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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR

2O.OO

OuerzíchtW
** * *** ***:li* * ** *rF**
Na sen r.lel zÊgI. range r.rinterstop is dan zo langzamerhand- de kornpetitie r,leer gaan draaien,
zo glng-het Zíï-naar H.J.5.c. en heefi nÍet veèr prezier beleeFd ean deze uedstrijd. Za mo""t"n
oaar'Jan
ook een alleszeggende 6-1 nedárlaag r.ncasser*n.
A's. zaterdag komt Arum op bezoek.-0p à" rangliJst
een mÍddenmoter en het zar voor zn Lrser een hele
opgaaf uorden om nog enig resurtaat te behalan.
Plaar r.lle ureet zorg€n ze voor ean verraesíng,
vgor paasmaandag een inhaarr.ledstrijd
r"r de derbv
uit. tegen Akkrum.Dit kan .een spannánd"À
p"rirjtj"---*'
voetbar uo rden, tenminste r,rat de st-nd'
0ldeboorn op de voorlaatste plaats mei uetrárá.
a punten
ult 15 r,redstriJden Bn Akkrurn 3 uÍt ti. Deze
qtlljd kan de beslissing brengen r.rat betreft r.reddegradatle"
24 maart j.1. €an oefenbredstrijd
41$**:-speelde
tetBn 0DIS. uorÍg jaar e'n tegenstander
van formaaf.
Ook in daze oefenh,àdstrijd utéet< 0DIs de ueteró;i;;q
r
en het resultaat L,as dan ook een 4-A nederlaq,e, !
*

UUR

Dit voorspelde niet veel goeds uoor de uÍtr,reOitrijd
tagen Thor dit r,reekand. Het LJas dan ook voor de rust
êÊn gaLiJkopgaande rnredstrijd L,aar geen der ploegsn
Êen voorsprong kon nÊmen. Ívlet de rust dus Ben terechte 0-0 stand. 0ndanks het mooie L,€Br uas het geen
r.ledstrl*Jd om rr,arm van te r,lorden. Na de rust een" letg
meer aanvallend 0ldeboorn, Bii een totaal mislukte
uittrap van de gasten, Lraarvan dankbaar uerd gsprofiteerd uas het 0ldeboorn dÍe esn 1-0 voorsprong
nam. Bij ean hoekschop L,as het L,eter 0ldaboorn die
in sen uirr.lar van spelars de bal over de doallijn
kon prlkken 2-A. Direct d arna hands in het beruchte
gabied en Thor mocht aen strafschop nemen. Dit had
de epannl g ierug kunnen brengen maar Uandar dacht
daar andera over an stopte de bal keurig.
Voor de gastan om moedeloos v-in te uorden. 0ldeboorn
kr,lam zalf s nop op 3-0 doordat esn aanvaller Ín het
strafschopgebÍed r.rerd gavloerd. Stopte de doel"man Ín
eerste lnstantie de bal, toch kuram de bal over de
doellijn.,Ívlet deze 3-CI stand kuam het alnde. Een
enigszins geflatteerde overr.rl'nning maar toch urel
verdiend.
Stand in Zde klas og 1-4- | 85,
15-27.
Zandhulzan. 1 5-1 2.
0. D. v.
1 5-23.
Thor.
1 6-12,
Boyl.
Da ueathoek. 12- 7.
TlJnje.
1 4-20.
Ulapolia,
16-18.
12- 5.
[Jldeboarn.
Tjonger Boys. 14- 2.
0o sterst reek. 1 4-17 .
G

ersloo

t.

13-13.

