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Piet`s overzicht
Oldeboorn JO7-1 speelde op 21 april j.l. in
Wolvega tegen Oldeholtpade (1-2), Veno
(11-0) en Wolvega (2-1). Op 12 mei gaan ze
in Oldeholtpade weer tegen dezelfde
tegenstanders aantreden. Oldeboorn JO901 blijft een doelpuntenmachine. Tegen De
Sweach werd met 2-9 gewonnen, maar
helaas tegen RWF werd met 7-8 verloren.
Zij ontvangen op 12 mei FFS. Oldeboorn JO10-1 kwam niet in aktie en
hervatten de competitie weer op 12 mei a.s. uit tegen Leovardia.
Oldeboorn JO11-1 wist met 2-3 van Wolvega te winnen. Op 12 mei

ontvangen zij Heerenveense Boys. Oldeboorn JO13-1 verloor met 5-2 van
Langezwaag, maar ze wonnen afgelopen week keurig van Sport Vereent
met 2-5. Tegen SJO WTTC werd het afgelast. Zaterdag a.s. spelen ze in
Heerenveen en een week later ontvangen ze thuis Jubbega. Oldeboorn
JO15-1 kreeg met maar liefst 14-4 klopt van Blue Boys. Het gedeeltelijke
herstel was er afgelopen zaterdag toen het 3-3 werd tegen Gorredijk. De
komende 2 weekenden zijn jullie vrij (volgens mij). Oldeboorn 35+ wist
op vrijdagavond 20 april geen zege te behalen. Joure ging er met 1-5
vandoor, terwijl Akkrum en Read Swart beide met 0-4 ook te sterk bleken.
Vrijdagavond 11 mei in Aldeboarn maar weer opnieuw proberen.
Oldeboorn VR1 en VR2 togen op 20 april naar Easterlittens. Het
onderlinge duel werd door VR1 met 4-0 gewonnen. VR1 verloor met 1-2
van Mildam. VR2 speelde met 2-2 gelijk tegen Oosterlittens. VR1 won met
1-0 van Oosterlittens. VR2 verloor uiteindelijk ook nog met 0-3 van
Mildam. Op vrijdag 11 mei a.s. gaat de reis naar Mildam. Oldeboorn 3
verloor met 2-1 van Bolsward en ook de thuiswedstrijd ging met 0-9
verloren. Zondag a.s. ontvangen ze Irnsum 3. Op donderdag 10 mei komt
Joure langs en op zondag 13 mei gaan ze naar SWZ Boso Sneek.
Oldeboorn 2 verloor met 1-4 van GAVC en afgelopen zondag werd het
tegen Jubbega 1-1. Komende donderdag ontvangen ze om 19.00 u. Akkrum
3. Zondag komt Gorredijk 5 langs. Woensdag 9 mei komt dan ook nog eens
Gorredijk 4 langs. Zondag 13 mei gaan ze op bezoek bij Heerenveen 4.
Oldeboorn 1 kon ook de laatste 3 wedstrijden niet in winst omzetten.
Koploper Thor was met 2-3 net te sterk. De inhaalwedstrijd bij Black Boys
ging met 3-1 verloren en afgelopen zondag ging de nieuwe club van trainer
Piet de Winter, Nieuweschoot, er met 2-4 vandoor. Zondag a.s. thuis de
derby tegen Irnsum. Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) komt
Terschelling langs. Zondag 13 mei kunnen ze dan in Nieuweschoot
revanche nemen op de eerdere nederlaag. Allemaal weer veel plezier en
volgende keer hopelijk weer wat meer van deze kant….

Uit onze clubbladen (41)
SPELREGEL – WEDSTRIJD
Een tijdje geleden hebben we onze leden gevraagd om deel te willen nemen
aan de spelregel-wedstrijd. Tot nu toe heeft er zich niemand gemeld. Toch
verwachten we, dat er wel leden zullen zijn die hieraan mee willen doen.
Het is tevens een kans uw spelregel kennis eens te testen. De Heer J.
Mijnheer is gaarne bereid U zijn medewerking te verlenen. Willen
eventuele deelnemers zich zo spoedig mogelijk opgeven.
(overgenomen uit clubblad 14 – 7e jaargang – 28 december 1966)

SPELREGELVRAAG VAN DE WEEK
Een aanvaller geeft de doelverdediger een schouderduw op het moment dat
deze één voet van de grond heeft. De doelverdediger valt daardoor met bal
en al in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
A. Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger;
B. Een geldig doelpunt;
C. Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger, en een waarschuwing
voor de aanvaller door het tonen van de gele kaart;
D. Een directe vrije schop voor de doelverdediger, want deze mag niet
worden aangevallen (of geduwd) als hij de bal in zijn bezit heeft.
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden verderop in dit krantje!!

