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1 ---



Ue Bondscontributie (resp. f 14t95 sen, if 9135 jr:n.; 4r5Q
ï)ts en E en F pup.) nordt jr het 1e halfjaar geind on reden
,d-a.t d,e v,v.r'eog aan het be,gi.4 van elk seLzoen d.oor de bond.
i+o::dt aangeslag€nr
Êiegenen die np_ ,1 auflrs.tpg_ v21-e1k jaa.r bed.anicen al.s lid
noeten er lrel notitie van nenen dat ziJ dan nog wel- de-r,"cndscontrlbutie verschuldlgd b1ijvent

t{.**{í*lÉ *{e*JÊ-*JF*lítFàr**r+tÉlFtt rí***rt***.!Êntl"k',írÊlÊ.,+.*rex****ï*re** {r**àt***lf *

ÀI{DER NÏEUWS:

ï;Íaesten wlj 1n het vorJ-ge clubblad verneLdden dat het
unieke treurlge felt zlch voordeed dat wij over geen
enkele leider (zo.) kond.en beschikken, thans kururen wlJ
* het heugelijke feit ten kond.e d.oen dat
1 n Xdciy ilj.nk met ingang lran heden zaL fungeren a1s lelder

van het 2e elftal;
2. Rlents Tysna a1.s zod.anlg zaL fi.ugerea bij het ]e.
,*iij willen deze mannen alvast d.ank toe zeg,gen voor hun
bereidwiltigheid ín d.eze en, wensen hen een 'fwiJs en spor-
tief" beleid. toe.
Ook diegerrea die erto8ïïebben meegewerkt om dlt tot staad
te brengen, onze hartelijke dank b.eren!

'F*+-l(.tÊ JÉlí*tÉtt*"r *+ t6t+**tt.**.r.**t+**** lt.lF* **')t*.tf .*.r+**lf *** *.lf lÉ*rt*-*{-.tt Jê*.*lf *

ADRES PEIIIïINGmUESTSR m.i.v. 1 oktober 1981 I

T,v.d.$eulen, Ds.Nieuwold,tstraat 17, teI. 632
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ovcrricht

0LDEA00RN Zn stond dit r,reek-
end voor een zL,ate klus.
nI.1. de SUEAIH uit.Ook al
omdat er nog niet uit is ge-
koman r,rat mijns lnziens a1s' debutant ín die klas van henverulacht uerd. lvlaar za schijnen hun ritme hervonden t,ehebben uant de SUEACH urerd maar eventjes met 4-1 aflge-drocgd. uooruraar aen knappe prestatiel 0ok Ersr ue"Ë-end staan JAN en zln maten L,eer voor e6n zL,ar€ opgaaf.N-1' ïIJNJE uit. tïet dezelfds inzet moet ook ïrJNiE

.een puntje afhandig gemaakt kunnen'uorden. uB r,lachtenhet resultaat rnet spanning af .
OLDEBOORN 3 had Êsn vri.i ueekend en moet vorgen-de ueek aantreden tegen Lt\NGiztJAAË om 10 uur thuis. t"letuordt dan nu ook tijd dat jullie een paar puntjes pak-ken. Naar ik uit betrouubare bron heb vernomen-hebbenjullle nu sen nieuue reider, stel hem dus nie't tereur.
0LDEB00RN 2 ontvin{ ïIJNJE Z, altijd een moei_li jke teganotander. Dat bieek dan oát r.rel] Nam het io"dan in ce tueEde helft r,ral. €en voorsprong van 1-0r ditviel slecht in de smaak bij de "Tijnjestórst urant bln-

rren de minuut L,as de stand gelijk. -Hát ergste L,as dat
TIJNJE doorging en ar gauLr Ben voorsprong nam terr,rijt
svan daarna LrBsD 9en doetpunt r,lard gemaaIt, uraarbij-
T.iJNJE de zeg? veilig stelde, De routine kram er ui3
de -teganFarti j rael uLt. Dit betekent nu niat dat SuittebiJ de pakken neer moeten gaan zitten, IntegendaeÍ, vol-gende uaek tegen FRISIc r.rêÉr thuie. Dan Br maar lr,earlekker tegenaan en de puntjeo komen nog urêl.

