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ïn de vaoatura dle er was a].s leLiler van het der{leelftal was sneL voorzlen. fJlJ hopen dat het een rrru.cht-
bare sameayrerklng zal- worclen tussem. lfieeeter en ile spelers.
Van onue ziJde al3.e vertrurwen!
Een _BrobLeem Eaa;r veel elftal.Len $ee te maken hebben,
en dat ook zloh hier cluldelljk beeft genanifesteard, 1s
de l-aksheld dle eonurlge spelers aan de dag leggen metafzeggen. _ÏÍet bes'tnrur gaat er vanuit, dat elk dte ltd le van de
voetbalverenlgÍng ook graag w13- speS-en en due ook aLs
zodanig de kans noet krÍ.Jgen.
Daartoa proberen we elk weekend J.eclerêen aan de ilbakil
te lrlíg€n dloor een konstant aantaL elftall-en in d,e
koupetitters te laten neeilraalear.
Doch het korat helaas meeru*len voor clat spelere op de
ilag voorafga,and asn de wedstrtjil nog afz€ggerrr .
Fn dan noet de lelder erop uÍt on een vervanger te
zoeken en wordt b,iJ een l1jder. :rïant dan bli.Jkt va.ak dat ledereen het net ttjdens dE ,
weclstrljil druk heeft of op vlslt€ moet.
Dat zou andlers moeteu $x dat moet,ookrwillen we dat
de el-ftal.leLders ook p3.ezler aen de sport bel-even aI
spel-en ze dalo niet mêe. IrYees er zulnlg op.
Er wordt cloor hen veel moelte getroost om al-les zo goed,
mogelijk te laten verl,openr êD belaet dat nu niet
nogeens extra. 0p dLe rnanler bederf Je de nan zrn
plezí.er nlet en dat van onE ook nlet al-s we gÊen nlenwe
Lelclers behoeven te zoeken voor het voLgende seÍzoen.
1{12we lelders weten we uLt ervar'Í.ngnzlJn schaars,
adspirant kandtdaten weten zo Laagzamerhand ook weL
waar ile schoen wrlngt,
Ook het ongekaerde korrÈ yoor. Een leider wlL natuurllJk
graag rrinnen met ziJn elfta3,, en rrraagt dan alet aLLe
benoili.gde spelers ult zl jn seLektie, frs,p,? 'rleent'r er
enkele vsn een hoger el,ftal.,
In een noodgevaS- is er niEts op tegen, na.ar ao vaak
als het in deze kowpetítLe aL is gebeurd, liJlt geen
aoodzakallJke gronden te lnrnnen hebben.

*-- 2 -*-



laten we proberen dat teder 3.id, die dat wÍl tenrrlnsteo
eenngal in'bet weekend ln een eJ.ftal staat cpgesteldr.
behourleïs ln die elftalLen waar een te groot aanbod is
rlaar zal- nen blj toerbzurt moeten speleà.

lt'

rGe.

WEDSTR[JD-

Sakhuizen 1 - 0l-deborrn 1

--- 3 ---

Op het nieu".ve sportvel,d van Sakhuizenrlekker in de
zcn, yÊTd geprobeerd om Ín ierler geval_ êén puntJe nee
naar buls te neuen, Iat het weerq? noeilljk-werá wistt€ín
$J 9-ok we1 rnaar Ja, wie nieffiagt, clle àiet w.int. (nat
kon ik achteraf wel lekker schrlJven, evsn de recr. voor"
ziJnt )
ne-eàrste helft ',vas het een iets beter spelend Bakhuizen.
dat het onze verdediging zo nu en dan iets moei3_ljk :

naakte.l'ïaar ja ock hlerstonden ile roteen weer j.n áe
brandlng en È1eef het 0-0 tot het'nrstgevend" fluit3e
v€ui de scheiclsrechter.
I{a ile nrst een iets verandert .Olrleboornrmen wou probe?en
de baL iets meer in de pl-oegte houdenreá nlet naàr steeei*
qe ]ang,ebal-1en van aebtèrennaar voreniwat het miitdenvelddoet ook meb,
Maar het was Bakhuizen rlat ile score zolr openenrtót eeïr
lairartlervoor het einile de sehei.dsrechter een pánartygaf in hetvoordeel van 0ldeboc?n en het was Rlnse ,iie
deze , rverbrongtlet r.



