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Het overzicht deze keer van SÍnt.
een. teuk sporrueekend verL,achr
l:Í :::: l:,911"!9o,"n
h:l:"g*ande rs - rït - JJii ;ïj' ;;;";;HJ;:
l:t,l::?.
0m^danbÍj h€.t.S maar tr-Èegf nnen
-"iio"rr5r

echrTan ptan
3i:_y:"9n.
stormvoq;"-,""Ji",!t"ï";:";:*à:X
1,.'l.lvll

i:::

naar ;:?:,l:.:j:n"n.
huls r,rorden
daarom had Helco dan ook Ate ingehuurd,gestuurd
Jammer d ,t ze Berend áÀ .ni*r"r moesten
mlssen
urat dan ulteinderljk de rÀo"trljd
zsu
besrÍgs8n,
Al vuurde HeÍco zfi mannen ook nog za aan
kulamen ze met Z-O u"nt". te staan.
!9"hL,as
Pit dusnatuurlÍ jk moef f ijk te veruerken
trad
ze]-f he[ u"iJ-rrr"or n te"rn ie versterken.
Helaas, maar ook idit *o"ff nf zf U"iÀn
€n ze konden mat e.n z-ó-*oi"n
"t
verd verlaten.
Dlt had natÉurtrÍjk niÀt neoerraaf-rret
gebeuren

laar laten

L,B

er maar nlet

om zeurgn.

bijna anderaan
Piet 4 punlen uit, 11 uedstríiden dus *:161tó
Sit kan betern dus doa 8r eens uat
Uol.gend ureekend thuis r^ri.1 0udehaska Ju3.1ie uitPrn*
b

eren

ean lesjB lsrenn
Fas dus 0P Ên ga die mannan
0p 15 d*b" naar Tzurn op bezoek
6eef die mannBn maar eans lekker uocr de broek.

flldebPorn 4o
niet
0nk 0Ldebeorn 4 haeft het thuis tegan lrJarga maken
L,aer kunnen
geraken'
ze gaan dan ook steeds mser achterop
gevronÊn
Uas het veLd dan vol nrist en uit
kunnan bekoren.
;;; ook dit alles heeft Sint nletaan
elkaar geuaagd
i; de earste hellt L,arsn 7e nog
Bn uerden beide doelen r'lel belaagd'
Vol goeds moed gingen ze met 2-2 rusten
in-dË tueedB treÍrt zou LJarga er v n lusten'
Hae kregan 7e dÍt zs moci vocr elkaar
uant nÍats uas minder uaarr
goed
TaLfs de ul.ttrappen i,rerden steeds minder
moed.
Lreer
áit gaf de mannen uit Uarga natuurlijk
7e gingen ar dan oaf, furíeus tegenaan.
;; ái fr"u, kr.r man d; Boarnstars op achterstand te
'

staan

o

ALles uerd noq gÉprcrbaerd 1n het slotoffensiaP
maar helaae oizà jongens hraren niet productief.
in staat
Tst goede aanvallËn r,laren 7a niet mBar
rssultaat.
het
ook
en *én 6*2 nederlaag Lras dan
Uat staat Êr op het prÉgramma voor volgende u'reek
aen uituadstriJd tqgen Bi-ack Boys il Sneek'
0p 16 dec. kornt 0asierlittans 5 cp bezoek
r,i-t Sint hoopt : Geef die eens lakker voo r de broek.
9]9$bgo{n 2..
0l"deboorn 2 heef t d'it r,ieekend nj't gespeeld met een
óái.,*flg maar, andars had Sint U misscien
naderlaag verveeld.
z0 slecht
niet
lvlaar die mannen doen het echt
uit het q8klaerscheuran
meestal komen zs znnder
vecht.
plaats
in
3de
kaurige
sen
zs
iip de ranglíjsl n€men
in.
niot
net
misschien
€r
zit
Àáar het Ëa*á:canschap
treuren
zitten
Ga dan nu ethtsr nCIg nlat'
er kan ultainrjctijk uan alles nBg gebeuren'
ln l"t spel beleefd
[; ic, duor, als je veel vreugdn
in pethet
kampÍoenschap
nog
misschian dat 5i;t dan
to heeft,
*-2-,

