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##fií FÍ#r ffiË$ïuuR
ïot nogtoe gaat het nog steecs goerl iret het afkeurenïraïi d.e terreinen. nit sei.zoen ià dat nog níet voorgekomenai ira:: het snel- veranderen, aoals vorigè week zonrlág,Er is toen in een koyte tíjd aoveel water geval1en
dat de boderr hei so snel- niet kan l'ervrerïren en hetsr ge.deeltelÍjk o;c bJ-i jft staa.n en een gedeel,te zit:.n rïe bovenste 1**g v_an het vel-d. ÀJ.s dáar dan op
Ëee eel-d-',vorái_is de laag zac!fi en beschadtgd snèl.is ie rvedetriJd eenmae.l bezlg dan yrord,t er íooreetrreel_d::?t'aurlijkr- raaar aLs er rust is of de wedstrÍjd-is^
*f.SS10p9! aan rnoet er nieni*nd meer op het yelá.
v*el vaker vcer *an alteen tl jdens áu urr,fu{rïí;;il
:-:eor d.e week is het jamrrergenóeg ook_niet a1tíjd ároog" .'ï+ch zi.e j?, oolr.als het vol_d geÀpaard dient te "worden
v'c#r de r''redstr:iJclen, *klnderen dlé op de velden gaan
spcl-en', Nu is het niët r,a dat zíJ ailes Jcr,innen lïeten 'en aij-leseffen dan ook niet waaiorn er niet op de veldengespee3-d rnag worden al-s er geen voetbaLLen is.
Gr.,aag. zouden v;ij aan de ouriers willen vt:a,gen om hun i
Iirocst te vertel-len en uit te leggen 'rraaróa, er nlet
':p gespeel-d kan word€n.
iirlllen %e qoetbalLen dat kan weJ-;het gravel veld kan
!ii al.Le wecrsomstandigheden besleeld*rvorden .Ëirv€nstasnde Ís natuurri;ir niet à1leen bec,oeid datsi:iï. ti j*ens de natte -periode het veld niet beschadlgdr
osk tijd.ens _de rceer clioge tijd is bet veld. lwetánaái,
9ï*?S nogmaaS-s een veru óek aà,n de oudersr wijs Uw---'kinderen waaroïn er niet op gespeeld mag worden ênlraar het wel kani op het gravel'reld.
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OLDEBOORI'I 7M. zag de vedstrijd
overgaall door a.fkeuring van het
terein in Heerenveeni Mijne in*
ziens hebben eetr paar van de bes-oterricht I ;;ï;"ffiruïi ËËr;ï"ï Ë;

de moed op
ffi weet je dus niet. Dus maar met Eioe-
de wedstrijd van a.s. zondag toeleven. ROTTEVAITE ? k*.nt

op bezoek, Nu ik dan toch aan het schrijven ben, noet er r,tij ten op-
zichte van onze ZATERDAG-PL0EG, nog iets van het hant, *KRrjGT l{er
ZATERDAG ïEAU TEt DE AA}IDACHT VAN IJET PUBLIEN, DIE HET YERDIE,:D'I.
Ze kunnen en leggen heug een leu.ke wedstrijd op het vel_d.. De Fu-bLieke belangstelling kan en moet dus beter. Dus iedere vcetbàl-
liefhebben die a.s. zaterdag vrij is, gaat ons Zl'í orn tríee uur aan*
rnoedigen. Ook zij hebben juJ"lie steun beslist nodig.

oLDEmoBlÍ I stelde zondanmorgen niet teleur en hield de
beide pr.mtjes thuiE. In een goede tveede hel-ft hebben ze de rsedrtp<>ccxrstrijd beelist. Êa zo door..,.. Dê beide steunpi.laren BERE$D en
KiÁAs zijn voor jullie zéér naardevoLle spelers. Volgend.e rrreek naarR. BERGUH 3p een goede nidderunotef,. Eea gelijk spel moet rnogerijkzijn. ?EI{MINSTET, !,,..

rn GERStOor raren *te nin, zlíemvesten, zod.at ook l:et 3e
een wije rondag had, volgende. veek G0RREDTJK 4 thuis, een koprop*r ,dus jongens doe daar eens vat aan. JuttïE KLNNHI{ HET ÉEsr"......'"""

OLDEB0ORN 4 haar.de in de z\ÍaÍe uitwedstrijd tegen à ;r-,
IíEEREIIVEEI'I 5 een verdienstelijk getijk spel., We1 eea Éeet;à sneuars je bijna de hele vedstrijd voorstaat met 1-0 en dan vlak .,,oor
het einci nog een tegentref.fer moet toestaaïr. Maar uiteindelijk Àengoede prestatie, t/oLgende week tlmis tegen 0.D.I.S. 3. Hier áalenjullie de volle uinst vel binnen, maar,.,.,.oad.erschat de tegen_
stander nlet.