Maar Rinse liet meer van zicn. horenr+l urinuten later
ïÍee: reak 1-2,Sr toenr rdoldet rlymen er ncg bbn keer dcrr
1-3 ,$la.ar Bakhui-zen gaf het nog nÍet op en kwan terug
op z-3.foen werd het ncg spannend oakrmaar het bl-eef
gelukkigZ-3 en konrlen we ile twee puntJes nee nemen na,ar
huis.Onze supporters wi1 ik weer beailnken en ik za:tr zo
zeggnn tot zondag, op het ,r3oanster Spc::tparkf l

jj!3.e.gt 1.,* ,- .oLde}-?o.13 1a.

Zaterdag 2O. eepteuber vertrokken lre tien nlnuten te
Laat naar Bolrrega, omdat ven DiJk de slaap nog niet
uit ha<{, '.i{o warsn precies met elf man zodat we in twee

autotg konden.
0n elf uur begonnen

van van DlJk 'f om het
achterhoof cl.

Irfiaar tlat 11ep aL op nlats uit, want na eên knartler
voetbal"l,en naakte llolvoga de €erste van dle vele doelpunten.
ïIloJ.vega speeLde veel" beter dan wlJr zoilat ze v].ak

ïroor nrst nog eên goa.l mochten maken; 2 - 0.
$a de l-ekker warne thee gíngon nte met vo1le moed er ïÍegr
tegenaan, naar konden"het spel niet nsken'
l{adat lÍ/olvega nog Yi"eï goals had gemaaktr reakte llarm
goirond; hij had. een gekneusdle poLa.

Omrlat 'de geen w'lssel-g hadden hra.:n onae splts Johan

Fokkema in do goal",
Yolgende week 1s ÏIarm hopenS.iJk weer present'

?.Heiila,
--- 4 --*

irye tCI voetballea met ile optlracht
achter dicht te horden{ in ons

Jan



,Yolvega 3c _- O]rleborrn 1c

0n 11.15 vertroirlren 'ríe na,'.r.r i.Ïnlvega inet drie autttrs,
De hereà VinkrDijlcstra en Poepieg reden en Vink was
leider in plaats uan Brourvero
0n 12.15 begon rle we'lstrij<lrHenk v Dijk en ik raoesten
er de eerste helft uit.
À1 gaurr stonrlen we net tr'-O achter,
toen werf, er \ïeer even gevoetbald en Teun scoor:rle een

l{.*"1;'*tlË";.r wat heen en weer 1-2,1-i,e-3 ,p-4,
3-4 

' 
3-5 r 4-i t en .{-5.

In ile tweede helft kwam ik erin vcor Jeroen en even
later lienk voor Jan de Graafrverder gebeurde er niet
veel meer behaJ.ve ,1at 'Ne er nog trvee goals bijkregen
en Theun even 5 nin.mogt rusten cnrlat er een .ían
iïolvega over zzjn '/oeten etrui.kelCe.
Yolgende ',veek nróeten lre tegen Heerenveell ivair r've een
goede kans tegen mar-en want rlie ve::loren nret 4-0 van
'.ïolvega 3c

Je$e Ti,sgPr

THOR 1 d 0ldeboorn I d

WIJ hebbem zaterilagd.d{lag gevoetba3.d l.n llppenhui zerre
r'ltiJ hebben ni"et sterk gespeelcl in de eerste helft.
WiJ hailden de aftrap.
i'Ta een paar ntnuten had Thor een trrljesehop, dle ging
er ln hoog boven de keeper in de goaL.
Eén - ntÈ.
3en paan ainuten Later had ftror Íveer een goa]- in de hoer'..
De keepèr.kon nlet haLen om dle bal te pakken,
Iïvee - Rrrl.
later was het Bauze.
'ííe }regen thee.

