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trs$J ff#ï sËtruuR
ÀfgelÊpen zaterdag kon U in Ce 'fsnesn en $ne1n'l
bijlage 'ran cle Ïreeuwarder eourant de verzuchtÍ.ng
Leaen van ilri 'fliu van ziji_l"lrGebrek aan kader
onrïermlJnt de 'rerenigingent Ë:r van Zijll- als algemeen
seoretaris van de NSF han het weten, Er wercl in dat
ariiicel bezorgd gekeken naar het aantal vriJwitligers
dat lets voor de yereniglng wi3. floen. Er werden
sc?:at*lngen gehanteerd van aorn dertigduizend verenigin-
gen ïraar cngeveer honderdduizend mensen hun aktlvitej.ten
ontpï-oolden aar: .de leidinggevende zi. jrle,
Hoe zíjn nu deze getallen ars we de voetbaLvereniging
Oldeboorri eêns bekljkÀn.
ft:*e E en F pupi.llen Ïrebben elk ê6n leid,er/trainer
e'fenals rle junioren B en C. Xe junioren A hebben
twee leid,ers waarvaï] één de trainer i.s dle ee?rteB
ool: weer trainer is van 3rC sr l. Bij de Jeugd hebben
ws dus aes begel-eíders Íntvaste dj.enstt,
31.j ile seniorên Ís bíj el"k elftal. een leider en over
het tataai nog een traÍ-ner, welke we hier blelten
beecliouwing I-aten r,',rsnt dat Ís onze betaal"de kracht.
Het vijf senioren elftallen maakt dat dus viJf begelei-
clers, in totaal dus elf , Dan ie er een bestuur vasr
ze\ren pèrsonen we,arvan een afvai"t ondat die reeds als
lelrler van het eerste Ís meegeteld, totaal nu zeventien"
lan hebben wê nog een Jeugdbestuur van dri.e en eên
vast oïmaakadï'es van d.eze krant, eên toto lnLeveradres
een "terreinln:echt en trvee meisjes die de voetbal-box
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sehoonnaken €n de vïag uithangen acht t*taaL d.ai narikt
saru.en vijfentwintig menËen. Ilier zi jn den nt>g ni*t
bi jgeteldrde l-otta/tato lopers ên de bezorgers van
het clubbLad, d€ riames van rie r-otenverkoop en onze
kaartjes verkoper en blj slecht venvacht terrei-n
de consul die ons veld dan keurt,
Ivlei deze laatste negea en rie vaste grensrechter ran
het eerste kocen rvlj voor Oldebooïlx op een totaal
van viJfendertig mensen die elke week rrrror rle eluir
en 1n het belang van allerraal bezÍg zzjn hun best
te doen all-es zo goed mogelijk te Laten verlcpën*
rotaal voor de 1n de aanhef genoernde dertlgduizen,i
verenlgingen zijn het er.iets meetr dan de lc had
beciJferd" Kwanen uij tot een totaal van honderdd*"i.o,t,ncl
als eLke verenigíng dr evenveeJ. heeft als wij zijri
het er ar u.eer dan een rsilr-ioent En hoeveel- verenÍgin*
gen zijn niet veel groter dan wij..
hret onze elftallen mee geteld zijn er elke week zsrn
sJ-ordige 200 ïnensen aktief bi j de v.v.0ldebcorrr
betrokken,

Ui.r voorzitter.

Met 12 gaed al kantpioen.
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Met12goedri ksmpioen.

il'frnder

J q aail u ('dsl fr;drl gr.ud t.r: lt
hrlrÍdpliis ts luq; Lr. Nu ulk hri
l0 goed arlriid priir: r:rir:srcnr
i 2,50 pt'r q'innendc kirkrrr;
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standen per p-tO-tBO
res; 2E irl-as l (8lO) 4E k].as J (82S)

1 Gorrediji{ 4
2 Oer"terp 5
3 langezwaag 

-?4 Read Srvart 5
5 Ê.4,Y. C, 4
6 ïrr:sum 4
7 Oldeboorn 3
I i'iispolia 3
9 Gersïoot 2

Groep 4 (10?)
ï l.l" c.
2 i'íolvega zn
J ï{eeg
4 N"o.K.
5 Renado
6 Hrv. Boys 2A
? Oudega W

I Olrleb ooï?
9 Y.V"i.

o"Iï.8"3 5-gtijnJe 5 - 7
$itÊnfries 2 5 *7
OLdeboom 2 4 6
ïlarke$e, 3 4 ,
.Sur'huj.sterveen 3 5 - 5Boortbergum2 4-3R.Bergum3 5-3Sakkeveen2 4-2CI.$.rr.Ê 5-2
foF.$,3 4- 1

4-8
5*8
5-64-54-4
5-44-34-2
5-0

À. Juni oren.55 kLas c (833)
1 Heerenveen 52 Olrleboorn 4
3ONË?
4 Àkknim 3
5 Slue Soys 4
6 Ie Êweach 3
? Odie 3
l, l{Íeu.,ryeschoot 6
S $prtclub 4

5
q

4
3
+
4
4
c.

4

5 - lo
,-9
5-64-42*2
1-2
5*24-13-0

'!0
'o

6
-4
-4
-2
-2
-2

0
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ÏcuJ.e g {24) B, junioren Pupllten l (448)
1 gijuje
2 G.4,1tr..,^.
3 ïrnsum
4 Thor
5 Ákkr:r.n
5 Coeterllttens
T llcieboolln
B \Tispotla

lE irlas ï ( 021 )
r\t\T/nt\,fl.{ . I. +
2 Ëorrecli jh zw 2
3 Àkknrn zn
4 Olcïebooï'lt nm
5 Eotteva]-le 2
6 Hrv. Soys 4
7 R.J.F.3
B nr. Soys I
9 Jubbega zu 2

10 Bakkeveen ?,ï''.

Groep 7 (:t:) C.junioren

1 Irnsun
2 Heerenveen j&
3 ï{rv. Bays 3B
4 Nieu',,leschoot ZB
5 01deb ooryr
6 F-enado 28
7 langvreer
8 G. A.V. C. 28

1 Sudehaske
2 G.À.Y, C.
I Gorredijk 2C
4 langezvraag
5 0ldeboorn
6 i-ïrv.Boys 3C
7 ioure 3CI rÍolvega 3C
9 i{eerenveen 2C

1 0 l.-ii/.F.

4646ó^
3-4
1-l
3 -24*2
4-0

,-
5-5-5-
55-5-
5-
5-

Ê{
j-8
5-7
5-6

5*2
5-*

1C
o

í*

6
5

J
1

0
0

Y

9
D

7

6
3
DÊ_
0
0

g€ï1 , zm.

