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Ondanks dat we nomen-
leql in een vorsbper-
icde zitten weríren er
d1t week-end tcch nog
2 wedst.ri.jrien van het
progra&ste afgewerkt .
Het ?,ti ontmoette op
elgen terrein I1,.1,ïr..t1 juit FitrEsEpÁiEIï. irierre qoor het gr."ooe veld werd ui

1an beirie rijden besl.ist geen beste wedstrijd op
d e- grasnat gel egu . iilaar, àn oat is ui teincieir; t-rretbelangrijkste, de puntjàs bf even in OIDEBOORI{.I{et resultazz:, nas àen à-O cverwinning.
.4is iuiliê àos. p?l.erd7g.deze presraïie heriralen,en dat moer mogelijk zijn thuió regen JUBBBGA J,kan dit alleen de stenming zatercta[avonclop hetfeest ten goede konoen.Áfwáchten maIr.

J..1. herd zonqagnoruorgen het 2de op ,Xe kof_fie. llit ook al cndat àe er nf et aan wilCeà, dathet terrein van StÁlïl'RfES bespeelbaar zcu zíin.Dit bleek niet ongegronci want bijna twàri ó"Ë, g
kwam her rerefoonij". Iiiijns inziËns wel wat laaials er cn l0 uur góspeeld noet wordetl. I'Ionnaalgesproken hadden.iuirie om *itertijk 9.45 uur moe-ten ver;r"ekk-en, vorgens mij was hei zateroagavcnd

overzicht



rok '! el le z i en ,f,iri er ile volgencie morgen cm lrJ
uur niet geYoetbal-d kon rvorden"
'/olgentl wóekend weer een uitwectst.ríjd en weer oo
f l iiur tegen tiARlítiiiÁ i. liierwan raoeten jullie ten-
::rinste I firn6ie kunnen overhoutien.

iiàt Jáe uat a} weer eens een vrije zcndag
had ontvangt volgènde r,reek sÀYc 4 en hopelljk hog-
OeÀ jullie de pui; j es thuis. IJet rnoet nogeli jk zi.jn
als juilie eenË weór voLleoig in het veii kunnen
komen. 

,

Ook het 4de zag het terrein afgekeurd en
ontvangt het volgend weekencl BLUË BOYS 4'Die 4-1
neil erláag zi jn j ullie zeker- nog niet vergeten en
heb iian óok áo.áet ldee 'Xat jullie zeer gebrand het
veld op zull*ntkomen, gen revanChe moet et zeker
in zítten,

0L'EBOORN I tenslotte noest wel aantreden
en ,tel teg'en hekkesluiter BUITlti'iPOSl.
!e vakantíe-gangers waren vreer thuis en moesten
bijna allemaál áantreden. le meisjes hgbben nij
daá cok weer eens loten aangesneerd, die bii de
rust meteen in de vgilnise&.cÊer gegeponeerd konden
worden. Nog bedankt.
le J manneà moesten ook hun ski-latten vegvrisse-
len voor de voetbalsehoenen, a.lhoewel, frisschien
had het op skirs ook gekund. Iiet veld was name-
fijk spehillad en 'lat betekende meteen crat goed
voetbal moeilijk was.
iiet werd qan oók echt geen 53ooie weqstri.jcir &aar
de uitslag 3-I in het voordeel van OL-DEBO0RI'{ is
dan ncg altijo van belràn6.
'íolgenàe week , ik ze,L het maar een TSPPOR noemen,
komt B00RNBEftGtild op beu oek.
IrÍijn gevoel z?4f n015. oat jul1ie voor een grcte
verrass:.ng zullen zó'rgenr want oie 6-0 neqerlaag
d.i:ar is vást nog niet vergetêl.Er bestaat ook nog
zoiets als eergevoel.!us zol.g maar qat-het inder-
caad een verr&àsi"ng word .--Afgesproken??????

r*r*t*rxf,
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wrupsïRïJm*

VERSLAGEN

olorgoonlt - eurrtuposr. (3{f.