ontvangt 0ldeboorn, Gersloot en dÍt kan
zeker aen spannend partljtje opleveren met 0Ideboorn
met da thulsuledstrljd iets in het voordeel.
0ldebootn.z had 24.maart geen gemakkelljke opgaaf
ilTl-ilTfEr FFS. 2. Daar-arti jd aen 1aàtig tó bespelen ploeg maar het karr.rei ulerd keurig geklaard
mat eÊn 2-A overuinning.0ok dít r.leokend r,rErd:er
g€€n. fout gemaakt en het rr, s GAUC 4 dat met een 6'2
Ëeàerlaag liulsr,raarts uerd gestuurd. Jammar dat
Harke g"Ëtesseerd raakte en zo het zich nu laat
aanzlen voor 6 uleken ls ultgeschakeld. Langs deze
r,JBg v n harte beterschap Ên laten L'e hopen dat
Paasmaandag

dai 6 ueken lats meavc.lt.
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fi.s. zaterd.g voor het Zda Éren inhaalr,ledstrlJd n.1,
thuis te19en Terhorna. Aanvang 6 uur, Terhornà een
mlddenmo'tar maan uel altijd ean lastÍge ploeg.
0ok B, B, maandag een kompetitle r,ledstriJd n,l. ÊGrn
uituedstrijd tegen Lemrner 5. Ook dit moet te klarÉrn ziJn, zodat 0ldeboorn 2 mooÍ mee blijft
draaien.
Stand 3de klas E.
1. Akkrum 2.
14-26,
2. Nleuueechoot 4.13-20.
3. 0ldeboorn 2. 12-19.
4. Bakhulzen 3. 13-14.
Qldeboqt1, 3 1s ook'dB r.linter goed doorgekomen en
Eo6[Tffi6e
ueek zondag een knappB oíerr,rinning op
0ldeholtpade 4) teruijl ook dit ueekend een knap
rasul-taat L,erd behaald. In Noo rduolde urerd tegen .i'
0lyphia een keurige in de laatste mÍnuten tot stand
gekomen 1-0 overulÍnnlng behaald.
0e mannen van het 3de hebben uit 14 uedstrlJden 18
punten behaald en bezetten momenteel een keur{ge 3de
plaats. lYlet nog 2 uredstrijden voor de boeg betekent
voor het 3de een vriJ paasueekend.
0ldebosrn 4. Hierover kan lk kort zijn. Dit elftal
Ï€ ffi6-ni€€ L,€sr ln actie gekomen doórd.rt J.1,
zondag hat terrein uard ofgekeurd. Ook dit elftal
heeft een vrlj ueekend
Tot sl"ot 0ldebsorn 5. Ook hierover v'-rlt niet veel
ta vermelffi
dat ze 24 maart in l,Jarg afgescheept uerden mat €ren 1-0 nederlaag. fllet 9 punten
ult elf uedstrÍjden op de 66n na laatste plaats
toch uel lets tegenvallend. Prsbeer in da Iaatste
5 uedstrijden hier nog urat aan te doen. JulLie
hebben ergens esn stand op te houdên.
Het r,ras mijn bEdoeling een ieder uear een beetje
op de-hoogte te brengen van de resultaten en standen van de versehillende eLftallen en hoop hÍerin
te zijn geslaagd.
l

,

A.N.
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le E$taI zaterdag
H.J.5.C. - 0Ideboorn 7.n.
Ondanks dat b,e dachten dat het vald aFgekeurd Lras
moesten Lre toch ln de benen, tegen H,J.S.C., dle
de 7de plaats verdedÍgd evan als uij, alleen zij
de bovenste, Door de ueersomstandigheid ulas er
ureinÍg spraka van mooi voatbal, zeàr harde r.rind
uat Lresr voor voor ehaotische toest nden voor onze
goal leidde" Zodat Lra ln de eerste helft I met 4-O
achter kulamen, Ínaar_ daar zl jn r,re L,eI aan geuand.
Van Dtjkr die 1s t-ralnerrcóatchrleÍderrraisFelspelar
sn grensrechter functloneerde, urerd door de scheidsrechter v n zijn taak onthev€rn zsdat L,t j de eerste
helft maar vol moesten maken zonder greÀsrechter.
In de tueede helf t hadden L,iJ de r,rÍnd mee zadal er
door een mooie comblnatle tussen Rimmert& Rimmert
(net duo) een fraai doelpunt tot stand kuram.
fr uerd ardig hard gevoetbald zodat Tjeerd L,Ber
esns een boeklng kreeg. Oat kost hem ,;áer eens €en
zat e rdag-a vo nd-stapp6n.
0ndanks de tegenr"rind van H,J.5.C. scoorden zij nog
tuae maal zodat de stand ,6-1 trsrd, 0laar aan Johannea zaL het niet gelegen hebben en Harke bedankt
dat jij je benen er aan trou uragen,
lJebster.
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7e Elftal zandag