Men zegt ner" eens "LEsr BDsrrrf maar o.f dat in dit ge-var van toepassing 1sr rlaag ik te betvijferen. Hel le n.1. moesinet een gehavende ploeg aantreden tegen koploper B0ORNBERGïÍI,Í, indie zelfde plaats. lïoe sneu de nederlaag van vorige veek was, zoterecht rras de nitslag van <ieze rredstrijd. Een 6-0 ned.erlaagi *m
rnaar vlug te velgeten. Volgende r+eek er maar veer met goede moet ertegen aàn. lxirJ SUPPORTER$' kr.r,nnen het ons niet perrnitàren en {ri*
nederlagen achter elkaar te incagseren en.r..r......DAAR $0aDr
DA!{ DIIS OTEEHOTTPADS DA DUFE VA:{.
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WEDSTRIJD*

B o gqnb.jrr*u'-93 dgj:jo=l

Daar gingen we dan zonrlagmidrlag om 13.!0 urrr riehti-ng
Bolrnber5iuïx, on ileze tegenstander hun eersie nerlerlaag
t; "D*"ó.dó"(Á:.t laa iir nl,v&ïI enkele opti.nlsten gàfoira)
l{a eerst een toeristische rcute te hebben ger.erlen do,rr
de , rvoorstarl'r lran Íbaohtenrbelandiïen rve toeh nog bi j
het sportvelS.
loen we net rle wedstri jd begonnenrvre::r1en r've meteen af,-
onrier dnrk gezet.Scas lvas het net of er neer roden cian
ivitten in he'i; velrt ','/a:'en.
ï'lariat ik ze vlug eyen hari geteld bleek tocir eeht rlat uij
rïe visten nCIg even het horfd bovên lvaterte houdenruiasr
na iie .zcveelste b.r+I.;scïr+p '."ras het rr"is.Via de kaatser
( jar'n: j kan nok voeibaiièn)ffip Soolssa werrl iret 1-0.
iÏa dít doelpunt was Cldebocrïi even van rle ka;zrt.
}e rroo::hoede kreeg geen greep op het spel en iiet:ridden-
veld had inoeite oïr a&n te sluiten"
Toen *e schelrlsrechter 'fiuitie ïtcr" 'le rllst ,stonden we
ai lrie'b 3-0 aehter.
De neeste. supporters ya,n Ol-rieboorrr ila,rze ïerËn Êr weeT,
gelvel dig ! ) zei.gen rie 2 | hel-f t s onb er in .
ÍÍa*r in de nrst !ïas !:et elftal 1e-ts onlgezet en dat 

"{Íasc':lc te sisn.';ïê kregen neer grÈeB oi) i:et spel +n et:
Kwanen enlcele kanse:r ,i,ieai' de tegene+,anva1]en irlerrÊn
gevaarlijk.'Ioen er eens flink íngegrepo:n noest wcrden
cilt een doelpunt te v*lri<ornenrresuiiee::de óat tot een
p*nalty" Da:? r.ras Êeêïr. irpurien aen vooï ','ianrieri die i:et
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,je hel-e '.gedstri jd razenrl dr,rk hadlen zo i'rerd het 5-Ct.thet v're''"de doelpirnt slaan vle ,Jver ','lant {ie krtlgen
ze cadeau )
,'le lieten riernoed echter nieb zakken en bleven do,lt*
veclrien.Tochwerd het nog 6*0 lvat cok rle eind.stan"d lvas.
ir. a deze i'te dst::i j o , r'ielke dccr erln b et e:: t eam rirerd
gel,'/onnenrTLjn .,ve één plaats op de ranglÍJsï gezakt.
ii:s.eT ,laarrlcer ie er nog niets verlorei en '\rye Eaan
l_olgpg_{a4 qck weer vo} moe<t voetbalien tegen
CLDSÏ{)TTFÀJ)8.

TïJï''iEi'{ !

r*r*r*l*r*n*r*r*nxt#ffi
qls.g.B0oR$.2,i $ABrEgr2 (g-t )

'8r rnoest uat de opstelling betreft, enigsius geroa-
mel.d worden omdat vele speJ.ers zich ziek of net het éêrste mee
noesten. $et het zotlnetje op het veld, en to'n. 15 rnan publ.iek kon
het best een leuke ttpslf worden" Ookal omdat IIARIEHA op de li"jst
op maar trree punten achter stond. De eerste helft ryerd er rsnduit
gezegd slecht gespeeld en dit leidde tot een verd.iende O-1 vc.tr-
sprong voor de *HASRETTETEN' Met de kreetrt ER Mogr unqDER ffEzËijR'
Ë{ BEïER GEscHovEN Et{ gEreEN lfoRDa{r', r.rerden *!{e vervetkornd bij
de thgg. Bazend was ICIEGER, nou ja, ra2end.........r,..,o...",.o?
Er r"'erd trel even een ha:.tig rvoordje gesproken en dit resulteerd.e
in een iets beter voetbal. Eerst moest keeper J0HANIíBS v/a S, di*
oas veer.ess kvam helpenr enige voor hem pijnlijke reddingen ve:'*
richten. (t*ittie, lrees er deze week voorzi.eiriig rnee..n.o) Èi*.r,*
speelden ïÍe even op ons normale niveau en met als doelpu,nterr-
nakers ATE O. ea ?II{US v/a U. elr ondergetekende, r*erd deze ve-d-
strijd afgefloten met eeÍr 3-1 eindstand. Rest mij vooral JOI{ANNE$
v/a s. te bcdanken err te zêggen dat de scheidsrechter goec floot*

w*e.

n*n àl* r *I*tt * n *r * r *II*t *ffi
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!iq$q*pEl* :-, - -glDsgoc$ll e , ,." ( r:1. )

