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Zaterdag 16 nrt.
olclefurn zn. nacht optreden als gnstheer van fulsvarríia 4.
in een rler slechtste wdstrijden, hadden de karnstets de hand.en vol aan het net 10 nan spler?dre fulswardia. ze zullen dan
oak zeker bli-i zijn greweest aet de 4-3 overvinnilg.
Zordaq J7 nrt.
Olde.fuorn 3 ontving: I-angezwaag 4. Nanen de Ïangrezvaagrsters
net d.e ntst een 0-L vrnrsprong, na de Fuze een sterJ< aanuailerd Oldefurn (vat zat er eigrenlijk in de thee???) vat resulteerde in een 2-L ovetwirning. I{at dnt'zetting en aarw,HigingÊn van d.e supprtersschare al niet op kan leveren. Hmfdzaak
is, de ee.Ï:ste ptnties zijn birnen.
Oldefurn 2 noest d.e return splen in binun tegen,Spart.r '59.
Zoals ver-wacht een te zvare ogaaf en ze noesten dan xk net
een 3-O nd.erlaag huisva,erts keren.
Oldebeorn J ontvíng Aengwitdert, @k al een tetwn en aok in
d.eze wedstriid konden de bar'nsters niet in hun spl konen tegen het fel op de bzl splerde Aengrwirden. I{el waren er kansen,
naar die werden knulLig on zeep geholpn. fuststarld 0-Q- Ge|u)<kig )iep het in de tveede helft vat futer vaor Oldefurn,
ook al dmrdat de teErenstartder veraeid raakte. k uiteirdeIijke 3-a overwinning vas dan ook zeker verdierzd.
Zaterdag 23 naart.
Old.efurn fu. nest op fuzoek bii Rffi L uit fulst'nrd en naakte
ok hier geen fout. Ze bhaalden een 7-4 over^winning en /a.1Jnnen
de vlag tevarschijn halen. I'lcg J p.ntje pkken en het kanpirerzschap is een feit. Zaterdag 30 nrt. a.,s. an 14.00 u. in
de thuisved.strijd tegen Sc. krlikun 2.
Zordag 24 naart
Oldefurn L had de nunner drie op de ranglijst, hrdhuizen, op
bzoek. tladden we gerekerd ap een leuke sptrtnerde vdstrijd'
dan kwamen ve toch wel Mrqen uit. k eerste helft kon er
nq'nee dmr, vaarbij de thuisclub via een pnalty op een 14
voorsprpnq kvan. |la de ntst een sterk aanvallerd Zardhuizen en
de funzsters nesten tert-ryr. Via de counter kvanen er zelfs
gode ryelijkhd.en de score op te v@.ren, naar de noaiste kansen ve.rden on zeep geholpen.

Cblc cie verddtqinq l.:on qeen voidoerde halen en het tegferdr:elpjàt-kon- niet uit]>|i-iven en kwaa dan cnk. ,J'anner, eekèr' orcIatdit bslist niei rÉrii,J vas Qrewe.est. ftifijn, niet zeuz^en. ncd.
houden en vollletde keez' L,eter.
O|deLtnrn 2 noest op fuzoek hii koploret- Renada 3. Ze noesten
net 2-0 het orfr.erspit delven. Een verassinq is natuurltjk
nooit uiigresloten, naar de uitslaq tias toch geheel volgrens de

venraehting.
Uitslagren 2e Kl.tsse FVB Zonrlagt 24 na,art.

Fc,chtelan - iVesur'ant 24
Ctldehorn - Zandhui=en l-l
04
5t. Jacob - FTS
Ni ldaa
- Btitenpat 0-L
hlesthoek - Aergrwird.en 04
Stard pr 24 naart.
L5-25 50-13
L. 2ldeturn
16-23 +l-18
2. Mi ldaa
3. Zardhuizen j5-2L 28-16
L5-19 45-15
4. llesthek
5. &titenpst L4-L8 20-2t)
6. St. Jacob 12-L4 25-15
L4-13 23-19
7. FF5
g. Gersloot 13-B ?l4J
9. Fochtela L4-A Ló-56
10. Aenguirden lffi L4-37
11. Nesurant 15-2 L0-59
Al net al toch rqt e.en fuste dag voor Oldelwzn,

drcrd.at

tíil-

dam en de l{esthoek p-tntverlies leden. AIs bijzorfierheid dient
n@ veï1neld te vorden de eerste psnten die Nesurant bhaalde.