THOR

-

OLDEBOORN T

n'n fout te hersterr.en van vó6r de w!.nteretop
(T IJNJE - OLDEBOORN, elndgtand 1 - I) hter een

on

vrrelag van de vandaag gespeelde wedstrgd,
Thor

- OldEboorn.
In dlt veralag ga ik êr van Ètt hoe Je het als

supporter bek[Jkt.
rn de oerete heLft werden er aan belde kanten kansen

die echter-niet werdan benut.
Orcr 't algemeen kun Je stellen dat de eerste helft
vr[ aaaÍ waE oo naar te kgken, waardoor er nogal wat
gcklctat ryerd tuaeen de eupportera onderling (hlerdoor
dus wel het 6én en ander gemLst ).
lïat dat aan$aat waa de twee.de hel.ft veeL bater,
hocwcl ook hisr gaale momenten insl.open.
He1aao moect lk het e€rate doelpunt van Bo11la
mlggan lrvrmo êêíl bezoek aan het tollêt.
Enkalc ninutsn later, toen tk net op het veld wae
tcruggrkcerd (nou Ja, ernaast dan) scoorde de
opgrruktr'verdedlger Egbert't tweedE doelpunt.
Hlcrne,trèkrlhor ton aanval. Om dtt af te stoppen
werd,de verdgdlglng.van Oldeboorn lete te hardhandlg"
N6t'blnnan tlet etrafschopgebled werd 'n Thor epeler
gecróËerd,

-5-

neerEêJ.egd met e1s "gevolg een ponaLty.
Oeze werd echter door vandáag de beste

speler van het

veld (onze keePcr, dus) geatoPt.
Hlerna wêrdEn er een 15 min. lang waer vrlJ slecht
gespeeld,
Nadat Jan M. werd geteckeld, kregen ook w|j een

etrafechop.
Deze werd gonomen door onza el"ler Zico.
Een heel zacht Echot werd tn de eerete lnEtantle
geetopt, naar Blnne herEtelde z'n fout ên schoot
de bal ln de tweede Lnetantle raak.
Nadlen werdgn or nog enkele kangen aaà baÍds ziJden
onbenut gclaton.
Toen dan ook het elndeignaal werd gegevsn, warsn er
geen goals meer bIgekomen.
Hlerult blgkt dus dat Oldeboorn de wedstrlJd heef t
gewonnen met drle tegên nul I I
tlllendy.
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2e Elftol
33Í'33ÍÍÍ3331
F,F.5. - 0ldeboorn 2,
Na 3 maanden stil te hebben gestaan kon het ?da
eindeliJk Lreer aens 1os, Het reisdoel L,as VegeIÍnsoord dat 2 punten onder one staat. ALs lre lles

r.linnen kunnen LrÊ nog bovenaan komen omdat L,B nu 3da
staan.
0e eerste hetf t L,aran Hilbert 0. an Harm rrUedettett

reservss. 0oor leuk spel an goala voorzetten kon
Lykle P. 2 gaaLs ecoren L,aarvan É6n met het hoofd.
De tueede helft hoefdsn lJe alleen de score maar oP
te voer€n LJ nt ue hadden de r.lind fieÉto Eddy en Tinus
gingen ar uit. Van de uind af gtng echter niet za
qem kkeliJk a1s r,riJ r.rel gedacht hadden, 0e passes
kuamen niet goed an efl F.F.Sr uás een keer of drle
dtcht bij e€n goal. Ds palen stonden echtar Bsn
beetje te dicht bij elkaar voor hun. 7o bleeF de
stand uit de eerste helft, A-2, staan. Tuee punten
ln de zak en volgende uleek thuls om 11.30 hopen r.re
hetzelfde te doen.
H.U.