0L0EE00RN 4 msest óok in GERsL00ï haar meerdere
erkennen en r.lerc met êan z-i nederJ.aag naar de douchegestuurd. t/olgende ueek naar JuBgIGA, cok zear tastig,
maar r,lie ueet zorgÊn jutl-ie voor aen verrassing. vooi-jullie is hEt uiteindelijk za: ItA de gê ÍÍlar tól hèttr.

0LDEBS0FN 1 r;oest het opneÍnen tegen debutant
spflRï utFEtNï, lílet een betere ploeg van sp.uEREtNï r.rist
OLDIBOORN de stand tot de rust op 0-0 te rrouden" fiaar na
de thea lras het een Sp.uEREENï-speLer die Ben terugspring*
ende bal in de touuen deed belanden. oat de gelijkmaker



uerd afgekeurd is vOor mij aen raadselr maar iat u.rie ben
ik. Dat SP.UEREINï in de laatste minuut nog 2-A sc9o1{e
,i"áo à" niet zo veel meer to6. A.s. zondag krijgt SLDE-

s00RN hetlueer moeilijk' Ik durf gÊen voorspelling te
doen. Ue iachten dus maar rustig af. Het kan nu eenmaaL
raar ro1l.en. Hiermee uordt uiteraard de- bal bedoeld.

ïVEDSTRIJD

l VERSLAGENI t-
t.tlt tt^"'

sPORT VTREENT - OLDEBOI]FN.

CIndanks het uele hamelurater dat Ér vooa de strijd geual-
len rJasr kon er toch gesp€eld urorden' Ulak voor de ued-
strijd brak het zonnatje door en rras het voor de sup-
portárs toch nog prima verto€ven. Deze uaren in grote
getalê mee gekornen doch hun aanÍnoedigíngen 8n ge-
Àchreeuu gingen verloren in de harde r,lind. 0e eerste
helft r,ras-van beide kanten niet sterk toch kuamen Br uel
kansjes 0usf Bn LJBer.
J, íqÉESTtn kon êênmaal vrlj inkoppen maar ook deze kop-
ba1''uasV0ordekeeperVan5p.UtRrtNTgËÊnprob1eem.
uerder Lraren er voor de It0LDEBERKeApSTtRSTT nog een aan-
taI harde alstandsschoten maar deze r,lerden allemaal
uitstekend verLrerkt door D. VALKr ,

hla de rust Lras het hetzelf de spelbee3.d. Uit opnieuu ean
hard afstandsschot, diË nog Lieggestompt uerd door onze
sterk spelende goalie, uao het een tegenstander die I'

de rebound opving Bn raak knikte.
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Hierna volgde eên r,iissel, BINNf 0. voor JANÍt snor tr D[
J0NGr o[ï uat maer pressíe te kunnen uitoefenen.
Oit lukte gedeeltelijk sn de kansen LJarÊn voox ons.
BINNT rtloptett ê6nmaa1 naast en eên keer ging eÊn trek-
ba1 rakelinls voorbíj hem. Uit een vrije trap die BVên
l-ater uard geqevên uas het TYíIIN V.D. ÍvlttR die raak
knikte maar de man in het zuart floot af voÊr buit,en-
spel. Dit uas volgens ons pure nonsens maar scoren uasBr vandaag voor ons niet bij.
ueer €rvgn Latar uerd R. VALK neergelegd en dit had een
strafschop moeten zijn, uare het niet dat de scheids-
rechter de bal buiten het strafschopgebied neerlegde.
Uit deze vrije trap ontstond gesn noemensrr,aardig qe-
vaar. ïn de laatste minuut r,lerd he.t 2-O uit een leuk op-
gezatte aanval die doEltreffend ulerd afgerond,
Tot slot nu heL vermelden van de vol-gende r,.redstri jd van
het eerste. Deze r,lordt gespaeld in HAULERUIJK tegen de
plaatsel-ijke vereniging. Ue hopen en veruachten dezelf-
de hoeveelheid supporters an steun. Tot uederziens,

HONKIE DE J.