Prryz^anna z,aterdag 30 naart.
Oidebmrn Zn. ontvangÊ, Sc. Eerlikua 2 en heeft aan i ptntie
voldoerzde an de kanpioensilag te kunnen hijsen. fu tegenstan=
d.er zal er zeker alles aan.dren an het feestje var Oldekarn
rqf even uit te stellen. AlIe reden dte oa aanvezig te zijn en
een srynnerrte wdstrijd te vervachten. l'/e rekenen dan ook op
een gtrote wblieke belangetellingr om onze jongens aan te aaedioen. Aanvarw 14.00 uur.
Zaterdagniddag on 77.00 uur ak een blangr-i jke wqJstrijd' nl '
Oldefurn 1 - Milddn 1". Hier klnt U rck rekenen op een spr.rr

prtii voetbtl. Oldeturn kont hopiijk vat beter in
zijn spel, naar za| de harlden vol krijgen aan het vmr zijn
Ja.rfste kans vechtende Mildan. Toch vemnchten ve dat de Btarnsters het koppie erbij zullen houden en zich niet weer zullen
nerde

Jafen veressc?n. We h,1'uden het op een i<leine ttvervtrn)ng v19.-->r
Oid.eborn. lJ l<oar: tcch seker atk? ! ? ! ? ! ?
rhk Oldekc'>z'n 2 noet zatetd;g on 17.00 uut: spien' en vej tn
en tegen Rffi uit Btlsvard. Twee keer acntereÍ! vez'loten, nu
wotden er weer 2 g-nten gepkt. Afgresproken')??
Pc?asaddddg

1aoriL.

ileer een thuis*te.clstri jd voor Old.ebnrn I (Zo. ). lfiL konen de
plcterfuwoner's uit rhrslcut op hzoek. Dtt ndg gewoon gee! -problenen
opleveren. en fuide ptnten blijven dan rck in oldefurn. Aanvang 14.00 uur.
Oldefurn Z i"at ,rp retq.X bij ISC 4 en heeft zeker de nqrelijkheid er een ptntje aan aver te houden.
Oldeborn 3 ontvangrt on 7A.30 uur (is half elf' Rd-) llisplia 3 en x,eet nu he het zoet der overvinningr snaakt, zdat ve
een nodÍg strijderd. elftal van L)ldebc,rn zijde tr.ree ptnten

zien

pakken.

furderdaq ,4 apri L
Oideturn I (Zo.)

spe)t

deze avond een

"ÍTeonskiwbker" en wel thuis

Zaterclag 6

april.

tegren

vedstrijd

Hielpen.

on de zgnAanvangr L8.30 u.

Oldefurn Za. noet oP be-zc,ek bij Talnnann 2 en kan daar oP
geduchte tegrenstarxl rekenen. Ite houden het op een gelijksrÊL,
alles awt er neer uitkont is neeqenonen.
.

Zordag 7 apriL.

Oldebovn J staat voor een zvare opraaf , door te trachten
FFS uit VegreLingrsoord de volle wirnt te pakken. Ile gokken

bij
aP

een Ere)ijkspeJ.

}ldefuorn 2 ontvangt oa 1L.00 wr Blauwhuis 2, en aangezien
de fuanzsters thuis noeilijk zijn te verslaan, verwachten we
twee ptnten.

oldekarn 3 gnat op bzek bÍj Langentaag 4 en ze zijn zeker
van plan tenninste 1 pLnt nee naar huis te nenen.

ïk vil fusluiten een ied.er prettige Paasdagen
Ieden veel succes te te wensen.
AIturt Nijholt.

en de actieve

OldeUoà UaO in tlalleberd met opponent vv Aengwirden weinig rroeite' De witzwarten
wonnen in een uitermate slechie vertoning mêt0-3 naeen Gl voonprong bij rust Sietse Akkermanq
ót.o,de schutters aan Íloarnsrer-zijde. Die door deze
Johannes Poepjes .n lót"n
overwinning ei-het gelijke spel vàn de concurrenlen steviger in het zadel zitten.
K-o-ploper

