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Door een ulesellng van penningneeater + het vele uerk,?t de overgang op automatlsche contrlbutie oeiarinó'vla de bank met zlch mee brengt, is er Een achtErstánablj de betarlng van de rest vàn- de contributie onisi"rn.uiJ. zlJn hard bezig on deze achterstand r,lag te urrrr<"n'en hopen op korte termlJn u de achterstarlíge 
"áiànire-Bn te kunnen Fresenteren. :

Het verveldende feit doet zlch voor dat voor ankele LB-dan al contrLbutle over het nreurre seizoenrBl-rgi--rB'verrekend.(vla automatische betallng uoór:nán di; p;;hiertoe uar€n overgegssn. ).l,liJ vertroul,Bn er op àat.u-begrlp voor de situatiezult hebben sn voor esn vrottá ubtating van het achter-atalllge zult zorg6n.
voor enkele leden ls er over vorlg sEizoen te veelcontrlbutle verrekend. Dlt uordt met voorrang door onsaan U terug betaald. 1 -__



uoor dE volledtghetd drukken Lrij nogmaals hat sveruíchtult hEt krantJe flFr 5 àf, zqdat u vóor uzElf kunt contro-Lersn of het ln rekenlng gebrachte JuÍst is"
ÍYlocht er ondankg onze inapanni.ngan àog ieta niEt correctveruerkt zifn nEemt U dan contaót op Ëet da panning--
mgestgr.

5tíïlI0REN spelend leta harfJaar fa7r4s. 2de halfJ.Íszrs0.r níet sp. n tr - ll+rss, rr ii " Ízgi--.JUilI0REN A. t41 ;85 1 n '732;SA.
" B+c. u 1 jz9|ls. :i " iànr--.FUpILLEilI.;F i i f18r48, ri r :f14',__.
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SovenstaEnde bedragen voor autgrnaLische bataLing ln ? keer
pE:_i6ar..uerrskenlng vla nFtF ín ê6n kear in het esratehalf jaar.
uordcr staan Êr van vorlg seizoen nog aen santal badraganbstreffende strafSgkaf op€n. De bEtrókkenen uelke nog ntetbetaald hebben zullen(opnteuu) r.rorden verzocht om dri tebetaren. urj rakenen op uu sportleve medeu,erklno om ookhler orde op zaken te etellen"

lyl. vrd. fieulen,
Pannlngnesater.

7a ban ik dan zatardagmorgÊn
net da A t I nae geueeet naar
HAULERUIJK. Kan het den ook
nlat latEn om voor dlt uaak-
end ook de Ars in het ovsr-
zlcht te betrekkan. Al had tk

ma dsn niet veel van dare r.redstrljd voorgestaldt
het uas uLtalndellJk de koploper tegen de hekkerlul*
tÊr, nu het tagendeel L,as uàalr
Al"s Je dan vlak na het begin van da match vÍa 8Ên
penalty dlrect aI mEt echtsrstand te makan krtJgtt
moet Je rnentaal uel etark ziJn, .Nu dat uaran lÊr
zstsr stErk eelfe. Ze hebben gevochtan ale Leeullen
uet dan, gelukktg voor hpn, al gauu de galiJkmaker
batekende. De tr.raedE helft mat de atornlrlnd tegan;
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hebban ze elke cm met volle inzet verdadlgdr. on dan
etndeliJk de eErste puntjes mee naar huis te kunnen
l-tBÍn €lo e

Uij aan de l.ijn hebben 100C angatan ultgestaan maar
de verdadiglng rnet aLg elultstuk de keeper bleef
overeind en zelfe bfJ êan uitval maakten de Afs de
uinnande goal ook maar BV€flr
Al met aI een hard raerkende ploegl Bafi prlma geest
sn als ze zo doorgaan zull.an nog veel alftaLlan biJ
hen struikelen.
Rinus en Ulllem, jullie hebban B€n ploag orn trots
op ta zijn. Houan zot !

Het Zívl moast ook ln TOP 63 haar meerdere srkennen,
al heaft het tot sen kuartler voor het einde daar
nlet op gelekan. 7a stonden toen nog gteedg mEt 2-A
voor maai T0P r"ras Lang nlet tevredeÀ met die stand
an de B0ARNSTERS(spelers en publlek) moesten ltjde-
Itjk toezien hoe ze in een tljdsbestek van pakueg
5 mlnutan avsn 3 doeLpunten Ecoorden(êên met hulp
van ons zelF). Uel. r,lat snÊu Ínaat Ja het kan nu Ê€r'r-
maal raar rollen. A.e. zaterdag L,e€r thuls tegen de
UATERP00RT' B0YS. Het zal ussr moelli jk r.rorden maar
met volle lnzet ., r.lie ueet. Succgt.