o.:".. Zondag gat RES S jullie ontvangan
dle houdt zeker geen rákening met 3rJrrre berangen.
ÍIaar ze kunnen vàn alles r^rel-varzi;;;;msar Jullte gaan daar zeker ullnneá.
0p 16 dec- thuÍs tegen Terhorne, laat je nÍet ver..
uant r,rÍnnen zal zeker in het schema passen. rasg Bn
0ldeboorn 3.
Deze plggg dle zo goed van etart ls gegaan
.9Íng zelfs al ?ijlà buiten de schoenen st afl.
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i:1
:n
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y?:"^?.I?_!o:l:l"orde moástan ze hetaas butqen "s.
voorsoad i;-à"ió"":
3l: f:i!:_:]1:. plannen
Ís
mi""ónren-àen-;;;"e
:::-n::,.':::llik,i1l"t.Akkrum L,a€r
ir::I ::Í,::n_d:p ptezier
?Bn neo""iJàs.
er
Ín
niál
;;;;;Íi;;:
:.::l .-":lt?i
l,?i de buren ariii;-;;"i;ij['roer_
het
is
brj
'ant
l

vlu

bal1en.
A,s. zondag thuÍs al Lrasr een uredstrijd ult
de
buurt
zorg dus dat Je Tijnje 3 met €en nederlaag huisn arts stuurt.
Taxeer ze echtgr nlet te licht
sen overulnnlng
aan Je stand verpllcht.
liilStnijullie
Voor het 3de lÀat
nat
er
daÁ maa" Èf
uant op 16 dsc. zÍ jn Jutlie i"r.r.""'Jiil.
0l deboo.rn 1*

Hier zou sint uEl eÊn boekdeel ov€r kunnen schrrJven
het lste zaL dan ook nigt
uan krr.tiek verschoond
De uedstrlJd

tn an tegen. Zandhuizen zou het ?:ii"""'
za zouden dle mannen daar urel BÉ,ns Jl:: í:l:1.
Allereergt lfgt de scheidsrechter
u"""i"f. gaan
en hebben ze srnt een half uur ln uÀ-r.",
ráten
sta an
Nlks aan te doen, dus niet gaan treuren
om hal.f drie zou het dan
g"b;;;;;;
7e zetten direkt de ZandhulsÈeis
""Ët
goàJ'oncer
maar brachten hen hiarmee ntet v n-Àrn-uiuk. druk
n
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A1 gingen de Eoarnsters er fel tegenaan
de verdedlnging bsuees goed hun mannetje te staan,
Al heeft het lste zlch goed van hun taak gekueten
ze hadden helaas de afmaker vergeten,
[n r^lat niqrnand ooit had gedacht
de mooístar kansen uardsn om zelp gebracht.
Al- riepen de s{Jppsrters ldoor Ítbreed houentf
probaer €en aanval vanaf de J-ÍJn op te bouuan.
íYlaar rjat zauden de mannen zelf uel bepalen

recht cp dnpl af, daar u,as het te h*len,
Dit !r8$ een kntfje naer Zandhuisters hand
ze hebben zËk,er gedachtl ulat ean verstand.
BLeuen'Je S*arnsters *ok nag zo drukken
het uálda maar steads niet lukken,
Daar rieden de Zandhuisters dan r,rat, aan
en zo kuam iilCeboarn met 1-il voor te staan"
Na ds thee een herboren teEenstandar
dat betekende uerk aan de r,.rinkel voor Uander,
0nze vercjedineinq mist,e volledig het, uertrouL,Ên
Ên ja haor, daar vlocg de gelÍjkrnaker ln de touu;en.
A1 riep het publj"ek cak honderd keer ?tafq€vanrr
nee hncr, ik doe het zelf ual €luen.
Ën ze L, rerl de Boarnstcrs tot alLer spijt
steeds maÊr uraer da bal kuijt,
Za gebeurde hat tot overmaat van ramp
7*1 vfior Zandhuizen €n vreugde ín eiqen kanp.
Cldeboorn heeft er nog alles aan gedaan
rnaar Zandhuizen liet Oe cverr,,inniig niet maer Baan.
Hat zal de mannen van het l ste r,rel Bra soi i ten
maar voigens Slnt hebben ze het an zích'zeÍ-f te
r.rijten'
Fiiet, lancer hierover zitten eaan kniazen
taat de suFpnrters het vertrout,Ên in hel lste niet
verl l€zenn
ilna er dus aanstaanda zondag eens r"rat aan
en laat Boyl dan rnet necierlaag huisuaarts gaan.
Jaaq die rrsnded.i.nging maar goed in het zureet
dat betekent dus: l"rou het breed.
ilp 16 dscr CInk al uëÉr v*el problamËn
maar prnbaer in an teqan Tijnja revanche te nsínêng
Vaor de zLrare t,huis geleden neder3"aag
c'f het lukt is en bl"íjflt vssr de $Ínt ssn grote
Lf

f aÊq,

0ldeboorn

5-

Als laatste uril S int het Sde onder de loep gaan
al geeft dit voor h em uel veel prc bl Bmen n'ínen '
-Het 1s uÍtrrasten van de hogare elfltalten sarílenge_
voor aanvulllngen ,erden bestnnerinsen
"on""ilïll
Va spelen dan ook met r,lleselend resultaet
za achten zich zelfs tot aen kampioenschap in
zondag brj NÍcato t 1? viál het ook t"n11""*'
l:1. ondanks
dit
de goede bedoelrng Ín hun streven"
Al uerden de mannen ook nog zó opgezr.le-pt
'