Opdracht van l"eider JEIIS vas oÍn om hat-f tien bijholsi TGOERRESJ aan te treden om eerst een paar bakjes koffià te
drinken. Daarna togen ne vol goede noed aaar koploper I#EREFITEEN.
ou)EBoORt{ ging er weer meteen in de eerste helftfel tegenaan.
veel kan ondergetekende over deze eerste heL-ft niet zeggen , aàn-
gezien i{EERSNVEEI'Í mijn ,kcp* voor een "balrr aanzag. zodoende werdÍk nret een blessure naar de box gebracht, waar ik door trouwe sup-portster Alr$Írs BIÁAIJI{ werd verbonden. zodoende moest ik als toe-

schouwer de vedstrijd uitzien" fn de tussen_.
tijd. verd een doelpunt Sernaakt. door oLDE-
BCIORN. Maah ondergetekende rveet niet r^rie
die heeft gescoord, ln de pauae verd het
e1fta1 door leider JELIS op het matje geroe*
pen, Volgens hen rrend er te veel rgesprokerrrl
op het ve1d, l'ia deze ttinjectieÍ gingen wevol goede noed de tweede helft in. Vari bei_
de kanten kwamgr en voortduread aanvall.en
en de beide ve:rdedigíngen hadden dan aok
heel" vat werk te verzetten.. ..,., Hij
meenden dat we het aI had.den geuonnen toen
door een .Êout in de achterhoede HEERET{VEEN- toch nog tot een tegentre-ffer kr.ram. Ditvijf rn:inuten voor het einde van de vedstrijà. Maar ik denk datniet onterrreden nogea zijn dat ve bij de koploper toeh nog eenpuntje r*eghaalden. Hierbij viL ik tevens AIÍIIIE BIÁAul,i ,ro] urun

danken voor de voortrefferijke verbinding van mijn hoofduond.

r.tas
r,{e

be-

4fl#e
r*tr#E*n*f *r*r*r *r*r#n
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ayern l,'ïhel:en Àjax

Als U bovenstaande ge1-eaen heeft weet lI vast de
r,r.itsl-ag ook wel en d,aarom heh ik die er ook uaar
niet bíjverneLd, tiisschien een treost vcor d.ie
vervente -ÀJax supporters dat er woensdag aeer
líederlandse elubs h.ebben verloren en cok in het
lnternational-e voetbal drelgen af te haken.Ïe tijd dat Ajax veel sterker i'ras d,a.n de anclere
Ned-erlandse clubs hebbên w€ we1 gehadn hun kans op
doorgaan in lntemationaal voetbal Ís'dus ook evei-goot geworden
l{aar goed we gaal even tenrg naeff afgel_open woens,iag
toen we rnet een driemans rielegatie ui.t ol-debooy? ver-
trokken naar ï,I{inchen,
Het reisburo ';rae.r we geboekt hadtlen was op Sahiphareerst zoek, ja zelfs de informatiedienst inde haL
had er nog nooit van gehoord.
l{aar na ?nig.speurrylerk vonden iire een hebaarde uiiJnheer
en iernand met een vlilde Jan de Jong snor, rlíe eeó
heel relsburo biJ zlch hadden in een reiStac, met de
verzekering dat ook rl.e toegangskaartjes voor het
stadion erbij zaten.
Na een ïtur rryachten en veel- koffie( cnze reisleirler
'rÍas aleoholvrii) konden we instappen en precies op
op tj.Jd zaten !.re in de wolken,
ïn },.lifnchen yrerCen we .Eedropt bij iret station en
dg rest './an de uiodag. noesten we zelf vertier zoekenin de staC.
En dat lukte best, I'!et een taxi neaïnzoaLs het vanbuiten leek een caf€ ên van binnen eàn kerk - e-t een
lage zoldering. Het vras zoals ïl ault begrijpen esn
ontspanhing waar veeL dorst r'{erd geiaafd,
I,len 1s daar trote glazen bier gewend, het glas kon
een liter bevatten en na één consriptie hadden ve h*t
dan ook wel bekeken,
iïe harlden nog neeï te doen want na de dcrst kr^egen
$íe treh cm een hapje te eten. Ook dat gaa.t iiaar ï:rlns.l{et waren daar ','ast al}.eeaa* 

llUo*e}ingen van Asterix



e:1 'Jbelix rvant het v*as allemaal- f $weinebratrvrat de
r"l- ok s1oeg.
Aa.nhet eind ven de rniddag gÍngen v.Íe nog even terug
na&r de ontgpanning lvaar lïe eerder al een gTooot glas
bier harlcienrlenuttígd en het bl-eek dat neeÍ suppoFters
y?n zorvel *i* ?ls Bayern &;'f,nchen hier \yaren. Bij onzeblnnenkomst tenirlden van een €iroep Aja-r aanhangeis we:..àdoor hat drie rflan sterke huisorkeót áeteen rtolpen uii
ÀnstercLam r gespeelcl. Je kon de sr-rpporters niet'uitelkaar
lou{t beide -ploegen hebben rood-wit- áts kleur. Lloeilijh-
hed.en gaf deze -oplossing natuurr-i jk niet rv.ent je wis*nooj"t raet wle lu !* d,ren Ïrad. Er áaten ook nog-andere moge-lijkheden in, in het vliegtu*ig terug verklaaráe een
*ig" supporter zíaln voortáan uit te geven voor ryenoorrl,suin oF tijd voor de wedstrijd werdei we 'loor. ?reï;;i;-'