5*
5*5-
4

5-
4r

5*5-

zoals ive rle vorige vleelc reed.s hadden verylacht is zm
.!ïe:r _e91 llaatsJ.e geklormen in rte konpetitie.hetzelfde rleden het sen z en de A junioren. óoir het?'e 1 is eên p1-a1ts gestegen en staát nu al-leen op de
9::g:_r!ryts, bij g'eze Í; d_e taatsre iiliaËïii;; ;L-"zandag ook'rnee€ïetel-il, ïÍet rie:ile eLftal Ls tótnogtoerle hoogsie in rle-k_ompetitle van al onu€ errtáhÀf;;--voDrF.aar een gt:ed begin. selijl.r bleven ock de B en cjunioren. Zakkers l:aêCen ive r:ák, het derce en rlel.pupillen maar beirje doen tiun áiterste trest doorrnirlciel van extra trainingen er r!.e volgend,e keer weerj"oii' te zÍl! t zc is de iedai.:tie gnïnÀïA,
Nog een aarci-g rekensommetje; in*alle voor 0l-deboomgespeelde wedstriJrien z\j\-tàt en riet zenr{ag zjr ;;;1*gernaakt- Hierven lïa:'en iii vool. en lp$ iegëï:.

llrinl:t ti oolc ïiie+? B:",lng ,)ns rlan de ;;n=nelstukjes!
Ë -.,-"'.



overz icht

i{EEKOVERZICTIT $ET{TONE}í .

0IDEBOORN Zl4, bijgenaarnd de
'TBABY-METERS PLOEGÍ moest dÍt
weekend aantreden tegen O.lí.T. ,4

Alhoeuel koploper in het 3e,
ble?ea JAI{ z"h jongens rustig en voerden de scorea op tot 7*2.
ï,eider JAII kerurende, denk ik dat hij needs bezig is met het orga-
niseren van een kanrpioens feest. Volgend rrreekend naar Friesepalen
om daar R,ïi.F.4 tvee puntjes a.8 te pakken. Succes.Ook OIDEB0ORN
3 ontving een kcploper n.1. OERTËRP 5. Dit tre.f-fen dreigrte sonrs
uit de hand te 1open1 maar echeidsrechter BLAAIJV hie3-d, nadat hij
twee spelers naar de kleedkaner had vervezen, de touwtjes goed in
de hand. Uitslag ?-2. Een uits).ag waar beide ploegen vrede mee
hadden. tsen leuke vedstrijd voor het talrijke publiek en bij prach-
tig herfstveer was zondagniddag de r*edstrijd 0LDgBO0RN - MILDAM.
0ndanks de sterke druk op de veste van OLDEBOORI{ hield IXJRX en
zÍjn mannen gtand. Maar tvee -fantastische uitvallen van OL,DEBOoRII
betekende ook tvee doelprrnten. rn de laatste minuten l:ad ilrLDAtÍ
het gelul( mee, na een rnisverstand in de verdediging" 2-,1 dus.
fr*ee nooie pr:ntjes, Als jultie de volgende week tegen I{ARGA de
zeL-fde inzet op de grasnat brengen, dan komen er zeker z pr.urtJes
bij" Over CItDEBOOAli 4 kan ik kort zijn, Ze hadden een snipper-
dag" Ook .rolgende rreek kunnen ze niet verliezen want ze zijn wéêr
vrij. Helemaal niet goed '"roor de conditie, maar jull;i.e met je er-
varing.r...rr{àt geef je daar orn, Rest rnij nog het tveede e}ftal .
Die lradden een uitrredstrijd met r*at het speJ.beeld betreft een
zêêr goede uitstag. N.1. O*0, Aj-s enig wapenfeit valt hier over
te vermelden dat 'dAl{}ER onda:rks eerr peaalty het net onbeschadigd
kon hauden, Yoor de rest een slechte rÀredstrijd, volgend,e veek
ïrJlTJE 2 uit en dan een betere wedstrijd net a1s het kan êênpwtje nee naar huis. 3ij deze afgesproken,
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\ryEDSTRIJD-

VERSLAGEN.Qr,'

oLDEB00A$I - }ÍILDÀ1{ 2-1^

On te voorkomen dat ik in dit
vÊrgeet te aoemenl LaL ik beginacn met de
is het rsel. een.goede tip voor de redactie
meer aandacht aan te besteden.

versl"ag ealele namen
opsteIling. Mi gschietr
om daar ook eens wat

In het doeL:DURf,. 0p het middenveld: IIEMDRIK op rechts
op links. EC0{KY aLs voorstopper. EDDï als laatste nan,
van hern JAlf de J, eÍ op rechts IK, (lVXrc).
De voorhoede: op rechts JANïJE (f tg) B$trIE middenvoor
zich IYI'{EI{ als opkomende nriddenvelder. En RïNZE op deplaats. 0p de bank ËCIJXE en IíENDRIK v/a K.

tdAAR NU pE $EDSTRIJD.

en TILLEM
met links

ílet achter
linksbuiten

Onrdat ons,e gasten, MïLDAM, ia onze .favorite kleu.r.en
ztJART - Yrr speelden, werd om ev-entuele vergissingen te voorkomen
besloten dat wij ons in het 'GrRo- BIÁur zouden hullen, Bovendienpaste die kleur ook beter biJ het tenu van onze grensrechter J.l{.
Na de aftrap een fer aandringend MILDA!{ die van plan varen om n".r
eeng de itvolle vinstt ïnee naar huis te Ílerner. De achterhoede hadhet daarorn knap druk in het eerste kwartier. Maar ee stondeB
hun rnannetje. Even brak er paniek uit toen onze keeper DURK watnoeilijk overeind kuam. lfeer last vaÍr een oude rug-blessure, En
toen ik IIaRRY met een hêê1 klein tubetje dat héél kleine ruggetje
van DURK zag beverken, moest ik toch evea aaÍr mijn zwarte h;;-"
band voelen orndat ik d.acht dat dÍe voor mijn oge:r l/as gezakt.
Maar ja.'.. ilá enkele aanvijzingea van !!ARRy over rmandekkingrr
en tt<ie lange ballent'werd de str:.3a r*eer hervat, Err daar klramen
DE LAIIGE BAILEN. Over het nicidenveld he*n" Rn{$E stonc scherp"n,