OLDEBOORN 2 Ti JNJE 2. ( 1 -5) .
Zondag moesten ue aantreden tagen de TIJNJE, die nog
gaÊn uredstrijd had verlor€n.
tJe begonnen met volle moed. Direct na de aftrap gingen
b,e in de aanval en dat rssultaerde bijna in een goal,
maar helaas, ATf schoot ham net naast,
Daarna nam TIJfilJt het, heft in handen en uerd UANOER
euan goed op de proef gesteld met Iange afstandsscho-
ten die niet gevaarloos lrarÊn Ên r,ladrbij hij hecn aorns
goed moest uaarmaken. 0at deed hij dan ook voortraffe-
l-íjk door een paar ballen net over de lat te tikken.
Maar goals kuamen 6r in de eerste helft niet.
Na dB thee Llas het 0LD[B00Rí{ die eerst uist te scorÊn.
ívlaar noq qeen minuut }ater Lras het TI JNJE die het net
liet schucJden 1-1 .
Tijnje kreeg de smaak te pakken en gingen direct doar
zodat het resuLtaat aL gauu 1-2 Lias. ['Jaarna L,ij nog
een moole kans kregen ult Êen vrije trap van UIEPIE;
maar dsze schoot tegen da lat, ivleestal schopt hij zulke
ballen er in maar hij r,ras zondag Ben kLein baetje zê-



nuuachtig omdat hi j à. sr donderdag in het huureli jk ireecj'
ïïJNJI begon het spel steeds beter te spàIen en liep
dan ook sneL uÍ b naar 1-5, urat ook de einduitslag Llerd'
A,s. zondag thuis tagen FRÏ5I0 die ogk nog geen vÊr-
liespunten -habben, dus L,eer eEn zLrare . dobber maar LJe

zullen hat beste er maar van hoPen.
Tatardagavond aven goed voorbereiden dan zitten er
mísschiàn r,rel t,ulee purrtjes in voor 0LDEB00RN,

DT SUEACH ZIl - OLDTBOORN ZPI.

Ítla tuee aËhtereenvolgende nêder-
lagen tegen respectíevelijk
oUÓEHASKE (o-n) en fiULIER ( t-Z)
en met de uretenschap dat de
SUIACH voríge ueek 0UDtHASKI

I - had afgedroogd met 4-Ílr moe$t
, Ztï af gelopen zaterdag de stri jd in
BTTTSTERZUAAG aanbinden.
Coach JAN v.d. VEEN had in de ued-
st,rijd tegen LULiER uel gezien dat

=., 
,het, af gezi en van een partl j t j e

hand(s)nafr Bchterin redelijk klopte. Hii postesrde Can
ook de boen aflr.rezige captain JAN v.d. fïtER op het midden-
veld Bn dat bleek een gouden greepr '

ïn de-eerste helft ging de strijd geliik op met toch:
iets betere kansen voor de SUIACH,
hia ongeveer RBn half uUr spelen u.rerd de bal door sen
ZPl-er op het middenveld knulli9 verspeeld en uit de
daaropvolgende aanval 'uist de SI'IEACH 1-0 te seor€n. 0e
SUEACH probeerde nu dsor Le stoten maar dat viel tegen'
Uit B.€n dieptepass van KEES v'd. UtLDt'kuam de baI via
IAN v.d. lIIER bij UïLLEtvl v.K'die de keeper het nakijken
gaF. Deze stand bLeef tot aan de rust qehandhaaf'd.
lja 10 minuten in de tueede hel f t bagon UILLTÍyI V. K, een
lange solo aan de linker kant, zijn voorzet kon de
keeper van de SUEACH niet onder c*ntrole krijggn en JAN
r,, d, fvlttR schoot, de stand naar 1-2'
coach JAN v.d, vtEN kon zijn ureugde niet oP 6n riep uan
langs de lijn "Kop er bijtt.