.,!uro laer het,stedion gebraeht, en wij hebben even vandt gele8en?rei11 ,gebruik gemaakt on het-bouwwerk te bezieh-tigen. over h.et ::tad:ion is een aan staaldra<ien opgebangenicunststof dak-gesp?Rn€p. In lglZ is het rroor Oe '$iyspiËche
spelen gebcuvrd.. iíet get:eel lágt in het Oiynpi.a purï.-vrnarin zLch ork nog een zwembad en een atLtêtieË stadionbevinrÍen net een geli.jk+ dakkonstruktie. iïaar de siaal-
dra.den as,n de verankerlng zaten stonden agenten op wacht,
c-op bíg binnenksrnst in het stadicn stond iloritie àt*alie 'tassen en--tas jes aan een nauïrkerrrig inderzoek
cnderwierpen. Jr{en rvas sci:i jnbaar de Ei jËeling van deïsraelie r s iijd,en* cïe oiynryi.sche speiei niet"vergutÁr..
Hn dan na andehalf uur voetua:- waaiin de aamhang*rÀ*
Baygrn líflnchen veel vaker noest opstaan dan rvij'"lEc,náenlïe de bus r,reeï' opzoeicen orn de terug::ei-s te aaniaas'den*ïoeh in a].te treumis uet Ajax eloëgen we rj_e verkàerr3e'.reg irr en lconden nergens de-bus terrfgyinCen,
l'la *en half uyr stevig te hebben rloorgestap* net .ie clrefin.tweerle pcsitie hebben we ma,er een taxi genomen on cp*i jC op h.et vlÍegvel.d te !:omen*
Hr 

"vas cns voo"raf in de br.i.s verzpkerrl dat rve op tijd. terugnoesten zijn want on twaalf u-ur ',verd het vliegi'eld'geslo*ien en aouden rue ni-et neer krrnnen opstijgen. *Ïlaelr 9]1es Sing verder na,ar 1?ens en- ooic"áe Àter-n:ring inhet vlíÉ{trrig was on,lanks al"}es tcch gced en na uetí
vs?rspoeciige 'rlueh-t k'v,ranen we lveer ln'een regena,chtig
iïerierl_ and terug,

iïans
*= I ==*
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Ilán rnaal in rle veertien ria-
gen bestaat er de nogeii jb.-
heid van dansles in I{cteÍ
Soerres. Voor beginners va::L
20.00 ict 21 .t)0 uirr ÊR ?cfj:
rle iets gevorrierden Íe deles ',rarr 2'! .C0 tot lj*00,r&lr*ïorige ',seek zaterdag 1s de
eerste naaL geiveeot ËE er
lamlen bi j PeJ.de lessen nog;
deelneners ïriJ, Er volgeïl nu
nCIg 9 lessen.
Stap over de ilrenrpelvrees he
en 1r-aru zate:rdag 1 ncvember
eens een iílJtrjê nemen.
Na afloop een 

- gezel1ig sanen*- zíJn aan de stanrtafeLtï
:

ï-)l,rD) Tlr\fi iljjóJLs-t ju\3fro**t
naast schutjassen verschili"encle van orrze ieden
BRI9GE spelen???

deze keartlie.Êhebbers dit spel net mineteae ao-
veel genoe;qen $eoefenen dan schutjassen???

U DÀT."",i.edereen dit spel kan lepen???

een ?an onze leden hierin een cu.rsus gaat geven???

er bi j i, TIGCIíELÀAIi op 5 no"u'ernber hierever eelt
in-for,ratiÊ clvorrd is???

**o I ***
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'het leugenaartia "
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De secr€tari.s van de 'ÍI{ENGELSP0RTVEREI{IGffÊ HET i,gttGm{AARffP,
}HR. G. UPPI8, verzocht ons het voigende in het clubblad op te
villen !!emen.

Zaterdag 18 oktober j.1. is Ín de 80ORN gelegen aa:r de
'fEAZE en ongeveer ter hoogte van het percee). No: 72
aangetroffen een d.ode snoekbaars.
I.v.Ín. het nog steeds gevreezde gOT{ttISl'G1 is de snoek-
baars opgestuurd naar het laboratoriun van het minigterie
vari Landbouw en Visoerij, Daan is echter gebleken dat er
van BOÏULISME gean spralen $as, maar dat de snoekbaals is
gestikt in een enrt van een uaarschijnijk afgedarikte
scheidsrechters-.f lui t,

I{u zijn er bÍj het bestuur van de HENQELSPCIRTVERENIGINC l{ET LEU-
GE}{AAR?JE tr.ree brandende vragen onbeantwoord gebleven,

1€, l{ie mist er de eryt van zijn fluit?
(rier ie gqen censuur toegepast ondat dit voor
rekeniag koÍnt van de boven genoende vereniging),

2e. Mocht het vissea met een scheidsrechtersfluit-en^rt een
uieuwe vrg! vAuG o.f AAs aêthoden zíjn, dan is het bestuur
van bovengenoemde vereniging erg geintresseerd naar deze
techniek. Oit irv.ltr een eventuele octrooi aanrraag.

Zijn er Perssnen die êÉn of bcide ïragen kunnen beantwoordeno den
'*crdsi zij verzacht f,oatact op te nenen met bestlrur.
Dit kan via het redactíe adres van de V.V. 0IOEEOORN.

secr. G, UPFIE.

É* 'l 0 =s€

í
:

Met 12 gced ai kampben.