fiigo

Koploper Oldehrcrn dat vorige week in ïjalleberd opponent Aengwirden met G3 klopte, had ook in
partij werd wonnen de
witzwarten het duel weer met dezelfde cijfen (34) door doelpunten van Johan Tijsma (penalty),
Sietse Veenstra en Sietse Bergsma.
de replay weinig moeite met haar tqgenstander. Hoewel het geen hoogstaande
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OLDEBOORN B1 LIRIJ
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rlp 18 sept. '7b tcíJen {1e Lt--{tJp. ndal^ t'?ïfu'n on aidadr hun ee'/st-e konre-tit-tewerLqti^ijri ,'an ,i.at sei:oen te splen en konden cie
terzlgfr-e-rs aanv,aa.-dert net een 0-7 avertirning op =ah - Na v:erwed.slrt:den harl. nen vijf pJnten ver^zaneld. hetgeen een íïeíJeÈjde tweerie plaat-s op d.e ranqli-tst ixteke.;-xje. .u<k]1rm hlas de fiere koploprei^ op riaf- nonent en had nóg geen enkel ptni verspelrJ..
kE6i nov. haalde nen weer eens for-s ,ii cicnr Akkntn 2 net
74 klop te greven. ilet '.rndere" ,4kkï1)m bleek echter een /?,:.?t1'f
(44).
wetd. ingregaan net }J gunten uit
te En-cr.-tf
-wd.stt^iiden Lb vinterstop
en daarmee storfren ze op de detde plaats'
l0
Heetenv. fuys. Heerenveen 2 en Nteuu,eschc,ot 2 varen de tegenwds nen kansl'rcs
-.rtarrie:rs bij het zaalvoetful. Tegfen de &-.W
een betje
hoewel
(0-5) en cok van Heeïenveert werd. verloren,
"gepakt"'
24
net
ongretukkilT (1-2). Nteuweschoot werd evenwel
het
Cítp-tegrenstarder
li net v'oorjaar trcÍ nen als F?iesland
on
er
niet
yit
die
nderlagen
5heek. Ilet werden 2
stedce ONS
btreft,
hlat
konptitie
de
)agren, nI. 0-J0 thuis en 84 uit.
wist nen z"tch op een keuritJe derde pJa.tts te hardhaven net
17 uit 14. Ín nei spelde keepr Jan v.d. Ildl n.-tJ nee in een
selekt iewerlstri jd v@r nei FYiese Jeugriel ftal .

h E-ptp. brachten het tot de vijfde flaats (14-13) in een
konptítie net ltarga, GAVC I en 2. AkfutLn L en 2. Irn-qun en
Í{tiS. Spetertjes va-ren destijd,s; J. Visser, S. Visser' O- v-d.
Meulen, H. van Dijk, Li. Dijkstra, J' I+tievda. F- Kleefstz^a'
T. Poepies. H. Pasna en G. van Kalsfuek- H. van Dijk ft^- (1ater J.H. Nieuvlard.) en J. Teunissen verzorglden de training/
leid.ing. (fuen terzijde: 'tan Dijk is innÍddels weer "fuaÏnster, en tle zijn benieuwd in velke fu*tÍe wi-í hen binnenkort
binnen de vcretb.l lerij kutnen fuvot-xleren) . h E-ptp' oprd'en
het seizoen tegen GAVC t en gingren net 0-3 ten otder. k latere kanpioen l,larg7 naakte in de tveed.e ved.strijd korte netten
net Oldefu,rn; L14. fugin oktober kwan tegen AkknLn 2 de
eerste overwinning tot starcI. Het verd. 3-0. In het volgrerfre
,rted.strijrlvers)ag GAVC 2 - Oldeborn 0--1) konen ve mk de naam
S. GYotenhuis tegren. iíi) zorgde voor het eerste daelptnt. b
huidiqe leider van het tveede, J. I{ietda, schreef het vers}ag
van d.e vdstrijd tegren Akknn 2 en was tevens de nan die het
vinnende doelpnt "schootde". bk een zekere Fedde ,ías nu van
verzoedeiijk Fdde Spelstra. Het volgerde verslag
de prtij,
geschreven
dor-ir Jan de GYaaf , alveer een nieuwe spler
werd
werd gebekt bleek uit het resultaat
vqntitgranEr
dus. ht er

