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in eÊn razend tenpo kan urorden afgauerkt, Dit houd dan vcor
alle epelere in rrhoud de ueekenden vriJtr urant reken maar
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Na een periode van uinter en
overvloedige regenval r,rerd er
dan dit ureekend LrB€r gevoet,-
bald.
Het Lijkt er dan ook oFr dat
eindelijk het voorjaar oín de
hoek komt kljken Bn dat dan
nu de rest van de competitie

dat ar nu elke uleek a€n r.ledstrt jd r,lordt vastgesteld.
Laat due de leiderE niEt in de steek hat is al za rnoeilijk
voor ieder elftal e€rn leider te kriJeBflr
Dus af zeggen houden L,s geuoon voor uitgesloten,
allen nog r.rat punten ta pakken, maar dan met z t n

Flaar dan nu de r,ledstri jden I

Het 7..1q. had een vrije zaLerdag en kon zich dus
bereiden op de uedstrtjd van êrBr zaterdag tegen
om 2 uur in een thuisr.ladstríjd.
Hebban jullie 1n Jubbaga ê€n puntje laten liggen,
thuis niet gemaakt uorden dus en dan zo mogelijk
o veruÍnníng.

Probear
a 11. gn.

al voor*
JUBBIGA ?

dat kan
aen rui.me

overzicht



i;LDË80ili{l.J 2 had een niet gemakkelijke oogaaf om in DfiÀCHï*
"jï{R [fiÍv'iPAGi'iII tegen ï.f.5. 3 enig resultaat te behalen.
:',Bar mat êBn elnigszins gehavende ploeq is het nog gelukt
:eíde punti€rs. me€ naar huis te ilÊilrênr
:oFbraar uán ln"poe prBscaLien

in$n zondag uBÊr uit Ên uel tagen HARKEIiIA 3, Dit, zaL Lrser
nisi Eemakkelijk r.rorden maar L,a kriJgen L,Êl vertroulrsn in
:uilie, dus geLroon de vorige prestatíe herhai.en.

ilLD[Ë00Rfl 3 zag zijn uedsbrijd in GR0UU tegen [.4.V.C, 4
*t'qekeurd. Als het dan in Grouu niat kan nu dan kr:men die-
eslfCe jongens, dus G,A. U,C. & bij juliie het B.s, zondag
*rcheren, Kan mij niet voorstellen dat het LreÊr afgekeurd
zal uorden, dus bereÍd je rnaar voor, uanf uiJr de u"g.n.
st,uurlui aan de ual r.rillen geL,son beide puntjes in 0Ideboorn
i.to ud e n.
àan jullle rjus de taak hler v*trr te zorgÊn,

illDfts00ËN 4.moest near íïAKKïNGA oa
*tsrke tegenstander te proberen beide
nemgn,
iiet is get.ukt alhoeuel een krappe 7-1 overr^rÍnninq toch
nCIg ilel iets tegen viel. -Uitnindeli jk 9Êsn r,isnder na die
lanqe stilstand, 0p dle leeftijden is hat eigenlijk maar
ceter om eLka zondag een uedstrijd te spelenr Ínaar het
ueêr bepaatr t zoiets.
Hopeli jk zi jn jullie ueÉlr eËn baet ja lngespeeS"d uant àr sr
zancag hebben jultle da taak om ÊÊn in NiJSttTS tagan
gLUi I}ilYS 4 qemaakte fout r'raer goed te maken"
Uij rekenen gsLroon op een overr;inning.

Hopelijk.kan ik vanavond (zondag) pneslief ouÊr 0LDtB00nN 1

schrijven, maar die zijn momsnteel nag rnet da earste hclft
beziq in een van onza oveFz€esa gebiedsdelen. Uij hier
urachtan met spanning af u Ëeurosn maed houden,

Na telefcnische informat,iê is dan Eebleken dat de Zeereie
naax ïtfrSCHELLING níet, slecht ie bekomen ulanL de knapen
hebben het rnaar Bvan genrest,eerd Ben fantastische 3-1
aver{.rinning 5-n de uacht te s}epen.

lJai keurige stencil met opdrukttSeueging I'iodig Ulieg Ir fens Uit. iYlet Spruitt?,
nst aan de achterkant da opste).ling ís nri j echter nÍet dui-
Catijk, l(an het sons zijn dal JuLlie in ïerscheLling gÊza-
r*lijk sen maaltijd hebben gebruikt rnet als groent,e eaÍl
sortie spruiten of kan het verband houden met de sen sf êo-
i.+ r8 sp0nsc r,

daar tegen een nlet
punten mÊe terug ta



l-iet is voor mi j echt a*n raadsel maar, en dar is het uoor-naamste, het heeft vast a€n goede uitÍerking op ds prceggehad.
l,iant uit deze uitslag bf ijkt datkansen te benutrben. Iets irat ínhet grote probleem L,as.Julrie zullen dit êrsr zondag ook zaker nodig hebben.ïk ueet zeker d"! jullle geladán net-veiu op zuLlen komenten 1e met de zekeineid oát doelprnt"n*lemaakÈ kunnen uordenen ten 2e die dikke nederlaag daar in gónnílgERcuíyl zal zekerinspirerend urerken nu ê.sr zánoag Ë00RNBÈnnufi op bezoekkemt.

schare suporters ziet jullie
door beide punten thuis te

het toch r:rogeli jk is omvorlga ontmoetingen sieeds

dan àrsr zondag
ho uden.

Een grote
Lieer stunten
Hopelijk ben Ík niet te optimistÍsch.

WEDSTRIJDé

@
VERSLAGEN

ïEF_s!HELL ïNG - 0L0r80qjlq. -.
[n Lresr L,aren z? in grote getale komen opdagenl onZÊ trou-Lre suFFgl-ters1 die het dít keer mogelijk maatteà dat Lr€,gezamenliJk met de bus naar Harlingen ,:ervoerd konden L,ar-d€n. De heereende storm op de kust-viel best mee,
De. Koegelr,riek stampte een beetja an na egn vrotte relsuaarbij uraarscfi:nrrjk maar Êên àen ietsje zeeziek ir,as,stonden L,e Gm êÊn uur op Terschetlinger bodem.In een harde kouda ullnd hebben u,e oaár aan de kade na veeltelefonades tot bij kr.rart voor tr,ree staan urachten op deauto I s dle ons naar Ílidsland zouden brengan" r'r"i"un-nà
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aankoast daar een geruststellend uloord van de scheidsrech-
ter dat da uedst,rijd i0 minuten later beg*n*

ila €ïg harde uind stand schuin cuËr het vsld uat Ëen
grote handiOap rJas om tot mcni vaathat te kornen.
fr uard hard geuarkt daor ds jongans €n het storen, al"s op-
dracht door lrJleger me€gBgevan r,lerd goed uitgevoerd.
Uij uaren ueelvuldlg in balbezit en hEt grootsta deel van
de earste helft speelde zich af op de helft van TffiscHtLLING,