Minder



ïk heb gemerkt dat de redactie r./arl otls krant-
je niet zo teureden lras over de kopij van vcri-
ge *eek, llou, dít kan ik me best voorstellen,
ríaar men Ínoet lreten dat zelfs al ben ik ?raa:ige-

steld als vaste verslagschrijverr je vel eens
écht Sêé$ inspiratie hebt. En als de inspiratie
oatbreektlrlt&êf p...,,,,. d€ wÍI is er vel t &arl
uordt het schrijven niks. En net andersolrr is het

precies zo. En ik heb sterke vermoedens d.at bij bijna ai-le zowel
actieve a1s niet actieve Leden va$ onze voetbalveratiginE $el vaak
veel inspiratie aanwezig is, maar geen vi}. Ël{ DIT IS Ntí IETS H.{AR
1,IAT AAII GEDÀA}I MOET IÍ0RDEN al wag het alleen rnaan om de zogehet*
ilvaste achríjvers$ enigzins hrrn zsare taak te verlicht'en.
Vele mensen die na de ,.'edstrijd el/en een rrnabespreking" houden, heh'-
ben dan vaalc leuke o.f minder Leule cornmentarelt, maar hierover merk
je eigealijk nooit iets i:a ons club-orgaan. Higschietr is het een
idee om in de r,reekeinden hier een speciale verslaggever naar loe te
st'dren om aantekenÍ.ngen te laten nakenn en uit deze aientekenin5ien
van de gepS-aatste opnerkingen met verrne}Jing van pêrsonen, een líjst
bij te houden. $a eníge tijd zou men van de rnensen die de neeste
opmerkingen plaatsten best mogen eisen zich voc'rtaan als schrijver
van kritieken en comnentalen in te zetten voor ons blad, Degeen d1*
dat dan drie rnaanden voltroudt mag dan zonde"meer een opvolger ailx-
uijzen, a1s hij of zij geen zin rneer hee-ft*.l{". }an ik nre dit laat-
ste bijna niet voorsteJ"Ien, want a1s je eenmaal aa:l de pen ver-
glaafd bent err op deze manier een beetje belangstelling karr kveken
bij het voetbalminnende publiek, '*i1 je dit onder gê&1 bed.ing meer
opgeven, P1ots bekruipt nij het bange $ermoeden dat binnenkort de
redactíe een veek nodig hee.ft net het verwerken van de kopij en dat
de clubkrant ÍSagelijks gaat verschijnen en per dag t 40 pagir:a"*
gaat tellen en dat lret gescirrevene zó j-nteressant gaat vorden cat
nienrand neer tijd lieeft oÍF. een stukje te schrijveÍI."...rra.!.árár

W rZ.

liet is natuuriijk wel n'rakkelijk als je zc"n
zijn tijd fl kunt schrijvenro
(Toevallig gelroord op een'inabespreicingt')

stukje I' j.n de b*as

redacti-*.



'iJ E-5UryI-gl-USàl-f LU IIE[......."

"'Fluit mee m€t de scheidsrechter"

I " Een verdeciiger neemt een inriirekte vrije schop even buiten zijn
eigen strafschopgebíed.Hij i.iil de bai terugspelen op zijn
keeper, doch deze mist de bal. De bal verdwijnt, zonder door de
keeper te zijn aangeraakt in zijn eigen doel . ïr'at zal de scheids-
recirter beslissen?

Z. De keeper neeinl een cloelsrhcp. De bal komt buiten llet straisctlop-
gebied, doch dreigl docr de l'rarde tegenwind rechtstre-eks in zij;.l
e:'gen dcel te waaien. i{ij weet echter de bal vd6r ;ie doeiiijn re
schoptren. Wal za1 de scheidsr:e-chter: besli.ssen?

3 , íen speler: neent een straf schop. Hi j schiet de. bal tegen cie rj,rel -
1at. ïcordaE een andere speJ.er de bal- t'eef t aaneeraalit, sr:Lriet
i:i j roederom op het doel" en rnaakt een doeipuirt " Is dit eerr gel-.J ig
doeipunt?

tliii';:-;;:5r,r-:.pr, i,:ï; L:,;:j, 13 
"

r 1) 
---



ÊryIUg9B ps I_ it U Ji -I gË _r-EI _ I E, t !U E I ?t Bg ÊUI Ë r,. : : : : : :
i . Iloekscirop "

[,it ee.n inrlirekre ''.'rije schop kan niet rec]rtstr:eeks r,;eÍden ge-
scoord 

"

?.. Indirerte vrij schop
acnteÍeen spelen tlan
he-ry*6t1ttU.

voor dà tegenstander r{regens
de bai door dezelfCe speler

ire L

t'{ j
Ir.leerna:rl
een spe l-,

3. iieen, irr verband met trel voor de ivreecie n:a.:i1 speJ-eil riaii ,:je iral
dcor dezelfrie speler zorrde;: ciat rie'nai tussentj.jds door: ee;1 at-.
rier-e speler is;l.rngeraakt (cezelfde regel ais bij vrije scli<:pi:.:n)
Als de bal van coeil-at te-rugsprí-nct in het vei.cir 1rlsg e+:n ai":<ier;.
speli:r can dp- si::afsi.liopnemer tie bai vei in iiel ,ioeL schief-i:rr.

