
{fl,f;t9ilt

Opgericht t5 april Í9pB t

qIIoXE)ffiïm<Ct\@IffiÈ5$f
a

Dan deze week e€n kcrt
overzi.cht, ook al door-
dat de êrsr zatardag en
zondag te spelen wed-
otrljrien aI zijn ver:neld
1n Clubblad notl4.
0n U de noete te apar€n,fdlt nog êens r?eer óp te'8r9. weekend te apelen

0tlEB0ORl$ uM ontva.ngt R.w.F.j en aaL er zekerop gebrand rlln van het daar behaalde gelijke sper,
.de betde puntjes nr in 0LDEBOORI{ te hóudeà.

0i,nryOgFly 1i *as dlt xeekend vrij en vorgchiLlendejongens hebben áit lenut om getuige ie zljn-van eewedstrljd l{ARGr-B00RtiBgnog${, -die óen z-L óverwlnningvoor 'flrRoá oplevenle. zondai êrErr rurinuposi-thurs.*wij. supporteís rekenen op j[tlre en natuurrljk ookop twee-.puntjes, alhoewet.;. dit nll arài iÀËá""dat jurlle.dg?._ plgeg ooeten onderechàtiàn.zï*zi;nponenteel dutdelijk in o;nars,Jullie zíjn sêwêêF+sahu'rd I t t
0L,DEP0ORNZ; (ontving zondagnorgen O.D.V*2 uit

ïijnjewoude). Zo noeiten jullie*en óci áe-Àupporters
dan net Lede ogen aanzlen dat beide punt,iug àá" ns.ÊF
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zoeken, hler ln het kort de
wed strijden.

ovcrzicht
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iyijnjevioude gingen. Sesien het speibèeld
ste heLf t mijns inziene weJ. tereàht.Á.s"
Sf AI{FRIïiS 2, ïk hcop ciat juli ie nog Ê,nig
Ceze wecistfijd zulien beLeven, door édn
naar huis te ne&en.

0ï,ÊE300RN I heeft zonda.glddag ook weer eens
een overwinnlng behaald en wel in óen oefenvredstrijdtegen het 4de van 01,!EB00RN.
Het nal. .iull1e zeker goed hebben gerlaanr*l{et zoetder overwinninÊ vreer eens te proeven". Lat over de-ze wedstrljd niet te veel uitwijden want er za! ze-ker van de spelers van beide aLftal-ien nog wel eenverslagje binnenkonaen. _

*ll9gl-!9_s dit lde: Jullle zijn zondag ïveer vrÍj.
0ïJlE300nN 4 dat- afgelopen zondag ook lrij was, Ëu**
mede door het slechte resultaat van de l"áatstá t"àevreken, -w;rs het de leider van het 4de, die het -Jde--uitnociingde voor een oefenrryedstrijd.Hij trok dangok , vggr d* ïg9strijd en in de iustr"fel ,r*á lu*"tegen zi"jn pup111en.
ne zCIgenaa&de vri j e zo_n,Cag '*ras er niet bi j , ïldersin dit blad zaL er vefmoedelijk wel een verslag
staa.n 

"!it weeken<i komt.0:l{,8.? op bezoek, Jull"le sUl}enzeker:'revanche wirlen neneir op d,e áaár-sÀàdóiï;k;
J-0 neoerlaag. Het zal- ons puËllek benieuwen.

'n#il*r*IàKI

van de Ëeï-
znr*27". n?-t:,t-"
pl eai fli: aan

punt j e &ee
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WEDSTRïJD-

*9$ L-u&dat etr voor hei ':de en +aé-eeirn cosipeTrïTe-wed-st.ijden op'het progrararna stoÀcien vooi ,crorg B-r**
9"*?ïir ws.trd er een oefenweasrri.jd ingelaet C'oor. iieleici ing.
ïn het verleden werd er hier een maand van te vo.renal druk ook over gepraàt, maar irel-aas zat dat er de-ze keer niet in omciár het pas een week uetenc .á0, 