I

:

da puntJes ugrden eerllJk ierdeeiá,
Dat alles zo zou lopeh hadden ze zeker nÍet vÊrula eh t
ze hadden zlchzelf al een kamÍpoenschap toebedácÀt.
A. s. zondag thuis tegen Braur,lhuls 3 maár ureer praberen
SÍnt loo9! jullÍe dan met de 2 punten te verersn
Flaar de Blauuhuisters h-gbben aan. een nedarlaag het
land
ze zorgsn zekEr voor vael tegenstand.
0p 16 dec. staat Irnsum s thuis voor Jurrle kraar
lltt
l9uelftaI
Jggqen maak je dan daar maar sans !/àárr
Dat eIk
nog maár vele t,edstrijden r.rint
dat is de grote Lrens van
SINï.
Dan van de overzl,chtschrijver nog de uitsragen
standen Ín 28.)

Zandhuizen 0ldeboorn.

0ost erst reek -Bo yl

Tjonger B. -Tijnje.
5U Thor
-Gersloot.

Ulspolla,

-00U.

2-1.
2-?.
2-4.
3-2,
0-2,

,

en

0.0. U.
11-19
TíjnJe.
11-18
Boyl.
11-15
0osterstreek, 1Z-14
0ldeboorn. 11-11
GersJ.oot.
11-11
Thor.
12-11
Zandhuisen, 1 Z-1A
De Ljasthoek. 11- 6
Ulspolia.
11- s
Tj. Boys.
10- ?
--5-A.Nijholt.

le EÍÍto,I zondcg

ffi'ffi
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-0-0-0-0-0-0-

0- 0-0- 0- 0-0- 0-0-0

-0-0-0- 0-0-0-0-0-

Zoals U aan het onderetaande verslag kunt zien,
heeft het eereta alf ti:I dus varloren.
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3e EAtuI
Akkrum4-0ldeboorn3.
Met de 7-0 overuinning van de thulsr.redstrijd nCIg
v€rs in het geheugen, dachten Lra daL' dezs r;edstii5a
ook r^rel 2 punten zou opleveren.
0mdat ondergetekende zich had verslepen, r,rerd hlj
aan de kant gehouden, samen met Cees U,
Akkrum begon-na de i't.rap dlrect rnet i.'àt sper náar
zlch toe te trekken, r,r t tot ean aantal goed op_
gezette' aanvallen resulteerden
Na ongaveer 20 mÍnuten keken L,€ d n ook verdlend ..
tegan Ben 1-0 achterstand 8áÍlr
Aanvallend konden L,a er maar r.relnÍg tegenover stelIen en al snel meenden de rsodhemdán ,át ?-O voor
te etaan, maar na een mfsverstand tusEen de scheÍdsrechter Bn vlaggenÍst Ceee U. r.lerd dit doelpunt
L,agens bultenspe!. afgakeurd,
Ívlet nog ongeveer 10 min,te spelen, speelde Johan F,
de bal met aen Lange haal naar voren, nadat hij
ult het nlets opdoók.
Door elecht verdedigen van Akkrum uist Hans p. knap
de st nd gelljk !." Urengen, zadat r,re mat BBn gelljke stand aan de thee giÁgen.
Na de rust kragen Lre r,lat meer vat op het epel,
maar vele aanvallen strandden op Gerrit 5cÀotánus,
dle ook heel geschÍkt zou zijn voor volleybal, gei
zlen da antal keren daL hij de bal met de hand
speel de.
Helaas usa het toch L,Êer Akkrum dat de score opende,

2-1 due,
Hoeurel er de tuleede

helft beter r^lerd gespeeld dan
de eerste ttllep hattr toch nlet blj 01áeboorn.
fven meenden LJe op Z-Z te kunnen Èomsn door eÊn
(t") snel genornen vri je tr p door pieter H,.,
mg!" y9Lgen9 da scheidsrechter moest er eerst op
lijn. fluitslgnaal urorden geuracht, dus glng het
feest nlet door.