-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0 -0-0-0-0 -0-0- 0-0-0-0-B-0 -0-0-00ldeboorn?- GrA, U_.C,
Zondag 31 maart moesten ue op eigen veld speliln tegen G. A . V. C. 0ndanks de regenval urerd het nlet af gelaet en moeeten L,s op asn glad veld spelen.
T. v, d.lYleulen meende dat het bras af gelast zodat L,Ér
met 10 màn het veld op glngen.
5.de Jong bras berEld om ln te vallen voor T.v.d.M.
zadat Lre na 5 mlnuten toch helemaàl compleet Lraren.
In de eerste he,l'ft u ,rsn Lre duldeli jk sterker.
Hlervan maakten L. Poepjes en 5, de Jong prima gebruÍkr uÊ gingen ook met asn voorsprong van 4-0 de

rust in.

_?_

Na e€n frbak5e theeft gingen r.re het veld r,reer op, om
de 90 mlnuten vol ta spelen.
Grour.lr.ging met volle lnzet ar tegenaan om de chterstand ueer r,lat 1n te halen.
Oit lukteÍook u..nt ze glgj!.!g sr een penalty uit,
dle goad ulerd benut r4-1.
0ldeboorn liet de moed r.lat zakken(r.rant och, Ja, met
4-A voor kan er niet veel megr gebeuuen).
0oor een klaln Foutje ln de achterhoede v n Oldeboorn
zag Grour^r L,eer een kans 4-?.
0m te voorkomen dat ze nog masr doelpunten kregen
gingen u,s er lets harder aan iltrekkenrt.
H, Nieuurland ging voor de afuissellng CIp de solotoer. Dit lukte prima ulaardoor de stand op S-a
kulam.

In de laatste f ase van de r,redctrlJd uist L. poep jes
nog san doelpunt te maken.Dit L,as tevens de einástand 6-2. - Bi j deze r.r11 1k nog bedanken , S. de Jong
voor zlJn lnzet. (Zou S.da Jong str.rks oók een
trouue toeschouL,Br urorden bl j het l ste elf tal?).
g.
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[/lsser j r.

3e Elftg,l

N"- 99. af trap (or 10.00 uur) r.ras het 0ldaboo rn dÍe
geltJk
de tour,rtJes in handen nam aoo"-veervuldig
Ín de aanval te gaan en
de tege;sirnà", op eigen
helft onder druk te zettan.
De eerste 10-1s mln' reek het een ínakkie te uorden(onderschatting?). -Í,l;;r naarmate de uadstrljd
u:rg?l qlng kreeg de tegenstander ,"à, greep op de
strtjd, hetgeen áen aarát9
k;;;"; opreverde
maar die net als de kaneEi ""niái
van de thursklub, g""À-

I
t
-i

punten opleverden
Na de rust urerden egn trotse vader en e'n rrrammeIgl-.vangendett op aigen verzoek u"irÀng"n en mocht
0ldeboorn
nog sans firobaren ue puÁi5ái-tr,urs te
houden.
10 min. urerd Érr f raai gescoord door ??
!" f onze
0ok
tggenstanders r.ristËn ri;h -""n*ir.r kan.san te creEren, maar gescoord uerd er n;t;i";(;__
1ukkt9).
Toen Ívlelnt de. bar, op e€'n r.londerrijke manÍer van
de
zlJlijn voor kon kri3gen, kon Onnó door te zuchten
alleen al scorsn, maái ni5 deed dit toch maar zsàrs
het hoort.
De r,redstriJd ging verder zoars de eerste hetft met
een starker 0ldeboorn, maar sr vielen qesn doerpunten maer zodat de punl3es (ueer)-;;;;
dio"uoo"n I

u,aren.

Verder r,lil Ík toch nog sven opmerken dat onze
keeper de laatste ureoátrljden trffeJi; i"-"n
on"
voor achtáret ná f,eeri behoed.
?:ftr.menlgmaal
Uolgende ueek u,Êer 2 puntjes Bn het seizoen
kan

nlet

Íne€r e.tuk.

-0-0-0-0-0-

G.K,
0-0-0_0_0_ 0_0 -0_0_0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_CI_
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NoorduolíF ? - .0ldeboo rn 3*
Zondag 31 maart moest het derde oantreden tegen Noorduolde. Uertlrektijd negen uur uit het Doelhof.
Íraar doord..t de klok ê6n uurvduit. gezet rnoest uorden
daardoor een kortere nachtrust, koste altijd 6Én
speler n,l.P.de Pi., D s maar met elf man naar Nsorduo

I de.