CIaar kuam natuurlijk r,re} bij dat b;ij het voor de r,lind
ha dden.
Dit alLes resuLteerde in aen vrije schcp en daar kon het,
geoefendB van afgelopen r,reak op de traininq Ín praktlJk
gebracht urorden, Na sen overstappende speler ï.,ae hst UILL[ívl
dia Êen tfik boagbalLetja o'n het muurtJe stuurde die mooi
recht,s in het doel belandde" ile keeper ging urel goed naar
de hnek rfiaatr kon sr net niet blj"
Na deze epzattar ulerd de greeo van ons cp het spel uat
slapper an kreeg ïtR5[HILLïNt meer greep op het spel,
7e kregen enÍ.ge kansen maar kondan niet tot scoren korngn.

Na nen pauze met r.lat r-ielnÍg thee, zelf gs alle srrelars
konden nlnt ÊÊn3 Êen bakkie krÍjgenr begonnen L,e aan de
tr,reede hei"ft met Ín het-acChterÉoofàOe iedachte van vast-
houden uat je hebl dan maar gelijk epel.
Hoe ancJars pakte het ult,
ïedereÊn stond Lreer ztn mannetje en aok RINSC deed de
Terechellinger lucht, zeker goed, Hij r.lerd maar n.let noe
Ên Lias na hat uitvallen van HSNKïE in de eerste helFt te-
ruggezakt op het míddenverd pn stond daar zÍn inannetje zeer
zeker, zo goed zelfs dat esn goed voor de schoen aanroj-lende
bal llnes-rBCàa in de r,schterhoak r-lerd geknald.
en dat laF Ledereen ueer maedr oR toeh de vËor$prong vast
te haudefi"

Tj.en rninutan later kuam de bal na gaed r.rork van FítNDRïK
bl j r.Itffi[l'i ussr cJe vceben ciie hard inschoot, 0-3,

ïn Csl vÍ.jfentuin'Lig minuten die toen noq restten z*tte
Tf RSil{tLL iNG nsq all"es ËF a1l"es maatr me*r dan Éên goal
konden zÊ *r niet in krÍjgen. 7"e hebben dan ook srg veel
kansen nc.di"Q oa É&n goaJ. te mal<en, ilcor deze auerr,rinning
LJe$ het ha::t nog blarm geblËvËn, de reet Lras doorr,lind en
r€8Ên.ijsknurl,

Na ftog LJÊer u.rachten knnden ue eindeS"ijk om 5 uur 6F de
verLiêrmde hnst stanpen om de uerkleumde botten op te
ua rm e{l e

e n daar kr,.ran .i.eder'Ëen aán z t n trekkan*
l-let ru*;tiqa gerieelte rjan de snal*rs zat te kaerten, de
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stelrard raakts dcar ztn bler nËen an Johannas vermaaktehet oublÍek ln g? grote zaar met r in g.*ppnn en groirÊn,Vosr elck r,lat r^lils.
Een reis met BÊn positief rssultaat, in alle opzichten.Ue staan nu Èp 

- 
de derda plaats Ln aÀ f<oÀpetitie.Houen za BoysJ !

Hans.

g*ffi *s* g * ffi d* ffi # ffi * M* n *ffi +Kffi
TERSCHELï,IIiG - oIlE3OcRN 1-l
=Ë==e=========_=== *== = ===== =

Zondagmorgea ZZ maart vertroiiken 11 epelers,1" trainer/coaeh, 1 grensr""i.t*", 1 bestuurs_lid en 1B supporterÀ net ae lus'""""wi*ËJiËa,met als steeds chauffeur jan de Wagt ,i"irïïrrg.i{arlinger: 0p d.e kad.e voor het vertrek van deveerboot d.a [koegel.wiek'r r*ac]rtten reed" A*gebroeders ïeJ.k, zod.at r+a compleet d.e overtochtkond.en gaan wa$en.
BÍJ het vertrek kregen we allen een panfLet inol1? l""dan gedrukt^rnet d.c opatellini 

"*rr-ir*telftal. Voor de reklanc had àr.rr.r. 6raJËoo"r,d.lt keer een nieuve spons". irt eu.rooJril-"'
YTIEG EN EIINS UÏT I,Í8T sPRuÏT.. "..==-*= ===========_==Ê=== =====**== *
I{ou r*ae toevallig (?) dén van d,c eupporters eneW.g. 0f één en anaér'rnet eftaar verband hield.is ons trouvens niet dula*iijt g*rore*n.;:"-
Aangekonen op ferseheifins bïeeic d.e organisaticnict geheel en al te funklioneren: per voet-r,v-erd de tocht a.anyaarC richtlng fyy_terlein,Halrrert*ege onid.ekten ** *"r, àanptakbiljet welkeaangaf dat er op hct voormalige q,uick_terreÍngespeeld noest worden, 6 kilolacter verderon án$ideland.! 0n witle van d, tijd-k;; ;;-;li",rout_toeh_t niet ged.acht vorAan. Ná enig telefonÍschoverleg werden.rre in eiappes opgehaal"d. sa kon i,euad.atrlJd. on 10 ovar twe"'.uo eanvan€: ÊêÍÊêlrrferschel"ling kr+an goed- uit de startblokkea en isaeo,Í. in de eerste helft Ae tevearliJkete pioeg:,inaar verder dan een afgekeurd. doelpunt i<"rr,anen ai3
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nictr daarmee enigsaLng dwars gezeten dsor de r"r-
brtei: ,1ie een p*av tr.ríJfeiachtige b':slissingen in
hun nadee.l ::am.
Itra ca" u*ï n*ifuur spelen kregen wiJ een vriJe
scïiop te nemen even brriten het strafschopgebleà'
;Jit àen lngestudeerde oefening scoo,lrle HiLles't
Tisser subÍÍem, fl-1 . iiie=voor had HonFie dc 'iong
h,ei veld. 1a noeten ruinen vooÍ Sinne !oeterbaan

wegens een biesÍlure aan ztn knie na een boteÍng
mai,..Durk Ya1k. Ïn de rust werd' Willen veÍvàtl-
gu* A*or Jan Meeeter na enig gekrakeel nnet trainer/
coach Wieger l{uisman.
ire tseede helft zeger, w* enigszins gomber int med.e

rlooriiat \fe nu tegen dc etormachtigs win'd. in noes-
ten spelenn ferschelilng was áan ook regelnatig
ooor áru 6oel io vinden Ela.e, ee1''t gevaarlijkw*rden
ze nauwetriJks. Oláeboorn darentegen profiteerdc
uitstckend van de door hu'n tegenstand.sre gekregen
kansen en "l'1a tvee verkelijic fraatre doelpunten
rran Rinze Yalk en Tpntn v.d,lvïeer kvamen q'o op een
r:l,ante 0-J vooraprorrg.l ]at -erschelling enkell"e *in-
uten yoor tijd nog op 1-) kwam rvas alieen belang-
riJk voor de etatistieken"
ost< dc veg t*rug naar de bost verliep organisatorisch
niet np rolletjes, nêaï eenrnaai cp d-e bcot r+aren
deae cnvolkonenheácn apoedig vergeten en oogste
"k*pelmeegtÊrtt Johannes met atn kor:r sn eolietisch
opirerlen "ree1 guc*es r
On<ianks rl.e hartLe wcei hebbe:t 'n'e níer.''and gezlen d"Íe