**- ? -*-



Ë' 16 JAgi'iE M. r'vloogtrop rechts naar vorer:.. op ;irucs sp;,:lntten
Bï$NE eR TYMENT maar RrNSË had gea, hulp nodig. Na een solo vant 40 meter scoorde hij een juvéél vaÍr eem, doelpr:nt. 1*O l,cor ons,
Orndat er in het vorige clubblad vas gewaarschurrd over het Íngra-
ven van spelers^t deden ne het net RII'ïSE vat rustiger aan, lcant we
hadden hem nogteea keer aodig. 5líin. voor rust. iy'eer een l.ange
bal" vaauit de achterhoede" Lreer uas het Ringe die oppikte, naar
nu stuitte hij op neer tegenstand, Van de zenu!íen liep ik a1 veer
op mijn haarbaad te bijten. Maar nr$sË deed wat hij d.oen raoest eri
omspeelde 3 verdedigers enr..,".h€t was veer raa*. t-0 voor ons.
Met DIJRX leek het allemaal niet zo best vant hij had toch nog a3_
wat last van zijn rug. HÁRRY keek ook aL bezorgd. uAltDgR was er
ook niet. ( Moest Éven met het ae &ee om een penalty te stoppen)
Daarom verzocht onze trainer aatx JOHÁNI\ÍES v/a S. orn toch rnaar zijn
keepers-kleren op te halea want..., je kon niet ueten.

De rust deeci ons allemaal goed. ïdat ze met l{lRK heb_
ben uitgevreten hreet ik niet maar laten we het er naar op houden
dat een tt bakkÍe GAIÁ thee ' lronderen doet " l,ÍïtDAH tiet zich doortiie twee mooie tfeffers van ons niet ia de hoek dringen. llet tegen_gestelde zelfs. Steeds rneer kwanen we onder druk te staan en werae",aelfs eea keer door de rat gered. Toen it voor de zoveelste keermijn haarband voor mijn ogen veghaaLde zag ik onze nieuve penning_
meestep Dhr. NOORDEI{BOS achtef ons doel staan. }onderdag j,l. tij_
dens de trainíng r*as hij er ook al". ïk hoop dat hij er inrniacets
vaË op de hoogte is dat onze verenigins echt nrêêr leden te3_t, danhet aantal dat op de AIGEI'{EI,ÍE LEDEIfI/ERGADERI$G aanwezig was, Sn
bovendi-en zoek ik een goede sponser voor nijn haarband, ( * tenn'1. een zueedse tennisser die zo'n slordige hal-f niljoen beurt voorzo'n ding') !Íaar nu veer terug bij de nedsirijd, we moesten nog aomin. sPelen voordat ve zeker varen van die z beruchte pirntjes.

MTLDAI{ knam toch aan een tegendae}punt + 10 Ínin, voor-tija,
voor ons r.rerd de situatiê er dus niet beter opr MrtDAI.{ speeraá nuallee o-F niets en .roor de zoveelste keer werd het juist in ae r_aat-ste minuten spannead voor oLDgBoorN. Maar zelfs de-drie ,ï".-lr*"_sure-tijd die de scheidsrechter uit liet speren bracht geen reaàing
meer v$or MrtDAl,Í vacrt de utIARr WTIEN hielden stand. Toán ik dieiastige haarband ueg vilde goaien, hosrde ik net op tijd dat descheidsrechter floot voor het einde van de stnijd" vsàer wiL iknsg eveÍr de supporters bedanken voor hua rrLrridruchtigeu **l3**rig*heid.en voon b',rn.applaus tijdens de nedstrijd. A.e. zondag spelenne thuis tegen $ARGA, Êr rorden zoadag ,naar tnee yedstrtjáen se_speeld dug r,re venrachtea vêêl supporters }angs de tijn, llij r"r*len proberea oag beste beentJe voor te zett*r aodat w€ weer tweeprintjes kunnen pallen. ( t* toop trou,$ens een nieurse naarlariawant d.at oude diag zakt steedg over n,n ogff. )

--- B -* LYltE.



Jarruner dat dit maal trainer de B0ER niet aanwezig kon
zijn. ( fiet Eat er zo .florisant verd gevoetbald, Zeg maar gerust
SI,€CHT zel-fs). Eea zeer pogitjgf prrnt, eri dat had de B0ER'eigealijk
wél nroeten zien, \,ras dat ónie fêeper op magistrale r*rijze een cnte-
rechte strafschop stopte en bovendien buitea "dÍt vapenfeitil eelr
priema partij keepte, c€tukkig was de B0ER zijn rechter ( o-f link*')
hand aanvezig en deze zaL dit ongetuijfeld aan hem overbrieven.

Over het schrijven van voríge week, betre-f.fende de
aanwezigheid van de BOER bij het tweede, mocht ik vê1e positieve
r€acties ontvangen. verreneg de meesten begreperr dit schrijven als
opbour+rende kritiek werd bedoeld en uit betrauwbare bron heb ík r.'er-
nomen dat onze t:rainer voortaan, indien nogelijk, ook bij het 2e
el-ftal aanwezich zaL zíjn..,,..Vraag mij niet ui uelke bron...o.??

l[u de vedstrijd. Een gespannen OI,DBBO0RN ? trad aan
tegen een BOORNBERGTIU dat gezien de raaglijst te verslaan moest zijn.
Dit pakte geheeL anders uiI.BOORI\ïIERGUH speelde oppermachtig en we
werden rrzoekr gespeeld. Eet bleek dat enkele oudere erïaren spe-
lerg van ons hun draai niet hadden en d.e jongeren te onnrachtig va*
ren dit te compensêren, Eên-oudere speler in de vorm vaïr l{ANDgR V*
grroeide tot ongekeade hoogte net'a1s hoogtepuÍrt het stoppeït van ee':.
strafschop. Brriten dit is er veinig te zeggen, heharve dan dàt het
0-0 bleef wr volgende veelc TIJI{JE een zvare dobber vordt"

91d*oorn_3- - 0ert,erp 5 3:2
Zondagochtend 10 uur een prachtig yoetbalweer^tje,
Deze iceer hadcien we een córnpleet tean, zorlat vr,,e
geen Jongens ven het 2t hoefd.en te lenen,
lïe hadrlen nog niet zo lang gespeÊlrl of het werd
al duidelijk dat de spito van Oerterp graag z,tn
mond roerde.Hi-er werd niet aovee]- aandacht a.&Tl
geschonilen.In bet begin tyerd el. rêdeli jk ,g;espeeld
en hari 0ldebcorn liet -seste van het spelrdit vlnd
de spiio van 0erte:p cok en ging van het p:aten
oveï op het t:'appen tegen de enkels en het duwen
en sl-aen in de ruS,
Janner gênoeg was het Juist d.ese persoon die he
-een foutje in de achterhoederde stand op 0-1