*r"ï3 *o

zaterdag I noyemher

rnctctt -schutÍassen
HorEL rgoerresr

vlceswarGn



$tand g er1. ?" 0,
1I iclas ($Ot) incl. laatste ïÍecls'i

1 Booraberguïi I * 15 22
2 ifarga I 14 22
3 0l-deholtpaae 3 - 10 13
4O1.rie.b._o$rn B-g g
SRcbur ?-8 116ï.D.r. E-8 g
7 Aklmrn 3-7 143l:ildan &-7 1+
9 Terschelling 8-7 17l0Sakhulzen 3-6 13

11 Sparta 8-3 g
Í?Suitenpost 7-0 4

I
6
1D
rJ
II
19
16
17
14
13
DA

ÍeÀryffiF

síl'rtê *

standen per 22 okt. 1980

res 2E klas I (8tc)
10.N,3.3 6-
2 fiJnje 2 "l :
3 Stênfries 7 -
& Ol<ieboorn 2 6-
5R,Bereun3 7-
6 $urhuisterveen3 6 -
?Iiarkena3 6-Ec.D.v.? 7-gSoornbergum2 5-

10Ealckeveen2 ,*
11 I.F.S. 3 6 -

10
10
10
7
7
5
q

3
2

2

4E klas J (828)
Gorrerli jk
Oerterp 5
!"*ngezwaag
Read Swart
G.À.v. c. 4

10
9
B
Ê

,
+
At
3
0

,
6

3655
.,
c
',Ê)
5
6

1

2
3
4
,
6
7I
9

O1 deb oortt
rlngullt

iï1spo1-1a
Gersl- oot 2

53 kl-as c (833)
lHeerenveens 6-12
2 0.1ï"8.? 6-10
lC.lclgF-gorn4 5-B
4Fïrre,Eoys-? 5- 6
5Àkkrun3 5*4
7 cdlsS 4*2
BNleuvresehoot6 +-0
9 Soo::tclub + 5-0

Groep 4 (ta'f) A, junioren
1ï.V.C. 6-12
2 iriol.vega zn. 5 * I
3t{eeg- 6-B
4 }ïrv. Boys 2A 4 - 4
SF.enado 4-4
6N.O,K. 5'4
7 Otrrlega i'í. 6 * 2
Bv.v.ï. 5-2
9pl4eboorn" 5-1

as= 14 ==s



t1Ëorredijkzuá 6-11
2 Oni'{*T* 4 6* 10
3 Clrietroorn z1!r. 6 - 9
4. Àkkmrn zrn 6 * I
SRottevalleZ 6*8
6Hrv. jSoy*+ 6-6
?1.."ï.F.3 6*4
SJubbegazrl-2 6-2
I Dr.BoysS 6-2

10 Bakkevêen z1a 6 - C

Grrep ? (-:tl) C. junÍ.oren
1 G.Á.V* C. 6 - 112 Oudehaske 6 - 11
Slangezi'raag 6-#
4 Gorre,lijk 2c 6 - I
5 :lrv. Boys lC 6 - I
6 C1clebooï.ïl 5 7
7 ;iiol'rrega JC 6 - 4SJourelC 6*3
9}.;rt.P, 6*il

10 }leerenveen eC 6 - 0

l']upillen E ( 54e)

Poule 9 {ZZZ) 3. junioreï
"l Irnsun
2 Fïrtr', Boys lI
3 Oldeboorn
4 lÍrserenveen 3-a
5 Niel;Í.'ísschcot 2B
6 lang'r*eer
? Renatjo 23
E G 

" 
À.rí, c. P3

FupilJ-en F t44B)
1 Ti-jnje 6
2 $.4*ïn tlin 6
3 ïrnsun: 6
4 Ài.tkrarir 6
5 ïhor 6
6 0tretbrl-ir'tens 6
"ï C-ï Ár'h ^nw È.I t+ 1{r'u r/vi. l- v
a' .1.,Yrii sp aïía 6

ïupilJ-en F {616)
ci Cl"i.fe
G'.À"i,t' C*
0l"deb carnjcure 2
fl cl:a::n eg autun:
i'?arga
Jorre 4

)-i:
4-6
4*6
5*6
4*&
5*4
4*2
+ '.J

.ió

iU
-J:*-í

a

1

ê
3
4
5
6,ï

I

*.À.Y. C"
?ijnje
Aklirum
0l ileb 0orn
ï:.nsun
iï,';ï. S ,
iYarga
s.Àrv, c, 2

)
6
b
fi

r1

6
6

1

2

)
+

rt

7

ïo
-9-8
*s

6
-0*0



vrijdag
vyger.... w nov,

is er

CaJë Billart

IVTOEKE DE BRUIN
Oldeboorn

(OM DIV. PRIJZEN)

K

-

m
ffirffim AAN'AN. zo'oou

ZÏ.IN SR WEL BESTUURSLEDEN DIE DEUGEN ?????'??'I????22

vrijgevig zijns probererr ze anderen te lijmen,
nooit iets weggeven, zijn het het rrrekken,

vrienciel i jk bn aardig zi" jn , zi jn het sl i jrners .

keihard en zakelijk zijn, ai-jn heb dictators.
ernstig z:-jn, zijn het zuurpruímen.

hard werken, zi-in het uitsLovers,
weinig uitvoeren, zijn ze waardeloos.
jong zijn, hebben ze geen ervaning en weten ze ni.ets.
or:C zl jn, we ten ze het alt j. jd beter.
niet drinken, zijn het dooie pieten.

af en toe iets Crinken, zijn het drinkebroers
net iedereen een praatje maken, ziln het kletsmeiers.