--- 5 ---



In de tryeecla helft had
In viJf ui.nuten hadden
geuaakt heeft,
f\ilee - Een.
fb,or weer de aftrap,

aftrap.
goal gemaaict,

Thor de

ïelj een die JsÍl

Een paar minuten had Thor
Sijna een goaL.
ne keeper had de baL Boed
Iater zou fheo een corner
Sinde van deze wedstriJcl.
fwee - oen vgr].oren.

de bal- op de paal.

gepakt.
nemen, toen was het afgelopen.

Daarrra onder de douche.
Na het douchen gingen we nas.r
en ilaa.rzra ns€.lc huis.

de kantlne or **i te kopen

Harry.

UIISTÁSE{

Hier qlJl clan weer de_ultsl,agen van de weilsirlJden van
het a^fgelopen weekelnde,
Yorlge-weeË wcensdag begon het etgernliJk aL met het
spelenr on cle rfFrsongkipsbeker'r van het eerste elftaL.
tot dan toe waren ze niets anclers gevrend eïl :daar hle].den
ze hei dan ook naar oB een geLljke-stand; 1 - 1".
Doch deze rseclstriJd had nog esn etaartJe in .de'vorm van
penalty schieten. &1 daarblj had Sport Vereen't het meeste
succ€s zodat zíj doorgaan en wi j verder met,ile kompetitle.
Er ls daàr we1 iets gebeurtl riaa,r biJ Sport Vereent want
zle afgeLopen ronclag de eerste ovenrvinnlng. ïlel- verdÍend!
Ook de-andàre elftaL]-en iletlen het uitstekeníA!
Yan de elf voor 0l-deboorn speLenile elftall-en hebb,gn zes
geïronnen en twee ge3-iJk. &,i geeft de burger moed.

--- 6 ---
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Z'aterda,g, senioren
A Junlorern
B ,,
c ,,
! Pupil-len
E ,,
F ,,
zon{ale,g senioren

Olcleboorn Dr. Boys, I
ïlolvega zm - Oldeboorn
Ol-fleboorn - Heerenveen
ïíolvega 3c - 0]-deboorn
sHon - Ol-deboorn
0l,dleboorn - fi Jn je
Sch,ernegr - Oldeboorn
Olcteboom ? - O.N.3,j
ïllspolia 3 - Oldeboorn 3

Oldeboorrr 4 - De Srveach 3

5

6

0

4

2

0

0

1

1

3

-0
-c
-2
-8

I

-o
-3

-4
1

Yan de FYB 1e klasse zlJn a.1le uitslagen bekencl:
Mll-clan
$parta

H. D; T.
I[arga

lerschel3.lng- ílldeholtpadd . 1

Bskhuizen - o.Ldeboor,n 'ii; 2

- Àkknrn 3

- Socrnbergum 0

- Robur

- .Euiterrpost 3

*2
*2
-2
-3
dl

I

2

vYiJ zullen proberen elke week de stand v4n een vafi de
e1fta11en ln orns cLubblad te publieergp;'-SaarbiJ-'.;$g,"oaten
de uitslagen zoal.s rlle op cle vorige pdg:ina etaan nog ln
ver'werkt .worden. WlJ rieten onze eigen ultslagen we1 aaar
van tle mer:leillngerz ln de kompetitie w.gten wij dat nlet,

...r: :!

ÁJ.Leenr van cle zondag senloren 1 krlíSén wiJ ze weï en dir
znllen wg er daq ook 1n'venrerkffi. 'r ,',0, -n" '1.

stand'1e kLas (Íaoluslef Lqptste wgdsirito) 1.Ë,;i.