--- I *--



b::acbt,iia dese tjÈal *,*Xrsifrle spelbeeld, onze voor-
hoede storrie gced en sons werd e:: leuk gecon.bineerd
en dit z'esulteerrle ri.an cck Ín een rloelpunt van I{A\S }.
0p een bep4ald nronent kreeg Oerterp een vrije trap
btj h+t zesii-en :aetergebied,ïn het sneL gevoz.mrle
un"lrtje nestelde zi-ch o,rk àe eerder gencemcle spits,
fcen de baï genom.en werd roegon rJeze persoon om zlch
i'reen te slaan en raakte $iebe in '&tn gezicht"
iïi"eberanders niet uit het vel-d te slaanrkon aieh
niet ru.eer beheersen en tr:apte deze provocateur
,rïnre bealchrr,
ïnze B1aauw n de goed 1-eidende
niet ander"s doen dan ae belde
kamer te sturen. -

i{a dit Ínsident werd er wat rustiger gevretbald,
beide parti jen waren het er !'rel over êens rlat het
?,o toch nlet mcest.
i(ort vorr nrst i'list RïH{K de stendndo,rr een icnap
schot, op 2-1 te brengen.
De t',veede helft is sneL vertel-drOnno en Pieter
lewamen i.n het veld vorr i\lelnte en Steven.
Ock nu 'ryas Oldeboorn itri.de ste.rkere partij rsrevielen veelnrld.Íg aan maill? konden de score niet op
voeren.Juist dr:rrdat we soVeeL aanvj"e]-en vrerd er nÍet rneer
neer op een tegen aanval ge::eiiendrhier ma:r.kte 0erterp
gebrrrik vam en dorr een snelle uitval r,'risten ze nog
Laxgazj te konen,
Eindstancl 2-2 rlus.

Jan Nieu.ivlancl.

r- r5n rG rrrfl nr':0 nn0 n,
lr-{ - Li r"q LJ rn Ll r-! L-l rr L-l
CíLi Cal-lÉs Ll ga LJ[]sL/Ori

fLiebóoïli 1À ÏIeeg'1A

7"ater*ag rnoesten lve tegen líeeg spelen.
\Ye irad'i.en een red*1i jke goerie noerirwenl vorige week
i:a{den we 1-1 tegen Cudega Sesiiet:'l ,f ,
lYe noesten or twee uui yoethailenrdit was geii jk net
het Z .i,: " el-f tei ,
liÍe 'begon;ren 1:r Ce eerste -lrelft weia.arri.i-g gae,lrnaar
n& CIn,geve*r :0 uÍnutat gínéJ er esn speier iren ï{eeg
sJ-leen 'r**ri.c':r en hj" j pr.llseerde l{ay'ni f eill-one,
i-Iierdoor iln'ap iJeeg =.ict-)r te *taan aet 0*1 .

** 10 --*

scheids::echter, kon
mannen naar de kleed-



Maar na 10 minuten lcryam Gerard alleen yo:r de iceeper
'. te staann en hi j secctide yc'tr ons 1-1 .

ïIe konrlen deze sïand tct &r'r,n de rust vasthourlen.
Na de rust ,ïang eerst i'rel- weer goeri, na.ar halverwelle
de tweecle helft lcwam er een spel-ervan Heeg over.re*ht;
gn gaf een sleeirte yo"rrset,
ltlaar docr de winrlrging de i;ai van richt:ng qeran'leren
en toen iverd het ncg een goal ock.
Iit was wel wat een rlap vi,lr onsrwant een Fear nrlnuten
voor deze aannlal ha,1 Jan Bethlehera net nern lcansrna.ar
hi j sctroct tegen rle lat,
llet was nu 1-2 vc?,": l{eeg.
Irleteen daarop kwam er een speler dc::. het m:i.drlen op
tot aan het strafsciropgebi-erl,
0ndat €r geen afspeel moge3-ijkhe5"d wasrschcot hij
ruaar r€B rlit leverrle oclk nog een goal oF,
Het l'ras nu 1-3 vcnr l{eeg en Cit was tevens cle eind*
uÍtsiag.

' 
,*r, ile 3oer,

_É!B_4:. ê í:=A 4r-: ;:o*q d' Í{=ir c=ï} d:=È Ír?rà í$aê êà ffi 6=a Í'':r}
=;r aiGt !Ëgit cl=::t Í:::t (:::it (Ë..f €:--r s-:-:a €-:::l €-) f:=::l G::: rn:- c=e c.:::r e;gW bg Ê=, t=t q-r=.t Ë;:7 t::-f (sE, t:-, (g t=F'.? k:3 trÉt k-J--€:r'-(:::r--

Oldeboorn B
Renado 23
Hrveense Boys 33

i{eeri:nveen 2E
Cldeboc:rr 3
Cldeboc::n F n-?

Over ile wedstt'i jd 0l,riebcorn E-Heerenveen Ë3 moest ik
versl,ag geven, ( was Í r vergeten) ,Ovetr de wedstri j d
Renado 23-0ldebcorn B moest ik ook verslag geven,
omdat ik het de vorige week vergeten was.
Iit verslag was ik ook yergeten te sch: i;lven,
hrs nu moet ik cver ririe rvedstriJrien verslag geven.
0p een aaterrlag de dat"rrn is nij reeils ont$choteno
kwamen we irit teg*n I{ee::enveen Jl,Deze weCstrijd ging
aardig geli j'tr oprlliàar lÍeerenveen bleek ieiis je stei^her,
ffe stonden ,1an ook in .de rustsei 1-0 v,:r:',
Na ongeveer 5 rninu'ten in rle tweede helft g*speeltrte
hebbenrmaakte ïieei'enveen van de één eon t",vee dus 0*Ê,
zr: bleef het iot de scheidsrechter afflooto
Veel- weet ik niet over ó.ez,e lve'Íetr:i jri te vertell.en,
omdat het al zc lang gele,l*n is,