0L0EB00RN 3 uas vrlJ en ontvangt srsr zondag 5I0 6.
l'l.,oe goed dis ploeg ual is ueEt ik nÍet maar een 3de
kàn en màg nlet verliezen uan een 6de Elftal. Dat
betekent dus voor zondagmorgsn de volle L,l.nst.

0LDEB00RN 4 had €sn ingelaste uedstrlJd. Ze moesten
naar CR0UU. fllaar deze Lredatrl jd uerd !,aer afgekeurd"
Dan volgende uaek zondag tagen AKKRUIYI 3, Het zal ual
moeilijk uorden msar IgEt Je in AKKRUFI van de beste
kant zien en neen á6n puntJÊ me6 naar huis.

OLDEBOORN 2 spealde zondagmorgsn ultelndelfjk de
voot-tledatrlJd van da grote etrtJd rs middagst
OLDEBOORN - AKKRUíï' maar dan ln AKKRUFI tagen het 2ds.
0E uitslag 4-0 voor de AKKRUí1Ív|ERS le ueinlg hoopvol
voor het àuel vanmlddag(ik achrtjf dlt v6ór de ued-
strtJd van het eerste), maat lk zie het nog uel zit-
ten. ÍYlaar urEar het Zdet over het geheel sÊn slechte'
uedstriJd van belde kanten. Ean zuaar gehandlcapt Zda
en hat uas AKKRUÍ'I dle de doelpunten naakte.



Jamrner ïBsar sr kan maar áên urtnn6fi.
!9 gaen Êr gelroon vanult, zE kEmEn ook nog tn 0L0[-
800fifi1 an dan zuLlen Lre hen €En poepje ratàn ruLken.flaer nu Lraer naer árer zondag dan nàer hat Bate van
REEítlS BERGIfl. HopellJk r.rear volledlg sn dan er rnaar
lekker -tegen- aafir 0e laatcte uedrtriJd even vergstend,uit ztJn Jullte vriJ eterk. Ous ule r.raet.

Dan nu de grote eirf Jd 0LDE800Rfrt r AKKRUfi.Ik moet z6ggsn, een herboren OLDEB0ORàI vol met vacht-Lust, urant aJ. uat ze uilden, tagan de buren AKKRUfIIvegllezenr dat nool,t,
Ean ln het bagln geliJk apgaandel elkaar aftastendrrstrlJd. fiet sen strÍJdluatlgar 0L0EB00Rtï, dle daza á"ehet lef had om aan te vallan, i,Jat dan ooi< al gáuu f,E-sultearde in asn doalpunt voor 0LBEB00RN, lrla àg thee
esn frl aanvallend AKKRUFI, mser de verdedlging htEldkeurig stand ook al omdat de aenvallors ven *XfRUpt
geen aFearkerc haddan, BÍj ultvaJ.Len bleek de thuia-club raer gevaarliJk tE zíJn an ar kugnen voor OLDE-
B00RN zeker kangen om de voorsprong ta vergrotan. BrJ
uofn uitval uar het 8LD€B0BRN dla vta €en àchttterrná
doslpunt dE stand op 2-ï bracht. In de slotfase gsloór-
de AKKRUf'I hEt ueL en krecg 0L0EB0Í]RN nog Enkele go"-
de kangan dl,e JammerllJk om z€BF uerden gebracht.
Al met eI egn hernlauud 0LDEg00RN oo,.B8o verdiende
gylrul!l1ng: Uolgende yEek r,rTÊr thulr en dan tcgengAKHUIZEI'1. Dezelfde inzat sn 0L0EB00RN heeft r.raár zpuntjee te pakken, sat rneteen aI ln houd ean mlddsít- -
moter te uotdln.
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Daar het vorlge seizoen ook aen poaitlevs scorg tegen
deze rLvaal uard bErelkt Lras ar een goede hoop op áangunstlg rasultaat.
AKKRUfl L,as toch zeker ueL de numm€r TUEE van de rang-li jst. Ous motivatl.e h,as sr ul€l. Oie is sr trouuEns
attijd tegen de ItroodJesfr ult AKKRUttl. .Het bagin van de strljd-r.lerd ln handen gagsv€n van
de gasten,'dle daar echter ueinig gebruik van maaktsn.
A ? DtJkstra an J. Í'li jdarn uaren da heersende personan,
dle toEn ook veal splijtende passes gav€n. Echter urashet de voorhoedE dia gssn r,linet kon óaken tegen onze
axcellerande achterhoede, 0a echta aerste kàns voor
AKKRUÍl ontstond dan ook uit Ben terugspeelbai. van
Tymen die onderschept uerd door A.J. Pietersma. Deze
kans r.rard echter hopeloos om zegp gaholpen.
Na t 30 minuten spalen uas het, HARÍï 00STERBARN dieprÍfia inkopte na voorbereidend r.lerk van TyÍftEN.
OLDEBO0RN op voorsprong en vsLe harten klopten sn€l-ler, Het hart van H. Poepjea zelFe als Êan diesel.(Uft betrouL,bare bron verácmen). Hieraan voorafgaanda
Lraran Er kleíne kansjes, zoals Lykle die recht in de
handen van da kesper schoot. Even later uas het Jan íyl.dle naast schost. Vl.ak voar het einde leek hat nood-
lot toe te slaan. Plet ï. trok dE buitenspelval opÊn
maar Jan de J. reageerde nauurellJks. Het L,as Jan Hij-
dam die alleen voor onzs keeper verscheen. Jan de J.gooida zich nog ln de baan van hat schot maar dit
uerd slschts gehonoreerd mat e€n straftchop. In miJn.
og€n volkomen onterecht daar Jen N. ovar da bal heàn
trapte Bn vervolgens vl.el. DE strafechop uerd genoÍilEn