Interfjoetje
Naam: Femke Brouwer
Geboren: 15-03-2002
Speelt in: dames 2
Roken/alcohol: alcohol
Kan sex voor de wedstrijd: vast
Beste boek: iets van Saskia Noort
Beste film: The best of me
Beste acteur en/of actrice: Dave Franco
Lievelingskost: Chinees
Hobby,s: voetballen
Mooiste man en/of vrouw: Paulo Dybala
Favoriete club: sc Heerenveen
Favoriete speler: Sam Larsson
Beste trainer: Stijn Vreven
Slechtste trainer: Jurgen Streppel
Welke club wordt dit jaar landskampioen: PSV
Favoriete televisieprogramma: Grey’s anatomy
Kwal van de televisie: Wout Weghorst
Favoriete muziek: maakt niet uit
Favoriete andere sport: geen
Onderschatte voetballer: Reza Ghoochannejhad
Overschatte voetballer: Ronaldo
Een hekel aan: Ronaldo
Kwal van de voetballerij: Ronaldo
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Paulo Dybala
Voetbal is: geweldig
Wat je verder altijd al kwijt wou: is best zo

Wedstrijdverslagen
Dames 1
Dat we nu in een meer gelijkwaardige poule zitten dan vorig jaar werd
vrijdag 20 april duidelijk. Na een prachtig zonnige dag vertrokken we om
18:30 uur met dames 1 en 2 naar Easterlittens. De eerste wedstrijd was
tegen Mildam, de lastigste in de poule. We begonnen redelijk, moesten
even inkomen en elkaar weten te bereiken. Gelukkig is daar Anouk Stulp
die ons weer wil bijstaan en zorgt voor een 1-0 voorsprong. Helaas laten wij
wat kansen liggen geven Mildam te veel ruimte. Hier maakt Mildam
gebruik van en zij zorgen dan ook voor een gelijkstand. Een kleine
tegenslag. Dat frustreert ons en worden we een beetje zenuwachtig. We
hebben de smaak wel weer even te pakken en doen ons uiterste best. Het
was een mooi partijtje voetbal, maar helaas waren de dames van Mildam
sterker en wonnen de wedstijd met 2-1. De tweede wedstrijd was tegen
onze eigen Boanster froulje, Dames 2. Al snel in de wedstrijd krijgen we
een aantal mooie kansen. Deze kansen worden worden goed benut en scoort
Anouk het eerste doelpunt. Dames 2 laat wat kansen liggen. Er ontstaan
gaten en wij krijgen steeds meer ruimte. Nina ziet deze ruimte en scoort het
tweede doelpunt. Dames 2 geeft niet op, maar komen de tegenslag niet te
boven. Anouk en Nina scoren beide nogmaals en winnen we de wedstrijd
met 4-0. De laatste wedstrijd van de avond is tegen Easterlittens. Wij raken
iets vermoeid en dat is wel wat te merken. Toch maken we er een mooi
partijtje voetbal van. We krijgen vele kansen en Anouk wil heel graag
scoren, maar het zit er niet in. Lang blijft het 0-0 en voelen we de druk om
toch nog te scoren. Door een mooie voorzet van Else lukt het Linda om te
scoren. We winnen de wedstrijd met 1-0. Linda Dijkstra

Dames 2 Oldeboorn , vrijdag 20 april
Op naar Oosterlittens, met een groep van 9 enthousiaste dames. Het weer
hadden we dit keer mee en het zonnetje scheen volop. We hadden er weer
zin in. We hebben versterking gekregen van een nieuwe speelster Marije
Haitsma. Mooie aanwinst in de verdediging en middenveld. Na een goede
warming-up waren we klaar voor de eerste wedstrijd. We starten tegen
Oosterlittens, een jong dames team, welke dit jaar zijn gestart met 7 tegen
7. Werd weer een leuke pot, met over en weer prima kansen. Paar goede
reddingen van Ynga Reitsma als keepster zorgden ervoor dat de spanning er
in bleef. We hadden als doel om deze wedstrijd winnend af te sluiten. Op
een bepaald moment stonden we met 2 mooie doelpunten van Sandra
Riedstra en Femke Brouwer 2-1 voor, vanuit mooie aanvallen opgezet
vanuit het middenveld door Marieke Lolkama. Helaas in de allerlaatste
minuut kregen we nog een doelpunt tegen. Wederom een gelijke stand.