CIersohelling

H. D; !.
Saklrulzen
Sparta
Buitenpost

-9
-2-3
-8É6
-8

3
D
't
3
3
3
2

--- 7 ---

Bcornbergum 3 6 9-4ïíarga 3 ,6-3
OldehoLtpade 3 5 2-4
Akknrnn 3 4 9-4Olileboorn 3 + 5-4Iiílldan 3 4 8-B

'/li'r:;q
*"&'i'r 2
22
05
01
02



Kabouten nieur.us I
Nadat er enkele F pupiilen bij de E pu-

pillen zija gaan spelen, werd het hooE tijd dat het
teàn van leidcr Jan veer op ilsterktef werd gebracht,
Dit ig gedaan nct de volgende nieuwe lcden.

JA!{-PEtER SÍEI$VO0RI[, STETSE AtrKnR]ÍAI\r,. t{A},ttE_
GERBÍT I'ARINGA, EtLEnT QAREE, SïETSE DE JONG Elr
JOHANI{TES POEPJES, a.!r. Vrijdag ( ae sept.) voetballcn
de P. pupi.llm tcgen G.A.v.C.

Dinsdag 30 septcnber henrat leider Jan de
ning veer en sorden all-e F, pupilLen on 4 u'ur
veld ver.wacht.

trai-
op hêt

$

-Veorgte rij vaa links naar rechts-
- Feitze - Frans - Lykele Kees - James - Johan :
-Achtêrs.ïe SliJan lirrk
-teidcr Jan - Xander - Cor - Dirk - Siebe Hytrke
- SÍbelc - Roelof -

*=-* B ---

Jan -

- Hartin -



stand F pupillea

Per 17 - O9

1 Joure
2 g.À.V.Cr
3 0ldeboorlt
4 Joure 2
, Sahartregoutun
6 iïarga
? Joure 4

BIJ DE FOTOIS.

De kabouters behaaldea
in BOORI{BERGIjU een verdien-
stelijke 2e plaats in de nu
afgelopen cdnpetitie en werdeu door eukele oudcrg verrast net een
rnoàle bos bloeÍnen. Dat het eei spannende vedstrijd vas blijkt ve}
uit dc andere foto waar Arien en Cor drrrl doeade zijn bij het "in-
schietenr'. De rcdactie zal er voor zorgen dat al deze kaboutêrs
een foto thuis krijgen

O{'DERS OPGELET.

Afgclopen seisoerr is het aog uel eens voor-
getoma, dat ecn van da jeugdige voctballers ecn
héIe nedstrijd voetbal.de teruijl hij niat hclernaal' trillttt yas, Het is natuurlijk ccn gogdF zaak om de
jeugdlcider ( aic tiJdens het voeGffi verant-
woording van Uw kindcren op zich neêÍnt ) op de hoog-
te te houdcyr van de condltie van Uv kinderea.

De F pupillen hcbbcn een lee-ftiJd van 5 a 6
jaar en zijn dus crg k$etsbaar voor dc alorn bekende
kinderziekten.

Als U als orrders meê gaat naar het vetd, help
Uvkinderen dan na de wedstrijd eveu met douchen, De
nÍeuse douche-instaLatie in de box is ook voor de
kleinere voetball.ers. Na een lekere warme douche hm-
nen ze dan Lekker fris en onbezweet veer naar huig.

--- 9 --- lí.L. van der Tome.ry
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SC}LARNBGOUTUM . OLDEBOORN ( F PUPITLEN )

: D.--u F: prrpillen hawwe mei 3 - O voqn fan SCIT.ARNEG0UïUI-{.t' . Janco Voolstra hat de earste setten. Cor Brandinga de
twadde en de tr-gfde.

r'.ë,!J
i ïi. :,r

<r? c ., 47 ? € ? ej-: € ? a2 q2€1 A ?A 2C2 1- t O t 5 ? A ? €2 € ?a7A-? ffi C: : t- :aJ Gl e-/- zJ- {J- V €J q,/,"J --/ &f C.. €-/'Jl EJ- V <J *"-/ er- €Y sj C-/ €r-
5

Wffie,1sun.",*
Wq'^$-^@ "L4L*lpff,.o''7;,.W J-*L '*r- ,fu- *r*r-t É"1*L o*o
'J,* ,IR, áuot a*' A"f+- 'r"r*-bkx* Jít",*
L*/ru fW -1*rl^Da4*t , fr,*v,^-