14

v'i/r de thutswed.sttisci tegen kopioper llat.a. Llitsi,zg 04i.t!!
Per -:t-1 nov. hacl nen l0 weci::t-rt jde, lle.spee icl en h jeruit I ptrtten weten te fuha)ert. BeErin feb^. vetd wederon een Ísshc',ikeywedstrt jd tn Heerenveen fuzo<:ht, dit gezanenltjk aet de t>ptp.
tb B- en C-jun. waren een ree./< later aan de beut. .4{: cie rrnterstop was de splet^sgroep uitqebreid net J.L. llyfunga en G.
de Fcer (van Heechhien). Cp 4 nei verd de konptitie afgesloten net een 1-0 ovetwinninq op ít/l{S door een doelpLnt van Gerke van Kalsbeel<.
Zo, dit vas dan veer een kleine bladwlting t.b.v. het voetbalkrantje en gdan we orls thans onledig,houden net het inwlIen van het aang,ifte-biljet van Fokke om op dje aanier een
gfijptuiver bij te verdtenen. Als ik het zo op het eerste gezicht goed heb bkeken lijkt rJe heer Kleefstra nij benÍddeid
genoeg on Hoofd.spnsor van fuschuit te vorden.
Thans

rest nij nq U allen hele prettige
elftallen veel stcces

en de diverse

Paasdag:en

te

t4ensen

Í{ordt ve.rwolgd.

oldetuorn Di.

-à

o, Lippnhuizen

hre onze eerste vdstrijd reer op
het veld. l{e hadden 3 wisselspelets. h eerate helft nas ik
keepr en had niet veel te doen. JeJge.r scmzde in de Je ainuut een delptnt en Thoni Bakker later zelfs 2 delp_nten.
Zo gingen ve de nst in net ?4.
ila de ntst werd er gevisseJd, die de eerste helft res'er./e waren noehten er nu in- Thoni verd nu keeper en ik spelde v6,rin. Ik l<r^eegr een paar katsen en het verd, 5-O. Tren iwala Thor
en het verd 5-1. Zo bleef het tot het eird.

Zaterdag 2 m,att spelden

?3ebodd !!
Jon4ow, bsthr íol bw n&-.

Ate Bijlsna.

hog

goeí b"rteígk beào,nft-uoot èo
ka.ort on, bío o rwí on ft.u trtrrortàert
è1e.tgè.eryrc$n. \2erb.Wf.\n,t)sl t
stun$,rngrt (?u15t olnst

Zwng+llW
ínoghl'-'ofivqnooe.
,$eí ívodgelpc{óig! (4oh ncrncns
'il*rf* enèe6etn.

p*L1e

{tr,s}g,r*

Ítt
1?

Olfufuorrt -l - l-an@:waaq i
*n tijd van wintefstop npchten u.E ons kunren ap het veld
b\eer- ffins vertoren en wel tegen &' tot op herkn, Ín fu 4e
Klasse KWB stnlend Langezwàdgjn'
tvê nesten an 13. 15 u. cp het "sportcantplex" aant'teziq zi
gÍngen
Nd fu opstelltng te hebben vernanen van J' v'd' Bet-g'
hE or9 even h4rmlopen. &n to,re uur tterd er gefloten vooT het
teqin van ê o.edstrijd.
Het btek al srel fut & plegen aan elkaar geataagd wdrenl
kansen te cr-rer'en en Ol&bmrn kreeq &
Langezteag orofur&
kansen, allen aer&n die niet funttt zadat, U raadt het aI ,
we nnet en O1) stand de rust in ginryn,E waNa & rust was het o|fufuarn dat & Iakens uitfulfuf
het
fuLren Langezhlétc]g op alle fïonten fu baas, fuhalve op
ptnten maken, bleven bE ap @lijk niveau. fuk na talloze nalen mg in aog te hebben gestaan net & kepr blef het zoals het beg7n, totdat er En uitval kwam over rechts die ket-trig werd afganaakt dmr C. Reitana, dit futekende en 14
stand, die mk niet nwr zdJ t'1or&n afgestaan. bze efervedstr-ijd bracht otE dus ttw ptnten in fu 4e Klasse KIWB, zodat
ue tat nt tae 3 gtnten-hebfun vergaard in tt^ee tedstri jden.
I\bg even en tE staan buiten &grafutie-Qevaaf-. l'laar- dit t,as
natuurlijk rag maar re{-erten.
lbe dan mk, niet var & cantptitie gesryld en tach *n ptnt
winst, want Zandhuizen snepte & Lbsthaek en PJnt af. zadat
we relatief 2 ptnten voor stdan op & concur-r'entíe.

