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In dit slocmacntige rree.kenct
za,tr uLDË-i3$fif?fi} Zfll zi jn ur*d-
stnijcl tegen ïi j,nje r:iit, af,-
ge:Ï.a.ef;,
Z-s kuflng:rí aici'; Ê,t:.lgc,g íïsar
.,.@Grbgrej.den GF €r,e. zater-

Cag thr-rís tegien ScharnegËutu.n,
frIs ze ondanks hel r/ri.je u*ekend hurn rJËrÍÍl tan de

Ï.eat.*te uedstrijd !q.rnne* behcuden I z.ia 5'k rroar á.sr
eaterdag o.sr 2 uur een leuke voËtbal.s,qid;daq t*gerna=,1.
iret, znu rioo.r hun den ook leuk zijn ale Êr. Lra:t meergutlliek l'een aan zau m<ledigen, Ze ztjn hgt ueerC,

Zs 'Êefi ik da.n b,-ij he.È rÊfi;aq!..ioeth*L be,lanrJ.
Uil dan beginnen bi;. i'ret 2e, die rjocr p.ech bijna ds
genele u'edstri.jd ruat 1$ nan mregf,- 5ip.elen,
SlqrÊr'r {rp cll.e pec}: kua* dan sok nog daf de scheide-
rechtst.de b,aï op cÍe st.ip, r:i*ponee:de sn de ilrrpel-
schasterE eên 1-fi urfsfsprsfig nailrerr.
0it uercf keurig docc de janqens opÊe\r:Ëng€r?.
Ze hebhe,.; met elkaar qsr,Jerkt als leeuu€rn, en het is.
nieb aa:l mij esn uÍLzs'ndarinE !e maker';, mêrar het
ei:rdrosslf aat r;as ean ke*riqe 3-2 orreruinning,

srGruÍeht



A. s. zCIndag naar
i'let dezel f de ínzet
mee naar huis nemen

Bakl<eveen 2.
zLe ik jullie minstens 1 puntje

tlLlJEB00Fll 3 kan noq niet recht in zijn spel komen.
0ck zondagmorgen nioesten ze in Langsz'Jaaq 3 l-run
meerdere erkennen. Er ulerd echt ue.l. hard ger,;erkt,.
maar het kamt e: nCIg niet uit,
fr is nog níet 1 puntje binnenl fliêár ik ueet zeker
Jat er zondagnorgen thuis tegen Read 5r"rart,5 uat
aan gedaan zal uiorden.
Stel Êne niet teleur. .

0LD[800RÍ! 4 haeft ook uit Jubbe13a niet een pr-rntje
rne€ naar hui.s kunnen nemen.
ren l"-1 nederlaag, [Iaar uat geeft het.
Í\,aar rni jn inf olmatie bleek dat êr sr zondag voorjul1ie een urij uleekend betekend, dus aiLe tijd om
er eens over na te oenken urat Br al zo moet gebeuren
om te trachten toch t,rat aan juI1Íe puntÊfl-arsenaal
loe te voeqen.

Íest mij noU 0LDtBD0RN 4.
Uat moet je daar nu or.ref schrijven. Uerleden ueek
naar 0ldei:erkoop daar zouden rael even Z puntjes gÊ-
pakt urordenr r'!u de uitslag ia bekenci.

Í{aar Hauleru'Íjk ook, dat zou Lrel eerr dikke necier-
l-aag urorden, fiaar het tegendeel LJas Lraar,
Ien dominerend 0ldeboorn met legio kánsen moest ge-
noegen nemen met aen 1-1 ge.lijk spel. .Zijn jul1ie dan nu in {-rpgaande vorÍn, laten Lje het
hopen. Haulerr,ri;k LJas uiteindelijk de r.linnaar of
l-Íever de Eelukkige ploeg, dat ze er onverciiand
toch nog een puntje aan ever hielden.

A.S. zondag thuis t,egen H.D.T,
fen beetje meer geluk, dezelFde inzet Bn de beide
puntj€s blijve:; in 0ldeboorn.