Jahann*s B * msEt, i.,el haast' grii ze haFÊn hebban vaR
de kale tnaar sterk spslende Plet Goetres, urant
Fiet b;as (Ui jna ) niat uit te spelen
Cees
ïsen Akkrum knap mat esn boogbal o!z? keaper
varsïaeg L,as de strtJd 9s3!reden, ?*1 dus'

is niet leuko zeker als
iong*ns, verliazên
uolgende uieek
;;1agaóst"noei Akkrum heet'' maatr
ii:,,,j- thule, uat volgene Íïeint H. een rnakkia *ordtr
p"áUáet de 2 punten thuls te ho&den"
bucces, met de goeten uit Akkrum"
Jammer

G*
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P. Tysma.
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4, J. lYleester.
24.
5, J" v* d.UoudÊ.
íLt
6. Th. v. d,lYlêgr'
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o
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U.

Ueenstra'

LLO

. Fc strna "
F. Radenburg'
U. Kalsbeek"

19,

Honkia.

Komt

llo
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24.
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aan.

Klaas.
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4e EIftaI
9EswgJiJ{Eg
zondag 2 dec'.

Dlt la dan het eerste verslag ven het vl.er{.e dit selzoen.
Na een hoopgnvende 4-o overÍrmlng ln de eerste red.strlJd tegen
Rood-Gec1 gÍag hat uat mlnder net ona. BehaLve tegan de-BlecË*
Soys vaar ve uet 2-2 geltJk tegen slnel.den, hebben ne a1ls ver-

loren tot nu toe.
Eat viende beataet

dlt gal.zoen ult ankele ex .À-juníoren zoaleE
Eenk Elzme, Bercnd de ï,eeur, Robblc yeltaanl leae Slnnene en
ondergetekende. Ter"iler ziJn et nog de gerennóneerde vl.erde elfta:.
spelers alar líln Yeneklaee, l{out Krlik, Henk v.d.. Krieke. sipke
de Jong, Jan Ectlehen, fJibbe l{eestaï en onze epeler,/leiaur'n on"u
voorsra. De entg: etar die dan nog reeteert ie áebutaat Roelof
lrlJsna. De ïsdatrtJd begon on tlen uur en Íedereen yas dit keer
reuris op tiJd. De eerete helft begoruren ne stark nat aL gauw
resultecrdc ln een nooLe goal vla onderkênt lat van wout Ëreit.
uout 1s norrnarl kceper aaer att keer vou lcln yenekLass d"it rel.
doenl en hiJ dacd het erg goed. lla een tegengual en rrat heen
en r,eer getrrB naakte Roel0f riJnna êen voorzet op naa.t vaerdoar
Ecnk v'd. Krd.rkr alleen noor de keeper lvan te etàn, 2-2.
rn de mst vcrd Ssnk v.d. Ikieke geitesel.d voor 0ndergetekend.e.
Eenk Elzsna atond ook op de yiscei, na.er gezlen de weàrsone+.snàlglreden ( uua ) bleer trrS aat ook naar llaver. De treede helft

verllep niet zoela gnreast. Het asntar tegengoals liep op tot
J waawan er 1 rtrt rfgBkcurd door Echeidsrechter v€in aer iean
op advlee rÍan gtmnrcchter na.n der r.€an. 0verigens beda.ns wor
bet vlaggrn rn fluttor fiopellJk gaet het vo).6ende veek
'reer
vet beter sn ku'ann vc dan rsÉ? op zoveel toeechorserg fekeaen"

Jelle Yleser
--gb-

-

5e EIftaI

Nicatar 1? * Oldebsorn

5.

\/"-1Jo

Afgelopen zondagmiddag ínoÊst het 5de elftai in LesuL,arden aantredÊn tegen ÍtlÍcator 1?.
[Joor de mÍst beEon de r.,êdstríjd een half uur te
laat, maar gelukkig hadden Lre nog tijd genosg voor

het'dsnker ulerd.
Al qailLr bleken de ploegen, in taganstelltng tot de
r.redetrijd in 0ldebaorn, aardÍg aan elkaar ger,laagd.
l-let 5de bleek het voolal van snelle uitvallan te
moeten hebben.
Bij 6ên van deze uitvallen urard onze trsndergrondset?
spits in het strfschopgebied onderuit gehaald en de
toen nog redelijk onpartijdÍg fluitande leirJer van
NÍcator, kon niets anders doen dan de bal op da
stÍp te 1Êqg€,n.
Jan de Jcng beulees daarna opnieuu, dat zijn te-"
ruqepe*lbalIen vanaf de penaltyst,ip onhoudbaar zijn.
o-1. Hierna begon Nicator uat feller te voetbbllen
€n dat resulteerde n;j CIngeveer 10 ninuten 1n een 1-1
stand, toen a€ln afstaiidsschot het doel trof, terr^rlj1
de Bear r fta een uitstgpje naar da rand van het straf*
schcpgeblec, nog niet terruggekeerd u,as in zijn hok.
echtar 0l"deboarn 5 zou 0ldebsorn 5 niet zLjn, als
zs zich daarcloor van de uijs lleten brenqen,
Opnieuu urerd oF snelh*id het doel van Nlcatclr cpgezochï. fiet als resultaat dat on?s, als een metrotrelnstel doordonderende rrondergrondsrt, met sen punter de daelman uan Nicator verschal"kte, ?-1 ,
Hslaas r.riet Nicatsr toch nog Ëánmaal het, net te 1aten bollen, zodat u;e met eÊn 2-2 Bt,,'fid van de thae