Door naar de volgende wedstrijd tegen Oldeboorn 1. Helaas waren we niet
bestand tegen onze aanvallende dames uit Oldeboorn. We hebben dan ook
met 4-0 verloren. De laatste wedstrijd was tegen Mildam. Eindstand 3-0
verloren. Wel stond de verdediging ( Alice Brouwer) als een rots, Marieke
van der Veen heeft veel ballen gestopt als laatste vrouw. Complimenten
voor Fabienne Xia als keepster, paar mooie reddingen, hebben ons gered
van nog meer goals tegen. Gedurende de wedstrijden werden we weer
enthousiast toegejuicht door onze leidster Wendy Tijsma. Ook zijn we blij
dat Simone Sixma weer fit genoeg is om halve wedstrijden mee te spelen.
We moeten nog veel leren, en wat zekerder en feller ons spel gaan spelen.
Ik weet zeker dat er nog een winstpartij in zit. Op naar de volgende
wedstrijd dag, 11 mei te Mildam. ( Sandra Riedstra)

Oldeboorn - Thor
Thor wint dankzij invaller Marco Rozenberg
Nadat ik op de zaterdag mijn favoriete Engelse lagere divisieclub Salford
City kampioen had zien worden. Begon ik na te denken of wij ook een
"pitch-invasion" zouden krijgen bij een kampioenschap? Ergens past dat
natuurlijk niet bij nuchtere friezen, dus mijn hoop zal wel ijdel zijn.
Desondanks blijven we dromen in Lippenhuizen waar de 3'e klasse lonkt.
Vandaag leek van te voren gezien een opwarmertje voor de 2 belangrijkste
wedstrijden van het seizoen: Op Donderdagavond 26-04 uit bij Read Swart
en op Zondagmiddag 29-04 uit bij Irnsum. Oldeboorn staat laatste in de
competitie en zal alles op alles moeten zetten om nog in de 4'e klasse te
mogen acteren. Thor begon vandaag zonder Danny De Jong die geblesseerd
is geraakt. Zijn vervanger vandaag: Geertwim de Kleine. Ook Mike
Kalkman die de laatste weken vanaf het middenveld kwam moest vandaag
verstek laten gaan. Ondanks de blessures blijft Thor gelukkig wel met een
sterk elftal staan. De eerste helft was dan ook eenrichtingsverkeer. Jehannes
Couperus en Silvio Kalkman stonden op de middenlijn en Oldeboorn trok
zich terug op eigen 16 meter ( dit tot onvrede van de eigen coach) . Met een
aantal mooie passes van Jehannes Couperus in de ruimtes die vooral de
goed opkomende Ronald Abma vandaag benutte kwam er wel wat gevaar
voor de goal. Geertwim schoot een bal net over en ook Yob Bos schoot een
bal hard voorlangs. Oldeboorn maakte veel overtredingen en gaf een hoop
corners weg. Het zou niet lang duren voordat Ronald Abma zou profiteren
van zo'n gelegenheid. Uit een voorzet kopte Yme de Kroon op de kruising
en in de rebound was het Ronald Abma die zijn eerste doelpunt ooit in de
senioren vandaag binnentikte. Een beloning voor de goed spelende Abma.
Oldeboorn werd minder en minder en langs de zijlijn werden al uitslagen
met 5 a 6 doelpunten verschil voorspeld. Nadat Jehannes Couperus een