-
dat iiiË partijtje gespeeld zou wordeii.
Er was eve"nwel voor de leider van het lde nog ïi"jci
genoeg om de zaak te 'tbeduvel-enn. Zaleraagavond
yerd er ncg vertej_d dat het Jde maar rnet 8 o.ï ? ri:rii:.in h*i velc kon konen.Omdat er ook een beetje áp*n*nins in zo'n wedstriid 61set zitten, had onu e echt*goalgetter veJ1.het" 4àe , een vrlje zondag geki"egen.t{at achteraf niet.had ,ooéien genelr.en, **rrt Meiteirrz&g nog kans oro uit de Brs eá het zlI-elftal;;n-"pu**van de beste spelers te halen,izelfs ,ide *Ítte píir''
1"9 ti; lngeruild tegen een hajve ';rug*"', j:--" 

**d*
ilai 9-*?e. spei-ers hun goede ciienstud--riËi hebben bewe-zen. blj.jk! *e* uit-de J 6oais riie deze speleremaakten. lloordat sleclrts I vasre &an van'het jce ocxlog een goal aaakte, werd cie stanci hlerijoor li+.!9 3 golls v'an het 4de vrerden gemaakt-àoo*: i;/oil6nAte en louwe.
-{i net ai- een ieuke necsirijd vaor zcwel het velepubliek al"s de spel3ps, oaónt j"k.
scheicisreehter van der rraan werci na onËeveer een

--* 3 ---



half uur weéíens eenItVogelt j e'r ,
ï{'og bedankt hiervoor
Erênsrechters.o

blessere vervangen door lddie
scheids- en natuurlljk ook

Kees.

r,.0 f E}:l_- 
-IER}(O 

0P:i _
Afgelopen week aijn er weer een aantal loten-boek_
È:u inggf eyg$.'iïas iii.Ë vorige week nog 640 nu zijn êr5l Yan de 100 boekjen binnen.
ÍJelaas warsn hier een j-tal bcekjes van A*;iun. blj,welke ni et J.eegve-r.kocht !ïrÈÍêr1r
.rïu we neer dan i4 dagen d.e offici'éle inleverinss_
cl:itum .1!irr.gepasseerd, is het spcrtief gezien na_tuurlijk nlet aksept3.bel nÍeÊr, *at er nóg loekjósingeleverd worden welke niet leeg zijn.ilff wr4&j_ dese laatste l,J bo?{jeË veitegenwoordigen
noi{ een rryaarde van y" 9OC1-- \LIL
le priju ell van-rie verloting zijn inmiddels ingekochtI{aast rie ÏÍO0FDPRI.ï$ zijn er nof; een zi,-tar nít-i zen.*.eike variêren van DÊ"{"{,$EÁRE f ,I.. tct fffirHS0b0pl '
HEi\$ttL en yan HÁÀqtiRULl,ÁlíG tot ÊEISIÁS"
iio5iel"ijk etimr"ileerd deze infornatie de Jaatste ver-
[apers (Zde no6 4 i Jde.ncg j ; 4de nog 6|l" ,ÍM no 4 en á-jun" riog J-)1 er toe om nog-rlese wáek hunpligh.t te doen" }enk er .r{ut.?T O"t yg}gg{.g__f.ge.34! febg, al de IIiEIffINS j"e t t l

x*t*r*r#f, *r* r*n*f *r*il
--* 4



S n r z o#,2í a 6,#p"e s s, {eF
r glc.:i3-:,lïtlX.t-i

Diï{s}Ao 17 FTiBRïlliF.i &,Ê, in het GRCE}IE ?,.RÍ-ïiiJíi;;BCïlu

Seianswei 7 te HAUtjltB"D.

De volgende personen moetea voor de spcrtkeuc"ing
verschijnen en ochten{lRllii meenenen.
Ëet keurlngsgeld ;r 3"2,5A noet u d.aar r,el:f betaien.
Er zullen van de y.Ir. Oldeboorn 2O led.en wortien
gekeurd, el-k ksartier 3 m*n,

B.Iloekstra 7'-3*48 )
An v/d- Laan 6-10-56 ) fg,00 uur
ï'i.Iiof stra 12-S-4S )

B.0osterbaan il5-j6 )
ï,. Poe.pjee 1I-11-52 ) 19.15 uurT. v/d Heer 2Z-g-5, )