kanden gaan genl€t,en

"

*-1fl--
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Aangezien Simon U. en Sape v.d.Íï. vó6r het donker
thuis--ryg.ettel zijnn, uarden ziJ in de rust, vsrvangen
door Rlkkie IYl. en T jibbe u. R. r die speciaal uaor
deze r^rsdstrijd, avond-permisoie, gekregen hadden.
Over de tueeda helft valt nlet veál meór te vartellen dan dat Êr nlet mEÉrr gescoord uerd, teruljr nát
spel eteeds harder urerd, uat resulteerde in eán ste*
vige blessure bij Rikkie fi. ulaardoor r^re ds laatete
5 minuten met 1 0 man mseeten uitspelsn.
T. H.

N.B. Geert de Vr, voetbalde beide helften
Ous ? x 45 minten en Hoel J

ínee.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-CI-CI-0-0-0_0-0-0-0_0_0-0_0_0

0ldeboorn - Akkrum, A-2.
Zaterd g 1 december moesten L,e tagen nkkrum voetballen. Het begon om half elf. In ds eerste helft
stond Akkrum met 1-0 voor.
Na de

rust

moeeten L,e

.l ï"1"1""",

maar Akkrurn

L,aÊ

toch sterker dan ons r.lant Akkrum maakte Lraar ean
doelpunt en toen stond het Z-O voor {kkrum.
De elndst-,nd bleaf 2-B voor hen, LrB kregan gËen
enkele kans meer o$ €en doelcunt te makèn"
Harm Idzinga,

--11--

D pupillen
rb tD tD tD tn
D-Pupillen op 1 december'
0ldeboorn TeruliePel. 2-0.
Zaterd gmorgen 10 uur moestan ure thuis voetballen
tàgen Tarr,rispel.
De vorige uedstrijd bii Terr,rispel thuls hadden ue
met 2-g verlsrsn.
In de eersta hetft uerd Br een doelpunt gemaakt
door rrjen, In de eerste hBlft moesten Br uitt
Ellert, Dirk Jan an Dlrk PÍer'
In de tueede helft r,lerd er aen doelpunt gemaakt
door L. Hoekstr an daardoor hebben L,e gaL'onnen
met ?-O voor ofigr

fIlert

QuarrÊ,

-0-0-il-0-CI-0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Íurniorgn

01.t

ph.tn"n - ne G.iffi

.

half tien in de box zÍjn. Toen r,,Ê
de Drs zain de box kr,lamen uÊs het al druk r.lant
Íe
ctr ook nog
de
kulamen
f
ten er al 1n maar later
gingen
jal
minuten
intrainen
Na zotn 20
in, maar
t,e ons' opstallen.
[n toen ging het f]-ultje.Na zstn paar minuten
Lras het'1-0 door Sietse filaar jammer genoeg lleten
ze het niet hun zltten. ívlet nogal egn Íaooi schot
ginq hi j tegen de paal ln dE goal ' 1-1 rnaar ia'
Uij gingen er nogal fel tegen aan en ja hoor, ?*1
bJear doo r Zletse.
Ua moesten om

.

--1 2--

lYlaar Sietse llet het €lr nlot bi J zitten en maakte
€r 3-1 van. Jammer genoeg ging het fLuitje, het
ging net zs go ed.

R U S T.