prachtig schot via de binnenkant van de paal binnen werkte leek het verzet
compleet gebroken bij Oldeboorn. De vandaag in de basis teruggekeerde
Yme de Kroon speelde vandaag geen opvallende wedstrijd, wat echter wel
opvallend was van de aanvoerder vandaag was een schitterende hak die bij
de vandaag ook uitstekend spelende Jorrit Jan Mulder terecht kwam waarna
de voorzet net niet binnen gewerkt kon worden. Ook Yob Bos wou zijn
persoonlijke strijd om de topscoorderstitel met Julius Huistra van Irnsum
(beide 22 doelpunten dit seizoen) een extra boost wou geven kwam
bedrogen uit. Hij speelde de keeper voorbij, maar hij werd op de achterlijn
gestuit door een overduidelijke handsbal op de doellijn. Iedereen had dit
gezien behalve de scheidsrechter. De 1'e helft was eenrichtingsverkeer en er
leek geen vuiltje aan de lucht. De 2'e helft zat er echter iets wonderlijks in
de oldeboornse Thee want het spelbeeld was omgeslagen. Oldeboorn kwam
met meer passie en een iets duidelijkere speelstijl uit de kleedkamer en
benutte de ruimtes achter de Thor verdediging. Thor werd onrustig en
verspeelde erg vaak de bal. Deze slordigheden werden dan ook uitgebuit na
60 minuten spelen door de spits van Oldeboorn, 1-2 en er leek meer
spanning te komen aan Thor zijde. Even later werd het na matig
verdedigend werk zelfs 2-2. Thor leek van slag en het leek Rick Zwart tijd
om in te grijpen. Hij bracht Marco Rozenberg voor Geertwim de Kleine om
de voorhoede van nog meer body te voorzien. Er waren wel kansen voor
Thor, Yob Bos teste de keeper (die overigens prima keepte) en ook een
Voorzet van Eelke Nijboer kon net niet binnen worden geknikt. Totdat in de
85'e minuut het spreekwoordelijke "geluk" van de kampioen weer toeslag.
Vandaag sloeg het toe in de hoedanigheid van Marco Rozenberg, met een
geweldige knal uit een corner van Remco de Jong sloeg zijn schot keihard
tegen de lat en plofte als een granaat binnen. De ontlading was groot en
Thor ging zo de wedstrijd winnen. Marco Rozenberg man of the match na
deze treffer en wellicht dat hij zijn trainer heeft overtuigd om vaker een
plekje voorin te hebben. Toch nog een spannende wedstrijd waar het de
eerste helft totaal niet op leek. Aanstaande Donderdag één van de
belangrijkste wedstrijden van dit seizoen uit bij Read Swart. Een wedstrijd
waarvoor de anticipatie hoog zal zijn aankomende week!

Black Boys na matige wedstrijd spekkoper
Hoewel die vanavond niet op het veld stond, heeft Black Boys sinds kort
een zuil waarop de wedstrijdbal ligt. Die zuil kan men wellicht beter
vervangen door een standbeeld van Sander de Vries, want de doelman
keerde vroeg in de tweede helft een strafschop en tikte later na een vrije
trap de bal uit de uiterste hoek. Daarmee leverde de goalie een belangrijke
bijdrage aan de zege op Oldeboorn, die tot stand kwam na en dat was

gezien de positie van beide ploegen op de ranglijst niet zo verwonderlijk,
een zeer matige wedstrijd. In de openingsfase viel het niveau van de zijde
van Black Boys overigens nog wel mee en na een aanval over veel schijven
kreeg Richard Hamstra een klein kansje. Zijn inzet werd evenals de
rebound van Lars Niemarkt geblokt, waarna een schot van Harry Terpstra
een half metertje over de vijandelijke veste verdween. Na iets meer dan een
kwartier spelen zette Kewin de Jong met een dieptepass Dennis Niemarkt
alleen voor de keeper en de aanvaller maakte geen fout (1-0). De andere
Niemarkt i.c. Lars kreeg kort daarop de mogelijkheid om de marge te
verdubbelen, maar daarna was het wel gebeurd met de homeside en zakte
het voetbal naar een bedenkelijk niveau. Dat werd misschien wel het beste
geïllustreerd door Mladen Dubravac die bij het uitverdedigen de bal tot
twee keer toe tegen een tegenstander aanschoot. Dat bleef echter zonder
gevolgen en die bleven eerder ook uit, toen de defensie van de Zwartjes niet
al te adequaat optrad. Vervolgens haalde de alert spelende Jordi Albada de
angel uit een aanval van Oldeboorn. Bij de daaropvolgende corner bracht
doelman de Vries met één vuist redding en ook bij een kopbal uit een vrije
trap was de Sneker sluitpost op zijn post. Even daarvoor had Robert van
Roeden namens Oldeboorn met twee acties voor alarmfase één gezorgd en
ook bij een solo vlak voor rust gingen de alarmbellen af. Diezelfde Van
Roeden werd kort na rust binnen de beruchte lijnen onderuit getrokken,
waarna de voortreffelijk leidende arbiter Van der Veen niet anders kon dan
de bal op de stip leggen. De uitkomst van die pengel is hiervoor al
beschreven en daarmee verzuimde Van Roeden Oldeboorn op gelijke
hoogte te brengen en ook later bleef bij de al genoemde vrije trap en
opnieuw dankzij doelman Sander de Vries succes achterwege. De stand was
op dat moment overigens al 2-0, want tussen de stafschop en de vrije trap
had Tarek Hamdi met een geweldige uithaal de marge verdubbeld. Die
marge hield echter maar een minuut of vijf stand, want bij een voorzet
vanaf rechts kreeg Oldeboorn bij de tweede paal teveel ruimte en tijd en
was de aansluiting een feit. Nadat Lars van Dijk Tarek Hamdi had afgelost,
kreeg Black Boys via Dennis Niemarkt een goede mogelijkheid om de oude
marge weer te herstellen. De aanvalsleider slaagde er echter niet in om een
voorzet van zijn naamgenoot bij de tweede paal tegen de touwen te werken.
Het bleek echter uitstel van executie. In de 80ste minuut zette invaller Chris
Stoelwinder goed door, waarna hij Lars Niemarkt in stelling bracht en die
tekende beheerst voor de beslissing (3-1). Vervolgens kreeg Black Boys in
de slotfase mogelijkheden om nog meer zout in de wonden van de
tegenstander te strooien. Een vrije trap van Lars Niemarkt was echter niet
venijnig genoeg, terwijl de doelman van Oldeboorn bij een kopbal van Lars
van Dijk de vierde tegentreffer voorkwam. Die kwam er ook niet na een
actie van Justin Wolfswinkel en bij een schot van Chris Stoelwinder, terwijl