5 __-

,



door Anne DlJkstra. Oit ls esn 6x-Eoarneter, dua daar
zàt tk nlet zo íRe€. De aanloop uerd genoman en het
vraemdg uas dat Jan de J. met Anne opliep. Ann6 uag
echtgr nÊtcperder bfj da bal ên schoot ds bal ln dE'
rachter hoak, Keeper Ualk koos voor dleealfde hoek
en ving de bal mat ÊÊn hand.(lctc overdreven mlccchlan.)
Da penalty moest sotden overgsngmen, det had U al b6-
g raFen.
Het vervolg is al Bv€n gunatlg, Anne knalde de trlseda
maal hoog ovsr, Olrest daarop uaa het rust.
Na da rust ua$ hst opnlauu AKKRUTï dEt het inltlatief
nartrr Slechts een hoeveelhald hoekaehoppsn vlel hun tendEel. Oeze uerden niet arlemaal vlakkeloos beoordeelt.
Het uac Uletse de Vos dia inkopte an trgood oldn Jan dE
Song kopte de baL van de lljn,
Even later r.rac het LYKLE die met €en schltterende boog-bal scoordg. Het voorbereldende uàrk r.lerd orar ge- '
daan door ll0NKIE dle de ba1 direct had doorgaspseld
naar LYKLE.
Deze achterstand Lras voof AKKRUFI om noedelooe van te
uorden. Het u.r dan ook OLDEF0ORN dle het lnitlatlef
ousrnaín sn enkele prlma kensan schlep. Zo uaE er Honk
die alleen vosr de keepar overknalde-. Even later ues
hEt ïynan dis alleen voor de keeper op LykLe spealdedie besllst zonder bultanapaL Eeoorda. 0a schelds-
rEchter dacht er andgrs over en kaurde deze treffer
af. Jammer naar helaas. 0pnleuu had Honk een kans op
aangevon van Jan fi. maar hiJ lobte opnleuu mls.
Varder verenderde €r nietc mEar en het uas 0LDEÊ00Rif
die de punten verdlende. Er valt nletE op af tE
dlngen. Er uerd met vael lnzat gestraden en dat is
uel Esns andsrs geueaet.
Uolgende ueek BAKHUIZEÈl en 1k els opnieul, dE puntan
daar lk op het moment .ook behoor tot de berte atuur*
lul d1e aan de ual stáan,
Oit moet mogellJk ziJn dser lk van maning ban dat mEt
anthougiaamB an inret er mser 1n zlt dan de vijf pun-
ten dl.a r,la tot nu toe hebben. Ik uens jullle ueel
succag en ik zal opnÍEur,r behoran tot de supportsrs,
Uat, rnlJ tot slot nog rast ls het vermeldEn van de gro-
te hoeveelheld toecchouLrBrs en da fluttttst dÍ,e rEde-IÍJk floot. 0nue grsnsrachtEr(ean'sndankbare taak)
uas ook uáar preeent an Ate, houen zol

R. UALK.



AKKRUFI2-0LD$80,0RN2.

