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OVE,?ZICHT 3

Met volle moed plaatsen we dan maar weer een progfalnma-
overzicht voor het.ê.so weekendl alhoewel het -,9?7!en
de weeromstandlgheden- wel weer tevergeefs: zal blijken
te ziyno
Oldeboorn I reist naali leek ors daar revanche te nenen
voor de 4-1 nederlaag dle zLi thurs tegen deze Vfilper
Soys al kregen te j:ncassereno
0m.eeri beetje uit d'e gevarenzÓne weg te kunnen blljven
moet er weei eens broódnodig een puntje binnengesleept
wordeno -

Qns tweede elftal oerkt de reeks afgeJ.astingen nog het
meest, het speelde dit seizoen tot npi toe slechts vijf
keer,'de wedstrijd.voor zondag. tegen- pakkeveen I werd
reedb twee maàl óerder af,gelast, nocht het nu we1'door-
gagn wat overj.gens ten zeerste betwijfel-d m?g ygTdgtt
daá moet er we1 gewonneïr worden om een beetje bli te
bJ.ijven
Het derde elftal heeft vrijaf, kunnen ze even uitbla-
zen in zot n druk selzoen
Het vierde elftal ontvangt Tljnje 3r een zware partij
voor enze [oudie.st'
ofhettezwaariszaLzondagvJe1b1ijken..l...
Het zaterdagniddagtea.m speelt op zate1Qagg,ggge?. tegen
Gomedijk zmT-Tffiisr gezien de ranglijst nag dlt geen
problemê$ g€venr r o
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Jc Jeugd l

le tr, B en C junioren speJ-en
hun returnwedstrijd voor de
.De .A* j unioren &ogen proberen
Gorredijk weg te werkenl
Een zware dobber maar gezien de goede resultaten in
de conpetitie kunnen we misschien nog weJ- een pret-
tige verrassing van hen verwachten.
13 heeft in Oerterp eigenlijk hun kruid af verseho-
ten door met 4-1 te verlioz,otro
Gezien het spelpeil geenzins gef3-atteerd, zodat uit-
schakeling hier waarschijnlijk onvermijdelijk zaL zijn,
aJ. zuJ.J-en de Br s graag het tegendeel proberen waar te
maken.

C-junioren *rebben de meeste kansen voor het berei-
van de tweede ronde, men verloor thuis met Z-L
Irnsun maar dit is wel in te halen en we verwach-
nu dan ook de eerste overwinning van dit seizoêír.. e

B. de Vries

i

regen en weder dienende
beker.
de 5-2 nederlaag tegen

De
ken
van
ten

Langs deze weg willen wij de fam. T v.d. Meulen geluk-
wensen net de geboorte van hun dochtertje trMariskarl

Het Sestuur.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++
Standen bijgewerkt \/n 24-LL-74
4de kl. R

Éeerenveense Boys I
fijnje zg.e2
Oldeboorn zn
.Akkrum z&.2
Jubbega zn2
de Sweach zm3
lrachter Boys 9
Oorredijk zm 3
Z.V.B. 3

3?- 2
24- 7
23- 9
23-L2
28-L6
16-33
L4-26

5-24
6-25

8-15
B-r3
7-9
6-8
7-7B-4
5-3
6-2
7-L
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Res 2k1 F

Irnsu.nr 2
Gomedl jk 3
Heerenveen 4
Oldeboorn 2
Nieuwes choot
Jikkrum 2
Warga 2
de Sweach
Bakkeveen

4k1 F

V{arga 4
Wispolia 2
Thor 3
Irnsum 4
Tijnje 3
G..4.V.C.4
Oldeboorn 4
.Akkrum 3
Oldeboorn 3
Blue Boys 3

B-r4 2B-r1
6-10 27-LL
9- 9 L9-2L

^ 7- B 10-14
5-7 2L-6
4-4 +-4
5- 4 L2-14
4_ J B_14
5- L 6-18
7- 0 10-36

2
3

7-L4
7-r0
7-10
5-6
B-6
6-5
6-5
7- 36-L

34- 5
18- I
15- 9
]=4- 7
r6-13
17-10
L+-23
B-:r
4-25

I
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Ons ]id Kees Poepjes is voor herstel van z:.jn ziekte
enige tijd opgenomen.
Wij wensen hem spoedi.ge genezing toe en hopen dat hj.j
over enige tijd weer actief mag zijn.

Het Bestuur
++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++

Àls de K.N.V.B. afd. Friesland het gehele voetbalpro-
graJruna niet zaL afkeuren en het wordt overgelaten aan
de consuls, dan spelen de "4 en B junioren hun beker-
wedstrijd in Terhor.Írêr
Het Sestuur heeft dit besloten om ons eigen veld zoveel
nogelijk te ontzien en de kans is dan groter dat de be-
kerwedstrij!3n nu elndelijk eens doorgang kunnen vinden.
+++++++++++++++++++++++++ ++++++++++ +++++++++++++++++++++
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Wllper Boys - Oldeboorn Scheidsrechter:J.de Vries 2.p0

oldeboorn 2 - Sakkeveen I 't J.Brandsma 2.00

Oldeboorn 4 - Tijnje 3 ' rr rr J.Krol 10.00
Z.ATERJ/'G 13 iXC.
Oldeboorn s,m ' Goffedijk zm 3 rr t'Nijdan 11'00

OPSTE[,LINGEN I

OltqBOORN_ !3 - ËOjlmtIJ4 Ii' 3

i,arwang: zaietdagniddag i4 dec. 2"10 uuro .

,l7o Wirtzen'ra; B' Qosterbaan; F' Ries; F.' vudo Meulen; S' Teu-
ni-ssen; S" ïli4snia; VÍ,, Ni jclam; ï, Rodenburg; B. v" .Heel l .!"
Venemai H" Bru1-nsmal il" Valk; G. Otter; 1ï" Zandbergen.

OT.r*,EB0ORN IB "' 0ErtTEilP 18;*
.l,anvang 1.00 uur"

*To v" I(alsbeek; Ïil. vr Kalsbeeki i. Numan; R. Velstrai B.
llaspel; /i. l,Íuláer; Po de ir,ieer; ï/-" Visserl P. Tysmal ^P" .41'

tenà; i"J. v.do Hoek; H'Ju v.o" Iirieke; i"' 0r:sterhof;
Lo.Akkerman.

r;'.msuu ],c :-"*9,118P,99RN ,19
ÍanvangS I'00 uu.r. Vertrekt 12.20 uur. 1" ' 

:

X. Reitsma; H. 'oosterbaan; X. Folkertsmai 'J'- Medsterl
i. ottu*; R. J'elsma; À. Haayesl T,. Keunln-q; U'.de-iTi9";
]. lijt stra; ph. lijkstra; F. v. Heeli H.1ï. vod. Krieke;
il..Êkemann.
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