--- io ---



$inds de uitSavq. ven het eerste .auÍn-
mer van het voetbalkrantje' is bij de
redactie een brandende vraag blÍjven
bestaan, vaarop we tot op heden nog-
geen àntwoord r*eten. Wie'kán ons t*j,t
de zenuven halen, ,rr?2?????I1' ':' i

VRMG: l{eet Z}í Jan a1 hoe groot het
ï'fFÏdtronoer van Tjitte en Cq3ais:, ig!
{ fn concreto HORST - HA}ÍS. )' ' ',

frainer Harry ile Soer heef.t vqn uljn hulsarts het advtes
gekregen voorLoplg de eê'rs.iê w.ekên ggeli' tral-41ngea tÊ;
ver'g_oFge'n. Hf_i.. Ëaó ae laatste t+íd'1. gst .ta+,zuize1.l.ugèirl,'en bli jkt nu licht oversp€mneq te- qlJn: -$ trainlngenn bliJven wel op hezelfdlé tiidgn gFhandbaafd
en wordet voo"iopïg áeze-weèt verzorgd dóor,'iïíegar Huisnaïï'
tïiJ wensen Harrg- spcedtg betersohap!

aR Íq í=) Í:J a-:=l í- í- r_:a í:=l Í--+- Í:tÍ-: c.::t c:J G:.: c:--f, <.=_:? (:-:t í.--:=) <:=-? c;:=-) €-: (.:";
GÉ Èc,t rE:t (:, L:=J et rÉ:, Ei, L:t e.: .EE?

Bralner ziek.

Vervoerskosten.

Eén van de oefenduels van het eerste elftal .weril geepee3-d

in het l{oord ïIollandse Hensbroek. : : '

Als vervoer ls toern gebruík genaakt rrah'rraen autobus.
Op zlch een goede keue, als het gaat om vervoer van
een groeB ov€r grotere afstanclen I ' : 

":'

ïï1J declen toen a,an energfebesfaring.
Maer wat wil nu het gevaL. I{iet iederoen die rvel. behoorile
mee te gaan kon of wlkle nee en ook supporters waretl
er nlet veel. Er sÍaren voor beide elftallen ao welnLg
spelers dat er Jwrioren gevraagdl moesten worclen.
Ál net al waren er 32 Be::son€n {,n cle bus. .

-,,,
-i

I

I

i

:,:

I
'i



En ile bus kostte vlel f 625t-*. Nu vcndl het bestuu:- het
niet redellJk dat .de uit nood gevraagde jt'mioren ook

noesten meebetalêïtr' , :. 
,

Na lang wikken en wegen'heeft het bestuur besl"oten dat
iecleranilereenb1Jdrageinder:e1skostqnbetqa1dvarr
f 15t*, eenzelf de bedreg 'ale eerder na?f Dngntea werd ,i''

: ' .,,:.'' 1..'":

gevraagd. ïIet restant kont ten Laste vsÍl f,e elubkas.

. Uit vorenstaïat F*tr*: *u, *"i.k1nc1urleren dat een bue

rnisschlen wel energle besparend isr, rnsar het ons ook weer"

veeL eaergie kost om het bed:eg: boven water .te brengen. ,-,
: r,:

Een volgende liêer nenen !Íe weer zoa1s,.4tj.id de auto, ':"

dan kurnnen per autp'de kosten over, vi-eir rnan omgeslagen -l

woriien.MocbteriniletoekoE,9teuou,egnbusvo1meega€ln
dan kunnen rye daar not rrreL e€ns-ov€r pra;bgiia 

.. ,.-'..'...
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LÏ}TERICK YAI{ DE IIEEK.

Willem kreeg van liary te horen,
dat hij met zijn harde schot, in BAXIÍUIZEN rnaar eens moest scoren.
Maar wat uas het geval,
tlree andere kregen de bal
en zodoeade hebben BÀKI{UïZEN,en.."... HÀRRY verloren.