0oor r,lat mlsvargtanden over de julste vertraktiJd
uac hat nog Bysn de vraag of uB r.rel met 11 man zouden
kunnan aantreden, íaaar omdat sr nog BBn paar op eigen
houtJe in AKKRUÍ{ vercchenen hadden Lr€ er zelfs 12,
Helaas t aren san paar nvaste$ nenaen afuezlg. Het der-
de elftal zorgde voor aanvulllng.
Ue hadden het eerrte graag het goede uoorbeeld ulllen
geven Ínaar dat kuam er nlEt v8nr ts flliddags bleek
trouuens dat het lste de Julste ueg zelf al had ge-
vo nden.
Na Ban pear mÍnuten r.lerd al dutdellJk dat de rrgrote
vornïtt Br nlEt rJàlr 0e sErete hel,ft lionden lre echter
nog redaltJk stand houden. AKKRUII ksam vla een kop-bal ult sÊn corner uel op voorsptong, maar dat moeatin de tuaada helft nog ural gotd te naken zlJn dachtEn
rJer Ook na de thee uerd echter zo tlordlg gespeeLd,
dat het voor AKKRultl sEn koud kunstJe uac da score op tr
vo€ran. Het uard sltelndEllJk 4-0. Bfj de laatstetreffar atond zouat heal ltKKflun vrtJ voor uander endat zegt genoeg. -
lía deze uedstrljd zeldEn L,e nog tegen elkaar dat AKKRUIT
zolrat de slechtate teEenatander rral geueest dle ue dÍt
seLzoen hadden getroffen. Kunt U nagáan hoe goed ulJ
zondeg uBfeÍlr

(ÊÀ erN\
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OLDEBOORN Zn - TOP 63.(2-3).
Nadat u€ vorlga uask mat 12-0 de
boot 1n glngen tegen t{iJland '

hoopten ue deze ureek uesr uat
goed tE maken tegen TOP 63.
Onze lEider Jan uaa ook uear
van vakantle terug. Ítlaar goed

nu tarug naar da uedetrlJd. Hat vEld
ua! hat goed baspeelbaarr dua zo
glad nlet als ln NiJland. l{a ongaveer
tlsn minutan cpaleÉ trok lk(ondergo-
tekende) de bal voor gn U. Kalsbrsk

kon ongastoord lntlkkenp 1-0 vosr de thuteclub.
Hst duurde nist leng toen U. Kalrbaek de atand op 7'O
brgcht door ean goeda Eolo van ham.
0ok onze gecten Ëebben zaer goede kangen gehad, Ê6n
keer op Oà lEt an 0Én keer rakalllrgo voor het doel
langr, fllaar tot scoren kuamen zs nlet voor de thee.
Flaar tlldana de th6 heeft Jan v'd. UEen ona nog uat
moEd lngecproken voor de trreedE halft.
0e tr.reeda helft pakte alleen heal anders ult dan ue
hadden gedacht. In het begin kuEman de gaeten ateedc
dí.chter bij onz€ kaeperr fiaet tot scor€n kusmen a€
nog nlet. Oct dedsn de heren i.n het laatsta kuartler.
HEt bagon rnat aen hoekrehop, die nerd ta€r mooi ingekept.
Dug 2*1. t{og geon 5 minuten later brachten zs de gtand
op gELljke hoogte. En vlak voor het eindE knalde Jorls
de Ëal van dtchtbij in de touuen, Harn lrluman uas kane-'-
]oos, 2-3 d.us. fYlaar uat r.ras het gevalr Jorls zf n vrgul,
ulas ook aanuezig, dls uou zien hoe haar man kan voeti
ballen. l{ou ze heeft het gezlenr hf j kon het.
lïaar goed, verlorrin ls verlorEn, het uea een lEuka ued-
strljd. Uolgende ueek thqis tegan de UATERP00RT B0YS.
Dan naar ueer hopen op tuee puntJer of Êên.