Doe het mij niet aan om tegen mijn oude ploeg te
verliezen.
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À Het centrale punt van aflastingoi is bij i3 hotel cotRREs Terefoon 5gg, I
ro
+ Consul v,d. Laan keurt t9 morgens de velden 3ó c,n rneldt dit bi j BRANDSIYIA. à

-t? Íïocht ar tot aflastÍng ulorden overgegaan dan ó
ó belt'men vàndaar de Leiders opr die op hun à
3 beurt L,eer de spel.ers uaarschuu,en. I

i Bi j tr,ri j f eI kan men aLti jd om g uur bellen ?ï naar 333. o

i Ai;-"ffieder dit goed oni.houd kunnen er ê
? Í.o. geen problemeá meer ontstaan. Áol
Iol| --==OO0OO==-- ?oto
ólto
+ Onze I0T0/L0TT0 COflMISSARIS A. Ni.ihott À

È r,ril graag van deze funktie ontheven r^rorden. À
ó Uij zoeken dus lemand die genegen is t

i otNsonGAUoNDs de opgehaaldé foimulieren ?
Ï in ontvangst te nemen en deze af te handelên. ?o
i Oit is rJus een rtthuisbaantJett vanir t 2 uur ï
i per r.reek. o

ï Inlichtingsn uorden er gaarne door Dhr^ 3

È Nï jilï;-ï;;ï. -t;Bi"vJisErert. . '' 3
I? urE uoELT HTERVooR? o

o'l
i All: verdere informatie verder bij voor- i! zitter Brandsma. Ioref
i urE HELpr oNS urr DE BRAND?! êoltooj
Js-g-6-g -O-O-0 -O-O-o-o -OrO-0-o-3 -O-O-O-O-O-O -O -O-O-OL

3





WEDSTRIJD*

. VERSLAGEN
i'lAULIRl..iï]'1i 1 - 0LDtB00FÍ\i 1.-

lrJa 2 uedstrijden te
;eL,0nnpn uerd Br niets
zoucl en ui,i,rnen.
ïia vari.ge ueek r"rerden
elftal aangebracht.

hebben *verlo ran sn 1 te hebben
anders veruacht dan dat ue nu

er een paar veranderingen in het

J. de Jong uerd linksback, Fl. v.d. Krieke recirtshalf
Ên S.0osterbaan linksH'uiten. Aanvoerder p. Tijsma
uas nog sfeeds qeblesseerd,

iolaar nu iets over die,,.redstr.ijd. Die uerd gespeeld
door 2 ploegen met elk 11 man (Uij het 2e spàlen ze
tegenuoorCig met 10 man en dan '*,innen ze ook nCIg),
Uij hadden no.rmaal Eeuonnen, maar de doeiman r,rist
zi.jn doel. schoon te houden, hierDij trou{,iBns goed
geitolpen door de scheídsrechter,
J. lYieester ulist gelukkig 66n keer r,rel de goede hoek
te vinden, 1 -C {uu.

I n de tueede helf t nraakte Haulenrí jk geli jk.
lviaar nu í ets over die scheidsrechter die de moed had
om cns 3 strafschoppen te onthouden Ën tot alle
schrik ook nog H. Nieuurland in het boekje schlÊÊ1'.
Dus' din zal zich uel enige ueken zoet zLjn en Lrij
kunnen ook maar beter net 10 man spelenrdan rierslaan
i,JE volgehde r,reek H.D.ï. evÊn.

Hcrorde laatst van Ben rnan uiL Akkrum d:-e zeí rJat
r,Jij uel een hele Eoeie achterhoede zouden hebben met
nog maar zo ueínig goals tegen.
Gelukkig toch nCIg Êên die zeker nog niet van BnzG
6-1 nederlaag had gehoord.
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fen sFeler van het 1e had enkele suppCIrters zater_dagavond om turee-uur noq in de disco ;ï;" etaan,hii zei: Gaan di: tus"nroordig niei ;;;; om g uurnaar bedrc doen Lri j a1ó speJ.ers toch ook.