Áls ze

ALs ze

Als ze

Als ze

Als ee

Al.s ze

Als ze

Als ze

A-!s ze

Als ze

P."ïa ze

Als ze



Als

Als

Als

Als ee:

AIs ze:

Af,s ze:

A1s ze:

Als ze:

A1s ze:

AJs ze:

ni,et praien, zi^.jr'i ze ve:.waand,

rnet j.edereen proberen goede vriencierr te bl"i jven, zi jn
he5 alleniansvriend;es 

"

zich net één bepaalde grcep berrroeien, doen
vriend;espolitiek.
ieder zijn inbreng gunnen, zijn ze barrg.

van leden belangstel. líng eisen, zijn het doorrjr-i*iver.s.
het niet doen, z)-jn ze ongeschikte bestuursleden.
hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren,
v,'at door de vingers zien, zijn ze stekeblind.
anderen in het r,.rerk trachten te betrekken, zijn :re
zelf te 1uí om het te doen.

het'niet doen, zíjn ze baantjesjage?s, bang vocr"
concur:'enti-e.

'4e &an

Kortc:

Een bestlrurslid moet:

zo wijs zi.jn als Salornon,
zo geduldig als lob,
zo sluw als een vos n

zo noeCig als een leeuw,
zo dikhuidig als een olif,ant,
zo buigraam als een riet,
zc' k:'achtig a1s een eik,
zo gevcelig als een krrirtje-roer-me-niet.

Bovendien moet hij nog kllnnen praten ais Br.ugman, zwi.jgen
a1s het graf en werken al's het racket.,'an Bjcírn Bor.g.

WËET U WAT UW BESTUURSi,SDEN DAAROM DCIN ???????

,:GEWOCN D IER EIGEN ZÏJN".

Had u ,.:veri.gens nog int,r"esse in een. besrLlur.sfunct ie ?"i? Ilirn
wee t u iriat de e i selr zi j* .

*== iJ *=a



F,UB. NIFUWS

Wedstrijdprogra mma zaterda g senioren
Z,ÀÍti,DAG 1 rlOvtMBER i980.

Wedstrijd programma jun Íoren A
ZATEROAG I NOVTMBER 1980.

Groeo 4 í107)
irVI -0-ldeboo rn
Ng(:YVi
I'ioivega zm-Hrv.Boys .?A
Ê Ênado-i{eeg

148,a J|r.
15A.

ïlledstrijdprogramma junioren C
4JEE!A6_!_t0$!gg8_t2!s.

gsÊP-Z_(ëtt
_ 4zt. cnvf-laïqet;eqt, A22. Dt{P-Cldeóoorn,t21. Joure JC-Heerenveerr 2C474. 0udehaske-t{olvega }C

425" Hrv.Boys JC-Goriedijk 2t

lUed_strijdprogramma pu pillen D
ZATTRDAG I NOVTTAÍR 1?80.

Poule 448

9. U0
9,0c
9 .80

Wedstriidprogramma pupillen E
.z.rE!9i!_-!_wErgË_uqq:

105.
i06,
107.
108.
lu9.

le klas I (021)
EfrFJIEËËIEïEEi' zm
Dr.Boys 3-Jubbeqa zm 2
0ldeboorn zm-Roitevalle 2
Akkrurn zmHrv,Eoys 4
ONT 4-Gorredijk zm 2

10 .15
12.45
?.00
2.00
.1.10

1t.00
11,00
u.00
1] ,00

H, Gersee
f. Hoekstra
B. v.d, Bij
I'1. de Hith
T. Jonkrnan

H. v,d. Vegt
.1. v. d. l{est

He3. A, Lenos

Pultrurn
Rekker-Xoopmans
DiJkstru

?1A

?tt
E, v.d. Bosch
P.L. ten Haeve
J, Sruinenberq
H.B. de Vries

Foule 9 (?ll
Heerenveen lB-rlieuweschoot 28
0ldeboorn- i rnsum
CAVI ZB*llrv.Bcys lB

2.00
10.00
tl.í10

ii.
J.
c.

2. U0

u.00
)-4>

11. c0
ll.n0

701 . 0ldeboorn-.Àkkrum
702. ïhor-Tijnjè
7Cl. GAVC-0oster.I.ittens
TOt.l.lisoot ; 

"-tt-"r*

Poule 542
EEIIFFÁEkru'
870. $argê-oldeboorn
871.1;AVC-GAVC 2

872, ïíjnje-lrnsum

t. ÍlB
l0 . í10

10. 0c
9.ofl

=== 18 -o=



rr P'rrPrlliqlt $_ (K{BOUtERS ) .

rp yRïEIIDSCHAPPEI,IJXE I{ËDSTRIJD"ffi
DE SWSACH * OTDEBOOFJ{ ,!F. AA$VA}IG 11.00 LrL'N.

Wedstriidprogramrna zondag senioren
ztlNDAG 2 N0VEi'|BER 1980.

le klae i60l) 2 x Í5
0ldeboorn-0ldeholtpade
ftobur-Éoornbergum
Fuiterpost-Mi ldan
|larga-Sparta
iflï- Terschelling
Akkrum-Bakhuizen

ï i.id $cheidsrechter
K.$. tlolles
ïh.. Foks
J. Dijketra
8. Bosma
ï- Visser
5, Soere|m

J, l,brk
lí,J. Puper
fl.C. Bosna
J. ten Hceve
R, de Jong

| 9i0.
9l.I

q11

914.
915.