J.eed aan zeeziekte dit kear en dat ls ook le'i.rk rnee-
g:elronen ni*twaar.
0'' de kade van iïarlingen'nraehtte Jan al net stn br:s

en zo tegen achten uaren vc veer in Oldebcornn wear
nog eventjes oudervets r+erd nagezeten zoals d'at be-
ï:oor* ( t i
Korton, .wear een geslaagde voetbaidagoverzeÊ met isee
kostbare pr:ntjes ale hoofd'zaak!
Zondag a.u. thuis tegen Boornber6l"rnl
i'iat belooft ook weet een epannende r*ed.strijd te uor-
den naa: ons Lijkt"
lus sLipportersl laat $e zien Sn horen zanda.g,
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Tr-ër.i-.b. 3 _ 0LDE[jQO8N ?"-

- zandag reÍsdËn i^re af naar de c0iíïpAÍ'rIJtr oÍïr daer cie rodelantaarndragelrr T.F.S, te baetriJden JIn da earste helft mossten ua tágen de stormachtige uinrJin spelen en u6 kuamen dan aok máar nauure.r.ijks aan devl jandige goar toe" r'raar To F.s. p"otii"""o* niet van de,ind in de pugr zadat ue met een' braÀcÀ- stand de hcx ingingen om daar êen bakja thee ta oriiÈón,In de tueede herflt kieqan Lra dir;k;';i ean grot,e klap,oe scheidsrechtar kende áun ï.r.s. eÀn-vri5a trap toe netbuiten hat straf schopgebied, rero.,iii -1i j rioot *leJ-Àii dehancJ omhoog, dug rndrisktn Ívlaar as-Èuí-ierdureen in êÊnkeer in het doelr Êr de scheldsruciriár *ence het dcarpuni,toe, tot onza verbazÍ.ng. Latai ;;; h;j lo"n-t;;;.;;i-a"thij fsut LrÊs. Toen maeótan !,,ij 
"ànu"íí"n"Na.en{ga malen. vergeefs te zijn otorm--geropen op hetvi jandige doer Lras-het uiteinË"ri jk-oe=ieulesserda 

_q ïryrINdle een hoekschop in sên keer in ;; ;;"i draai.de.ffet.nog ongeueer een kr.rartiar te "p*ÍÀn-u;;-s6;-: êÉn,Tien mlnuten later L,ser_sen noei<lcnop van sI[r]tf,l en totonz' grote vraugde kon de keeper de bal niet ander Drln-trola krijgen Ên uerd de bal in het aÀÀf geuorkt door aÊnvan de T.F.5r-gFsr
Gerechtigheid dus" uat niet erg leuk r.rás, hras dat de keepee
."?t 1. F- 5: biJ deze aktie het teld r"á*i verraten doorda{:hii -de. bar legan een psar vingers ktÀ*g 

-"n 
dio uit hetpotje had plus dat hlj n'og mei zi:n-Àodru regan d; p--rvieI.

Ir"l de !y"" puntjes zíjn voor ons L,asr binnen,uerder r'rÍ1 ik HEtiK vINK nog evÊn bedanken voorals r*sÊrve Ên za kon hi j óok rncoi even 
- 
v'raggan

het meÊqaan
nê Henfi"

Jsl I e.

vên rust mschten uij
t

y?s Êsgeven, QingÊn
5F0Rï[LUË kr.ram met

7

zcndaÊ j,1.

ue meteen mÊar
sen varsterkt

r*n*n*n*H&ffi #u*n*r#fr *H
s p0 RTCL UB - U. V. qL DtË00 FiN 4, -

Ne €en lange reriada
nËar Sp0RTCLUB iïAKKïhicA
Na dat het fluitsignaal
ln de vardedígingr uantalftel op hat-vsiC.



l

tia e8n kr*rarlier ge$peelcj te hebben; kuam spilRTËLUS voor
-.",.i. 4 n
.í' g L I "U .
irlst de r*ri.nd strak tegen kr.lamen uB toch tot sel g!?r uitval-
ïIt:;;, -;;-Êfu- van aíe uitvallen kon sIturN vI95[R hen knap

vaorzett*nr 8n HINK ËRANDIR kon de ba! er,zo in lopen, 1-1"
ïn de tuesde helft nádd n L,a de uind r,lel n68' maar de bal

qinQ soms tcch r.rel sen beetje t3 hatd"
írja 4' 20 minut"n-q"upseld te hebben, ulerd er áên van cng
,.át*uuitr" l'ràt siraf schaogebied neergelegd, Ên dit leidde
lot Bên vrije traP.
i'l;t deze urij" trap r.iiet YNTZI BLAAUU

irel 1-2"
Lrit uas tevens ds

ï,]eÊr naar illdeboorn

r"rel raad, 9n zo uerd

eindstand en konden ure mat da 2 punten
terug ksran.

tr*n*ffi*nÊ*bffi#,+ffi+à+n+F

Theo v"d. ïrj ai.