ZbndagmiCdag 2.00 uur en de wedstrijd OIDEBCORIí-
BUITil\ïPOST. Ëen reredstrijd l/aar we al]emaal naar uitzagen" Er
was weer heel vat te beleven. Enkele van onze speiers waren
weer terug uit hwr OOSTETIRIJKS TRAIN$.IGSKAMp en we varen r,,ei
benieuwd naar hun gelaats-kleuren. Ze zagen er aflemaal veer
gezond uit. JAI'ï had zorn rood hoofd dat hij rrrel een broer van
HO}'IKY kon zijn. Tienren vas lrat minder gekieurd, naar zijn con-
diti.e was des te beter, In het veld leek het wel of hij zijn
skyrs nog "dwarst'ond,er had, want hij;-as niet te passeren.

Vercier $as er deze vedstrijd een nieuve (vervangende)Ieid.er,
n.1, JELXE "HUGIIES".0f'dit van invloed is geueest op het
spelbeeld en op de overwimxing zullen we naar niet ter discus-
sie stellen, liél is zeker dat hij onder zÍjn sky rnuts I'kaiirer-
breed tapijt hadf'. Nu de weclstrijd.

'dat ïÍILLEN I'ISSER vorige r,reek probeerdern,i.. op
de lat scliíeten, l.ras voor BïM'IE OOSTERB&$í een uitdaging o:ir
dat ook eens te proberen, En inderdaad het lukte. D:s geen
doelpurtt, alïeen wat raaagkrarnp en wat hart kLachten bij de sup-
porters. 'nITLLEI'{ vond het allenraal wel leu]c en richte r+eer op d.e
iat, inaar gehoJ.pen door de vin<i en door het hoo."d van TfE!ÍEil
verd het een t'gezarnelijk" doelprlxg. 'l-Q. l'Ia t 15 min.
RIIISS zorgde voor de rust nog voor een trrreede doelpunt, rvaard.cor
BUIÏENP0ST met een 2-0 achterstand thee kon gaanr drinken.

l{a de rust een fe1 spelend HJïïSrtpOST die probeer_
den te redden wat er te redden viei. Maar TrEl'ÍEN had.zíjn broertrbeiooi:d" dat hij er niet voorbij kvam, en de broertjes de JONG
hielden achter ook al1es potd,icht geholpen coor EDDIE EN sJrwE..

--- 3 *--



Toch noest onze ttin het rood-zwart" gestoken keeper DURK éên
keer vissen, doordat hij een hoge bai niet onder controle kreeg
en hem voor de voeten van onze gasten deponeerde. 2-1. Voigencte
keer beter krijten, DURK. Haar RINSE hield de eer in de f'amilie,
door een lang* lob van HENDRIK keurig mee te nemen en hen achter
de keeper te plaatsen. De grrensrechter was het er niet mee eens
en de scheidsrechter giag poolshoogte ïlelnelt, l.Íaar nadat enkele
si.rpporters enkele drijgende I'poepjes" op hun toeters lieten horen
wees ee scheidsrechter toch naar de nriddenstip, 3-1. lrlak rrcor
het einde van de wedstrijd hadden l/e nog een klein incid.entje.
EDDIE r.rild.e zich wat f'breder'r maken. (Zeicer naar DE HUIK gekeken )
rnet als resultaat dat een van de zuITE$POST spelers zich flink
bl-esseerde. Niet meer doen EDDIE. r . . . . . .lle ku:iÍren geen schor-
singen gebruiken. Bij de"nabesprèkingtr in het I'praathuisfi bleek
de blessu*e nog al :nee te vaIlen warit de desbetreffende speler
kon op eigen gelegenheÍd de Lokaliteit verlaten.(en dat is bij
nrij vel eens minder gel,Jeest), I.V.!l, d.e 24 jarige bruil-oft van
JOttB en ROEIIB r*ens ik de spelers héél veel sterkte a.s. zon-
dag tegen BOORNBERGUI'I en verviijs U naar de voor/na beschouving
van J,M, elders in dit c1ubblad,