6 ---
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En zn hield de kop er bij uant de SuEACH-voorLraartsen
k'lamen niet 'erder dan de 16 meter 1ijn, fnkele af-standsschoten Lraran de enige Lrapenfeiten. Deze urerdenr.rakkundig dbor HA RtïtN venlerkt, de rest ging hoog overof naast.
Na tu'intig minuten uas het RIyltïERT E. die l,JILLElv: v. K.goed aanspeelde en deze scoorde 1-r. De sutACH prote-
steerde voor buitenspel maar de scheídsrechter r.luifdede protesten LJegr

J UILLEÍ'I vr K' raakte bij deze actie geblesseerd en' rnoast uÍ tva1len. zodoende kon HINK v. d, Ívl[ER in het zn-
el f tal debutÊrBfl r f en mooier debr.rut dan dat uan HENK isnauurelijks voor te stelLen uant uitgerekend hii Lras hetdie na goed doorzetten op zrn gemak(zittend) tla tiet

. aantekenen als eindstand.
De. opgaande li jn zit erin bi j het zn en laten r.ra hopendat het zich. za voortzet.
Fli aankornst bii Hans Brandsma kreqen Lre van Fokke tehoren; rrfr ís LJeer hEoptr.

TJÏTT[ N.

ATTENTl TI I ATTENTIE! ! ATTENTÏE! !

1n de box zijn in de afgelopen ureken ontzettend veel
kledingstukken btijven liggen. D.a.; 2 trainingsjacken,
hemdenr sox(t<en), kleine iÈortbroekjes, handdoét án,
badLakens, ï-slirtsr. zrlêmbroek, voeibalshirt(t<lein),
een kinderveet(bruin) en een kindertrui.
Eaze artikelen zijn(tegen vergseding) af te halen bij:
E. vr d.Laan-Uaeenaar.
5r,ret tebuo rren -20 ;- -'TeL.: 794,

N00ï vAg BTSTUUF:

Zoals u bovenstaand kunt, lezen.blijnt Er índerdaad noq-al uratfrvies goed" liqgÊn, Betty uld. Laan;;;l-Ji;";"
enige !iio. mÊe en uiast-en stri jt<t di i, zodar dit ÀprrLreer a1s nieuu opgehaalcl kan ilórden. Hiervoor vraagt.zijBen kleine vergoeding. ívlede. uit prgyentieve ou*""àóini*n
menen L,i j dit te kunnen rechtvaaiffi.-



ilLDTBOORN 1O - OLCTHOLïPADE Tts

Na vorige r,,eek met ruime cijfers uan AKKRUIYI gauonnen te
hebben moestan Lr€r het nu opn€msn tegen 0LDEH0LTPADÊ.
Uol goede moed zaten LJe toert de aFtrap genomen uerd"
Je eerste heltt moesten Lre tegen de uincJ spelen maar brÊr

kondan het zs het l-eek urel aardig boluerken. Tot, er
een aanval van de tegenstanders over rechts kuam. Van-
daar ulerd de bal voor de goal geschoten en da bal kr,iam
precies op de slof van een tegenstander zodat Lrij het
nakí jkan hadden, 0-1. Dit Lras niat verLracht maar even
latar benutten L,ij êen kans. ÍïICHAEL schoot óe bal via
de binnenkanl van de paal er in, 1-1.
{ïet deza stand gingen L,€ de rust tegamoÊt.
l,la de thee genuttiqd te hebben zoLlden r,le het voor de
r,rind proberen om tot acoren te komen.
Fiet uou niet uàt er ook geprobeerd uerd. JELLE schoot
de bal kei.hard tegen de onderkant van de Lat maar de
baI stuitt,e op de doeIlÍjn maar helaas gÊen goal.
Ue hadden kans na kans totdat SApË een goal maakta uit
Êen cornsr van íïICHAEL, 2-1 ,
UercJer dan deze tuae goals konden LJe niet komen maar UJB

haalden toch tuee puntjeq binnen, 0 ja, dit uas ik ver-
geten te vermeLden. tên van de tegenstanders schoot de
scheidsrechter recht Legen zijnr oÍn het zo maar te rïoê-
men, 'raap. Uaardoor da uedstrijd 5 minuten gestaakt
uerd omdat zijn brilmontuur'naar de knopp€n ua€.