--- 1 ï -*-



Aaterilag 4 oktober moesten we naar St.Nicolaasgat
on tegen Renario te voetballen.Het fluitje rvas gegaan
en we begognen rlir"ect aanvallenrl te spelen.
!ïe lcregen dan cck eerst dergelijke kansenrÍl€Lar ja a1s je
je te aanvallend speelt en ie leidt ba1 verlies dan
kan ae tegen;oarti j snel- uit rle hcek spattern,En deze
j cngens( j onget j es ) víaren snel.Uit hun eer ste t1e beste
aanval víel ook rlirect een goal- 'l-Crtegen cnze vêr-
'..,yach'bing in. iVe laten cns natuurlijk niet als een
pudding in elkaar zakkennen yíe begonnen opnieuw een
aanval op te boulen.
i{a zotn kwartier geepeelt te hebben rvtas Johannes
no g,ewaa.gt on het heie veld'over te rlriJven en ten-
slotte bi j de rechter hoekviag uitkwa:n.
Joha:rnes ging een beetje naar binnen on de bal beter
vo.rr rle vcet te krijgenr.toen gaf Johannes rle bal voort
een rrerclediger p:r:oroeerde rie bal vorr het doel weg te
halenrmaar rlat lukte niet goed en de bal veranderde
van richting ,cie keeper k'san op rle verkeerrle voet ie
staan en de bal gleed het doel- in dus 1-1 r dat was ook
de nrststand,ïn de" tw*ertre helft ging het net zo als
in r1e eerste helftrna zctn 20 minute..n gelijk op gespeeLd
te hebben kwam Feter van rle a*hterste plaats naaï' vcren
nret de balrhij rvas er bijna door ,toen gaf hij de bal
a,;.n mij met de beiloellng even 1r2 combinatle sodat
afstand vrij kan sehieten en d.at rleed hlirhii zat
mr:oi in de ::.;cïtter beneden:1oek 1-2 en tevens de
eÍn rdstan í1,
Zaterdag 1 1 oktober móesten ne voetballen tegen de
Iïee::enveense Boys ]ts rp het eerste gesicht sou je
uêg,3en ,nou het rvaren nog a"rrlige grote br:ysrtuaar
toen we bezig waren ,viel riat nog iÍ me€ omdat wÍj
deze riag een goede clag hadrien en ''rye speel den Ylry
de eerste keer tivee kee: 40 nlnuteil.,V€ speelden zeer
goed a1lee lukte,
Rimmer scocrde na zorrl 1C ninuten Sespeeld via Ce par:rl
rlus 1-0 Ín het vcordeel van ons,Ook nog geen 5 ninuten
klvam de'bal via rechts bij ï,tij zodat ik hem meteen kon
uithalen dat beteken.de 2-0.
10 n:inuten voor nrst secrrde Riuner vo.r de tweerle maaL
cio'rrdat Johannes een paas ovêr de verderliging schort
waarop Rim:er kon lopen en vervolgens scoren.dat was
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7x IK = R0l,l{l V"}"iIEmï
__ÉÊ=rojre F=! lFl #=q (:!lql 6F: jF-:l tËà í=r+ €!:tl rre] Í=:+ Í:::l (ffiJ
;:_3 a::) rj:í::t lE:::I:r Ë:E-J c:== <:E-J G:Ë <t=: C=E? C=3 C.F e= C;=--: {:=.3 {:* E_-treg kJ Èat kJ eÍt f,:J Ë:t C=J \:-=t t*Ít *:: È==C tgí-t=rZ'-Crí-È=.*

i:rlst e$ eindstand.De tweecïe heift ,/va:ên de Boys s"ieeijs
il !'-,e. aanvai maaï' kon,len geen lcansen verzirve?en.
t p"$, )vorr j?obbie Veldman .iïi j aoeten zaterdag 10 uurnasr I'fj.euweschg,rt.EYr sta Oan iiet ',ryeer snd*r le dcuche,

on -Peteer

W-g*"Jrmili _-"el__.

m2k-3**51j*J* J^-h-***_-{r_

WnÁ;nr*ril-
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lCisten jullie dat.r...r...rr.o....t.r.

tf'
#

ff

Frans Goerres zijn handschoenea terug heeft,
hij had zê Í1.1. in zijn trainingsbroek verstopt.
Al"Le 18 voetbalLers afgelopen zaterdag weer in
het veld hebben gestaan.

Johan Ïlsrna alleen maar de tweede helft hee"ft
gevoetbald en alle drie de doelpunten heeft ge-
rnaakt.

Sietse Aklerman in de rust
de tveede helft uit moegt,
Hij vond n.1. dat hij zêér

)r

bang vas dat hij er

goed voetbald,e.

$+aF4,Ê ^ ttA a^ e ** t f\/:
;vt+iv.uA;r/..'*i V.vVÈ/V

a

Ca.fé Billort

E,TOEKE DE BRUÏN
0ldeboorn

vrijdas $p okt.

(OM DIV. PRIJZEN)

AANVANG 19.4lr Ue
il|re
m
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Als i/e de omslag van deze ciubkrzuit
!tdÀ! DF o-*ii*Lï=o,I"i'iX."3,rttr* cpvalr.ea
REDÊlfiF r her niet zoals sevaonlijk rie wet*
\ bekende frgedrukterr omslag ig maar *en

gestencilde onrslag, I{et gedrukte oi,:=
slag en adverteatie papier'is cp *=.
daarom hebben Líe er zelf maar een
paar rfbij gedruktn. Achter de schei:._. men (van de c}.lbkrant) is rnen ar ge-
ruime tijd bezig net een nieuve cLub_krant. J.l'í. heeft inniddels onze adverteerders bezocht en op enkeietekEten na zijn de advertenties rond.. De nieur+e ornslag ligr op hetogenblik a] bij ce drulker en als a]1es rnee zit hopen !Íe o1,er tïeeá drie veken met een $rElJicli__cl,uBlRÀryr uit te komen, Dat dit .fir:ancÍ-eel allemaal weer mogffi

danken ve natuurlijk àar| prrss
ádverteerders. Het moet voor J,M.
geen genakkelijke,taak zijn ge-
weest om wéêr bij de niddensta:i-
ders aan te kloppen die op hun
beurt véêr in de beurs tagten oni
door mÍdde1 van een a<h,ertentie-
of reclarne-bord, de vereniging
financieer stermen. IIu i.s een bedankje aan het ad"es van onze adve:',-teerders vel op z'n plaats" Maar een bedankje is rnaar een bedankje"l/e zouden graag meer terug willen doen da.n al.leen maar reclane borrlenophangen en advertenties plaatsen" Laten ve d,aarom proberen dai heïhierboven geplaatste reclame bord niet aan een ro*stig* spijker ie,ntte hangên.

trt

n rr., n\z[ Àïivi RïrF-Rlit fi 'i)i I'n qn . ' .:'lÀ\L VÀ\ D] 1

zl.l ï'1Àl1t \ !l-, ';: 4
.,.li,,,D t1nnrL- 1'ií'

de redaktie,

Iool. degene ai1, a!" gpn agearla rroor het volgend Jaarheefr__aalgeschafr hehben frt j d* ;;;uï; notltÍe ookvoor u. Ie konletitie-beginÈ volgend seizoêrirdrrs g1 /*2,in het weekeinàe van 5 eà 6 u"ptË*Ëà"-iiut.

'fJegens wangeí3ra_& op de training is voor een periode van\riÊr weken gesclír:rêtl II. Èizemá,

-* 15 ---



TIMERÏCK VAI{ DE hEBK.