J.l-leester 2i-i*62 iH.Nieuwland. 2AJ2-52) 19 .30 uur
D -Ííalk 2-LL-54 )

E "K.RLemerstna 1f-9-55 )i. vi.d sluis z4-z-57 ) rg.45 uur
lui, v/'1 li'ïeuien ]-10-54 )

T.Neuenschsander 29-11-51 )Th,H.orakena 7-7-rZ ) z0.Oo uurR.Eisíaga 4-2*5A )

Iti"dleefetra L4-947 )$.ïiuÍsnan 26--5l.6 j ZO.L5 uurS,.Bergsma 7-9*55 )

c.v/d,-Krieke l?-tl-61 \ tu'ru uur

Verzoeke het ver'"roer ond.erling te regelen,
ï,ET liíEï,. ï{et keuringebureau rekent op ZO x SLZr}frcfter,rei vcor een afvalLer nóet we]-'b**aal_d.

'w ord'grr " 
o -, --. ï i:í

--- I ---



Se avond van falle on rËelie
UÏTSIUÏTE}.Tb VOOR AILS LEDEN EI{ DO}IAIËI]RS VAN DË V v OIDËBOORN.

{*

{F

2i FflBRUARI íI ï}'I HOTEL GOËRRËS,

VAII I UUR TOT 8"30 tlIJR, GELEGH,I?IEID 0],í JOLI,ÉI E$ï ROEIIE ïg

om prijzen

t 9.3O uur kornt SïNT PIETER op t"rezcek, eveliuel zonrler zijn
kneeht, ZWÀR:IE KIAAS. Deze kr'eeg van $INT PIETER de r"ak, of*
te-n*e} verkti jd verkcrtirrg.
SINï *IEïEF- wenst deze avond kennis te maken net drie leden
van de V.V, OL$ËBCOR!{, die zich ingespannen hebben vosr d.e
vereniging, zonder het van de daken te schreeur,{en.
Hierna zal $rl{T PIÊTER de nurnmers trekken voor de tierr k}ein-
ste prijzen uit onze grote loterij. Een pn ander onder tse-
zien van een beédigd persoon, Dhr* 1., vfa Meulen,
Onder lret zingen van een I'geleendt. versje van zijn broer
neemt SINT PïETER de kuierlatten.
ALs we uitgezongen zijn, bekl-inmen ROI'IIG r'/a Vemi en
AUGLïsrrIvlJs sPoÊLsrRA het p*ci.un om u liet een Èn ander re
rrertellen over het dgrp en enkele varr zijn in"*-oners, Aan de
liand van i:u,n verhaaiNfig-'-eu11en U enhele \.ragen gesteld uor-
den. .I{et andere vroori-rÍ. ., . r r iteen vraagjes krnrisr.

Na het aptreden van het duo AUGUS-ROHtrSS, eullen er. weer !
nwnmers getrokken r*orden uit onse grote )-oterij en r*el door
sns tÍ'bru.idjeil ROEIIE van KÁLSBEEK. Sok nu ',,'eer onder toezienC.
o<:g van de llger A. '+y'd lflEulEil.

Volgen<l hierap komt het neest serieuee van deze avond. Ëen
modeghor* lnet reaties uit b,innen- sg, buitendijksr geshowd cloor
top-mannequins al-s HAN$JE ffiende JoAt{NA
cnee lieftallige JANINE, dan de benjanin onCer de meisjes
ïJITTIE. Ock mogen ve niet vergeten te nËemen de rr'erk*l_ijk
ocgverbl.in<lende neisjes A$IïA en RïËll}IIE,

Met kennis van zaken zal de Itsireciaalr! voor deze avcnd uit
het I,EGE I{ïDDAN OOSTE$ aver gev}og€n vermaarde IÁDY-SFEAKER
SfHSs.Al{IE de gehele ehor op de haar "eigen urijzet' aan elkaar
praten. À1 met al kayr het een heerlijke moCe*shc$ vorden, eerr
streling ltoor oog en óór.e.è..rr..o*róBrrrcrt..ir.r...ió. r*

De laatste tootjesr{ocx cle zvaarste) zu1len getrókken vorden
daof, een nader aaa te lrijz*r dartu*: r.lit de zaal en weer onder
toeaiencl ocg vaír een al eerder genoernde heer"

Slr:iiings woord van Èhr. ilo Brandsma.