2.00
z.tB
2.BB
2.DO
t.00
2.08

10. l0
2.00
2,00

r.8.00
2,OA

96t
,64
965
966

a 96;

BekkeveeR ?-Stanfries 2
Boornbergun 2-Surhuisterveen f
llarke,na J-TFS l
fl .Eergun ]-0ldeboorrr 2

4e k-l.as I i828)
Oldeboorn 3-Gorredijk 4 -
Read Swert 5-6ersloat 2
liispolia )-Langezwaag )
lrnsuni 4-8AVC 4

5e klas D i 8ll i
De Swêach l-tlÀiB 7
Njeu)reschoot á-Sportcluo 4
Akkrun 3-Blue Boys 4
Oldeboorn 4-0D;5 l

a 10/.7.
I048,
1049.
1050.

1Í14?

1068.
1069.
I 070.

lil.oiJ
12.00
10. c0
lC.8C

t0. 00
10 .00
r0. 00
lfi"1no

Wedstrijdprogramma zaterdag senioren
.ljlEED3q_g_-N!!!ygg!. te80

lc-g-csl-i-uat)
Sr:rledj.jk zÍl :-RUf l
B:kke'vegn z*-Dr.3oys 8
Jubbega zm Z-oldeboorn zn
R0ttevaile ?-.4!tirun zn
rlrv. Êcys 4-0i\iï 4

Wedstrijdprogramma junioren A
ZAíTRDAG B \OVTI'IBEq 19ÊO

!i:sal-9Ui
tlr?, Soys 24-tiVi
0i cebonrn- Renado
Dudega l't-,\-0li
i tf-W$.iveqá znr

2. 00

tnn
2 ,00
l. -dl

tl, i'linkes
11.5j, de jonc
R, dÊ Boer
l,.i, de Uinri
fi, flopinga

il , v,cl, tsi_;
i. . ir;p rnga
f tt i"_il.ï)!i

ii "lii, {iÉ ï:.i.s..

*** 'ï ] e**

2,al:,,

i:.7'i .

2iÍi-

10. l0

11.Ofi
li.tiO

tititlttítti



3tt6"
ttti,
348.

Jirv.Bovs JB-Heerenveen )B
tieuwesehoct ZB-Rengoo 29
Langweer-0ldeboorn
lrnsun-GAVC 2B

9.00
2.15

1B ,00
lr,00

t
{i9.
q:J 

"
421.
422,
4?3.

]1.19
t1.00
10.00
t2.15

iriïEF.DAG ff t',loYruaEn ,rto
Pr:ule 448
Í:lÍ[I-rïm-ïl:or
701 , Tijnje-GAVC
7C2. 0oster r i.ttens-ittispol i a
7[r],, I rnsurn-01 dêbooen

9.00
9.00
9.00
9,00

- 10.oo
9.OO

10,00
10.oo

I/.

R.
A.

E.

A.

*
Ê

910.
91 i.
91?.
911.
91q.
915.

96j.
964.
96t.
966.
96?.

1017.
1048.
1c,rg.
1OiO.

2.OO
2.OO
2.O0
2,OO
2.OO
2,00

2.OO
2.O0
2.OO

10.o0.
10.00

10.00
10.15
1O.15
1t.oo

10. 15
'r0.00
'r "49'l . i.0

Wedstriidprogramma iunioren B
ZAT,ËRDAG;8_ r'rOVtvSER lesq

Poule 9 (2?))

Wedstriidprogramma iunioren C
?AIElA4q_g_$yEr'tsFR _U!!

qreÊej-!àl).
Ëorredijk ZC-GAVC
L angezwaaq-D$íP
0Ideboorn-Joure JC
Heerenveen 2C-0r:dEhaske
lialveqà 1C-Hrv,8oys lC

ï{edstriidprogramma pupillen D

Wedstriidprogramma pupillen E
uÀqmp4G I NovEHsEn 19-80

Poule 542
i169. AkkruÍn-ldargá
8?O. O1Céboorn'GAvc
8?1.GAvc z-ritnJe
8?2. Irnsuo-trl/8

Wedstriidprogramma zondag senioren
zc{pAc-9 ilovElGER i98o

1ê klaa (8Ol) e x trl
Oldeboorn-Akkron
Oldebolt!ad6-Robur
looI'lb€rgu!-Bui tenpost
ili1daE-Uarga
S!ê!ta-BDT
Terecbellin gvSaklul s6l!
!-e.s. eÊ r<1á; D'(810)
S{B "-R.Be}erD l
ÍiJaJe 2-Bakkêveêh.2
Stanfrieo 2-BoombsrguE 2
Surhulstelvêc! ]-iiarkeae,
Tf'S ]-O1de?roora 2
4e klas .I (EAE)
GAVC 4-OlaleboorÀ -:,

Cór.radj.jk g-Road Swart 5
Oertcrp 5-Uispolla -a
lengeztraag 

. 
j-Irnsun 4

9e klas c (81i)
(NB 7-llieuweschoot 6

'5porÈclub lr-Ákkrurn I
Blue Boys {-oldeboorn q

ODï:i 3-Uêerenïeen 5

==* 2A ===

H. Bouwuae
lI. Jonknar

.1. Rèkksr-XocpeaEs

E. schrieBer-Schoolcna:r
J. r/. d. lJe6t

Schóld6rêchtcr
B. Boeua
J. Elsoa
.t. lsegcr
K.Ê. Nolles
tI.IÍ. Elslaga
S. KiP

Kochoorn

Oostcrkanp
v.d. Meer
Scheêr

v.d. Soer

.fager