in de box zaten kregen r,j€ thee in a€n kop*
je en de leider Lras tevreden, f r ula$ oak
een
rrissel, Roelof gÍng sr uit en Sander gingnog
ei in.
Tosn gingen h,e bJear op het veld.
De Griffioen had de ftrap en het fluitjs gÍng,
ïussen nogal Frutsende spelere kreeg Si;ts" d; ba1
en probeerde te schieten en schoot precies de teEanst nder in de voeten. en die probeerde de bal
naar de keeper Ínaar hij schoot te hard, pn hij probeerde de bal voor de líjn te halen, llaar Ste{se
liep dosr en goal 4-1,
En Leo dacht ik probeer Êr ook 6Ên te maken an
schoot de bal bulten het straFschopgabied op de
1at, jammer Leoi
Na zofn 2C minuten probeerde de Griffioen een
buitenspelval te doen maar dat l_ukte niet raant
Sietse. Eing net op het nippertJe-.rLopen en hij
sprlntte met de bal. an goal S-1.
De Griffiaen kreeg er geen zin meer Ln En Sietse
kreeg de bal L,Gler en sprintte uaer met de ba} en
ontultjkte de keeper c,n toen nog eÊn speler en goal.
6-1..Ja, j"" Sietse heb urel eventjes ? heatriká Bemaakt. Het fluitje gingr br€ iÉraren sr êrg bfij *"é.
Toen L,e

Frank Uarmerdam"
-CI-0-0- 0-0-0*0-0-0-0-0-0 -0-n-0-0_0_ 0_0 _0_0_ 0-0_0_B
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Uaar 1s da vedette?

uaar zou deze toch ziJn, zou hÍj misschien ean ander
el-fta1 gevonden hebben.
Nlemand ueet het, ln het laatste echriJven van de
vedette heeft deze,,niets laten doorschemeren, uaar

htj na.ar toe zou g?an of lats -,nders, uria ulest.
Klaas Drachtstra gàat naar Brazíl1g volgende ueek,
ml.sschien neemt hij de vedette uel ÍrBGlr
i'let 1s mogelljk,
maar uie gelooft
het? lrJa'arom gaat
Klaas naar Brazlliê
is hij stout ger^leest
a1s dat za ie maet
hfj mee naar Spanje
daarom gaat hlj RêtuurliJk. Het kan
natuurlijk ook dat
hlj spelers gaat kopen
dit 1s niet het geval
denk ik, r,lant Lraa r
rnoet je betere vinden,
ïk heb gehoard dat
van DiJk het trainen
gaat overnemen als
Klaas afurezíg is.
Ëeruchtan?? ik ureet hat níet s zo ja, nesm je de
scheenbescharmers BVen me.ê van Dijk ale je eigen
team ook mee traint urant r,Ji j spelen alleen op
techniek.
Nou, vedette kom op vosrdat K1aas Je rnee neemt.

--1 4-*
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De
o

Sint bedankt

pBpBrno tenhandel
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22 IIECHilBTR
wij
houden

een

GNOTE

KIPNKTIE
t.b.v. VV Oldebgorn,

overgenomen van de drumband,,CONCORDIA"

fi$deling frieelnndl

n$,{ill0grrlden extra
ïaoordeÍffigld
Het be*tuurvan de afdellng Frlesland kreeg
ieders medewerklng onr, náast de lande[fÈe
financlering, tlendulzend gulden ta regerverEn v_oor de campagne om feugdlgen vool
voetbal te lnteressêÍen. Als een ván de eêrste
aldplingen wordt er achler de schermen al
druk gewerkt aan de campagne '86. De voorbereldlngen riln in volle ganb en binnenkort
komter een taakgroeB yoor rlimulering van
regions en vereniglngen.
Die,,mars naarde tos.
l(omst" ïuordt snerzijds gevoed
ooor de noodzaak van een ook in
r-riestancl

aftalvend ledenbe-

stand, ánd6rzijds door de gezon_

de financiële toestand

wairin

penningrneester drs. l{ank Hain_
ja de afdeíing de iaatste
iaren
he€Ít wsten te manoeu.Jrersn.
Door de, mger rjan verwachte,
cpbrengst aan contributies van

I
I
J

\I
{

45.632 leden en meeropbrengst
aan boetës êÍrstrat:aken, kcn
een terugloop aan toto/ lotto-op-

brengsl worcien opgevafl g€n.
Meer dan datzslts, want oyer hêt
afgelopen boekjaar werd een po-

sÍtieÍsalclovan f 58.0O0 bereikt.
Uit dat exploitatiesaldo wordt nu
voor het jeugdvoetbal tiéndui:end guÍden uitgetrokken, Daarnaast !ilordt f 26.000,- garaser-

veerd voorde extra kosten, die
de verhuizing naar het Friss

sportservicecêntrum met zich
mee gaat b-rengen, alsmede nog
eens f 1 2.0@,-voor de verderd
automatisering op het bureau.