t7 -Petear

0-." W V;r^ Mzn yrÍ.Ln& /,"txlib.
ttlr ti-vv, fieaíb, w4 44d*o. í1n64 1*\ It\vrLu o'ít/rÁ

fuN^nt*,

BEREhID DE LE[UU.
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f.U.B.rnieuwÍ
PBoHolf EpIOÊÁ.DÀÍIL :Í'6ró].inr Beizoe! 1 98 1 - i 982
Zaterdacvoctbal

3g-blgE t ca'Èaspioei"o ra4 àe 2e kra6 
^ 

@ot)-ah D (006) prodoverên ncar dè 1e
k1èstsê.
De nuanetg leatst an voorleatst degrad€ren aaar de ,ê k1á6óe, doch het tsnogelijk dst hief,vên xordt af,gerekêD. Dit i6 efbankeliJk van het aantal ksn-

- piocnsn standaàrdelftallen in de ,e klae6ê.
Reselve
êê kiísse: dá kall'ioeren ran de !êsérye 2e kiaseen A (g0Z) tln f (Bt:i Ilrodoverernaat da fggervq ?c kiasse. De nu&Írers Laatst degraderea naar de Je klaese.ie Flas : d:-karpioenen vaa de l+e kLasae r" (drg) t/n L (E3Ct) pro$ovsren naar de -qe,(l'4€Se.

De numoerc laatst degrad€r€n naar de 5e klásse.
5.9.-$.1q9 : de kajrFioenen van dE 5ê klasee A (grt) t/t, f $i6) promo?eren naar de {te

kf,asse.

ÍEUcDliOEtts-ÁL ( zaterdag- ea zoadagvoetbal )
Junioren:! 

.
grêeEen : 

1:_1a6!-ioe1?n eat! de g?o€pvr 1 t/a q {1oU t/É 10? eE 9O4 È/e F6) prouo_várên Baar de proootlcklecsco. Iie nuuarerg laat€t vaa dc groepen koien voordê6rÊdeti9 rtaar dó poulea ín eeancrkln8.
Pgulee ,. de ksopl^oêtrêb ren de poulas protovcrên tra.r dê groepe[.
J.,rgllrpn-c
GroÊDen : de kadlio.ehin van-de Brê.pca 1 (rA?) t,/u g (J1ti).Flooo.rerën naar d.eprornot,ieklaseen. De nunaeis laatst ea ïoortaátei i"6ïIa"""o aaar datroulés.

ALGEITEB!í
Eet l'cstuut va! de toÍvD_Afdcling .Friegland bêboudt z1ch te e1.1€n tiJdc heÈ Decht Íóorproaotl€ bíJ ksrze toe te pacscn, ïn{iea loodzakÉlijk;.;dot;- 

"ó-igi,-á"i-[ï];ï-koupËtitíé b€trokl.D coaniiaics. 
-

Índica eea êlftrr Íea eea vorení61a6 ciadigt op caa plaats die voor pronotlc in aaa-ucrkiag koatr DÉer dc bctrcffendà vàrcntgiig 
"1ry1-ti""""" llJa geurur* t. írakenr.dandiest e.! ca a.rdc! too! 1 Juai 1982, 

".a à" Ëo*pciiti"i;i[d-;.n da afd.clin8 kêlbaarte aj.Jo gcoae&f.
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llledstrijdprogramma zaterdag snioren
4$qERDSq l€ oËToBEÊ t9A!

2e x.las D {CO6)
Tijaje zn-Oldeboorn af,t
51t Hulier-Storavogels t ól+
Scharnagoutuo-Aruo
liaterFoort Boys-Ni Jlaad
E$C-de Ereach zn
ÍOf t 6 3-Oudehagka

ïlledstriid programma jun ioren A
zÀtERDAc 10 OK?OÊER tq&r

Oroer 4 (IO7)

'r.Ëoye 
JA-S!Í Garierp !À

gpr 1À-osY 1Á
Batkerêên lÀ-Êa'"rler'r.3aïs lÀ
HarrlerviJk lÁ-eldéboord LA

,0.
11.
a)
t?