Hr was eeng eeti voetbalLer op de Noordkant,
$ie níste het I'OVËRUICIITT| in de voetbalkrant.
it kon niet langer zo blijven,

ih.rs "i:egon hij te schrijven, ffi
Sen *tOïlRlICIiTil van AIBEËT SIJHOLT"Ê hand,. -\;-7
Ë=5 *gë4gg 3ËÊÊÉg:Ê!=Ê t=83 È;Ê=€ gtÊE8e=aÉ=rr ÊtÊ:!:ÊË€==*ËtrBË!?Ë 

=FEGê==*

iJISTË$ ."ïullffi DÀT. ",3 ' r r r. r.. r l Q r. a. r.....

Onae kabouterhoo-fd:nan zijn pupillen zondag
éven voorde*d hoe pe een doelpunt moeten rnaten_

j:;.#*sens o$ze nenins in het verkeerde doel

Ee Durk in de pauze rnet verband hebben rringepalt*
Dat best eens een tang stukje verband geueest
kaa zijn.
Dit wel" eens een tip voor Z.l{. kan zijn, uantdaar word vel eens vaker lgat opgemeten*
De redaltie bl"ij is met de nieuve overzÍcht
schrijver.
$ieuve ideèn voor de clubkrant vasr harte nelkom
6: i*.4IJJt.

He IL{,RRY en z'n tt:ïatenrt àr9, ?ondag r*eer veelgucces vensen tegen I'IA8GA.

l{e ee weer moreel gaan steunen met een legiaen
van s!,rpPortersÊ

Het de supporters niet verboden is om toeters
mee naar de wedstrijd te fl.êmenr

. De redactie ook ',iuisterijke,, Q.S.L. kaartetrdrukt voo! " de luisterijke 22 H.C.ers.rt
*-; Er eer: speler is <iie een sponsor roekt voorzijn haarband,

volgens enkele supporters rJrtLE!í '1osr kwan vande gronC tijdens een kopbal"
.-- 16 ---



Poule 9

744, A6 Rf'lF 3-04 0l.deboorn zm 12.15,

Nieuweschoot 2B-0] Oldeboorn 1I.00
Hrv,Boys 38-05 Renado 28 I7,L5
Irnsum-O8 0udehaske 28 11.0CI

r75.
t76,

10
01

lr-v!!!t!!_E!l!.i!!'{uug!CI
De inilTiTltvan?6 ruitlorrnulieren laet ncn stÊeds te yrensen over. Specrale aandacht vraqen
wij voÈr de invulling van eredstrijdr:ummer en konpetilienunrer, Het v/edstrijdnummêr staat
steeds vóór de betrokken wedslrijd velneld. Het konoetiljenur*ner slaat steeds bij de
betrokken k-+asse aangeqevêi-l--

t{eqens onjuÍst inviillen ruilformulier(wedstrijdel 1}.en 14 septer_ser 1980) r'.2.j0:
0n.iuist vermelden r*edstrijd:
IgLDólT;T;aFuIzen-2;192. otrdaard;191. Black Boys l[tt94' l.enxner;193. NOK 4;19ó. 0iiT lts;

i fgf.Oldeboorn lA;I98. Renado rA;199. Black goys 28;200. Joure 28;2U]. Kolluín IBi ZilZ. SD3 lDl
201, Frisia 2Ëi2C4. Boornbergun 2{l;205. Dl0-0ostw. $Ci 2A6, Jóure:Ci2117. Franeker 4Bi
208. Leeuwarden {iC;209, LàuHers lC; 2lO. Oosterqo !t-';21}' Ïrijnwàlden }i:;212.riloivega 4Cl

lcggluontb@trii, lte Quick 5;4)&. ,9rrdaarci 3;439, BLauw l,.it l4;ir40. Blauw |,lit 1i;441. GAVC vet.;
44?, RltF:c4l.0cstergó 2:444, l1l}Í5 2;445. BCV 1B;446. Drachten 18r447. !'loutigehaqe lCi
4,i8. i.eeuwsrder iÍlr 4q9. 7w*luwen 2Ci 450. BCV D2i45l. DïD Dl;452. Ml(V DL;451. Zwa]uwen D4;
454, ilat,i (ieel D2:155. Bakkeveen tli456. Bo]swa.ldis t1;457. iiolwerd fI:498. i,lorkum f2;
dll!l', l'lorkrrn []ríol, ZserobBen fi;4{ii, l,íijkels dan.i462, Langezwaaq l;461. ÊtS 6i

* ió4, c-l:ieslo:r,.

"- 17 ---
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pll..oHcI:E-'EGRAlAgrEEgcrLrïG z_ATER!49'rgEI!4! sEuroBEI sErzoEN r90c-19Cr-.

Le kLs6: De kanpioenên vaí {ie l-e klas A en B (reep. COi en 002) gaan ouer nasï;e i.ll,3,
Nors laatst de6gderen naa.r de 2e klas, evenals cie aLs voorLaatst geSindigrieil wetaeer ei
2 Frieee e1fta1lEn uit cie iiliVB degraderen, indíerl er l- fri-es êlfta1 uit de Ki'i'r'B
degra.C.eèrt, spelèn dê voorlaátsten áén besiíssirrgÊvêdstrijd Íoor de d:rde deEradaiie-
plaat s "
tussen de kanpioenen r*ordt één of word,en tvea besLÍssingasedstrijden gealroeld om het
kaopioenschap van ïrieslaÀd êl'bàngende i'ar het tljdstip waarcp de konpeiitie i6 be-
einriigd "
le kl-ás: Dê kanpj.c3nen van de.2s klas A i005) t/n D (OCB) 6aan over taaÍ dê }e klas.
I)e op de laalste;olaato geëincl:6rlen degÍaders. naar de Je klae, ilaar het is nÈgelj.jk
d.at híe::van uordl afgevekêD i.v.Í. niet vcld.oende aanvoel: yan standaardelfiaLl-en uit
J e jê k-LerJ .
ie klgsr De kanpioeuei' van dÈ Je kias À {CL)) t,/n J (Oe2) prcncverÈn naar ie:e kias li
reserte ae i(la€. Uj.t al-le klassen dêgrede.ren d. ggg laagst êe.3iÊdigdeÍ, v.,aardoor
r-anai' heL seizoen i98Li8:. ae le kias ui! 3 i(iass;t?at bestaan,
l-q.-bl,aql De 4e klas is l:eedË rngaande he!;eiaoel 1960/18l tàr,lggebracht laar 16 kiassen.
De kanprceaen van rie l+e klss Á(CaJ) Ltn p (')jE) promoveren naar de:e <las.
l,e ro's iaatêi dê$radeïen r.aer de ie kLa:,
5" g1€,:;s kanipioeneir t'an de ie "^i-a.e À (O19) tin í ii:4+) p:rosoverÊr! naar de {e kias.
agS=_.]-?_IÀqE-, ts norÊ I en 2 van beiiê kiassen (cO;) en i0o4) pïonovet:Èn Èaar dc t;i{:tÈ.
le cnder.rar êindigende elt'tái-Isn de6:aieren naar de res. 2e nia;.
ISsr jle !i:agr. i: kanpi-oener Íen cie res. 2ê kle-" -r- iirirtj t./n, (t)).à, BroÍoferen iraer
rle Rss, ie kiàs, ,
!e ei-É iesr-6! -^n ,i: els voorlaaist g;sJ: rd:gciee {l;n:;dgt-^r} nàar Ce ;e kiaë.
i{gi Ald:lirAsbel;tu!r bëiigidi zicil nêt reghb vaí FrorJtiÊ oi.i l(eu;è. '9or,