Tien uur begon. de r"redstrljd. De eerste drie kr,rartrer
ging heel bestr rrlj uaren ledere keer in de aanval
maar ar kuam geen goal uit, Br L,as gÉsn afmaker bij,
daardoor gtngen L,ij de rust ln met 0-0. Na sen goeàbakJe thee r^riJ ueer het veld Ln. Na een hal,f uui spelen L,eer de bal voor getrokken door onze snelle
rechtsbuiten ff. Hofstra kon Kees Kalebeek-Tenr net
voor de keeper lntikkenr dus 1 nul. Dat L,o6 de elndstand ook. Toch nog tuee punten mee naar huls. Oat
maar bJBBr tot de volgende zondag,
tJ.

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

-0 -0 -o

jo-o- o-0 -0-

0- 0-

ffil*-s'db
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0

dg

U.

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

Van

het

Sde,

Uarqa - 0ldeboorn. (J-0),
Het zou toch uaer eens moaten gebeuren. Na tuee
nederlagen achtar elkaar tegen de tr jonkiestt van
A.U.V. moest er ueer ean overr.linnin! ln zÍtten.
0p papier BBn gelljkulaardig tegenstander, Dus vo1
goede moed Los. In de eerste halft Ban veel sterker Oldeboorn. Kans na kans op Een doelpunt uerd
om zeep geholpenr Br -urerd enthouslast en hard gespeeld maar het ulilde niet lukken. De rust kuam'
zonder doelpunten, Na de thea(Lraarom etgenlijk
op zatn tÍjdstip geen koffie?) Lraer een veel sterker 0ldeboorn. En zoaLs het al zo vaak glng ln de
voetbalgeschiadenís, uit Ê6n van de r.lelÀiqó aanvallen viel een doelpunt voor Uarga.
Er urerd van alles gsprobeerd, maar tegen 1.2 man
ls het dan moaitiJk voetballen, En als je zelf
dan op'het laatet nog slachter gaat voetballen dan
de scheidsrechter fluit, dan behoor je ook niet te
urinnen, Ívlat nog eÊn drietal uredstrÍjden te gaan
kunnen ue mool in de middenmoot van deze afdellng
blijven als ue nog €rsn paar punt jes r,leten te pakken.

H.v.d.H.

-0-B-0-0-B-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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t

h
ó

gldFFoo-ln.

: Grour^r.

E'PuP.

?'
Zaterd g moestan t^,lj tegen Grour^r
uinterstop dus u,e
de
na
ue hadden nog nlet irerlóren Na eÉn
mlnuten
r,lilden er LJser Èard tegenaan' PÍeterpaar
Ate
en gcoorde,
van
r."**g ik ""n,oái" vooizet
i"n-p"À" minután-i"t€r maakte Siet,e er met Ben hard

schol?.BVananvlakdaarnamaaktePÍetarAteBr
bakje thee drin3-0 vànr Dus ,rá gtngen vroLijk-?*l
pfllerPoepjes 9?:
tegan
["n. f,an had Ín óe iust
uant htj
voetballen
kón
;;;; dat hii oor r,rer mse
ik Lreert
scoorde
rust
de
r.iá"g toch óE"n bal' Naineens 1n da aanval
en geen
maar daarna glng Grouu
plaar
Siete
maakte
daarna
1n Oe-óoár dus-4-1.
t

""p"r aên-àn-áaárna ir< no9 É6n. Dus r"re hebben met
;;-;;;
6-1

gBL,onnen.

HenrLco.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0 --0 -0-0-0-0-0-0
voetballen'
Ue moesten zaterdag !9g"1 de TÍjnje
j
heleboel
r,ri
een
maar in de eerste Ëelri hebben
kansen qemist.
gn toen-uerd àet 1-0 voor de ïljnie-en het r'rerd
2-A, maar Lr€l hebben. verloren met 4-?'
f,0R.
- 0-0 -.0-0 -0 -0 -0-

0

-0

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

TE K0.0P:- Voatbal-schoenen.

lYïaat: 33, 35, €n 37 .
5j. Schieret

Jánco Dour,lernastr' 35 A.
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Na aen lanoe.