Mucikale o:nlijsting is in handen va* het wereltlbe-rcemde
orkest;LES MUSICïLINS. Het orkest dat ook de dans ïueiek zal
vêx'zorgea.

Ïíij r*ensen JOLLE m{ ROEIIE met de ledeu en dónateurs een
genoegïijk avondje.



Uitslagen

ffi @IEgITeY'Ttr slIA' g g ffi mflf
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Cm I uur:,rrijdag avonC j.]. kon bestu'.lrslid en leider van het
edele kaartspel , J. van KALSBEEK, deee avond 36 personen -veil:on
heten in de zaal- van IíOTE! GOERRE$ " Virulaar van de IfiliK cle JCI,IG
beker (en een roilade) werd, na een spannende racer de heer JAI'I
}IIEUVLÁI{D net vier ge-w*oanen partijen. Goede ti,reede irerd !!evr,
I3í0L, die dus ttde eer't voor de aamrezige danes prina etaleerde.
Dat de rfaígangtt van|tgood olritt G, OTTËR zich voortzette (uiter-
aard aileen voor wat het kaarten beirett) getuigt cie stand:
ALieriaatsie. ". s r,. ".. ",????ilet llas een zee:' genoeglijke scirutjas
hebben veer een ieuke spannenCe avond.
l-uidt ais volgt:

1 " Jan liieuwlanc,
2 , I'ievr . P. Kriol 

"3, l'í, !'ïeester.
4, Sinon Visser.
5. $. van Zj.nderen.
6. Piet v/c, Feer.
I, i{ans Poepjes.
8. Kl , Akkennen.
9, Henk de Jong.

1'-l" ltar:der Veengtra.
lï" $ien feunissen,
12. Rirrus Darn.
13. Tinus vfd }teulen.
14. Akke lTijho1i.
15" Theunissen $r,
16 " J. }{i jnheer.
17 * Y, Biaarr:*r.
i8, A,G* Bl.ar*enberg,

64-27 19"
64-37 2C.
64-42 21.
64*4.6 22.
c5.)1 C,j.
60-36 24.
59-47 23.
57-44 26.
57*51 27,
57-62 28.
56-44 29,
56-56 30.
55-48 31.
54-i3 32,
53-47 33.
<)-AÁ '121

.ë tt

52-54 3:"
t2*59 36.

avcnri en de thuisbl-íjvers
ge;nist, De tctaie uitslag
* ./- --J . v/d -/een. ,O-jC
D. vy'd taan. 50-53
ivílien r/isger . 4g-49
Albert Nijholt, Ag-i,1
Jikke Veenstra, 49-6A
Mevr. R" He;nrninga 48-48
Romk-e rlenminga. 43-fB
Stc-ifel Wierda. 47-64
A. Í{uitena, 46-I.q
Eddy Vink. 45-47
H, Schriemer 45-j8
P. Otte:. . 4rt-r7
Ê, de liaa:1" 47-ij
iiein rlkkerlnatl, 41-47
L. Pcepjes. 4i*56
d. v/a Laarr. 4a-63
Jeitje !"Íeester . 36-64
Gerrit Otte;.. 35-57

}'

t

Hanens alle kaart lie,fhebbers
voor hwr moeite en 

"eggen 
toe

op ons ailen kru:nen rekenen.

bedanken we de orgar:.i*atoren
dat lre de volgend,e lr.eer weer

TM

--- I --*
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tectama
rondom smilrËtdsn