Na

Sietze Akkerman.

Aengwirdenl-Altufurnl
wadat vorige otek in *n aefenttedstri jd tegen 4e K'lasser Lang1zwddg knap rnet 1-o t^erd getfrmBnt stond er zondag 1o naart
ê canpetitisvedstriid tegen kngwirfun op het progranma' Op
papier gen nneilijke tegenstander, maar niets blek min&r
waar. In fu erste heJft spelde ol&bq>rn. niet aI len tegen
& teEenstan&r, naar @k tegen zichzelf- Fbt lÍep dts niet
en Aengwir&n kreeg zelfs EEn pdar prina kansen, maar wist
&ze niet te funttten. ongevwr lo nintten vmr & rust t'/Ës
het fun toch raak vmr de bezoekende club. Jan Nijdam uerd
in het ber-uchte gebied rwrplegd, maar fu scheidsrechter paste prina & vrcrdelregel toe, zodat Johan Tijsna alsrag kon
scor-en. Rststand
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fu r-ust uterd er iets Eter revoetbald dwr Oldeboorn, wat
r-esulter& in ren pààr rede aanvallen en kansen. Sietze Akkerman wist na zo'n eaede aanval het net te vin&n, ost d.Ls
O-Z futeken&. Hier-na atas het toch wat nakk'eli jker vetballen.
Na een dtbble wissel , Johanres Prepjes en Siete Vreretra vmr
Ces Reitsna en Frank van NdnïEt'dam, oerd er nog en ker gescoor-d. Jahanres P. jeg de bal uit en volley rechtstr*ks
in & kruising, en pr-achtig tuLp.tnt, O-3. Een neilÍ jk Ehaal&, maar terechte overwinninq en daàr de concurrentie geIijksryl&, liepn .'E rng en ptntje uit rck.
Na

Jan Visser.

Overzicht Ie helft canptitie OI&bwrn 1.
Zondag 2 sept.
Beqin van ê canptitie,

dit was zoals uel vaker & zondag na
& fun&Ivaart, dts altijd oppassen, hb mresten thuissplen
tegen St. Jacob. De strijd eindiqde, na &n 2-O vnrsprong,
-in 2-2. Een átur verliesptntje, wat misschien later- in fu
canpetitie zal blijken. k d@Irtrnten in deze vtedstrijd oter&n ganaakt fur Jan Nijdam en Sietse furgsrna.
Overip uitslagen: &titenpast - de Lbsthoek l-5
Zandhuizen - Aengwir&n
3-O
It/esurant - furslmt
O-7
Fochtelm - nilddn
4-3
hturre&g 4 *pt.
Er was en fukenedstrijd tegen Zaterdag k Klasser 9lauv{zltis.
hze tedstrijd wisten ue net v*l nreite te winren flEt 1-2.
Zon&g I sept.
fu uittedstriid tegen het "ryvres&" & l^bsthnk. Dit t+c,s
en te&trijd oearin OL#bmrn valledig verraste, Dit leid&
in & erste helft jarmer getreg maar tot I fulptnt, het
I*k erap dàt dit ore in & ttefu heift ging apbreken, naar
dat viel nre, furddt & achterhrede g@d zijn terk #d.
Dit gaf ans kracht en daardmr uterd e hbsth@k net & rug
tegen & mttr (gul) gezet, wat resttlter& in rng 2 fuIptnten vmr Ol&furn, d-ts en O-3 vffirsprong, flEtar er gveis mk

tDg een scheidsrechter die menfu v@r vroege Sinterklaas te
meten sÊ|en en gef tng en Êtalty neg aan & l^bstlwk.
Ein&tand 1-3. l,,b hadden ru dts 3 gtnten uit 2 wedstrij&n.
De fuIptntennakers in & oedstrijd waren J. Visser, 9. Akkerman en K. v.d. Ve|fu.
Overi ge ui tslagen: Ni ) dan

- ltbsurant

4-O

ztB

krslmt

r

zondaqt

t6 sept.