Lars Niemarkt bij een voorzet van Richard Nieuwland net teveel werd
gehinderd om goed af te kunnen drukken. ?Een vierde treffer zou gelet op
het spelbeeld ook iets teveel van het goede zijn geweest. Niettemin kwam
de overwinning terecht bij de ploeg die daar de meeste aanspraak op mocht
maken. De "All Blacks" werden daarmee spekkoper, want door de zege
nam niet alleen het verschil met hekkensluiter Oldeboorn toe tot zeven
punten, maar steeg de formatie van trainer Richard Venema ook naar de
veilige elfde plaats.

Jeugdverslagen
Oldeboorn JO9 tegen RWF dd 28 april:
de tegenpartij scoorde maar ze konen niet lang fan hun voorstand genieten
want ids scoort een menut laater een tegengoal het is 1-1. de tegenpartij
scoort weer 2 goals en gerrit scoorde de 2 doel het is 3-3 en toen scoorde de
tegen partij en toen scoorde de tegen partij in zijn eigen doel en toen
scoorde de tegen partij 2 keer en toen scoort quint word het 5-6 en dan
scoort de tegen partij 2 goals en dan wij weer 2 en daardoor eindigt de wen
strijt met 7-8 groetjes anne jasper

Jo7
21 april spelen Bracha, Antsje, Hein, Tijm en Aron 3 wedstrijden op het
sportveld in Wolvega.
Oldeboorn - Oldeholtpade
Al snel komen we met 0-1 achter. Maar dan komen wij met een mooie actie
en maakt Aron dan snel de 1-1.
Oldeholtpade reageerde gelijk met een goal. De overige 10 minuten wordt
er leuk voetbal gespeeld. Vanuit ons team veel kansen gecreëerd, een paar
keer de lat geraakt, maar elke keer net niet in het goal. Wel een prachtige
wedstrijd. Na 15 minuten een eindstand van 1-2.
Oldeboorn - Veno
Direct een leuk duel, de bal gaat van hot naar her. Antsje maakt binnen een
minuut de 1-0. Gelijk erachter aan maakt Tijm de 2-0. Er wordt een mooi
teamspel gespeeld vanuit oldeboorn. Daarna maakt Veno een eigen
doelpunt en is het 3-0. Aaron maakt de 4/5-0 en Hein maakt de 6-0 met een
mooie lange bal. Aaron maakt dan de 7-0. Veno komt tot nu toe niet echt
aan bod. Antsje en Aaron maken gezamenlijk de 8-0. Na een corner maakt
Hein de 9-0. Al snel de 10-0 en met elkaar de 11-0. Al met al 15 minuten de
overhand voor aldeboarn, onze toppers.
Oldeboorn - Wolvega
Al snel komen we 0-1 achter. Dan ontstaat er een heftig duel waarbij beide
teams veel kansen creëerden. Na een hele mooie aanval maakt Aron de 1-1.