0LDrB3ORN 2 - s U. fliïSC 2

ítla de 5-'l 'ederraag verreden ueek, tegen de Tijnjemoesten LJs maar L,Êer een-q een paar, punt jes pakk"i, -
A I vi el. dat ni et m ÊÉt.

I?O"t r^rij enige kansen onhenut hadden gelaten, vond
5 jour.re -het ti jd uiorden om een Friso 

"pËi*" Êentikje (lql tiÈ3'e). te geven, aan urie hij zich aI 8e-ruime t,ijd erqelde,
iliaar dan moet de scheidsrechter het niet eien. (irolgen-de keer beler).
Deze vond het nodig sjgu're uit het veld te sturen enook maar even een strafschop te gev*n, alhoEuer rje Jarniet eens in de buurt Lras.
Daar protesteren ook niets helpt ulerd het 1_0.

lJu moesten ue met 10 man verder. fvJaar niet i"ngdaa::na naakte Tinus qelijk, r^rat ook de ruststand Lias.
lria rust urerd het 3-1 door Henk v. die van dichtbijkan scaren en. door Lykle F,1 enigszj.ns geholpen dooíeen Frise speler.

Nadat Frino op 3-2 k''lam urerd het toch nog even sDan-nend n:aar met enig ge1uk, veel inzet en Ben fant,as-
r'.i sch keepende Uander bl eef het hierËi j.

volgende r.leek naar BakkevBenr floeten ook uel een
F3?l-puntjes te pakken zijn, naar ja, de ba1 is eÍ.)blijft rond.

Ate 0

Grace Jones of niet Durl<.



OLDTSOORN 3 - LANGTZUAAI] 3.-
Ue gÍnge^n met harde r,rincl hat vel.J rp Bn begannen

'.rcl- goede hoed aan Ce af trap.
fiou';e Bethlehem en ondergetekencJe als reserve.
Langezuaag L,as de eerste helft heter, doch LjB gingen
met qelijk spel !;0 cla rust j.n.

l.Ja de pauze net uat raadgevingen van Tiesma gingen
Lre het veld r,Jeer op met 2 r.lísse1s:el.ers Í1,1.uiebe de Roos en Jan Bethl.ehern er r:it en Douue Beth-
lehem en ik €r in.
Door eÊn firooie gcal \/an Langezuaa{ stonden ule aI
qaLiLt na de rust m et 1 -0 ach i;er
!"nge1y?^g L/as en bleef beter en door een L:uiterrspel
f out ( Rierk lluitema) uerd het 2-0,
lia nog lang stand houden kregen LJij geen kansen rneer
zotJat het 2-0 bleef voor LangezLraag.

Uolgende u;eek gaan b;B er LJeer ucl goede moe{
tegenaan.

Ri enll Hui tema, ï
*

IUEBtGA B - 0LDEB0QF,I!-1.-

Deze ueek ís nij de esr te reurt gevallert om de

r.redstrijd teEen Jubbega B te vel5laan.
i''jaar mijn liferaÍre kr,laliLeiterr zijn, zaals je
spoedig-blijken zaLz niat zs groo+-.
ivlaar góed, ionrlagmorgen in Jubbega aangekomerr
troFFán uá daar.áen gf aOr írtaar goed te bespelen

*it:1"1"?1";ren minurbn sespeerd te hebben kresen Lre

de eersle goal om de oren, ivlaar na Êeri paar minuten
maakte uim cjo;r goed doorzetten rrLak voor de qoal,
;etijk: 1'a .
tiieria "l.lregen uij vele kansen cm CIp voo.sprong t'*
kcnen, maat 0.3. onderget.ekende schoot ';arlaf zclír
ii *ri"" "p cie paa1, \il-ak voor Ce rust leisterde
de rc;en onze ploeg eri kr,ramen ue met ?-.1 achter'

\a áo rust rJareri-cJe kansen omgcciraaid en kreEen
,orà"r nog Z 9o+?1s cm de o=.en, zoda'; cie sind$tand
4-1 ueril .