I

it

I
I

t
I

I

ulnterstop

konden de meegÈe rleden einde_
riJk .reer Ëet veld in-5r''""n.
barretje te trappen.
handan zrjn ook ,Àá"_ ontdooid ;; dus
konden L,e
ueer
'nze uat schrijven en jultie ;;;;-";; Àeet3e
op de
hoogte brengen over hei uel
onze
-f
crub.
uat de meests- van Jurrie-r,iel"n-"à"-;;n
n"ouàn
af gelopen uinter is da[
"r*.*n
zoek
zijn
geueest
iij-oo
naar
een nieuue trainêrc D1[ is Eerukt-á,rr).
de
keus
is
gevallen op de heer U. ELaauu uit :uAÉáq.,
H1j ís momenteet trarner-brj-u.u.rà'IóIr"."e,
Ook.zijn L,ij nog aan het zoáken naar-"àn
Jeugd_
trElner voor he[ nÍeuue seizoÀn;;;;;;
ju_
nioren-elftarlen. ue'hÀnÈ"n
"udste
om
een
stagialre
van
het C.f.0.S. uÍt H"e"enuáàn gevraagd met als
spe_
eialisatietíuoEtbarír. HiÀrovér
rs
iog
urtslag.
-Àà0"
Ieen
Da kantine draalt
ooor ná€ i""* van vrij-Oe -r,.,e"È
ullliqers dÍe doar goà0,
op de tralningsavonden
"tapdiensttt verrichtán-ÀÀ n"t
echtpaar Nieuurand die
de kantine elke r.reek gtànzana schoon
maakt.
zoa's Jultie
nàl
s";i
;;f
;; verentsins,
soÀJ
Iqrz.en
hoer.rel er altijd puiten riin-uiÀ
Ëàt*,
kunnen.
Daarom hebben.
.,rerzoeÈen
""à
aan
alle
11l
1og
le_
den van onza verántgíng
"nig"
Ji"
actÍef
voetÈarrer
zrjn,
Ten eerste de traÍníntJuàir"n, á" ,o;;;;
een das na de trainln{ uarrÀn'oË'r,Ëï';;id,et Eens
rn de
Íïen ,ági, -a" tralner moet of
."lggt gevonden.
voor
de
zorgen, maar L/anneer een bal r.regqetr pt r,rordt
!"11"?
de duisternrs rn ên de
iË'Ë*r zelf nÍet
op dan is deze bal practisch
"pÀir"-h";r;
nrei-meÀ"
i" vrnden,
uant L', ar moet- de trarner zoeken? ou"-r,i""
kunnen
ye pet ?Íjn alJ.en veal aan doen.
zo heb
ook nog het prnt t<leeábox, Een Íeder vind
hgt. orettlg
'k o! r; een !"non" kleeobór-t" komen om
zÍch aan te kleden. Dii-is
echter árr""n mogeliJk
aLs de kleedbox ook schoon urord
verr-aten.
-rJiir't probaer
per elFtaL een. oprosslng te vindeÀ,
een
lgde1 on rijn beurt
de
box
even
schoonveegd Bn de bultendeur
"i"-r""t"t*
goed dÍcht;";[;, " zodat een
volgend elftal ook in
schona kí.eedÉox komt.

"Ën
-1
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LJe nog ean verzoek aan de IeÍders om
dat tijdens rf de uredstriJd het balta
zian
er op toe
zlt
en dat de intrapballenrr hiar
lenhok op slot
plaats
zljn.
dan lreer op.hun
Tenslotte hábben L,B nog een verzoek aan al.leen diegen€n die ureten uaar dà thermostaat zit. Uillen
jullie hÍer niet aandraalen omdat hii zQ op de goede etand staatrde kachel r,rordt namenlijk aangezet
door e€n tijdklokl
Verder raillen urs nog een toellchtlng gevan op aen
gebeurtenis van enkele uraken geleden, DezB gebeurtenis L,as vaor de Êán êen zr,larte bladzijde ult de
geschiedenls uan de U.V,0ldeboorn en voor de andere
sen aanfluÍting, Er ziJn toen namenlljk 2 spelers
van het eerste elftal zondag, 6ên uedstrijd geschoret door het bestuur vanuBge hunrrvóorbBreidingentt
CIp €en oefenuedstrijd.Je kan zeggen het t,as maar Ben
oefenr,ledstrljd, maar je spae-lt toch Ín het eerste
elftal van een vereniglng, het vlaggeschipr Bf, daarmee ben je toch enlgszins het vieitlekaartje van de
club sn uat misschlen nog r^rel belangrijker ls, je
speelt in een taam met andere spelBrsr Ons inezl.ens
zíjn er morele grÊnzan. Uorden deze op éÉn of andere urijze overgcreden dan is het de pJ.lcht van een
bestuur om Érr iats aan te doen. t'Jlj hebben gemaend
op deze manier te moeten handetren.