Na 10 minuten staat het nog 1-1 maar dan komen wij met de aanval deze
komt moeilijk door de verdediging heen, maar dan maakt Tijm een mooie
actie en maakt hij de winnende 2-1.
Mooie ochtend gehad met team! Op naar 12 mei in Oldeholtpade.
Jeldou v/d Krieke

HET JUISTE ANTWOORD OP DE SPELREGELVRAAG VAN
DE WEEK IS:
Het juiste antwoord is D: Een doelverdediger mag niet worden
aangevallen door een tegenstander als hij de bal met zijn handen in bezit
heeft. Wordt hij met bal en al in het doel gedrukt door bijvoorbeeld een
schouderduw, dan wordt er een overtreding gemaakt welke bestraft moet
worden met een directe vrije schop wegens duwen. De schouderduw kan
niet correct zijn, omdat de bal niet meer voor beiden binnen speelbereik is.

Piet van der Feer Bokaal
Robert van Roeden
Douwe Hein Akkerman
Johannes Nijdam
Arnold Hobma
August Faber
Ate Bergsma
Ids Tijsma
Anno Huisman
Wietse Huisman
Sietse van der Brink
Erben Hof
Rik van Santen
Aalsen Bergsma

16
8
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Tjitze Brandsma
2
Hotze Dekker
2
Stefan Oosterbaan
2
Tom Proot
1
Robin Faber
1
Iwan Huitema
1
Martin Meester
1
Arnold Oosterbaan
1
Tim Tjoelker
1
Jurrit Dijkstra
1
René Spinder
1
Johannes van der Wal 1
Ronald van Warmerdam 1

Wedstrijdprogramma
Donderdag 3 mei
Oldeboorn 2 – Akkrum 3
Zaterdag 5 mei
Heerenveen JO13-5 – Oldeboorn JO13-1
Zondag 6 mei
Oldeboorn 1 – Irnsum 1
Oldeboorn 2 – Gorredijk 5
Oldeboorn 3 - Irnsum 3

19.00
09.00
14.00
10.30
10.00

19.30
14.00
10.00
19.30
20.00
20.30
20.30
20.00
20.00
19.30
19.30
09.30
09.00
10.00
09.00
10.00
10.15
10.30
14.00
11.00
10.00
17.00
18.30
19.30
19.00
19.00
19.30
20.00
20.30

Denkt een ieder weer aan de
wedstrijdverslagen?!?!?!?!
zwartwitten@vvoldeboorn.nl

Woensdag 9 mei
Oldeboorn 2 – Gorredijk 4
Donderdag 10 mei
Oldeboorn 1 – Terschelling 1
Oldeboorn 3 – Joure 3
Vrijdag 11 mei 35+ Aldeboarn
Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1
Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2
Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1
Vrijdag 11 mei Vrouwen Mildam
Oldeboorn VR1 – Oldeboorn VR2
Mildam VR2 – Oldeboorn VR1
Oosterlittens VR1 – Oldeboorn VR2
Oldeboorn VR1 – Oosterlittens VR1
Oldeboorn VR2 – Mildam VR2
Zaterdag 12 mei
Oldeboorn JO13-1 – Jubbega JO13-3
Oldeboorn JO11-1 – Heerenv. Boys JO11-6
Leovardia JO10-1 – Oldeboorn JO10-1
Oldeboorn JO9-1 – FFS JO9-1
Veld Oldeholtpade
Oldeholtpade JO7-2 – Oldeboorn JO7-1
Oldeboorn JO7-1 – VENO JO7-1
Wolvega JO7-3 – Oldeboorn JO7-1
Zondag 13 mei
Nieuweschoot 1 – Oldeboorn 1
Heerenveen 4 – Oldeboorn 2
SWZ Boso Sneek 5 – Oldeboorn 3
Donderdag 17 mei
Oldeboorn JO10-1 – Suawoude JO10-1
Oldeboorn JO13-1 – SJO WTTC JO3-1
Oldeboorn 1 – Read Swart 1
Thor 2 – Oldeboorn 2
Irnsum 3 – Oldeboorn 3
Vrijdag 18 mei 35+ Joure
Akkrum 35+4 - Oldeboorn 35+1
Oldeboorn 35+1 - Joure 35+2
Read Swart 35+1 – Oldeboorn 35+1

VV OLDEBOORN
biedt te huur aan:
Partytafels
voor € 2.50 per dag/per tafel