Akknrm /Oldebosrn-Het versoek
yan de sportverenigingen is niet
nieuw orn reclarneborden te
mogen plaatsen rondom de
sportvelden. Evenwel, de ge-
ureenteraad heeft reeds iàren Se-
leden besloten uit noofAe vïn
esthetische overwegingen de
verzoeken daartoe af te wijzen,
Recenteliik echter werd er tloouroor--
noemds raad in ioegestcmd irm cle re-
cian-,e wel toe te stsan. wgnt zo werd nu
clooreen raadslid betoogd, het onthouden
van Cle rnkomsien uii dezereclame rnag de
verenigingen eigeniijk toch niet .r.oráun
opgelegd.
ïy'oorwaar. een wijze ï.ritspraak dre getuigt'van 

moderne opvattingen. Het is alÉen ío
Jamrner dat deze opvaÍting ja"en te laat
rvordt geventilrrrd,

fmm.qg een aanrai jaren rerug, bij de be-
nandellng van hetzeifde verzoek. was ook
maar een doei gemoeid: het ve.rl.c.(igen van
neveninkomsten door de venenïlingen.
Maar zoals zo va3k, allq, goede ï1"ï"rr
kolneit nu eenrnaal iangtnam_.....

.,LEEUIVARDEN - De uitslagen yan de *erste
klasse van de Friese Voetbal Bind fuiJen: f erd;
k_lasne Á (za.)r Slear-i.eeuwÁrden zm:_l; lt.tSC-l{ijland 4-0: AVC-$neek O-*;i VVI"WWí-i-2.
Eer*t€ klàri. S {zÊ.): Minnertága-Drog"hurn i_i;
Ternaard-Eqitermar 0-1. Ecrste kiasre izo.)r Bui-
tenpost-IÈcbur 0-l: Warga-Boornbergum ?-1,

Srcek zm
wws
Sleat
NOK
DWP
Oudega W

Buitenp. sm
$C i/eenrr.
'Írynw. s.
1{iikels
lli;tÍ{ertsca
VenV -

lilarga
Br:ornb.
Robur
HDl'
Oldeholtn.
Oklebooin

lA {ze.}:
13-rS VVI
12-i8 HJSC
12-14 I.Iijland
l3-r4 AVC
i3^1{ Uwarden zm
12-12 Oeyerzwal,

lB (zs.l:
i4":1 ltopta B. l?-11
llFll Híardy 13-lr
l3-18 Drogeham lg-t0
11-12 Eesrermar tg-10
12-12 Oostergo lg.l0
14-12 Ternaaid ti-€I .(zo,):
l3-2t Bakhulzen l3.ll
13-21 Akkrum lZ-lG
13-t? Mildam tll0
13-14 Spsfia i3_9
13-14 Terrcheil. Ig-9
l$.l3 Buitenp. iz-l

*ëË=*Ê= ;;==*=,35g=f; :Gí =q ==* 5=g== E===*!ia
rËË====Ë!t4rÊ gga--?ËË::Ê=ig=gE#.€=8

Onze typiste van dit clubblaC ,;as
JA}ïKS HCIEKS?RA.

Onze tyoiste vàn het vorige clubi:iari
was AlïlírE glÁÁulÍ,
===**Ëàffi ËÊ-E=*-g*=s*F===** 5*=€_=

g*sae=*Ë;=#:e*s*=*=Éë::€*!r==*tgssÊ€ 
s

**- c
J 
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ËXTRA ffffiffis#&#F

scheídsrechters ter.
heerenveen en omstr.

Aenl Onzc lcilcn,
Rappo:'teurs rayoïr lict,vt,n.,/cc'n
Bc st r-ff en .'ro etba.lverena gingen
r3.ygn llecrr-nvecn en verdr:re
genocligden.

Iiierbij nocliger y,:i j iJ u,it toi ilcf bi,jwoncn vai:i onze
JAÁNIÏ JKSE Ï{J-I 5ÏA'''OTT}

op yr"ijdag 20 fabru,*ri t."s, des
avonds 20.00 uur in zaeL likker-
boom te Dc Knipe.

l{amene het bcsiuur: l{ancns de ontspa.nnln€:seorutri-ssiel
C.Dljtstr"a, sec::ctaris Y'Ilkkerbocm, secr'-pêíl!:'r

Rtl 5K05ïE|rVIRG0EDING ïAli ËN f,:AAR OriZt !{ADDErlt ILANDIN'
fftr vereniqingeír inzake do reiskostenverqoe-
ding ven 