Mngvtir'fun

- Zan*tuizen

_?,-s

- trs

t-4

Mt stand de uituedstri

jd tegen Fochtelm op het prograrvnd.
papier en nakkie, naar ]n ter*eli
jkheid en aedstrÍ jd die
ver on&r nivo terd gesryld. Fachteláo,r-Ji*-r*I
fuIler
sreI& en aI sr:r l ap en 14 vffir-sprong wÍst
te
kanen,
had
Olêfurn aardig onder druk, Ínadr toch ticls
het
Johan
Tijsnta
die uit *n str-af-schap, die'pas in ttw&
Ínstantie ter-d fu_
rut' & rust- en eindstand
op
1-1
wist
te
fupaten
en mochten
oe dts niet klagen net dit ere ptntje.
t&
ha,dfun
ru
4 Btnten
uit 3 aedstri j&n.
Overige uitslagen: &titenpst _
kngwirfun
Op

Z_O

trS

- &rslrcó
J_/
Zandhuizen - Mi|dan
O_2
ltbsur-ant - sÉ' Jacob 2-7

zondag 23 sept.
fu thuisuedstrÍjd tegen lêsurant, trert op ppier
en makkie
was, blek mk in praktijk en nakkie
te zijn, uant 0\E tqn_
ren met lcl-L,
.fut zegt genreg. De fuej*nL*n orerhn ge_
maakt fur H. !"
kter-fua"1,
"f. Aija.r, ,f. Vi,r"., Z*, .f. Tijsma,
S. Akkernan Zx en C. ReiL*u
Sn. h tegentrà1*, w;rs en
nalty, te had&n nl. e!
Ê_
OverÍge uitslaryn: FFS "oltàvaaller i.n ore mÍdden.

sept. ^bsth@k - f::íi'*

Zondas so
De uitte&trijd

:i

tegten Zandhuizen.
vor-ig seizaen mk ar b,*,k, ÍEa,EEen nreilijke ploeg, zoals
wisten daaran ek net a4 Lt;;m*n- srel&n toch aardÍg en
winning' sndat hE vmr & erste ker DÍt was en mooie overd, ntl vasthÍel* goals ;Ë)ren van S. hsterbaan,achtt;
J.
fijsma
en S. Akker_
#i:
Overige uitslaryn: Eh-titenpt _
Milddn
O_z

l\,l*urant

stand na 5

^Ee*iffiT.irtun
1. OI&furn
5-8
2. Mí lddn
t7

3.
4.
5.
ó.
7.

[lbsth@k

FS
Fochteln
Zandttizen
St. Jacob

8. furslmt
?. &ritenpst

1O. hng*lir-&n

11. lWsurant
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4-6

J-5
4-5
4-4
2_s
3-2
S_z
4_O
.5_{)

- Fochteloo I_z

- l4bsth@k lJ

Zandag 7 okt.
ALtuturn - Nildan afrylast.
Averige uitslagen: FFS
lVesurant

Fochtelm
St. Jacob

-

Rritenlmst O-1
Aengwirtun O-l
krslmt
3-2
Ltbsthoek l-4

Zandag 14 okt.
fu thuisredstrijd tegen FFS. Dit wds en nid&rnnter en nrest
d-s te kloppen zíjn. Daarvan was in & *r-ste helft geen sprdke van. fui& plaegen sreelden slap. h ttwde heift wéts. dn&rs. Deze zat vol spnning en teleurstelling. hb ktamen al
vrij srel achter net O-2. í"let nane fur en heel nerkwaar-dige towfu tref{-er. Daarna en h*l an&r Ol&furn, die het
heft helenaal in han&n nam, wat resuiter& in 3 goals van
5. Bergstta en I van S. Akkerman, d.ts en overwinning van 4-2.
0veri ry ui tslagen: Fochtelm
- Zandtuizen O-4

St. Jacob
furslmt

1-2
- Britenpst
- Aengwirfun 5-1
I,ksthrek
3-1
- ltbst-tt'ant
9tand rp ó oedstrijden. Alfubaorn en & l.tbsthoek bei&
naar OL&furn heft 1 goal fi,@r, dts is kapLo1rer.