Uerder hebben

3

Het Bestuut.
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ZAÏEBDAG
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lii'ii'iA ZAïTRDAËVOËïBAL

APRIL 1985"

i-íl

I i- L f'-:

l(las 525
6'tr0Ï-Ïïnsum Z-Jubbega

2

04-02 G.A.V.C. Z-Gersloot
J,tl6-0] 0ldeboorn-Nier.meschoot

l

10.00
Ir .00
10.00

PUPtrLLEN-D

----------

Klas 43rr
Effii-ïËerênveense Boys Z-ïijnje
A4 fl2 Tjonger Boye-lCiepolia
d&'

06-0] Zsndhuizen-Oldsboorn

I1.00
10.00
10.00

I IiI.IAALPROGRATIFIA ZOIIDAGVOTTBAL
---:F---i.-------

ZAÏERDAG

6

APRIL !985.

0f - f f-TldeGfit' Z- ïe rhorne

04-08 F.F.S. Z-Akkrum 2
05-06 G.A.V.C. 4-Ffubert Snaek
CI9-10 Bakhuizen l-Lenmer i

19.00
16" 19
6

18.t10

18.0f,

zaterdag senioren
ZATIRDAG

6 APRrL1985.

2e Klas D (006i

14,00 fi.J. Hak ;
14.10 H. de Roos
14.00 A.H. ten Boom

ïdlbïElEïlrÁTkrum .*

da
q

J,5,C, -1.0.P.'| 6j
08-ol Odeboorn zm-Arw
o7-04 Nijland-Ízum
06-05 StormvogeIs' 64-0udehaske

09-02

H,

{!i qiuq- - g.*$t8iL--ug5
ile kLas D (nC6)

t4.38 T.P. !íslinga
i4.00 5. tditteveen

:

fr* ffildeboorn
pz-r:7 T"c.P.'63-Nijland

zm

tr6-I8 Stornvosel:lÍ1-E. B.c.

18.00
1.8.00

18.00

-15-

zondag senioren
i'I&INDAC

I

APRIL

l?85

(Paasrnaandao).

Ii.id

2e Klas B (80])

14.00 ld. Znart
14.00 H. de Vries (fl)
14.00 J. Bijma
14.00 A. Eurvalda
lJ.]0 F. de Haan

fi:fT-6i-ï6orïlspolie

09-02 Tjonqer Boys-0,D,V.

08-0t 0osterstr*k-De

t{esthoek

07-04 0lrleboorn-GeFsloot
06-05 Boyl-Íijnje

le Klae t (8I7)
I2-Il R.e.S. 5-Terhorne
10-01 LerÍner 5-0lrleboorn ?
07-04 Nieuweschoot lr-F.F.5,

SctgirÍsrechtel

l?. 00

10.00 F.H. vsn Gorkum
10.00 S.0. Veenema
11.00 f, de Leeur

Z

06-05 Hubert Sneek ó-G.A.V.C,

4

a

SPEETITEEI}IDE
mffmil(lffruKr
MAI{IER

vAiluni0sPEttlt

Alsu Abonnee-Lotto
via onze club speelt,

kriigen wiiextra
inkomsten. En uweet

't:diekunnenwil

bestgebruiken!Onze
LottoÀoto-fu ncrioneris

ITIEII/W

zit klagrom u als
Àbo nnee-Lottospeler te

nOteren.
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