6 *--



Uolgende uieek krinnen ue uitrusten on sr daarna
ueer stevig tegenaan te gaan r,rant. Lrij a1s 4a
hebben afqEsprsken: r?U hsart nog van cnsrf r . r . ,

Th.'Joolstra.

o7 -Petear

IRNSUTII - OL!.tB00Rt{ 0-0.-
irnsum die had voor de r,iind zê uraaren dit jaar niet
za sterk uant r,ri j uaalen steeds op hun hellt
janko had een msoie kans maar de keeper uas hem te
snel af en al snel daarna had cor ueex een kans maar
die miolukte ook en toen trapte de keeper Êen heele
verkeerde kant uit dat ',,ii veruacht hadden toen had
irnsum LJBer een kans maar die míslukte ook
toen kreeg ik de bal en langs rJe lijr: er kr,lam el Ben
cpening oD roel-of en co r en tsen LJa$ het pauzg

naar de pauze hadden Lrs voc r de urind eerst' had cc,r
een mooie kans maar cjie bJas jamrnergenoeg mis en
daarbi j bl eef h et íl-0
toen kregen L,ii meer kansen maar die misten ze alle-
maal maar toen kuam er BÊn kans voor irnsum maar die
hadden lJij al ueer naar vooran gebragt Bn Caar ont-
stondt L,eer Ben kans uoor ons maar daar zat de keeper
tussen en toen kuam roelof met, de bal aan zetten en
heelemaal buiten om en daar uaar ik stonci LJas het
vrij en'ciaar knalde roel-of dan toch ook hean maar
toen uerd het eeri haekschop die mag ik altijd neBmen
a1s ik in de voorhoede ban en toen kuam sr al rJeEr
een mooie kans voor irnsum ,qaar die r,lerkte I iekele
hoes er uit en daar gingen janko roelof en cor met .de
bal Bn LJeer op dat, doel knal en en er ureBr naast en



í

en tcen
ik nemen
het, een

l<ulam cr een vrijetrap voor oÍ.1s en die mocht
.en jarko uas net te laat uiant anders f"ràOdselpunt geu;eest.

t
sietse F\kkerrlan.

-{Ê rF

à

WLb
irAN ALlt DEif NrivltRS ïCT0 _ LCïTil. _

ïn verband met, de spelvernieuuingen r/an
de ïoto - Lstto Jnluangt Lr deze of volgende
ureek bij Ur,r Toto Lcltto _ formll.ier een
fnlder uiaarop de versehirrende veranderin-
ger zijn aangei.tsvBF, ingr ande_r,reek /+4 aF
25 oktober 8rs,

De deelnemers aan de maandlotto krijgen
ook nog anrJrjrp lotto-f'ornuJ ieleÍ. daar het
or-ide rleelnemers-formul.Íer nieL meer geldig
is.
0it' kríjgt l-' uiteraaro tijdíg r.rj.tqereikl,

a-

8ij uoorbaat danÍ<,
i.sto-Lot.tc admin.islratie"

A, t\i jhc-t- i



l{lêuw, het,,cïleÍrDê1"
Op alle Íormutieren'van Toto, Lotto en Tolo-gelilk kan men vanaÍ 1 november meeCo-eï
8an het njeuwe ,,cijferspet;'. DIGËïË;di'
9^e;p^ug19.oprrqrf oimutiernummér.Ooórtr-et
ya1,? ,,Ja" aan te kruisên en Í r ,SO intàó tJ 

-'
oetaten kan men elke week óeespeËiriuln
[an.aleên meedoen in combináii;;;i;;i"
:ffi ';$ï.ï",li3.iJilt5lfi i:l*ll,ï$:i*pI'Js rs I 10.000,-, de deroe pirj3 f r-ooo,-loe

f f [d-" 
o'iir 1 t c0,- en rte vi;ibe'óiUi'o-"ïaói

"3_gord"€ltird prlls, ondcrdcct vrn ocnnn.rflprtlacnechomÊ ln dc Lolio
t Ít|:snrchrms

i&Hï:frjï,;:llliJ, # *SlHgro oar i s

:go9o - êerslÊpÍíis
5 + res. goed - twaede piiié

- ?goeq . oeroeprijs
!9oeO - vierdepnjs
Psoeo. - vijÍde priis
Er wordt nog maar 1 reiervegetal getrokken.

