
Oldeboorn 3
- Oldeboorn 4 4
Akkrum

14.00
11.00
11.00
10,00

Zaterdag 1 aPril 2006
GAVC/O|d. DA - DWP DA
- Oldeboorn Cl
Tollebeek C2
- JV Bolsward D2
Oldeboorn D1
Old Forward El - Oldeboorn El
Oosterlittens F1 - Oldeboorn Fl
- Akkrum F4
Oldeboorn FZ

14.30 uur in Grou
09.30 uur
11.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
10.00 uur

Zondag 2 aPrll 2006
- Oldeboorn 1
Robur 1
- Dronrijp 2
Oldeboorn 2
- Oldeboorn 3
Irnsum 4
- Sneek 6
4
Oldeboorn

14.00
10.00
11.00
10.00

uur
uur

11.00
09.30
10.15
10.00

uur

zatêrdag 8 aPril 2006 (inhaal)
- GAVC D3
Oldeboorn Dl
Wapserveen E1 - Oldeboorn El
- Oldeboorn F1
Hlsc F1
- CvVo F9
Oldeboorn
i

F2

zondag 9 april 2006 (inhael)
14

.
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uur
uur
uur

uur

uur
uur

uur
uur
uur

Zaterdag 15 april 2006
GAVC/O|d. DA - Warga DA

14.30

uur

in

Grou

cwo

c3

Oldeboorn D1
Oldeboorn E1
Oldeboorn F1
Oudehaske F3

-

Oldeboorn C1

vnj
Wispolia

E1

DWP F1

Oldeboorn F2

12.30 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.15 uur

Zondag 16 april 2006 (Pasen)
- Oldeboorn 1
Harlingen 1
- Drachten 3
Oldeboorn2
- Oldeboorn 3
RES 4
oldeboorn 4
-WZS4

14.00
10.00
11.30
10.00

ZateÍdag 22 aprll 2006
GAVC/O|d. DA - Renado

DA

14.30 uur

Oldeboorn Cl
Oldeboorn D1

- Jubbega C2

THOR E1

- Oldeboorn E1
- Heeg F1
- Oldeboorn F2

11.00 uur
11.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.15 uur

uur
uur
uur
uur

tn

Grou

Oldêboorn

F1

loure SC F8

- Balk

D2

Zondag 23 april 2006
-DTD1
Oldeboorn 1
- Oldeboorn 2
Gorredijk 5
-FFS2
Oldeboorn 3
- Oldeboorn 4
LSC 1890 5

14.00
10.00
11.00
12.00

uur
uur
uur
uur

29/30 aprll 2006 Bcke./Inhaal (melvakantie)

De Zwart Wiften

.

maart

2006.

15

Eijgewerkt tlm 26 maart 2006

NAAM
M. de Vries
A. Faber
S. Veenstra

ELFT DPT
Dames 32

Vierde 22
Eerste 12

Akkerman Eerste 9
Vierde I
Dames 8
Eerste 6
Joh. Nijdam
5. Bangma Tweede 6
J. Watzema Tweede 5
Derde 5
J. Tijsma
Dames 5
G. de Jong
R. Rijskamp Dames 5
I. Schoenmaker GAVC 5
GAVC 5
R. dE Wit
A. Huisman Eerste 4
B.P. Klêefstra Eerste 4
Ate. Bergsma Tweede 4

T.

C. Reitsma
S. v/d Heide

T.

Proot

H. oosterbaan
H. Vink
J. v/d Made
M. Meester

Tweede
Vierde
Vierde

4
4

GAVC

4
4

Tweede

3

R. van Stêinvoorn Tweede

3

long
S. Vink
J. B€imin

T. de

J.w. Boschma
A. Vink
E. Quarré
E. westeÍhoven

Bêrgsma
P. v/d Vluqt

A.
A.

Oosterbaan

16

.

Derde
Vierde
Eerste
Eerste
Eerste
Tweede
Tweede
Derde
Derde
Derde

De zwart Witten

.

3

?
2
2
2
2
2

2
2

maart 2006

NAAM
A. Watzema
A. Brouwer
B. Oosterbaan

A. Brouwer
W. Huisman Wzn
J. zandberg
R. Bangma
J. Klompmaker
J.J. de Vries
E. Ashur
F. Goerres
S. de Roos

H. Hartmans
B. Haspêls

ELFT

DPT

Derde
Dames
Vierde
Dames
Eerste
Eerste

Tweede
Tweede
Twêede

Derde
Derde
Derde
Vierde
Vierde

2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