"n 
n"ár onze warJdóneil.anden. volgt hierondel een qeepec:'fice.erd ofglg!q!!r-

I'iear Sch!€rnonnlkaog gaan 44 elftalien
Iiaar Geel liíi gaar' 77 ElFtallen
l,iaar Aee.Landia gua^ "\2 elftali.en ,
lriaar Terscheliin? gaan 3? elff-allerr

Hel b,cvenstaanrje houdt in, rJat ie ',,ereniqingan op anze fJsddeneilanden helzelfde aantal maien

;ï: :ï::tï::t.,lï"l.liollll",ïï;;:H']'.", per eewone dienstreserine iTerschelrins) sereisd
rr:rdi en ÊÊ bn5,j-s van 15 perscnen per elflal.

il:etkosi:en ïerschel l:.rg
iffi[Ëis-eilanden W-
Eil.andteucners í t '3íi
!arqoed:nc .( 15 pqrs-j-J
Bezcekerc eilanderr Í-'i51,C0
filancbewaners /. lg,5l

iataalkosLen AmeJaad
T erschel l ing
5chl etfioÉí]i.kooq

Aíïelsnd
ï t,>u

f 11.631 ,=:
r r1 EnÓ *-
) :Ea-tvvt-'

f í '6A4,==

I r+, I j t 1-n

5.hiermonn ikqí)g
f '!,rB

t1i?.5;
Í uÊ,,45

*^* .lCI -.*-



zaterdag seniorerg 
tur*.: :;'r

.1,llq8!!Ac_14 rEBR-urRr tyBi

I nc

Ifi6.
1U/. a|lr- 108. *
tc?.

lc klae I (021i
tlrv,Boys 4-Ílctfevalle 2
0l{ï 4-Jubbega zn Z
Akkru$ zm-Bekkeveen zm
0]doboorn zrn-Rt/t ]
Dr.Soys B-eorr€dijk zn z

G. v.d" íse
I. *ierser'a
L, [ppinqa
B. v,d, iSij
T. JorÈman

F.L, ten llaeve
G.l{. Xroon
H.B. da Vries
f, v.d, EoEsh

R. Jonkmen
P, Eiemersma

l.íej. A. Lenoo
H. v.d. Yegt

H,e. (amperveeí.r

11.00
2.AO

14,

zt'.
rF 2]4. h

?t5.

Groeo 4 (107i
wEala;;;-r-
líolvega zm-Heec
ll0K-Oldebsorn -

Rensdo-Hrv.Boys 2A

t. ]0
I0. 10
l i.00

415.
lL 416. _

4r7.
4t8.
419.

?,3A
1. C0

545.
546.
547.
548.

,95.
596.
597,

O- 
'98. 

_.
599.

70c.

0ldeho.ltpade-Harqa
Boornbergum-ilDT -

Mi ldafipBskhuizen
Sparta- ïeracheljinq

CDV Z-Soornt"roÍrír zïijnje 2-tiarkeÁa )
Stanfries Z-0ldebóorn 2
Strrhuisterve€n l-ïFS .l
5e klas C í8lJ)
6-iSf:HlG-Eo'is a

R.H, de Haan
J. v.d, Laan

D, Bokrna
J. Isêger
H. 

"" ovk

J,Oijkstre
0. Geertena
ll, (lijnstre
G, Hooks
A. v.d. He*r

2,00
2.00
?nn
2.AS
2.00
2.00

]C. l0
2.08

lC. OC

10.00
10.00

L3A
IC,00
iil.0r-l
10 .00

703, Akkrum l-Os Saeach J

ïïfedstrijd programma jun ioren A
ZAïTRDAG !4 FTBRUAR! IgAI
%

Wedstriidprogramma junioren B
ZATTRDAG 14 FESRUARI 19S1I

foqre 9 (zZJ)

^ tqz. TiËG;G;e*eerj- t|t.* 0Ldcboorn:!,li.suwèschoot ZBtU. ienado 2Eln|v.3oye Jg

ï{edstriidprogramma junioren C
ZAÏERDAO i4 TEBRUARI ISN:

Groap 7 (ll.l)
lGTËqa lFtËerenvdÉn 2C
Hrv.Brrys JC-0ldeboorn
0rrdehaske-Larrgezwaag terr. Langezwaêo 11,15
Joure lC-GÁVt - 

tZ. i5
Dl{P-So$edijk 2C .J1.00

Wedstrijdprogra mma zondag senioren
ZOÍIDAC 15 FIBRUARI rgBI

t4t, ATEíu-m:Êo6Ii_*_*l)-)44.-, 0tdeboorn-Buitenpost

_ 1yl. ileerenveen 5_Sportclub 4** !??. ---r Cldeboorn 4-0í.jB 7

11.00
11. flo
I J.. L{J

2,C0



lflÍedstriid progra m ína zaterda g sen ioren
ZAïERDAC 2I FEERUARI 198I

le klas I t021)
105,
106.