3gord: I 5.-

3,"^l11Tl!f {g in. de Loil.o worcfi s sosd.firerooor stiigt het weketijks asntatóriizàn in
clê Lono van g0.OoO naariS0.óOó.óéË;;i;;
l!l!.soeo rri;sir arti;o 1 s,_u;t!èi;árd,;U'
maaí:,,eên eigen g€ldje,'.

Lollo-rvrleem
Het nie.rlwe ÍormulieÍ van Lotto_systeem
meakt.het Lotto speten simpet en$àálr"-
lijk. DooÍ het minimum van Zèi;ieË;;i;'
l(rlltsen kan mên 7 kolommen ap€len. Methet
aanKrutsên van ten hoogsle t Z b€tallen soeeí
m€n ínaaÍ tieÍst 92+ kolo-mmeÀ óp iil i;-rir;'
H€l gemak dientd€ mens.

ïoto

ffiN***iï*g*mn**t

ËË,#lËlr;r+trqn*"rururommen bij Lotro_weer erí 1 i o,_-Èii i-ir'íiál"maand-

Frl." 
nt,i."n g"an ook getden voor Toio-Ge-

ëËj.Ëtïi!,lll*,.;ritïf""jl?3,Tjg:';
i"'+X13? i:l.''umin 

res pei iorm,iËi iiiï Lir

Admlnlslre$ctortcn

33[1iJfl 8ff 3':$;:iJi"" fl#sïË"1.ïï,oo

i!ï[,J?Ë*ïït;lJf$iïï{l"jsËr"Ë*
htonnsile aan het ilrHteft

*;i:f;trËiï'gi*iditïi?H#jÊ,,
Folderr

ffitrjgr#rlls****m
rïËijdpji,fjiï,ï?3ïHlïro",,,i"íïïff 

,

#,:"*f$x:lifi ifu h4:iiH.-k.
Drs. J. P. Th. Zwartjês, dírect€ur.o
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,,SNEUN PETEAR ''
Pa en zr:onLief hadclen het z.m, nog nooit zlen spelen, wat a1s

l1d zlJnde van de v.v.0ldeboorn niet bepaald getr,:igde van club-
liefde. i

Zaterdag J.1 vrist 3a, zoonlief uover
rl'edstrlJd in Beetsterzwairg zouden gae,n
de J ongens oolr weL Leuk tt zeí ?&.

lienior had het aL irelemaaL geregeltl, oB de fiets naar het
hoteL en van daa.rir:.t raét édn van tle speJ.ers mee naar de sweaeh.

Junior en EenÍor weten nog we1 dat het zenr o€t 4-1 won,
naar wrn de wedtstrlJd. konilen ae nÍet veel ::Íenr.ze stond,en
helemaaL achter aan.

te kriJgen dat ze de
beklJken, Ithet l-s voor

il'eer terug in Oldebcorn moest
vlerd worden, vrat geeft de.t nou
,jeen iwaad.

llou Ja, twee borreLs, het
iionden er ioch ook niets aan
bar, of wel,

natuurJ.ij ic' de oversrlnnlng ge-
ook, éér: of twee borrels, kan

werden er we1 een paar meer t zLJ
dloen dat het zo gezelllg was aan

Acht uur was het inniddel"s en seni-or en Jrmtor besLoten dan
ook hun stalen ros egns cp te zoekel.

utr. ?rnil ziJn fletsje vrlJ v).ug gevonden €rr s?r had er sehlJn-
baar oolr geen E,oéÍte nee ën toch d.'urrrde het .!"ang,voord.at sr,
uit het dulster te voorschljn kwan.ttíeg ?a wat heb Je tochttrrlk Laa.t ne het fletssleutel.tje in het grind soderqleteren.rt

Daar kropen ze dan 1n de kÍ.ezeIr Pa en zoonlief, wel een
lrartier lang, maar het sleuteLtje werd. niet gevonden.rrlk ga wel lopenr %eÍ Pa, tten zle $otgír:: wel weertr. -In tiaar gingen se dany LopenCe, :loonlief ziJn flete aan de
hand.