:9.01{O'i'iit:!EcrrDArIEP,ll.jELiJ*1 Z0!;iÁi}ÍnETrj,Á.I siliic;r:ri -qEtzoE_i'i ttj,:a-tilii:,_;
1e !..l.aol ii€ karpj.oen Ên:e ac'È ? er-J;rrnor':::eii nae!. ils;ie k,las iliÍ',,ri.
iic's laatst ?n ethankelr jk r.:n l:,g:.ria:ie iii iir iiirVt, :i3'Ê vcoii:atst cr-:qre.ilei.:{ :ren)
:la3.r. {i.e :e i..l- ag "
nÊ kl$ga Ne zanpileler van ge 2: klê-s A ,:I B pronorerel aaa!'Ce ].e h-ias. Áire::lirli.jrc
'/34 Fxoictie','aI: siar!iearí!::fiali*:t ui.t 12 j.i i{.1-ss dêgLêiei:en ig jlols iàatei !}aà.
r:i )e v,\e.s, rirrd.í qeeíi cÍeg|e:at.i,e nlaat;, ci ei;eir:i: Ca:rrr; iaai:i irén rieCotrljd:rr
áór -r.ia:l',s 1:: de 2': l< j-:rr.
:és, ie \las; i]ê kanp!aên,-:t \':ia:,::;. li., ili, ?ri l-C -<p+l.ri cer lralv-. konpetiti*;r
l;I:e.:s::. il ri::.::. le:i-rs r{..i:ln.
lr+ :-r:Íg l..aàiet ei: ícór.t.sï:if .i!;i3".Ér::t ::l:: :ic ï.s- ,::É kl.;i;:,
}{aje .r]ae : De kanpioer:::. ?a: r+s. 2A, 'ai,. :i;, l;, lf +n -:f jrr,;n!-,v/j:rr laer-ir:
ires. 1.: slas,
ir -,:r.- :aa:st dëÀ.Ir::i':rjl .-: ri.:: ;,', ,:r ,,1;:.,
l:..:.i:rs*, !e kanl;.;.;ere:i pioíLrv?rÈi': ::jer .1,) 2e kiàs (st:r,daird.áft:ri:r
(l.si rr': :i-:i:a-L::rr
",:i :ii.. a Ii.;rcsr .ii voiI,aJaI€i ij.èi3"i:er1?I :,:1ar iil :+ii i..i,7s.
+€ !i!Ag: Je kas:ptO,Á:leIl crf,rorÈ:ir. i.àAr iii ty (f.ïÊ.
De rrl's l,:af st i:gi:lLl.rt':r. :.r11. r1+ ll .11;.r. , t.iierr:eli.rí. r:r ,g
rl -...Fi _::r.,,

5e plaL: ie sal;icerel: írïDrrrf,\iÊj::1lt:taár ip +a :1iÀs.

eï

lRcïO ! :p-laË83.0À:I-ËIEoEtlj.ic fi 'jcrvgEïB.Ai ggrzcEii r :z 
j3.r - i gsl

!-rii i Drer A . u e t e rrlag. cmpeti. t ie ; ii sirikt sseLekt :!ekla:isen--
DÊ riuxlilers i"aá!st sar' 'ie beide selehtieafrieiinqea val] ciistrikt lloor,i degraderen naat.
c:.: :'fd:1!n5, íeartse z1j bebcxeÊ. lê ilufimeíËvoorlaatst strêie! l beslissingswedst-ri.id.:
Í. rlnnaa:'hartdir.aeit zj,ch in dè eeiêhtie-afdelin6, <.i.e yerl-;eze:'d-.6raíleert naar de
at'd.ei::ig ljaartoe ;:1 behr:ert .

iooilkLa'ise-; li;.L:anpioen van ce hoofdktásse zatêrdagvoetbat 6peeit nc! de kanpioen:rqri tre aoofciii.irssc ra-n::ei acnie6;vor:tbai oa )- pi-aat; in de sel*ktiekfassêrr-
le [:;nn:eIs ia:rst e: ïooï13atst Csg:'á.ri3!'s{: !a&r de pronctiêkiaslrà,
tloÍqt;!+:(i-n, ;-€.i:: L:.-' :lafrptaàter: ï3!t {ie ptonotiek-";.q,3sreI DroÍove j]eó :iaat cie i-,ccfdi<iaese.
!r:iunnerf,: )-irist:l r;oorl.aa:st de6.raderel r,aar d.9 Éiroepen.
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t:f19È]:er:. trê ir,:nFl,Oê:ê11 \.'3:: ie grOCpÊir ilOfiOïer+i: l:aal, aie,p:rO,iicttgk_.L3JIi:n.
;e i,ut:ÍriÍs LeazsL'ns.\ de glrepen konÊn yoct degraieliè raàr de ooul"es i$ aanfrerkint.
i]r}-''.es,: Dè h:tn!locrtl ïaÉ rle 1,cJics ti.on:vÈïer r.aar ii* ErrêpErr, !9,,rogej.1jkhejcr
11"" cak ti,: l.lr.l;,:ts 2 va:r ie ponieË ]lrcaoïÈre:::tá.ar c,. g:.ce,;er.:.s::1ei onH;ar6chajtlijk
o::^==--_.ri. É-l,/ grvÊ-trcrtre:r cirdsreocltti d!t is váJrraneli.jk aíharri..e11jt var: hat aanfai
ËLl ia...i.,r::r Ci.! 3;clr ln ireike reiel tc.< li.t rie igroepa:: t.erugtreki.
::l i: i S',* !-:'i-!
X!,,j!r:t*=ur I;e riLrlrj::erÊ iastst en vocrlaaist rlepr.aderen naar ce prontorrekl,assen.
irolrgi:ei'!1àg:reí:i il+ )r-;r:lpioe::en ïari de prouotiei<Iasser: proÍo\,rÉrÈr. iaar ,le hoof.ii,ias6:r,.ie r:rnrers:dqtit êll voot'l-aa+-st vgn de proilotíëF-laeset dêgraderen raàr de groepen.
lrocl,r:l De l:.:r1pio*rrer van rie Eroepen prcnovcren naar cc pronotieki.assen.
)e :'rurnners ieatst deAr&d.Êreti rjaar dê poules.
?aureÈ: .i,e i..irripicecen v1r cic Éc:1es krq.en voor êf onotÍs naar C€ ÊroeËÈn Ín aannerkirrg"
u:i:. -Llrtt, A eo::d:rgj:onI,otrt:e :