de redaktie,

t# f *n*r*r#r*ntrtrxr*lxl
0LC'I300RI,Í 3 - OLO-EB0ORN4, lt;-z-et)
Zonciag I febr. was er ifleer een voetbalniddagje
tussen het 3de en het 4de,
iïet was schitter... mooi voetbalweer, toch moesb
er vooral in het 3cie nog naar spelers gezocht
wordenrStev elt y.Z. 'ilas er ook a1 niet, een klein
katertj e misschien??
In de lste helft was het lae vooral in I t begin
sterker, wazt resulteerd.e 1n een doelpunt v,
gast-speler Johannes P. .Daarna begon het 4de er
steeds beter in te komen.
Uit een goed genoËen vrije trap van Ybtzê 3. kop-te i'/out z,eer fraal in, wat l-1 betekende,
ï,ang duu.rie qit nlet want Hans P. maakte er in een
sterk eorrent 2-L van.Iegen het elnrie van de eerste
heift kwan het 4de weer op gelijke hoogre qoor ,{te,
ooo-rdat op het beslissenqe noment onze achterste
lian uitgleed en Ánne ron?e gelegenhelcls-keeper, (hiJ
rieed het overigens goed) kenneiijk schrok van'het-
geschreeuw van Áte.
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rle tweecie heift was het lde stukken sterker, .maar
cie uitvallen van het 4de rvaren af en toe razendgevaarlijk.llie"r'door kwam het 4de op 2-l ooor eenschuiver van ,iout, die Johannes B. een moeilijknicdagje bÈzorgde. Maar evên ]aber kwara het láe op3-3 door een uitstekend afstirndsschot van lueíÀ; I{:In het laatste kwartier schoot Johannes nog ééÀkeer raak, zodat het Jde meb de uri.nst ging si"í;ro*n
.Al riet al een leuke vcetbalnridriag, voor herhaling
vatbatar,

Íl r Ír
-r a J . ll a

.#tr#ffiií"t+FI#ÉI*ffi*'ffi.#ffi
0LDEBO0RJ''í - fi.',V..t'. J,

*-- ) --- Joris,

X#-il
0p zacerdagavan<l onder een glas bier en een stukje
muziek, moetst ik een verslagje schrijven,
!p een nog erg glad veld floot de scheiosreelrter afIn de eerste treift een beter spelend 0LDHBOORIY'
ft,aar helaas nocht er niet gescóord worden.lus .neb een 0-0 stanrl moeóten .Íïe de rust in. In
de rust werd i,Í.Kleefstra en schrljver gewisseld
L1ccr WÍllem en ilolbe. EJl dan mag je het spel van
f g zijka.nt bekijken.nan zLt je je"wel eenè te ver*bljten( aan de kant zíe je dó fóuten toch altijdbeter, tenninste uat denk je, of te wel "le beËtestuurlul staan aan wal- ) .'llaai'on word er niec gescoord. ltn dan zeg je wel
eens tegen elkaar; straks 1n tle laatste ninuutkrijgt de. tegenpartlj nog een goal, terwljl v,,ij
loch sterker zLjn.
iviaar in de 2a ste m:-nuuï van de tweede helftr scoor-de J.v.ci.i'ieer met effr schot van tenmlnste j0 meberaf,standr cius r-c. Ti.en minuÈen ]ater een voorzet
v'an iïillem en deze werd netjes door Kees in denetten gekopt.
g" zo_ kreg.en vïe er weer 2 punten bij.
:lopenlr;Ic volgende week thuls tegen JUT3B]IGA weer
tvtee punten.Jongens we doen ons best"
Ï{:{: Eq! pub}iek nissen we tocli wel-.Zrln wij nu slechter tlirn heE zond^a'oo.

ik-cachi he t nÍet -v*asÉus' '



o.r.nn_sosnil - pooRil.Be4eu{,(+-.0},

zondag j,i. speelde oIDEBOOBN thuis tegen de nur,nner tuee
van de ranglijst' B0ORIIGERGUI'Í.