Pa werd thu.ls afgeleverd en zoonllef glr".g ook naar hrris, a1-
thans dat wae ile berloerlng, helvíirwege rreerce h:j evenwel orn
en ging weer naar het hotel", nogmaalg on het sl.euteltJe te
zoeken en het wercl vrlJ vl.ot gevonden.

Jrrnl.or ïíeer op naer hrris nraar nu r,ret trvee fietsen, de fiets
van Pa werd. biJ Pa achter het buls neergezet, vrant alles was
biJ ?a aI donl:er, verncetlelljlr rl.Lreet op b*tl gegae.:I.

Ií+t wa.s or:Cerhe.nd aL el,f rj,i.r Én zoonlÍef Aoót Can ciok,.xai!r
neteen Ln'de hoffer het wa.e tenslotte een verÍnoeiend.e deg
i;ewee ct.
. Z'onêagnorgen, lret zal een u;r of asJen geweect zi.jn, gÍ:1g
biJ ju-nlor de telefoon, het wa$ 3a.

'r,Ii.J }'.o':ft níet nr:er o.lr. het sleutel"tJe te zoeken, vrant ik
b*n gisteren looit op cle fiets naar het--hotel geneer:t, tle
fiets otond" nog bij rij aeirter lner, huÍsï



ïltledstriid progra m ma zaterda g senioren
ZATERDAG 17 O(TOBER 1901.

-2e kLas D (006)
ïI1l;;a:a;T;;;;"r. .'n

Arum-0udehagke
Slornvogels' 64-I0F' 6l
Íijnje zn-EBC
s.v. Mulier-$aterpoort Boys
0ldeboorn zm-SchetnegouLum

Wedstriidprogramma junioren A
ZATEROAG 17 OKTO,BER I98I-,

Croep 4 (107)
Haule*.8oys lA-0ldeboorn
ODV lA-Rr'rF tA
HDT lA-Haulerwijk IA
s,v, 0ertórp lA-Eakkeveen

Wedstriidprogramma iunioren B
ZATEfiDAG 17 OKïOBER I9ST.

llUedstrijdprogramma iunioren C
zuiRpAG u íI(T00ËR r98r.

croeo l {j,t] }
FC llolvega )C-Gorredijk 2C
Hrv.Boys 5C-Dr.8oys 2C

Akkrrsn lC-Irnsun lC
Oldeboorn IC-s.v, 0lyphie lC
Langezwaag lC-Sp,Vereent lC

Wdstriidprogramma zondag senioren
Z0ÀDAG ls Br(ToBtR l9gl.

le kl6s (801) 2 I 49
,47.
548.
549.
550,
551.
Itz.

599.
60u.
60!.
60?.
601.
604,

677.
678.
679.
680.

226.
227.
228.
2?9.

Terschell lng-Sp. Vereent
Langeznaag-8lack Boys
Êobur-Akkrurn
HaulerHijk-Ceel Hit
14iIdêm-Bakhuizen
0ldeboorn-HDï

Res. 2e klas D (8lU)
Herkema O s terveen
ïijnje Z-s.v. Friso ?

Sakkeveen Z-0ldeboorn !
Boornbergum 2-0Dv 2
Rh.Bergum )-DrachtÊn 4
Akkrun Z-Gorredijk )
4e klas J (82S)
Ëlï-GiEËip-'-íbHv z
Langezraeg I-DIO 6
Havlerwijk 4-Boornberguo 4
Oldeboorn l-Read Swart 5
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P.L. ten l{oeve
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L. Kootstra
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J. Sinninghe

J. v. Dekken
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J,J. Nieuwenboven

r*
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15,

IA

l.A
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*

4lt.
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416,
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10,00

0.L

*

f

t4.00
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14.30
14.00 n.ï.

l0 .00
t0,00
10. c0
10 .08
10.i5
14 .00

I0. c0
10.00
r0. c0
10.00 0,t.*.
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