-\t

Ate v"dn Laan.

il*nffF,ffi#ffi

ïRl'l5Uívl 1d - CLDtB0!3t{-lrl"* ?-0'

ZalerdaqmoestenLJeUgetba]-}antegenÏHl.'J5tjlÏ'
Ue ginqlun nat drie auto t s, [ven later uaten LJÊ €Ë'

tn vervolgens gingen Lte ons otlÏkLEden'
;; eing"n met í"*í msed het veld op" i,iii hadden de aftrap
meat rj;e kr,lainen nie! vÊï r
Euun later hadden ue €En pËar rnoaie kan*en'
llaar IRllSUfl] cokl tle scheidsrechter f I'aot af '

f n l.iÊ haddenit Pauze'
in-Ce iueede hetft scoorde Irnsum, due -'l-0'
Paar minuten scoorde lrnsum u;aert dus 2-n'
fven lator da uedstrijd afgelcpen"
Dus 2*it voe r Ï RNSUIYjT

Fn5,,3el1e, Kor, uoutJano
lrliei traÉr à*n traíf uur onder da douche'



flndstand Z-A"

Ue moesten ,t"t*"d"g oÍn 9 uur vostbaLlen,Vertrek 9,13 uuro
In de eerste helft ging het r,rer goed 0-0, beide partijenhadden ongBVeer euenváel kansen,
Tosn kr^ram de tueede helft, KOR íïUL0ER, JILLE TtuNïsg[N enUBUT-JAN yKEr{A..g1ng?n Er uit Ên daar uoó" rn de pi*"i* kuame-rJAT UI55ER' RÏN5T JAN DE VEGT en I,]ILFR[ó VELTI,iAN.f r uerd ook -nog urat met praat,srn ó*riuseld en ioen b*goi.rde tueecíe helf t.

In de tr.reeda helft ging het veer slechter met or,rsrOaardosr kuamen r^re met Z-g achter te stáan.Ue hebben nog. uat geprobeert maar hei misJ.ukte.f r uerd afEevroten eÀ r,J€ verloren dus met z-e.

l,Jiifred l,ieltman,

u, v. 0Lg_tE00RN - G, A. V. C. , -
Ue fi]oeeten om half g in de bex zijn,

l,Je msesten ir tegen G. A n tJ. C "iiij hebben met g-0 verlorËfi.
De eerste goal kon frans nlet bij.
En toen kuamen 

'.,i 
j in actie.

Jahan stond helemaal vrij"
[n toen kr*eg hij da bal"
iïaar av an later verloor hj.j da bal.
Ë ven later kreag G. A . lJ, f,. uàar €Gn qsal.
De derde goal r",às Êen geluksgoal.
De 4e g*al kon frans niet bij.
fn de vijfde goal ksn frans óok niet houden,Ïn de tu.rEBde helft dacht,en uij maken ar ack nng S.llaar dat is nlet gelukt,

I __* i{il,brand,

-petear
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dsnr komen ze weÊr.
tr

VCIfiT de KAACUffiR- fiUilËRS,
ï+*r.d*ze k.'.rlpeti'tie Yc0r d,e F pupillen r",erd'*:164 tea:ïs 0pge*

;;;;"; Ir: .rer.gel.ijking net ;.rer.vr:orjaan' t'3,-a,o berej:;*:rï ciï eeii

iro*i""*r, ruirn 2tà, cl,ug*ccRli is in.terieeid i.n pc":i.e 6'14"

De pc.elets zijn sa.Ilengcctej-tl uii tegensta*ders riit de direc+;e

oulgevi*g zr*ai rie :le-isafstar'den i:eperki biij"'st"

}* tegeistaníierg v<ior CLDE]ËcoRl'i zijtl; G0RP'3D:JK 1 en ?, ïi{+Ë}

u;:spoitgn LAt'ïGEZl't/rfrilr ï:JNJE *n R'E::'! Sr''AitT"

D* ï'ed,striiden r+orden ',toceei ;r'ogelijk Sespeeld op v:'ijdaE-
avonii.

1*

w ,{àt

s,-q.- -\3I{Dii? ?7 }i-'tF''I,- ?6'9C UUq'

CLDEECOPJI 'IF - T:iCR 1T.

Ëindeti;tr UAffiffi;;n6" ""* de r pupiiien ueez" 
'ïa

de h*.Le r,*inier i:iruren t* i:e:rire:l gelralnrl' eu he! veld cP'

De,-" d* trainir:5 erj serieus.is geveest b:leek Hg] r'rit iret aan-

rrekken van eerr ;;it; i:uip*{hu3'ii-u'aj'ner, Ën oi cie LAI$IiTE*-

iiCIoÍ.$.tcj,l dit jaer veer de bekende KS.liItj.Es tàctiÊk zal toepassen

ie *rr.i de rtdaktie niLet bekend'

I
,-+
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Ol aanraceíJ 'Ëà;: de K.ll-.V*li, gi-i ,:i{: }'nï;"nB, !+/oril e*ï} Ët.àj.k c*r::.*
ge?oerd.e selektie ontraíen+ Êij dit p:.iiie voetbai staat de
frrestïlUli riet voorcp? naar dient l.let ailereelst Stri te aijn.
Ëen aa:rtrekkelijke iranileiciin$ voor ciit "-'oesba:. tiéit u aan in
een bÍjzondr prettig geschreven boekje I'OOG V00R Dii PlIpfi",
een uitgave van de K*Ií.Y,B. te Zeist, Dit boekje kunt U besteL-
ien bij cie redaktie {$loaitereed. j?) en kost Fi.S.So
understaand een sverzicht van cie spelregeis, zoais die ver-
den overgenonen uit het bovengenoe;'::de boekje, ,/oorzien va:r
enige f aan-nrlÏingenr van cle coÍmissie voor F,rpillenvoetbal in-
Friesland" Het zijn eerr aantai birrdende regels, r/íaarvan vocr*
1cpi9 worct uitgegaan om rlijr:r in cit voetbal te hrengen.
liierbij wordt echter de ruinte gegeven d.eze repe1regeLs? n&*
derhand aan te passen. t{ocht u bepaalde erval.l::.rre:- cpd.oen er}y'or
sugsesties hebb*nn dan vernei:ren xíj die graag, u kru:i se toe*
aenden aan het Bondsburealr van de F.lr.B* te Leeur.iard.er: af aan
de ::edaktie varr de V.V, OLIEBOOPSI.

'ríj wencen u ên uw jeugdige spelertjes heei veei vcei:baipiezier.

i D F Í p I I t i e"

1. -kL.s}_oelreld.
Êei sp'eelveld noet reohthoekJ€ ?thr rr&arbij de 1e:u:le nag varlErern tu.spaE 50 en JC n.
en dÊ bteêdto tussen t5 ur tO n. In 1odor gwêL $oet de lengte g?oter zlh .t,n d€ breedte.
A.ilVII$: 0!sd4t bii d€ rp€lre€Ej.r eÉdn ao€f- of rtrafschopg*liea fa begaald en de r,tb.tj-rF
gen ná€Êaocg sYal€akr!Én ut de hclft va$ éd1 no!ír,€5L ?eld, yoldt aanÊpladen hieirel
de aehter- qà cldden]llt a1a ztitriiner: te geb:nriken; d$s Ëen sF€àlveld cnràr de b:cÉs,lt€
1.a& eên noa|aá.] vald.