)+.tt.

l4.oo
14. ls
t4.oo
rf.ro
t4.oó
rL, l:

ií. Ád*ca
J.íts iong
D. DiJketrá
!.L. ton l{cevc
{i.da Jong
.1.5È.rqans

Ë.,I . Di jkgtêrh'ri$
J.8. líogelz.:n6
t. K{rotstra
ii.S. SilriËÈ€r

2F.

ejè'
a 2u.

12.10
ll+,c0
l4.co
lr.co



H3$tg',#.f*ggflmma
rgu].e I1 ( Zzt l

t>t. 5C JourÈ 4B-OldeholtpaCe J.B
154. l{eerenveen JB-de BleÀse 2E
tt2. FC golvega lB-Terhorne 18
196. Í{rv.8oys 4E-Otaeboorn lE

f unroren B

11.00
11. tO
L2.,4'
j.ooa

4a0.I +er.
42e,
\21.
424.

ll.oc
rc, to
1l{.oO
ta.,0
lt .oLl

a

JeLkê ltooks
, J. Ualdkaínp

J, Ise5er
J. Disma
t. Érourgr
K.de Vries

E.U. liorn
lrl. t(oehoorn
J.v.d. taan
J. l.lerk
iI.y,d. !{eulen
B.ven DÍJk

!ioh. looks
1.2.00
l-2.c0
t0.oo
12.ta

Wedstrijdprogramma junioren C
ZÁTEfiDÁC IO o'dToBriE 1?8I

Wgee 7.(3L))-
Ákkrun 1c-Lángezuaag'Lí
0l-deboorn lC-Iírt,Eoys ]C
Sporà Vereent lC-fC'colvega 1C
stÍ Olypbia lC-GorredÍjk 2C
Irnaun lC-Dr.iicys 2C

*S:lii*r,rPff;u mma Pu Pi I len D

Wedstriidprogranma pupillen E
aÀTERDAG tc or$oBtR r98r
Poule 52C

a 7?0.Oldeboorn-glack boys
791. Scharnegou tuo-AIckrun
79 2.U aÈetpoort Boys-Ou{ehask e
79J. Irnsur-FFS

Wedstriid programma zondag senioren
zoNpAG 11 j?KroBEE 198t

o 9i4,
o1 (

9lu.

918.
919.

966.
s6z.
968.
969 r
97o.

] 9?t.

tl ro+r.
i,.)4{i.
Lo49.

Laig.
looo.

a 10oi.
lOp2.

Poule 45O
715.FFS-Irnoum
7I6 , lerhorne-!i j nj e
7L7. o1d€boorn-lllljg
?18.Wargá-Bluê Boys

F{i ldan-Robur
i{Dt-Laageauaag
Bakhuiren-?eÍsehelling
geel i{ít-Sport verêent
Akkruu-tslack Boys
Ree..2e gàÀ n (Ero)
Boorabergun 2-Akkrun 2
Rheea Bergun ,-sakkevêen 2
Gorr€dijk J-Tijnjr 2
$raêhten +-llêrkeea 0peinde
ODV 2-Surhuisterveen ]
Oldeboorn Z-SV friso 2
!e klas J (8a8)
@[fr'nss6 4
0ldeboorn )-LaniSeauaag J
Read, êïart 1-ONU Z
Boornbergur 4-D1O ó

Ze_klas A {8}1)
ikkrum J-GersLoct 2
Sport Vereent 4-Reed Svart
'Jubtega 8-oLd€bóoin 4
'.3È.VC 1i-Elue Eoys _3

?.oo
9.n
9.oo

10.o0

lC1.00
IO,OO
9.oo

IU.íJD

L+,OQ
14.00
L4.fr
14 . jr5
14.OO

12.OO
t 0.15
to.o0
10.oo
10,00
10.00

LO.OO - J.v.d. lÍaertH iÍulo
14.00
lo.oo

R. Jonkflan
ltej. fr. Lenos
.J ,.r. d . rics t

B. Schaap
Ë, irander
t. Soogen'oerg
Ê.vErn Ssch
C. Dijkstr.a

le kl.a€ i8c1) 2 x l+t
ëaulervi jit-01deboór!
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Wedstriidprogramma raterdag senioren
ZATTROAG IJ OKTOEER T9EI..,.#