OLDEBOORN speeLde in haar sterkste opstelling, en trainet/coactt
!{UïSMA}ï had voor deze wedstrijd een speciaal tactiekje uitgedacht,
Het eens zo vermerarcte (Zi.ii';serse) slingerbacksysteenr. lJat dat pre-
cies inhield hebt U ailen- in grote dromrnen - kr.lrueen aanschcuven.
llat menigeen -rreesde na de uitzinnig gevierde jaarlijkse íeest-
avond, ruelke bijna onvergeteLiik dr:igd te r.,'or<len, n.1' tien en
een halve ,tan i'net een feestkater, bleek cnterecht te zijn. Fris ais
pasgebOren lainmetjes dartelden onze speiers over de nog ir:uner
groene Ei'rasraat en lieten lettertijk en "fig',xrlijk hun tegenstanders
alle hoeksl en gaten van het veld zien, De happes)ln'g begon a} vroeg,
Reeds in de zevencle minuut soleerde otrze tsLOl'lDE PIJI a1s vanouds
onr enkeie tegenstatrders heenn inclusief de doelvachter en scoorde
net een 1ob vanaf de zestien meterlijn beheerst in de linkerbeneden-
hoek. De BOORNBERGEMEBS keken elkaar verbaasd aanr met nog in hgn
achterhoofd de zeer riante thuisoverr+inning eerder dit seizoen,
l.Íaar aieer ze van hr.ur schrÍk bekomen ráIaren werd het 2*0. Ene
SOOLSI'{A vas nog zo verbouvereerd, dat hij neende dat hij op het
"sjukelànt' \{ag en kaatste de bal terug net de handr hetgeen in het
strafschop-gebied gebeurde precies op de penaitystipr waar de iij-
dende scheiclsrechter de bal toerr ook zeer terecht dePoneerder
lriILLEl'í had toen geen en'kele rnoeite om er 2-O van te malen.

Op advies van de voornoernde coach gingen toen de ZW:tr'RT-

*IïTTAI één versne).1i.ng achteruit en dat betekende bijna een half
uurtje niets voor de toeschouwersr De Pauze brachi redding,

Na de thee een -fanatiek aanvallend BB. l,iaar zoals in de
a.:nhei reeds ver:reld, het pas gekozen oude nieuwe systee,l van het
sliirgerbacken rrerkte Íeilloos, Er Ltas geen doorko,len aan voor de
.,lasten. Toen deze, ,;r,oedeloos ger*orden en een uitputting nabij <ie

strijd opgaven, aaaschourvden wij een vàn uitzonderlijk schoonheid
getuiEen<i CoeS.pu:rt. Tienen ontfutseide JAIII de J. de bal, die te
iang treuzelde en soleerde zeker zorn tachtig rneter rnet de bal- aan
de voet tct in het strafschop gebied van de tegehpartij en passeer-
de rrervolgens ook nog een vertvij-ielende doelnran feilloos, 3-0.
Zeven ninuten voor iret eirrde dezer wedstrijd rsas het tenslotte
JÁl{ l'1. die van recirts een linkge voorzet gai', r.relke op subliei:ne
wi;ze'*erd aígerond door Bïïfi,18 0. te 0" 4-0, Eên vqlkorÍen
verCiende overr"iir:nitrg. Dit keer gebruikte iïr€n fïÍ zorrÍê1 1,ï.{AST het
veld h'"m KOPPïD|Scok. I'íede gepaard gaanCe :net een toneloze inzet
en een verÍ'i.jnde geraiineerdlieid, plus natuurlijk de nieulr beCachie
slingerbacksysteen en ziedaar.,,. ",.eeï! r,lonAer(f????) rs gieschierl ,. 