2. Bet dogl,
I'et doel noet een breedtc hébbsr ?sÍt 5,CO tot j.ZJ n. en eê:i hoo€te ven 1"75 tot p.NO t.Á-lYlis: idsàÁJ. riJr dê do€1en vaÍl 5.00 x Ê.0O rn. Hockey-. of handbaLdoel.en aif te ïl'ela.
l'{€t dere veetgeetelda nstEn-kan gêbftík yorden gerraa.kt vm d€ begtaande oer:en(tontaf)-
dcelo:r, €6dr,i; ,.n veel grvallen extra aÀigchÀf íyerbodig is,
ÀÁNvïl;illcr Yóor "^asilhaf !ÍÊ borisÍ1 bij do ttoelichtÍáS,. Ib naat ïa& jrCíJ z 2.lS n
dirlr* te ''rord=n r*ngehouden* !É doefer &oettn vocruÍên zih aEn netten.

l. I'Ë b+*
Cespeeld &€'€t $oripl net gerr baï. no,J uet ear, sl-"línaie mtlek ya,n 6Ê sl. en een ?€Í1.-
c;aa1 gertcht van 100 eraa"
Áiivïis? Voof,i.-Ímen most rordarl, d4i *et ear te k1*L11Ê dit ia uu:rfè Lai vordt gÊspeêici.
*t'i. ígÈ. hard'Dà1 1s *iet gln ta 'revsl.g:1, ord.a.t 4r:::e ti: iiàrKi Ls,

eÊï.Jj?ni, hÊt gêbi:iri.k anln eën ir].êijlÈ :.j.c:ei* rs.ai 4 ia qcorkel:I. in i!gdÈ! 6+ri) ee:r-c*io
iie vol,íoet #à!l de trie:bDzÉ$ besclue,v*n eLser'. -ralr on;:eic er) aeviciri.
4. .t?ir+€j 'soelels *r vegjÉqqrtsen .ÍE:êrc.[!r;
tbn k@Ëi.ete pLreg fu'' hei velLt be.tàái n:,..f een i.]else.n 9n zes vei<ispe-:c:,q. ïet i.lrjrxull
aanÈai speSêjle j.e 'rif" i'errÊr:,ïingen en vlgsels ai,i: c;rbep+rict tceges-La:r.
.{'??rË€r I'ieeï daa ? .jongÊns i€galiÈ i€:-aÈe:} spelen xord-i. ilslrs: a,fÊetêden. }e sp*}ïeÍ*
da_ra ru.Liea, in <rverl,eg rlei de be8eleidele" riit biillkheidsor-er*e6;i4;err per uedslrijc.
eÍr;'rokea nseiteri:aait*:1.4.'i. ]lei aa;:iai sigiieispeïer:s. ï*r"sedr:r:i ulei wo,ld-a::- 4at,.'is-gel,epelers koi ratien.
rïriliïuu,r;cr th pi*roj.&e d1Ênt aaír hei; restg:es:te3d.e Njlelers-aaite.l sirikt da h:rfi€.rr"ltsFiÈn gê-no1rden, daáa eeír tr.fote! a?fiiai <r-r*lrrcne:s voi!: ds speie:rs zël.f te onr-,yÉrs:.ëh-+e1;$.,t,o:!!.5 nfuC??. pÊ"s* blr hiur _:_er..ft1d. j::<j..ier r+;." i:*n .cuitrr,, g,rO+a.Laa*. r:;eiii;: zel"aeli;ir: áf i;ïd tu-( !J.ê*I€ g-:*í,ltjeê.

i1



Ë .:- -, ^! !r:r

d. lé sIEelÈïo.i !êCaaá€t ten nlnste 2 r J5 [.ln. er: ten hcogste 2 x ?A 
'lin, Det êên ru3t_gavze :.sn *rvlra;-r. lC rlirr,:ten.

4AÏltuM:4: fiet verdient aa.nbeveli:rg de gleel*ii{i te beraren op z x 1r mi!.
3. Een tcêrÍlooi root bi:inec eea iiidebeetek va,' eÊn h.a1ve dag irorden afÉ€ve?ki,ÀDïïES: 0cAtàa of nl.dd.a€"

ïlÊ eer:i.Ds'le s?eBlatuur jx eql to€rrooí on-g Ti nlj1. bed?+;Ên.À|'fifSr 31iy, , ïedstrijden .ra-r 12i n1n. fn eán poui.e ya$ ïÍ'eï teans.
k loÊgn in een toeztoci_ geea fÍ-na1e-vedstr{lien tusêer1 po|J-leri:1;a.:,rs p}aatsvi:rc1en.
AIYïES: fraëht r:e dê \Íachtpêliode tuseen de ue<istrilden Lt (rrJie") lpela*ivíter-ten ln te 1êsÉen. Ieat êrodtueLe toe*rooÍprijzen èestain uii'herlniertngen voor à11eceelasoende apelertjee ln plaa*s rran c.e tiJi.tloneLe bekezs ,; **d"i11*u rrócr d.ê'rereÉlgTirgen.

6. Siio|4!xe* 
"*1**"11" {3r "."*liÈir,s *gt c" Bo*1g._",p"i-.p*1i.

ÈecJ-oegia.. ilêt sp€l begixt of ïc!íit beftat ín het nl"ddsn van het veld. te te€:enpeatijloet een afstand rran ! n. ln acht rec.en.
4.DV-jXS: !êze pl-satd bii lemaderir.e atrrgpven (er ie gaen Ej.dd.en1{h). ileinaaï Toftn spelen wa:l de baJ. j.s niet vsryLicht.

Britêr!eÊ€1,: yêrr&lt.
ÀIïlzsr Zodra <ioor hJndarl!fu op1":ed.ea of <ioor ee& bepaardê spersituattehlttenspoÍiq ïoordêel cntsàe,t, dan co:rigerend .pt";d";;-*; indir€ktera:{e 

.schop 
toekennen.

Stïafschoo? S!.echts fur hoge uitzonrierilg; de af6tar{ j.e g o"
AD'íESi Ír'-hrpill.en 6tbr.r:iken hun harden ter bescàe:lo.itlgg nÍet beetraffen.fidiern een wêrkel.lÉre doe*ans door overtred.irlg (opz"t)-ro"At oninmen, dankan een strafechop wordên Segeven,

Sp?ksolop. op de eo{ipïnten vaa piF err d.oe}.1iinen.
a*$vttllïrícr rn de praHlF briiien deze rheLe ccxnersr te vêr te zlh. ,earmt3 nÊnên op een afsta.nd uzr, Z/) r,aaaf het doeL.

Doglgchop' Al1e rachterbeSrear nogen door de doeraan rn iret spel gebracht rcrrle', rl.m.v.
Y€rlea of uit de handen schíe*en. Fet hindazen van-d.e áoebraa La rr-tet tos-gestaan.