1íISTSN JUTLIE DAT., t.... o..,.. t., .. ...
I'de voorzitter ook druk is met de krantï
Itcr vorige 'ereek 11 r.redstr.ijdar zijn gespeeld.rt
rraan die 11 vedstrijden 121 spelers bebben deelgenomenn.

'rdic 121 spelers ook ?1 ].eíders hadden'r.
trdie 121 spelers en de 11 leiders gamen 132 leden vorrnentf

''VÁI{ DIE 132 tEDEÏiI ER UAÀR 5 IN STAAT }'ANE$ O!,Í EET{ VER.
SLÀETE VOOR DE KRR}IT TE SCHRTJVMT"

t'de redactie hoopt dat ïí.2. seer gneL terug kont van dc
eilanden en dan eve! met S.H. r+i1 gaan praten over het
iets r*at in de krant had rnoeten staán.tr

tUohannes vab der S, uecr helernaal genezen is vaa dat
--[00nD H0[LÀt{DSE-- uedstrijdje. rt

'fals jc EDDY uilt passeren je van trGOgDE" huizen moet ko-
men ca niet van rrBAK'r huizea.

--- 13 ---
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psÍsoneel g€n raagd

rêt of Eoader Jó-urnalll-
tieke eigcaeebagpcr rool
bot gcbriJven van rottbal
vortlagcn. LlsÍrt cen pcr
clftalr Elgealaadlg go-
schrcven oí gctyptc brle-
ven riJs val barte rcLkon
btJ da rsdactl,s.

Ofu zomdag
nu rel of níct ge€d zit
in dc Lmtogn&bto.

F,U B. uïíedstriidprosramma

Wedstriid progra mma zaterda g senioren

Je 3LàÊ I (oe1)
.tubbega .àn 2-Rottevalle 2
Bakkcveen zn-Hrv.8oys 4
RïF ]-ON? +
Dr.Boya 8-Akkrum zm
Gorïediik zn 2-Gldeboorn zn

ï, Di.kkerboon
A,S. Iíelf,frich-de Yrie€
D " Duiprnane
K..I. Mollena
I,. Eppj.nga

Wedstriidprogramrna junioren A

E. v.d.8osch
P. vrd. Veldt
X.H. Xamstra

Wedstrijdprogramma iunioren B
Pojrle 9 (2zl)
Oudehaske 28-Langveêr
lleerenveen IB-OAVC 28
lenado 2b-01debóorn
FÀKErv;ríOyS rC-LJOurê rts
Nieuweschoot. 2B-Írnsum

C. Dijkstra

,4{lE8!4c 27 SEPTIMBER l:t8d.@zJ9. E6:fiu.sa u



Wedstrildprogramma iunioren G
ZATERDAO e? SEPTEMBTS 1980.

Groeo 7 (3I3)
\26.
42?.
428.
429.
4ro.

7o I " 
Ui spoli a-Akkrun

?04.Irnsun-Í1 jnie

WedstriidPiogramma PuPillen D
a!rF-Rp4.c 27 SEPTEMBER 1980.

9.00
9.00
9.oo

705.01d€ boorn-Oo€ tellit len€ 9 ' 0O

WedstriidProgramma PuPillen E
ZATERDAG 27 SEPTEMBER IU8O.
PouLe 542
667.GAVC-Uarsa
868.ti 1n1e-ltctcrun
869 . Irnsun-0ldeboornTTfrrrrr-?,rír._

J. van Dekken
R. OoeterkamP
E. v.d. Dan
8. Boeoa
K. de Vries
l{. Gorte].

fl. Bron

Voetberg

Rekker-Koolrnans
JonkDan

GÀVC-EfY.Boy6 ]C
DUP-Oudeha6ke
GorrgdiJk Z0-Jorrre )C

L0,oo
1o.00
tt .oo
1o. J0
to.oo

D.

J.
R.

l0.oo
9.oo

fI. o0
9.o0

9t4.
oRq

956.
957.
958.
9r9.