Aandachtvoorde iongeren
ook,,verlaald" mêtdê be_

w6rcl

noemlng van de tw€Ê nleuws bê_
stuursleden Henk van Apeldoorn
en Pier de Groot, dle de bhatgen
van Lolke Koolstraen Wm Rooding gaan innemen. Die aandacht verwoordde voorzttlêr d rs.
Aad van Dulst in zijn openingsspeech. Tijdens de jeugdprómo_
tie-acliê komt Flinus Michels naar
Frieeland om zijn visie te geven

opde opbouwvan voetbá vanaf
de pupillen.
De Friese voorzitter wilde de
KNVB in ovarweging geven zich
met de actie vooral t€ rlchten op
do puplllenloeftiJd. Ten aanzien
van die allerjongsten Íiep hij de
verenigingsn op deze catogjorie
goêd in het oog te houden. bok
wat betreft de aÍgelasting€n
,,Helaqs is de nieuwe reg-eling,
waarbij pupillenwedstrijden tosgekoppold ziin van het afkeuringsbeleid, nog te vaak onbêkend. Ws doen een dringend beroêp op de clubb€Eturen n!êt al te
algernsen te worden eh de jongsten nietveelvuldÍg ds dugete
lalen worden vên hst afgsls,st6n

trilt:

voor de moÍgenuren", aldus Van

Dulst.

Hij pleitte er voor ook mêt de
inrichting van kantines en clubhuizen rêkening te houden met
de allerjongsten, die nog te vaak
worden weggdurtrrd door de

ouderen. Wat dat bstrêft kon hij
een gunstlg voorbesld noeÍnen
vanuit Joure, waar een lraai clubhuis tot stand is gekomen, waarin
de jongste leden van de vereniging hun aigen,,spselkámer,'
hebben.
Erkentelijk tooncie de Friese
vooízitter zich met de uitbouw
van hel darnesvostbal, waarvoor
volg6nd sêizoen een interregionale competitie in district Noord
van start zal gaan. Hij hoopte dat
het zaalvoettral zich ook zo gunstig zou gaan onilvikkelên Ên eên
van zijn aanbevelingen wasdan
ook, dat vêrenigingen ruimte bieden aan zowel de veld- als de
zaalvoetballer zonder beperkingen.

,

VoordèafdelingFriasland,

op lSdocember 1904 in het
Oránjehotsl te Leeuwardon op
g€richt metvier clubs en 1 I 0
leden, ziet dê toel(omsl er na
tachtig jaar nog niet al te somber
uil. ZoalsVan Dulstdatín zijn
slotwoord uitdrukte met de let-

tersvan hetwoord NU: nieuwen
uitdageÍrd, RelnderB{r*rna

HOTEL-CAFE RESTAURANT.
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de hew tfih"b
: álourrr -bgn eáe,rrzoel,

zaterdag senioren
ZATTRDAG

I

DECE}IBTR

r98t

2e klas D tS6)

12-Cl Scharnegoulun!70-Akkrum

a

10-01 t.8,C.-Arum
09-04 H, J,5.f,.-Ieum
08-05 0l.tÊboorrl ln-0udehà$ke
07-06 NrJJane -$tornvcqels r 64

14.00 X.H. Kanstra
14.00 A. Overwijk
14.l0 J.v.d. tlal
14,n0 H. i-qnítsira
1lr. l0 H, Hoekman

zm

B
iunioren
ZAïERpAG I

Dt:CsHBaR i.:134,

t

t

5e kLas (2?B)
l0-Cl9 *"ieuneschoot dB- I r jn";e 28
*B-01 Del.ístrahurzírn-Heerenv,Boys
C5-01 oirleboorn*OurÍehaske Zg
C5-04 Heerenveen )B-SLt Jnure ]B

11.00
5S

11

.00

11.00

10.00

C
iunioren
I

z4lEiiDAc

o

Dtcitl8ËR 1984.

10-09 s.v. 0lyphia-de eriffisen
08-Ol Eakkeveen-Oldebmrn
07-02 Ueíiros-Sport Vereent
0ó-0.Í l,ti lrlan-Read Sw;rrt
05-0& Ii.yrje-ele Biesse

ïi.tÍl

Scheirlsreehter

10. {r0

lO
10.08
1f.00
t0.00
10.

R. 0oeterkamp
H. rle Vries (lw)

ll.

A.

Dooper
Lefioe

ffi,tfir$,a,s.,t.e,$gIjn

2e]laq_D (00ó)

02'1.0 I.0.P, 'i6l-€. Ê.C.

t

14.10 A.0ost

0]-89 Arunr-H,J.S.C.

.14.l0 O. Foekerna
14,18 G. Booisma
14.10 J. de Jager
14.00 H, 0oterhuiË

B4*08 fzum-Blrteboorn zm
05-07 0udthaske-Ni rland

06-I2 SÉormvoqels'à4

Schacneqoutum,T0

junioren B
zÁrrR0Ac
5e

a

i5

klas f (?28)

DÊcEÍ.l8ER J984.