'lr$e Eo:hgD1 De dj.rekte 'rrije sclicp verrraL*. ÁJ.Ie crertredfugen vctrlen bestTaft Bet eeïrlnàirercte wri;.e schop, va€,lrbjj dê tegenetaaders óp 
""rr-rrr.o**ie afgtaad va_n

J ts. ë r@ê

Iê iqlo*a leze rordt op da nomale r.gze BEnDee,,' llr'ntief genc'en ínvorpen nogên ío*,den overgenoÍieÍ.
4'r,tIES: Í,e speileider m& irierbï aa:rwiiai-r:,g,en 6er.en.AÀl{Y0ltrI}6: Gezleri hst leren van }ret epel-geLïerle men rua6, te Lezen aLerdlent tÈf,

Cmiasie roor ?upÍlle,."oetbal,
l'lle:seasa (seb' )

1)

******************f ***********

IID aïog v*:r DË v.l. OLDEBO0RI{ IS EEIÍ" r

*****x**********************+*



Jruq.kr0LRMar
i

junioren A
Zater<i;rg 'i6 mei---

Zaterda.g 23 ;nei

iunioren B
ZaterdaE 30 raei

junioren C
Zaterciag ?3 rnei

Bupillen il
f,aterdag 23.mei
pupillen Ê
Zaterdag 23 rnei

pupillen F
lonclerdag (Halfil',/À{Rtsuld) ----

i\Ï)

a! i.ti À rr u

B$YS.

TgRi{Ï3FEL.

lí1Er-rdEscii00T "

'ÉrARgA"

lJÁËGrl.

iiIËuïEscliooï.

}r

RTNAKïITADRIS:
-F_ SKOALLËR[[D 17 -

13

r':li;5 ?R ï€S_!!iS Ë5: l, ïqc
i)ê v.ï. ÀVï op Teror:helli.eg zcekt nog ea:'.ge te6ensránd:rË, !cor o:fenvr.dstrijri.el in
de naar:.i au5ïetuc ên begj:: sepie*ber 1l$r voor irun eenicrel e:r pupiilet. 1r de reis-
kce;ter:. Uc::at iegencret gako:tu:r. Bslar:gheblrenden kun:rea zrc!: :'ichte:l tot d€ heeï
ri.ii. 'i{imr::erË, n;:. }6, 3894 IqÊ Fornerun (lierscbeiling), tc:r"CíSZA - 815t.



r"Êls bureau
,,DE

DIPREsSITV$hISKTLJs -
o

Namens de beide direkter:ren van ons t'opgei+ekttt reisbureau,
de heren ';{I$PIE SPRUIÏ en JO!{.$.}íNËS BIOEI'|KOOI, rrillen uij
een allen bedanken voor het genoten respect van het lange
w*chten" !Íaar...,. voor zorn spotprijsje ;qag ons reisbureau
er vel 'w-at geks tegen cver sierlen. En onze 'rachterlijke nanen*zijn ook niet altÍjd even rrers+

We konden onee reizigers aanbiedenl

- nct ztn alle volgrepropt in een
- c€$ gezelJ.ige harde vind,
- een lttuee puntentt rredstrijd, {drie sterren).
- prachtige doelpunten, {dat j.s. een risico voor ons,

hêt ka$ n,1. ook 0-0 blijven,)
- Ën onze t'topprÍneup?'... een heerli.jk helder kratje???

crng bureau had de veerboot-dicnst gevraagd o-f het mogelijk r+as
onze reizigers een verkvikken'J helder dra::kje op de terugreis
eatr te bieden. iríe1.,o,., hêt resultaat ,rras verbiu-ffena??á????2
voor het volgende jaa: zijn r,;e alueer vo1geb..rekt, misschien weltwee reizen, als de GEEL-HITTE van A3{ELAND jnaar mÊe willen lirerken,Yolgende week hebben wiir(nloavro0! en"spRur?) een rop bÍjeen_kc,rst rnet de succesvolle trainer ilïJrs\rRouuJ, ontrent eventueleproraotÍe te ''roorkoÍ[en, want ja dan gaan 0n5 reisbureau en deí'irna ''FLSÏNEKBIiÍ op de -flles, i{e1 ...,,. dêt zou een ,,ontdopterr
situatie 'ororden. Dj.t zuLten vij ten kosten van alie ,Ígroenien,,
proberen te voorkomen* want een 'spruit" i{rordt niet zá heet se-Íleten zoals hij *ordt opgeaiend,{?)
liu enkele reis-Cetai1s.
ïn de bus wercten enz,e reizigers al_ dir.ect de opsteil.in.;i voorge:sciloteidt 'vre '$iaren de trainer en ce leider al ioor, 0at is uatje noerrt nog eeïrs g,g:vicÊ' zo zíet iï ,rnaar, I 11 vár1. voetbai]-en
snapPen \{e geen "sprui.tt' en va& de spelers hou je een "bl_cen*oo1r,*ver irr je }:op.
In l$,RLIlÍGEli stonci de I'LOVE BOgï'' a} gereed, o-f beter geschre",'en
nlagfi de Í,0-{E BOOT aL g*.eed, {Uaar }iggen klinkt zo lui en
ctaan is '*at te opti:n-istisch), ï,{e werden ontvangen door o.nze
cliarrnante *kalkeuf,\rr de ireer AI${E'J.L4YES, Hij deeC zijn naan.u;el
eer a,an. (Vat naA éie rnan e*n ,'.;clislag in huis)"
0p het eiland bieek cat inede direcLeur I'IïEPïfi $* aan de staal.pii
ien was, er 1ag íI.f , Ei',.áxte ontjastii:g naast zt3n jachet, Tap-