2e klas D (C06)
frfjïïilliáïrl6áitr zrn
Arun-0udehaskê
StormvogelB ' 64- TOP ' 6l
fijnjc rín-EBC
s..v. l{ulieÊ-llaterpoort 0oys
0ldaboorn zn-ScharnegoutuÍr

Wedstriidprogramrna junioren A
ZATIROAG r7 &(ÏOBÊR I98I.

Croes 4 (ln7)
Haulerr.Eoys lÀ-Oldaboorn tÁ
00y lÁ-ÊrdÍ lA
lt9Í lÁ-ilaulerrijk lA
s.v. ocrtêrp ld-Eakkeveen lA

WedstriidprograÍnma junioren B
zÁï€R8ÁC t7 0rÍ0BEF resl.

llltedstriidprograÍnma junioren C
ZAIE|DAG l7 ATWE leql.

Croeo 7 (!lj)
4tl, Fe-ËÍG'lf-GcrraÉijk 2Ê
*Xl, tlrc,SoÍ. lC-Li.3:yr 2C
ê}}. l&brr t0-[rneur* lC
*llt" Clckboorn 1€-g.r. 0lydrib lC
4I5. Langezxaeg lC-Sp.Varecnt lC

Wdstriid progra mma zondag senioren
ITSDffi TB fiTOBER I98T.

14?.
5à8,
,ttt.
,5{J,
551.
152.

,99.
600.
60t.
692.
60r.
604.

677 -
678.
679.
680,

226.
227.
228.
229.

146.
t47.
lAa.

lê klaà (801) 2 x at
Gíi6ïIfi6:EórïGent
Lengrzraeg-8lack Scys
Robur-AkkrrÍr
Heulcrwijk-6eel Ííit
l{iIdsn-8e!huizen
01dóoorn-H0l

Rcs. 2e klas 0 (810)
Hgrkcmá 0 J-Surhuisterveen )
Íijnje Z-s.v. friso 2
Sakktveèn z-0ldeboorn 2
Boornbergun 2-0DV 2
,4h.Berg.m i-Draehten 4
Akkru! 2-6orrÉdijk ]
4ê kls3 J {82S)
6ilïEiEËi!'lonv z
Lsngezraag ,-010 6
Hsulêr!íijk 4-Boornbergtn 4
old.àoorn ,-R.ád Srêrt 5

?*vLe L? {.726J
Iefhofa€ l8*oldeboorn I8
de Bl.csse ?3-Akkrum 2Ë
Sldctrcltpade ltl-fC liolveqa jg

l4,00
l{.qt
14. t0
t4.00
ra. r0
r4.00

10.00
10.00
10.00
10,00
10. l5
14,00

10.00
l0-08
10,00

*!0.00

14. ]0
14,00
16 ,00
14.00
14. t0
14.00

ll,00
11.00
14.00
14.00

,0.
It.
t2.
,5.
t4,
tt,

G.l{. Lroon
P.L, len Hoeve
4,0. Kamrninga

H.H.H. Bij16m6
B. RienksmaJ. Brand*ng

J,Í1. Vcgelzang
G. Prins
L. Kootstrà
5. de Boer

Ítr.J, Mebius
lf. 6ouwnan
F, v.d. Heer

J- lirlclar
e. gctrb€p
Hcj. D. Voctberg

F.J.r,l. 0udcndijk
F.H. Sprêen
f. ïerpstrr

0. gouxar
J. Sírtnj.ndrê

J. i. Ockken
J. v.d. 8cr9

A. v.d. t{ÈËr
J. tbrk
th. Har}3t8á

ll. Hoddarmn

J.J. |li.a*enhovan

T

t(

* II.OO
lr.J0
n,80

*

It.0Ê
t?.0{t
il.0e
to.rE
10.00

rÊ

r,
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