"
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j'iecie doordat R0HJR verroor staan ve nu op een gedeercie derd.eplaats en HARGA e* BooRr,íBEBGuI'í moeten n.ár op i:m terLen gaan pas-senr want met een Oï.DEB0OIN in deze rrorn valt niet te spotten.,.,Doorgaa* zo heren.. r.. r.... r. rr -........i....r.r r.t r....,....,..?
a

J.!í.
? ??2 ???????? ?2? ? ? ?????? 2 ? ? ?? ? ? ??? ? ? ? 2 ? ? ? ?? ? ? ? 2?? ?? ??? ?2 2 ? ? ?? 2 ? ? ? ?

FXïRA SËRf CTfT
RsgTrFïcArrE-

rn ons versla3 van, de sch*tjas-avond, nerd ab;rsiever_ijk: ver-meld, dat het on de I{EIIK Dr J0{G_BEKÊR Jing, Niilnu*a practischíedereen in 0LDEB0ORi'í dar r€NK DE .r0.Jrs àu"!-oeler beschikbaarheeft gesteld voor de z'3" veteranen-voetbalr,redstrijdl tasserr-de oud leden, veike telkens e11c jaar tijcens de GoifDf,L!?itrrvordt gespeeld.. De beker voor iiet scirutjasse:? is d.oor iret be*stuur van de V.V. OlDg30oRii_beschikbaar g_ri"fà.
J.I,I.

Lotto{bto
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De avond van

#Ëffi' jol1e €n roelie
Deze week werd de redaktie overspoeld met
vragen van leden en donateurs, die vonden
dat ve JOi,tE en R0ELïE aardíg op onkosten
jaagiden door iedereen uit te nodigen op hurr

24 jarige bruiïoft. I'laar de sutuatie ligt even iets anders, Afg
U het progranna heeft gelezen, zult Li zien dat onze voortreffe
lijke FEEST{O}&{ISSIË een zeer tactische bes}issing hee.Êt genoinerr.
Ondat JOLLE en ROELIE volgend jàar wéér hun bruiloft willen vieren
vond de FEËST-C010.11$SIB dat dit een beetje aan banden gelegd dien-
de te vorden en daarom mogen ze iilrn brr,liloft vieren van B.00uur
tot B.3O uur, (nn aat is nooi genoeg) warit daarnê...........r...
is het ger,íoon een gezeliige f'eestavond voor t1e vereniging.
De FEEST'-COMHISSffi is er erg druk lnee geweest dus stel hen niet
teieu,r. Twee jaar is men a}- bezig om SINT PIETER te contracteren
die op zijn beurt weer contract-breuk moet plegen in GR0U-d. Ook
de r'inanciele beslonmeringen rond de peperdure 'titatilxeilqui-ns zijn
opgelost. 0m een eventuele concurrentie strijd Ínet een piaatselijke
middenstander (tevens adverteerder) te voorkonen, inoeten wij U er
op vijzen clat de geshowde kleding niet in het dorp te verkrijg.en
is. llilt U de feestvreugde vervolmaken, dan ki.nt U voor'rkamer-
breed tapijt' terecht bij de firma $ILÍMAII, De l'irna R0DEiTIBURG le-
:,"erdtfiluitketel-s' en voor toeters en scheepshorens kunt u terecht
bÍj de ij.r;,ta HOEKSTRÀ=. F'eestneuzen zijn er clit jaar niet inge-
kocllt. (lie iopen er genoeg rond in OLDEEOOA{) Maar...,i.,,.rr,.
dgnk er oiïI. -...GIAÁSJE 0F.... r,. r.. r..... r...... r r. t..,........ r

LAÁT JE AVOIíD NIËT VERZIEKEI,I,
NEEM cEliOON EËl{ TÀXI VAN vfi rnruis

SPELERS OPGSLET". r i ' r....... o. r.. ! r.. r.. r. .. ' '.... r. r.. r. . r.... .

4l"Íaart a.s. noeten er weer zorn 20 speiers van de v.V.0llsB00pêí
naar de sPoR?lGURrÏ.Iíj" l.Íaar ondat ive de nanen van die spelers pas
êên r^'eek.van te voren toegezonden krijgen, rnaken r+e d.e spelers
er vast op attent, o.n ons volgenCe clubblaci aandachtig te iezen
i.v"fr. een eventuele publicatie betreifende deze keuring,

Mocht je on 'urat voor reden ook líïE? naar de keuring
d,il noet de vereniíjing TOCH de verschuldigde keurings-kosten
talen en dat is natuurlijk WËGGEGOOïD GEID.