14

auto o-f 3.anc:.over,

ons reisbureau heeft



retzlliÊ3',ie ii*e:'IioLnË íR1JLHAÀR nerkce ier€cht op dai "ie si;r.ii,.i;r'
de vorÍge dilg cirinees eten had genufti.iC.(lÍij hee;]c het al ;eti**
cl-areerd, naa:' dai r,rist ieCereen ai,(S. kerur*n)e???2") uli:',Í ii.là$t
<ieze donkere c:'oiien l-agen ti,ree gtoir3es,(ceii.jk eer .4}ÍDRa v, D.ii?i)
Oo-k de heel A!Í}lE ELIJDAH deed zijn naar"íl eer ea:i, "$raltt een ie..ie:, vae
na de vedstrj.;jd biij" l'íaar Alft{Ëi is in ons bedrijf cian oo.ic,le ?'
ttsupperrrigortt o',rer de toeschu-uvers. ,{e nrceten ook orize tr,auwe
"Í'Laggenist't, de heer JAfPTE yrglrROuv ncg becanken, want e.en schip
is geen goed schip als het niet onder een goede viag vaart.
op ce terugreis konden r,re de reisigers nÊg een fantastisci,le sa*
nitaire stop aanbieden, Het rlas zelfs rnoltelijk om van een t;rfei
ai te "zeiken", De heer jÁ]tcNNss ALTTJD op DË BUIS r*as hierj-:r e*n
volleerd ttpiggerit.
?,o, da.t was het dan weer, ve zijn uit gereisd*

de directie; SPRUIT e* BLOEHKOOL,

\t#fNhË I, v,in, de DALii-THtI akt,ía het
volgende.
ï1 mei sluit de aktie. lYiaar ds
DCIstsrs in de kantine zijn nog
lanq niat unl. lYlet dit ptsbleeri.'r
kampen nÊFr verenigingsnn Nu
zijn L,ê docr de kcribal uareni-
gingU.U.lí1,0. uÍt Hemrik bena-
derd sm Êen rullaktie sp tcur,l

RËDSHTïË

te zet,ten, Natuurlijk een leuk idee en misschien krij*
gen Lj€ dan 6Sn van de drle posters vol.. Nu zoekt, ds
radaktie een of meer vrijuilligars die dat, r,rillen *r*
ganiseiann B" v. o0 een zaterdag in de kantin* or- Ín aa
kantine van U*Li .Í'/i ,0.

u ï r. ir r r []' j r rul!_glJ K! u s rr j? ? ? ? ? ? ? ? ?. ?,? ? ?gg
{f J+t+tÉ{+iÈ+JlJ+*i{-r+i**{êtítÉ+Ë+++ÈrÉJ+'l+XtË*}Ê.1Ê.1Ê)F-llJÉ.|ílt*tÉàl**rai+i+*-}erÉJÊ.}+ráJÊi+*X# r+jr*.

fen verzsek uan de.l.eider ueí1 het 3e e1f',a1
irinrten liiaester Ên de sfialprs van het derder Êr?)

iïA INT i"l0Í5ï RA uan harte beterschap t,e L,ensenc ['ieinL
liqt ín het DIACiIN[55[lJ ZItKINHUI5 en mag inmiddels
Lisaï bezsek ontr.iangen.0e genÊ dis gÊen tijd habban
oÍn Êvsn oF bezoek ie gaan kunnen ham nat,uurkijk alt,ijii
Een kaart j e sturen om het interriêur nF Ên om zi.jn.,
bEd uat ts verfraaian, iKaarten ni.et, qrutar dart'i *'"i
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@ IXïRA BfRltHï ---
reqtifilutig no 2.
Oaze in-forrnatieve brcr:nen schijne:: zo af er: toe enigszins
te haperen. VerneJ.dden ve 17-2 j,i. in ons cLubblad no: 16
iat de rbekerf voor het SCHUTJASSE$ beschikbaar vas gesteLd
door het. bestuur vart de Y.1/, olDEBooRtí, achterar bl-eek ook
dit ldet juist te zijn.
Í,{e veten nu uit ABSOL{JUT
toerdertij d beschikbaar

BEtROïJ"$IBAAE BR0I{, dat deze beker
is gestelC door onze oud-secretaris

Dhx. Ll' van der Feer.
!, aarvaxl al<{ e , J .}Í .

tÉ+Ëttl++ÈtÉif J+t+ àf iFJl tí+í Jttc r+tÊtÊtÉ )+l+ * *l+t+ tÊ#*-àiJ+JÊiÊà**J( tíàê* rí* lf tf *ttJÉ*)Ê*.tf .tt++ *JÉií

'daarvan akte"

LEEUWARDEN - De uilslaÍer'van de órste
klasspn van de Friese Voetbal Bónd luide.n: Sersie
Llrise A {za.}: Oudega W..WIVS t-0: WI-Oever.
zwaluiren l4; Leeuwarden zm-DWp i-S; Sjeat.Nij-
land í'1. Eerste klasce B {za.}: De Wijkels-Miri-
nrrtsga 2-2: lVardy-Ropta Bovs 0-0: Easteimar.Oos-
têrgo 2-2, _Eerste klasr€ {ao.): Buitenposr.Ak.
krum 0- I : Mi ldam-Boornbergum 0;l: Spar'ra-Olde-
holtpade l-l: Terschelling-Oldeboorn l'-A; Bakhui.
zen-Robur il.0

Boornb.
Warga
Oldeboorn
Roi:ur
Oldeh.pade
Bakhuizen

* 2 punten

I (zo.):
i5-25 HDT 13-12 *
1.4-24 Akkrum 14-12
16-18 Mildam 15-12
l5-l? Sparta l5-il
15.16 Terschell. l4.g
15-1i Buitenpost l5-3

in mindering.

,,Fe ZwartWitten"



Ksop nrï het'Friese Voetbalboek"
vscw de halve prijs

en steun uw club#

Htrptr ffi&ru
vse*beil im *r*e*lm*x*ff

*tfiï

't,

gA ZïJl,; ti*.$ rii;KËi,E
!fiTK;i}I TE -VEËrI:,JGffi

;lIJ C]íZiï \/COP,UITj,ÈÏ,
i{, ËÈqi'f}si"tê 

"

!'i, 25rOO r,XR STUË,
\fÀ4RVA]í !'L, .ï0.c]{i

T$T G{iEDË YÁJ..ï OiiZ.$
1|BP,ï*gIÍ3f$Gfi KÊr$ ii*t1?.

U KrJ$ï ZE P.ER TE;dFCuiI
BESTELLEN D^W ïriCRlEl;
ZE BÏJ IJ TÏíUTE êIiZOR*}.

?EL:43fi"

'hff
*r::l:+ii'a i.;r
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Lotto{foto
-268

ornclËr-e rueoEoELtNGEN
KON I NKLIJKE NEDERI.ANDSCHE VOETBALBOND
AFDELING FRIESI.AND

05663

i0i.
tcó.
107.
108,

.li-g{strijd progra m ma zaterda g sen ioren
ZAÏTRCAG 28 I.IAAP i i 9Ê I'!:,-

3e klgs I i0ztl
nltrfï6r-.àd]Ji' znr z
Dr,Eoys 8-Bskkeveen zm
0ldeboorn z!ï-Jubbeqa zm 2
Akkrun zn-Rolteva.l,ie 2
ONT 4-Hrv.Ëoys 4

Wedstrijd prograrnma jun ioren A

2J1. tl nn
?,00

1r ,0s
il .0c

734, Renado-0Ldeboorn

Wedstriidprogramma junioren B
ZÀTEqDAG Z8 MAÁRí t98I

Poule 9 (2zl)
fl66renveen ]B-HIv,gcvs )g
Renadc 2B-Nieuweschoot 28
0Ideboorn-Langweer
GAVC ZB-lrnsun

18

2 .00
?.u0

i0. l0

H,5,3ijz!tter
A. Schievink
L, Ëppinga
A,0verwijk
F, Hamslla

P.f', de yrêeze
H..1. Lernstra
.l - ltlieuw land
R. de Eoer

t)) .
'èJ6.