Iic !'ror;otiê êr àÉliredatigreFeiilig l:iervoor re gelrjk aan d:€ ván het zaterdsgvoetbelr.;.9, pI,cinct:e en degradatie trssen groepen Éil pou.:lÊ6-

À1L!r pxoflot.i":s ejr:leatradaties virder p-iaats in náuu ovgrleE net de kcmrniEsie voorJelgd.rcêibaL. i1t !s cYenËers het geval bij de sarnenstellii8 van de pronotieklasson vance.irriorer, 
^, 

B e:: c. prcnc.rie kar stee,fs bij keuze plaatsiindel, ciêgladatie opverzoek van d. betreffêr,de vêrsniging ever,eens.
rer:-crlta-l. dat 2:ch gedriar:de de koapetitie rriÊruit texugtrêktr vord.t steeciê geachtde laaisi;e p163i$ in de betre'ffcrcie i':1asee of groep te zijr, geêindigd en degradeertzJn,lgr rÍeêr.
-ir: dÊ pÍa]:iêtiekrsssei: vccr -jul" D en 0 zal oak in rret Êeizoen iggr.irggz geer, praatsliunl.-r, l.trCet-: il6e:uind ?oaïnsErve e1ft.a1]en,
lricre:: eer: erÍtt1} hafipióei r;or<1:, saer de betreffende vereniging zictt sf van pro&otie
i.l:.d,i.:i li':. ":r ije ziicie van <ie vereniging bij de aanneldiia ioor het seizoln rggi-;yCr Íu:C4.tf:k tê .;ct'jqx neer:dee.ld,
iiet iesturr taa ie !ilri'r'Ë lfaeiing lrieslaac c.q. de konflj.sËie voor Jeugdvoeirbal behcudl:icl tê:llen ti.:;de lrer Iechi var promotie bi3 treuze toe te p€ssen.
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Stanfr_ies 2-ïFS l
a Íijn,je ?-0ldeboorn 2

0DV 2-Harkema J
ONB J-[loornberqum ?

?, tio
]C.0$

1C.00 r
2,AO
?,ti0

Scheidslechter

v.d. Dam
v,d, L€an
v,d" l.leulen
lloeasÍna
Bokne
dê Sroot

llcetroorn
v. lleert

P.,']. v.d, Heide
i, de .lonq

O.Vr

ï ijd
2.OO
?.00
7.AA
2,38
? .00

n-liltilí
-_- 1 g -*_lit.I"",J Í

Wedstrijdprogramma zondag senioren
zoNDÁg 19 0'(r08ER 19S0

q7

51,
54.
55.
56.

t 04,
r05.
tub.

108.

le klas (801)
Akkrun-5parta
Mildam ïerschell ing
Eoornbergullr-Bakhuizen
01 deholtpade-HDT

i 0ldeboorn-l{arga
Robur-Euitenpos t
Rea. 2e klas D (810.)
ll,Eerqunr 3-Surhujèterveen



lffedstriidprogramma zaterdag senioren
ZAïTHDAG 25 OKÍCEER i9BO

Wedstriidprogramma iunioren A
ZATEFDAG 2' OKTOBER I98O

Croep 4 (107)
O 0ldeboorn-Hrv.Boys 2A

Heeq-VvI
Íolvega zm-N0K
0udeqa ï{-Renado

Wedstriidprogramma iunioren B
ZAÏTRDAG 25 O(TOBEP,. I98O

Poula 9_{221)
t45. Niet$reschoot zE-Hrv.Eoys rB
t46, Langríeer-Renado 28
141, O ÊAVC Z8-o]deboorn

wedstriidprogramma junioren G
/ATERDAG 2' BKï08[R 1980

418,
419,
Itlu.
42L,
422.

Z0|\DAÊ 26 Oi(T0BER 1980

le klas (8C1.): x 45
i48. 0Ldàholtpa?e-Àr<*rili
549. eO Boornbelgum-0ldeboorn
550. ftildam-Robur
,51. Sparta-tsuitenpost
552. lerschelling-Warga
551. Eakhuizen-HDT

GmeD 7 (]11)
tángezwaag-Gorredijk 2C

| 0Ideboorn-GAVC
Heerenveen 2C'DllP
wolvega lC-Joure JC
lirv.Boyo lC-0udehagke

Res, 2e klas 0 í,810)
ODV ?-f,,Bergun !
ïi3nje 2-0NB )
Surnuisterveen ]-8àkkaveen 2
ïFS )-Boornberr;un ?

C Cldeboorn Z-liarkena J

iie klas i i82Bi_---,
:,0rtedij( 4-lAtl- 4

a tersloot 2-0ldeboorn l
0err-erp 5-Reatl 5rvart I
!rneum í-!'ijsFolie l
:q-gg!-q jBi.Il
SportcJ"ub 4-De Sreari: 3
Elue 8o;,s 4-Njeurieslhcot é
rlDi5 -{-Akk::uqr i

3 Heerenveen !-fJld.eberrrn 4

$klel€en zm-Corredijk zn 2
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2.00
2.00

3 .00
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Eleuw
Jepma

?".
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218.

o.v. 2.oo
11,00
it.00
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H. Minkes
U, Smink
R. de Boer
H.H. Ken€tra

Vl. stêrFher

R,R. v.d. Hetde

de Jong
Dijkstra

J. IscAer
H. v. Dyk
H. Gorter
H. Xip
8.F. Bakker
J. Voldkaop

Tj. Nomden

J, lleuker
J. ten lloeva
J. Sinninghe
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11.00
11.00

ll .00
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9,tg
11. 00
2.L5
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2.O0
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2.00
2.ta

2 .00
2. C0
2.00
2.0c
2.0c
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i0.00
lÍ1 iq

r2. c0

z.l0
-i 1 .15

it..J0
1. Slat
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