108.
r09.

HfriFJldËiïêl'ij'ii zn 2 4,00
2.00
2.0c

r0. l0

H.S. Eijzitter
A. Schievink
L, Egpinga
L v.d. Bij
F. Hamstta

Dr.Boys 8-Bakkeveen zín

0ldeboorn zm-Jubbega zn 2

Akkrum zm-Rotlevalle 2

ONT 4-Hrv'Boys ír

WedstriidProgramma iunioren A
ZAIERDAG 2I FTBRUARÍ ]98I.

Groep ll_ll!!l1l
213. WI-Hrv.BoYg 2A

734. á RanEdo-oldeboctn
235. N0K-Oudega li
2J6, 'r{olvega zm-YVC

II.OO
2.OO

I r:00
11.00

P.F. de vreeze
H.J. Lemgtre
J. NÍeurland
R. ds Boer

Wedstriidprogramma iunioren B
Z.ATERDAÍ] 2I TEBRUAR.I }981:

Pouie 9 {22})
l,t+1. Fó;renvesn-iE-Hr!.Boys
t44, Renado 2ts-Nieuweschoot
141. 

- 

oldeboorn-l.angweer
346. GAYC ZB-Irnsum

]B
28

1t.00
!1 .00
i1.00
11.00

J. v"d. {est

R.R, v.d. Heide
F. v.d. Meer

WedstriidprogramÍna iunioren C
ZATERDAG 21 FEBRUARI 1991.

firoeP 7 (]il)
411. CAVC-Ëorredi.jk ?u

416. Dl{P-Langezwaag
4I7.- Joure JC-0ldeboorn
418, 0udehaske'Heerenveen 2C

t+1g, Hrv,Bovs lC-lloiveaa lC

tc.3C
18. l0
r0. l0
t1,00

H, de Vriee
V{, SiamoneiÍlp

E. de Jong
J..v.d..!{-egt

Wedstriidprogramma zondag seniorgn
z0NDAÍl 22 Í'IBRUARI 1981,

l.e klas (801) 2 x a5
Ámru#6ffihó'IIiïË 2 "Í0

2.00
7.to
2.00
e"00
2.aD

2,00
i0. J0
10.00
?.00

10.00

10.00
10 .00
10.00
10. 00

10.00
18, 19
12"19

J.H. Etrzinga
J. Iseger
K. de vriea
RayonleitJer l{iersmË
ïh. Foks
Jelke Rookg (0)

F.H, spr€en
E.f,l. Horn
A, Eisinga
J, Hauker
J. de Jong -

i. v.d. llest

,39. 

- 

0ldeboorn-Boornhergu'o
t48.
54L.
t47,
tt t.

Fobur-HÍld*nr
tsultenpos t-5par te
llarga-Tersche Il ing
HDï-Bskhuizen
ftea. z-qll4s.-9-l9l!l

5s8. F'36rGT:mm-
59I. oNB )-ïijnje ?

5íi". . Bgkkeveen à-surhuisterveen ]
ïgt. BoorÍ*ergum z-ÍFS 

'5g!r,- HarkeÍíe ]-0ldeboorn 2

4e klas J (S?8)
674.- dlG666'ii-ï:eÀTc q

675.
676,
677 .

Read Swart 5-Gorredtik 4
'dispolia l-OarterP 5

Irr,aum A-Langezraeg 3

5e klas C (ê1])

ê9r. Akk.ua l-SPortclub 4

696,- oldebocrn 4-3lue Boys 4
697, He€renveen 5-0Di5 l

Ë. Voulon _-_ 12 _