N0(*0udeqa !{
lío-lvega u,n-YVC

JLj,
344,
3tt5,
146.

r1 .00
tI.00
lt .00
11 .00



ïl'l/edstrijdprograínma iunioren C
zAtiRpAG _28- UARr -l:8li

t 411.

4Le,

r:rnÁ^ ? /1i1\
ËAVf,-Corredi.;k ?.
OHP-Lanqezlaag
Jeure JC-0-ldebolrn
0udehaske-Hesrenveen 2[
i1:v . Eoys lC-lrlc.lveqa lC

: í'' lrl

lil, lrl

1:.00
lan

l-i. de Vries
i{.- 5isínonê,T,q

f. de jong
.1, v.d. !'íe:;t

? ?. B0

9.00
q frn

t z,gíi
9,i)l

iO. UC

Wedstriidprogramma pupillen F

6.00
6. C0

ó. ir{t

* 861.

863.
864.
8É5 .

466,

?ll.
7í4.
el .

9tá.
9L'r '

99t.
t:c,
?99.
iccc ,

1c17"
10 18 ,

? ,00
t 1í)
1 (rff

2. 00

7.uo
IU. UI'

ic .0{]

10. ilu
:il.0c

i0,lc
i2 .13

J,il. Elzin-oa
.l " Isêqer
(. ie'1ries
Rayonlelder i'íir.rsna
ïh. F oks
Jalke flooks iCl

l.l-i. ilpreerr
f . tl, Hcïir
A. eisinga
J. l-ieu(er
J. de ,Jong

J, v,d, Íiest

C. Vtuion

c

C

I

ïUedstrijdprogramma pupillen D
z4ïERqAq ?8 i'TAAPT 19er
Poute {i48
63i'lDf?ESosrn- Thor
ó] l . GAYC -Akkrt;n
6)l "'tii soo l ia- Ti jn je
6Jl. I rrrsurr-CoslerI i itens

j!]!u!_!-rqr8l-ug!
Poule 6l./i
7361dàirEa I tl-ir isoot i a
799. Langezwaa,;- ri.1n 1e

| 800,0ldebcorn-ihor
8Íll.Reacj Srvari-Corredijk 2

Wedstriidprogramma zondag senioren
IONDAC 29 MAART 1981

-ls-&!sg:Sf) ? x 45
Akkrun-0ldehó I tpade
0 kjeboorn-Soornbevgutn
Robut-fiildam
Buit.enpos t-5par ta
*{arge-Terscnelling
tlOI-Eakhuizen
Res, zs_Li;s o i?lg)_
R.Bergua 3-8AV 2
ONS )-ïi';nje 2

Sakkeveen 2-Surhuiaterveen l
Boornbergwn Z-lfS t
Harker*e J-0.lCeboorn 3

1C i{143 J rëe: r

Sldeb€orn I.CAVC l+

Read Swart 5*Gcrred.L..;k í
9{rspol!a i-0erlefp 5
lrnsuo 4-Langezwaaq 3

-le*l]e-e-{qáll"
Akkrr.rm -l-Spori,ciub 4
0J.deboorn 4-8lue Bots lr

iieerenveen 5-!0ÍS l

Wedstrijdprogramma pupillen E
gÁrErqqqi: ?s HAÀFï ;?8i
Potlle i42
J5ïJïr{-attrum
752. ïi;nje-0ldeboorn
75].Irnsum-CAVC 2

4nIY



17.'0
2.ta

r1.00

11. 00
t?.15

9 . (iil

9, C0
9. 00

l c ,0i)
i0.00
9. 00

1ÍJ ,0C

a

6Bt.
686,
687.
688.
689,
69C.

7t8.
7]e,
t-4A,
7!1.

78t.

I. UU

2.U0
2. J0
2 .00

t0.0u
10.00
?,ao

10. l0
10,00

10.00

Weds[rijdprogramma junioren A
ZATIRDAC 4 APRIL I98I

Groep 4 (I0a
Hrv.Eoys 2A-Renado
VV I-0ldeboorn
0udegB H-t'i0K

Wedstriidprogramma iunioren B
@!-.9._1rB&_i:q!

i'ou7e 9 (723)
GAïC 2B-Bldeboorn
Hrv.Boys JB-Irneum

Wedstrijdprogramma pupillen D
zÈrrRDA0 4 APRIL 198r
Foule lr48
cll-lhcr-tA!t.
x:2 , Akkruf,-itispolia
+23.ïijnje-Irnsum

t 4Z4.Ooste!littens-(ildeboorn

aa

á .00
6.00
6.00
6. C0

Wedstrijdprogramma zondag senioren
ZO\DAG 5 ÁPRit 1981

4.0. v.d. Berg
H.J. Lemétra
K.H. Kamstra

R.R. v,d. Heide
Y. Dikkerboorn

J. Sinninghe
J, Dijkstra
J. Rccks iD)j.H, Elsinqa
F, isrpstrG
K. de Vries

11. lloek
Th, Hanstra
A. Eisinga
R. v,d. l4eulen
R. {Josterkamp

C. Voqlon

Wedstriidprogramma puPillen E
ZATERDAC 4 APRIL I98T
Poui.e i42
5EíI;ifr-cnvc
589 ,4tkrLrm- T l jnj e

a 590.0Ldebcorn-Irnsum
59t.CAVC ?-h/VrS

Wedstriidprogramma pupillen F
vRIjzuIË&_l:gr
Poule 6l&
E3íJlliJe-corredijk 1
639, Ihor-Lanqezvraeg
640, Gorredi jk 2-0ldeboorn
6írl, irlispo lia-Read Si{art

je kles É!!i 2 x &5

Akk ruín-|4íldem
6oernbergum-Sparta
0 Ideholtpade- ïersche J I inq
0ldebsorn-Bakhuizen
Robur-HDT
Bui.tanoost -!,f aroa

Fes. 2e klas D {810)
R.Berr;qm l-5lanfries 2
Iijnje ?-Surhuisterveen -r

ODv 2-ÍF5 -1

llfri8 J-0l0eboorn 2
Bakkeveen 2^Eoornbergum Z

ae kJse J (828)
Gersloot 2-Bldebaorn .]
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