ê-1O,

Zanfug 21 okt.

b uitt,Edstrijd tegen &titenpst. l'lb .aaren @otaarschttwd fur
14. Venstra (cuch) &t fuze ë7eg te teinig ptnten had in

vergelijking net hun vretballend venraeent dts ote ston&n op
scherp. DÍt leid& in & erste helft tot 1 goal voar OLtu-

furn getnaakt fur S. furgsrna die in het veld was gekanen
var J. Visser die rrct en zrÊre knie*blessiure was uitgevallen. t{a & rust ktatan &.titenpost op ge}ijke hoogte en tel fur
en straf-sclwp (& k aI dit seizen). Briterynst srel& ru
volledig op # wÍret en liet hierfur- achter za rx.t en dan en
st*kie vallen. Dit leid& tot rrcg 2 goals vmr Oldetuorn die
ganaakt ter&n &ar S. hsterfuan en 9. furgana.
Overige uitslagen: trS
- Fochtelm 44
Zandtuizen
2-O
- ltkurant
&rsImt
1-8
- hbsthek
Aengwirden
2-6
- Nilddn
fur &ze uitslag mesten te & l^bsthek vmrbij |aten gaan,
die rut fur en futer fulsalfu aan kop ging. Ol&turn 26-8,
e hbsthek 3O4,
Zan&g ZEl okt.
Een vri j twkend vmr Ol&furn.
Overi ge ui

tslagen: [\bsurant
Fochtelm

gt.

Jacob
Ni Idan

lbsthek

- trs
-

o-2

&ritenpst 1-I
knguir&n 2-I
&rslmt
ó-s
Zandtuizen 1-1

2&

Zondag

4 tnv.

Dldebmrn afgelast' Overtge tedstr-i
Zondag 11 tnv,
Cantplete cunPt i t i e afgelast'
Zanfug 25 rnv.

Xnq*|rat,

jfun wk'

- 01&turn 1-1
2 &c.
f\b variry owk en gelijksrel tegen Mildatttt nre_sten v€ rLr ràar
rx-t terd
St. Jacob. A|t'ijd en nreiliike tegenstander' Dts mk
ploegen
fui&
van
fun
qn
pstreên'
ptnten
ê
eruEer fel
wist in & erste helf.t te scaren. ver in fu tvw& helft wist
o]defurndantachlaqdezerytepakkenfur*naf-standrcier van S. fusterbaan.
04
- BritenPst
Averige ui tslagen: I'bsthoek
1-I
Zan&tuizen
knqwir&n
54
Fochteloo
Hi ldeflt
Zandag ? dec.
fu thuiate&tri jd van Oldefurn tegen fu graotste concurrent
&lAbsthHk.kuitledstrijdhaddenwenetl-Sgeoonten.Deoptbsthnk had varig trekend g?Iiik gespeJd, dts ne v\Eren
tinistisch. lÉar At ui"l tegen. Op en hard veld, wat re&lijkBpelbaarNas'scoor&&kstlÊkalsrel'maaraljddnt firdar'
stel was het owr geliik fur en gal van J. Ni
voor de rust wist A U&tnet< rgg en ker te scoren en zo
gingen we net 1-2 & rust in. I\b & the wer & kal in'
te scoIn en saaie ttreê hetft wist g. brgena rag I ker gelijk2-2
*n
d.ts
missen,
te
ker
I
rcg
Akkernan
ren en 9.
srel.'Vmr fui& Parti-ien verdiend'
overiryuitslagenzijnnietbkendbijon&rgeteken&.
Zon&g 16 êc.
bthuisaehtrijdterynFochteln.Híerinblekdat&vorige
te&trÍjd tegen Fochlelm tel erg byabfu,d wéts_ gqjttg€st. l+t,
Iiep rxt gqt*l anbrs. rbt terd 8-o vmr ons. Delptntermakers in êze re&trijd zijn bij nij helaas niet nrer fukend.
Dit tus volgens mii # laatste te&triid voor & winterstop.
gespld e'n gr
l\b & winterstop hebAn tê tag tegen l@urant
(4arga
en Langeztaag
tfrruE)n net 1-5 en e{emedstrij&n tegen
tegen &ngwiruitte&trijd
&
Wr&r
wirst.
14
en
resp. 04
jd
tegen kngwir&n die
fun, telke G-3 oerd en & tluigedstri
net 3-Q oerd FefrnrEn en ê fulgtnternakers opren hierin
J. Ti jsna (pnaltfl, S- Vetstra en gelgetter S' Bergam'
Kmend twkend en átbfulprogranrta, n1' zater&g an 17'ffi q'-!
terynne&_kampiengkandí&atNil&nenPaasrnaandaganl4.@
uul, t"g.n Èrslmt. fuifu tedstriiden vsrden gespeld op let
Sprtcotnplex O|&tuorn- Kqn op tiid, vant; \'A' IS tfr-! !!!

MiIdam

Zanda-o

lzq

Sisten

hli l

lsn.