--* I ---
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' r.v-M. de r*edstrijd rERscHEttrNG - otDEE0oRN, vil de
redaktie probelen om daar een leuk uitstapje van te maken. 0p de ecr-
ste Plaats is TERSCHELIfNG een leuk en aantrekkeliJk eiland \caar ïre
ons buiten de r*edstrijd om best kunnen en zullen vermakeg. En op de
tweede plaats moet het voor ons êérste elftal éen geveldige stimulans
zijn om met êen bus vol suPPortÊrs T1IEE PtINTJES te gaaÍr halen op TER-
SCHELLING.

MAARaoaa.r.aaaatlaaa.raaaeaaaaa..Jaaaairaaaaoararr.rf.lraraoa.a.r...

Dit kuryLen 'r*e_jallegn lealiser.qn 41s gr rninimaal..4_o pelsonPr] ngegqan.

De bus die ve voor deze rrklusil kunnen huren kost FI. 360'00. Dat is
dus F1, 9r0O Per persoon. De o'rertocirt van HARLïNGEN naar TERSCHELTII'IG
kost ( als we rnet 40 personen gaan) geen Fl. 24rga maar Fl, 18r5o p.p.
Liefhebbers die dus mee villen mocten dus rekonËn op + Fl. 2?r5O p.p.

Ondat de organisatie van deze
tijdige reserveringenr kunnen
tot IíOEI,ISDAG AVOND 20.00 UUR

reis nogal wat tijd in beslagncemt i.v.a"
de supporters di.e dus mee wi11en zich

opgeven bij de volgende adregsen_

ÍlOTEt GOERRES Doelho.f 3r Te1: 333

H. BRAIIpSMA Doelhof 2, Te1: 438

Je hoe-ft je dus allen maar op te geven. De rest regelt de redaktie wer.
Kunnen r*e 4o pÈrsonen bij elkaar tromrnelea, dan gaat de reis per bus
door en krijg Je vanzelf cle kaartjes voor de bus en boot thuis.
Kunnen tite geen 40 personen bij elkaar krijgen dan moeten r^re helaas
alles afzeggcn en gaat het gercoon niet door.

REDAKTIE- _V.V. OTDEBOORN,

DUS OPGEVEN VAOÈ / TOT TJOENSDAS 1g MAART. 2O.OO UtÍR.
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--- 
i' r.rËl-tuzri

t.05.
106,

r09.

J4J.
344,
j45.-
Jq6.

,lre k ias 'J ( 828 )
trt 4.- a toËEocïi--ihïc e

6i5. RearJ Swart 5-eorreC:;k 4
bilr. i/itsFrolre )-Certerp 5

67'1, Irnsum 4-Langezwaaq J

5e klqs C iSlli

6?5. ilkkrum ]-3portclub 4
ê96. 

- 

iildeboorn c-3iue Bors 1

69i , HeetenvaÊn 5-.DDI5 l

RWF 3-Gorred.ijk zm 2
Dr.Boys 8-Bakkeveen zn
0ldeboorn zm-,iubbege zrn 2
Akkrum:m-Rnttevalle ?
oiii a-Hrv,8ovs 4

4 .00
? .80

2.C0
tc. l0

Fi,5. B.rjzitter
A" Schievink
L. [ppínga
B. v.d. Bi;
i:. Hamstril

P.f. de Vreeze
H.J. Lemstrs
J. Nieuwland
R, de Boer

J. v"d. l'lest

R.R. v,d. lleidÉ
f . v.d, l4eer

H. de Vries
!li. S"iemonsna

E" rle Jdng
J, v.d" i'lêst

J.H. [lzinga
J. lseger
K. de Vries
Rayonleíder Wiersna
ïh- Foks
Jelke Rooks (0)