Wedstriidprogramma zondag senioren
zoNpAq 28 ËEPTEMPER 1980.

lekra6(801)2x45
Boornbergun-MiJ.dan
Oldeholtpade-SP art a
OJ- de b o o rn-T er s 9.b 3 }-li n4;
ffiËF:ffi?n-
Buit enpoet-HDT
ÀkkruÍn-Uarga

4e r<les d_1828)
Cersloot 2-0êrteÍP 5
Gorredijk l+-Langezwaag ]
Oldeb-oorn 

"-I-rneun 
4

liad Swart 5-UisPolia J

2.00
2.00
2.00
2.10
e.00
2.00

10.0o
10.o0
10.00
le "o0

12 .O0
12.O0
L2.r,
L2.1,
10.c0

1492.
1091.

rrrr.
1rI4.
11r).ïÍfr
11r7.

Wedstriid progra mma zaterda g senioren
ZAïIRDAC 4 OKïOBFR ,1980

le klas I L0_21)
105. $66efzml:furedijk zm 2 z.oo Y. Blatp
106. Rqtteíallle 2-Bakkevein zm ?'00 H' Nicolei
107, Hrv.Boys 4-Rl,lF I 2.00 P' v'd' Ve-ldt

108. 0Nï 4.Ór'Boys g 4.15

@. Akbrun zrpOidgÈ.gprn,zm -- .,Z'Ltu ' c' [nniqge

ljUedstriidProgramma junioren À
zAÍrRpag 4 oxT0BtR 1980

GroeP 4 (I07)
?17, Heeg-Hrv.Boys 2A 11'00 H'J' Lemstra

;#:_ filËí;;iïïffE" _* ._+ï'38 .__ H:;ïir!$a -__ 1 5 _-_



Wedstrijdprogramma lunioren B
ZAÏERDAG 4 OKIOSER I9SO

Wedstrijdprogramma junioren C
ZAÍERDAG 4 0íï00tR 1980

Wedstriidprogramma pupillen D
ZATERDAC 4 OKTOEfR I98O
Poule 448
705 .8AVC-0ldeboorn
rO'CnAmÏEFri;
707. Akkturn- I nnaum

Wedgtriidprogramma pupillen E
ZATERDAC 4 OKlONFR I9SO

Poulê 542
872,cAVC:Ul{s
87) . líarga-ïijnje
874,Akkrun-IrnsuÍr
875.0ldeboorn-CAVC 2

708. ïi jnje-0oster littene

9.00---Tfio"
9.00
t.00

11.00
ll.t5
Ll .00

Tj. NoÍden
fl. de Jong
S. Scheer

G. K.

J, v.d. líest
Mej. ..J;J. Lenos

426,
427.
428,
429.
lrlí).

r0.00
10.00
10.00

9 -nn

Wedstriidprogra mma ?upillen F
VRIJDAG 26 5EPTEI'BER I98O
Poulê 616
924.Joure 4-Scharnegoutun 6,45

ïijd
2.00
2.00

Res. 2e kles D (810)
ï-ij{e-2:R:Gisurn t-
Stsnfries ?-ODV 2
Surhuisterveen l-0NB l
TFS l-Drechten 6

2,rO
2.00

2,00
?.oo
2.00
2.00

Sche idgièchtcr

Langpzwaag l-Oldeboorn J IZ.LS

Blue Boys 4-0NB 7
Hnerenveen 5-Niauwaechoot 6

12.00
t0. r0

Wedstriidprogramma zondag senioren
zorpAc 5 0XL0BER r98Í)

le klse (80I) 2 x 49
96L. 6oor;6erqun-Imï!á--
962, HildeÍFOldcholtpad!

10t4.
l0rt.
10t6.
1017.
10t8.
I0t9.

I r02.
I l0r.
I 104.
1 105.

1126.
1125.

,rL26.
712'1 .

0ldcboorn

4e klas J (8Zg)
Gersloot 2-6AVC 4
Oêrterp 5-Gorredijk 4

8. v.d. Zae