6t:ïE-TïJÍ\1e
I t st rahu r zen
02-06 hlleuwêschoot
"6-oe ]B-0lrleboorn

0l-05

Ouclehaske Z[J-Heerenveen ]B

04-10 5C ioure J8-Nieuweschoot

junioren C
ZAïERDAG

Je kles H

D

II.

4&

B0

I-r.00

tl.B0

Lt.I5

I5 O(ctilg[R 19841

tltti

6tn6]ie-$I?Fíoen-Bak k ev een
0l-07 0leieboorn-Uctircs
0?-06 Sport Vêre€nt-l.lilíiár$
0J-05 Reacl Swart-ïi;n;e
04-10 rie Blessè-s.v, 0lyphia

t_l "

l0

I0,00 H, Nieu*l.and

11,30 Á,J. hterkor
i.Í.).t]0

_l _i

^

t.A.

0i:l

*-'ï 9- -

Ielama

zondag senioren
r",-tCÊr]8ER
Z0lilr4c

1984.

9.

I (801)
I2-RI Zan.lhur zetu-Hi sooi.ie
I0-01 s.t,. ïnor-?e t.ltesthoek

2e kl.as

a

Ïi.iíl

Scheirlsrechter
Em
l-ilEFa14.00

.

H..t€ Vríes (H)

09-04 l jcrrger Eoys-CersIoat
08-05 0osterstreek-I tjil3e
07-06 0lrleboorn-Boyl

le klas
-t2-01

14.00 S,v. 1ai ik
14.80 p. Doev!
I4.00 B.F. Stobbe

E !841,)

R.[.S. 5-0ldeboorn

12, t)0

2

10-0-1 LeÍmer 5*FC Negurant
09-04 Eekhuizen 3-ï.í.5. 2
08'05 Akkrun 2-G.A.V,C, 4
0?-06 Nreuweschoot 4-Hubert Sneek

Ê'.H. van Gorkurn

10,00
-t?, ;r0
14. 00

6

10,80

C.
L,

Eoudemond

J.

5.U.

l{enoer

Ileedema

4e klas.J (828)

?

a^

l0-09 0.lrteholtaprte 4-SC Boornbergun,g0

'
07-02 Olrleboorn 3-tijrrje 3
06-0 t Dl0/0osternoidË á-,tt<krum 4
05-04 llaulerwi.ik A_Rerratlo 4
5e klss H (818)
10-09 Frieslanrl 7-Roort Geel 7
07-02 Harga 6-Harlinoen 5
O6-Ot Black Boys 5-0iaeboorn 4
05*04 Oosterlittens 5-Irynrêlrten 6
5e klas c-(8r7)

6E:b'Iïiil;m;
a

4-hrarsa

i

07-02 Akkrun 5-Irnaun 5
06-0] 0ldeboorn 5-B-laurhuis
05-04 h.U.v. z-Nicator 12

4

18.10

i0.00 ti. llj.egmao
10.00

t2.00
9.00

9.00
12.

t5

12.o0
10.

l0

10.00
12.00

]

ll.Í]

F.

Hanetra

zonoag sentoren
ZO\DAL
ló

xiCÍ.tBER l98a.

2e 3la$_B- (8u2.

02-10 0.D.V.-s.v. Íhor
0-1-09 de rdesLhoek-Ijonger Br:ys
04-08 Gerslóot-Bosterst.reek
05-07 f rjn je-0ldebr:orn
0ó-12 BoyI -Zanrihu j.zrxr

14,00
14.00
IJ. l0
14.00
LJ,

^^

t

].e 41ag E (sli)
Olíleboórn 2-ïerhorne
0l-09 FC Nesurant-Bakhuizen
04-08 r.F.5. 2-Akkrum 2

01-ll

69ïsJ--ffi;'Ï6.;ï 7-Nicstor

a
a

Berg

12.0c

10.00 H,
tl.00 S.

4

11,00

I1

I0. ]0
5

10.00

12.00
?.30

5

02-06 lrnsurn 5-0ldeboorn
0]-05 Elauuhuis l-A.V.V.

J.5tel.ma
-10 tJ. Drenth

t4, l0

02-06 Harlinqen 5-Black BoYs 5
01-05 Olrleboorn 4-0osterlittens
04-10 ïrynwêlrlen 6-Frieslaníl 7
5e klas e (817)
iTllT-fáï6á-íÀt<t rum

A. rle Jong tH)
A. Dl.lkst ra

l0.lB J.v.í1.

]

05-07 C.A.V,C. 4-Nleuueschoot
0ó-12 Hubert Sneek 6-R.E.5. 5
5e klas H (8lS)

P,.i.v,r1. Heide

5

I0.00

2

12.00
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