F,H. Spreen
E.M. Horn
A. eisinga
J. Heuker
J. d€ Jong

.l^ v-.i.tilest

E. VouIon

--- 1 1 --*

2j7.
23!t.
ztt.
?36,

Wedstriidprogramma iunioren A
zAT[!]DAc 21 i LBRtl\!l__p!!:

!:sep-l-!Àql
!Vi-Hrv,8oys 2A

Renado-0 I deboorn
NOK-0udega l,/

flolvega em-YVC

Wedstriidprogramma iunioren B
?ATIRDAË 2] TËBRUARI ]98.1..

Poul.e 9 i221
rieerenreen )B-l'trv.8oys )?
Renedc'?B-\ie,,rweschoot 28
0 ldeboorn-Langreer
GAVC 28-lrnsum

Wedstrijdprogramma iunioren C
'AïIRDAG 

21 FE8ÊUARI 1981.

Wedstrijd programma zondag senioren
ZONDAG ?2 FIBRUÀRI i98I..

2.00
2.00
7. Jn
2. t10

? .00
2.00

2 .00
10. ]0
i0.BC

l0 .00

ic, G0
10. c0
r0. 00
i0.00

10.10
]"2.75

Ii.r0
2.00

11.00
t1.00

tl.0B
1r,00
ll.E0
It .00

tl15,
41ó.
41j. 

-

418 .

5lr.
5J9. 

-
54íJ.
9{i1.

>47.

i9D,
qal
qa?

t,t.
594"<

2t l0.lc
]0.10
i0. lc

2.N0

D',{P- L.angezwaaq
.loure 'JC-C ideboorn
0udehaske-lieêrenveen 2Íl
I'irv. Êovs li.-'-5.loive,:a lC

le klas (801) 2 x 45
fklr-um.altle66iTËA;
0ldeboorn-Boornbergum
Robur-Hi.ldan
Bu1 tenpost- Spa r t.a
viarga- ïersche.l I ing
HDT -Bakhu izen
Res, 2e ktas D (8I0)
F':Berqum i:mÍ-:--*
ONB l-ïijnje 2

Bakkeveen 2-Surhuis berveert
Eoornbergum 2-1í5 3

ilárkema ]-Oldeboorn 2



Wedstrifdprogramma iunioren A
ZAtERDAG 2B FEBRUART 1981

95.

cipep 4 (to7) -
Hrv.Boys 2A-Reaado
1rïï-Oldeboorn 2.30 H"rf. lemstra

Wedstrijdprogramma junioren B
zÁT*npÁc a,8 FEBnu.{Rr 1981

Pouls 9 (2al)
113. 

- 

dfífiEXóffioora 1 1.OO

Wedstrijdprogramma zondag senioren
ZCI'IDAG 1 Má,ART -1981

t8z.
t8j-
't84.
r85.
i86.
rBz.

.24

zj\.

"65.

1e klas (801) 2 x 45
Akkrun-1,ÍlIdan
Boornbe rgnnr-Spart a
Ol-dêhol.tpêde-TerschetliÉg

- 

oldoboorn-Bakbui.z€a
Robur-IIDT

2.00
2.OO
2.OO
2. OO

2.to
2.OC

2.OO
2.CC
e.0c

lC. ]C

10.o0

n. v.d. DaD
J. DiJkstra
,I. Rooke (O)
J.I{. ElsÍaga
!'. Íe"p8tra
K. Ca Vries

.1. !ícêk
Íh. Iiarcstra
L. Ëisinga
!. v.d. l,íeuleri
Ii. Ooeterkernp

G. Voulon
i

Buitenpo€t-Warga
Res. 2e kla.s D (8tot
il.-gffie
Íi jn,!e 2--Surhuieterveen J
oDV a-TFS l;
0iiB ]-0ideboorn 2
Bêkkeveen 2-Boornberguo Z
ae klas ,I (e28)
Gêrsloot 2-OLdeboorn 1

è

Witten