H$ ULERUI JKSE B0Yq j', 0LgEB00Rt{-1Ar

Zatardag 31 okt. J.l. noesten r,le rantreden
HAULERIJI JKSTER BOYS.
l,le uaren er haen gegaan met de gedachta dat
rnEt 10-0 aan de broEk konden krljgen. lrlant

I ---
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club ctond bovenaan sn L,iJ san da tegenovergesterdakant van de rangliJst.
Hs eerst €an uui tá habuen koffÍe gedronken( ue ba-90nn€n Ê6n jJUr later dan uas geplaÀd), begonn8n uÊ Êande.uEdgtffJd,mst esn flikse r.riiO'tn Já'"ug.Fleteen al in de aarsta mlnuut kuamen ,á ár gevaarlrJkdlcht blj cie H.B. goar maaD de aanvar ierdde niet totaen doelpunt,
ulak daarna h.l. in de sde ninuut kregen ve Bsn etraf-schop tegen.
Oeze r.rerd ( tiJ het via de paal) benut, dus 1-0.Flaar ua rietan r.ret ar ntet brl iitirr-án g mrnuten ra_tEr ctonden sa (troe rE nei *"óriijÈr) J""" op geriJkehoogte na uat gapruts in dE vóroeárting u"n de.thuiscrub,In dE 15de minuui gtonden LrB zErfs brJna op z-1 ínaar tr,rEehoekschoppsn cerden rekelings ovar gekont.Na nog uat kanssn aan beida-zrjoàn Fi;;i dE gcherdsrech-ter af voor de rust. ,

Na da rust hadden ure(de vÍnd uas niet gedraald) tagen deuLnd In.
fllaar de Hauleruijkee.Boya hadden.van goed gchretsn g€enkaas gegeten, ouè rrat bÍeef gerulmà tijà 1-1.Maar zorn B'minuten voor tlJár-È;; À6i-r."""punt rn delangdurl.ge ÍnzlnkÍng v6n Oe-n-5unfor"n.vla goed aanvallend uerk van Elv.a.xrÍàke kuam da bal"voor de schoenan van R.v.diusen, ;i"-oà"u"r uoo"-oà--vosten vsn peter vpma plaatate án-ii"i"tgenoemdo rcoer-de'koelbloedrg' of' haoián-"" noort anoera gedaen.ÍïEar ds vgdrtrljq uac. nog nret "rgriqpei maar ,net kunstÊn vliegr,rerk weid. de tegËnpartl j ii"16"ïr", 9"r""tt-"iln de 45ste rnrnuur u"r àÀ luecoá rrEliÍ-r<tonx-À"t-riuil:"van de echeidsrechtsr ons ars muzr,Ài in 

-aa 
o""À..:,,1:,dc earste tuee punten hadden u€ op zËk.Grote. vreugde aion. bÍ.1_gpsiBrs an'reidàra en cupporters(de chauffeur an crrauFrelzà; nog u"cànill. --F7-

HopalÍJk zet de etiJgende riin-ir"n-i"oit, zodat u€ vol_gende seek en ln de-iEet, van-het sarroen nog vera Fun_ten zullan halen.

THEUNIS JELSÍlA.
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0LDEB00RN l€--j- ilIEUue sCHOOr-.ge ( 1 1il

Zaterdag moegten L,e voetbalLen tegan NIEUUESCHooT dle
nieuu lÁ onze groep gakomen ls.
0m 11 uur glng de flult en-ue begonnen'
tta I nln. àcoórde Fllcheel 0-1.
ru" 15 rnln. haO-tttictraaf 3 kangen gerniat 9Ít toch val 98-
zetgn moagten-fráA5cn. De bal uerd door Sape ovar de vsr-
áráief;à eascnó[án, nicnael liep er achter aan en ja hoor
hfj ácoori cindellJk' O'2,.
In da laatste min.-ván da lcte helft uerd er nog een

cornst voorgat"o*È"n dle-door Hltbsrt benut uErd dus

0- 3.
Pauze. \
Zda halft. Nu uord het echtcr mrieilljk .om da Julcta
volgorde van de doelpuntsl blJ. ta houulen'
0L0EB00RN trapi áfr itoElolo ttXte naqr flicharl' dle 4

man passrerde an tóen uen "àl 35 roater ksihard tagen d$i

onO"lr."nt lst "*noát 
maar hlJ stultte sr h,esr ult. De

kffi;;-;àn-triEur,lrscHsor trapÉe u:1!:::rd ult En de bal'
l;fi-ltnecht uij-norfor en dle mEakta 0-4' En zo qing
het maar oosr.-tfif,Àit naakts 0'5r Henk-€' ssakte 0-6'
Henk van O. 'niati" O-f .Roclof naaictc 0-9, fvllchaal-0-9t
Roalof maakta-ó-10 en Íllchacl maakte nog tuec doelpunten
0-12. Toen uÉ! 8r nog 1 n'ln. ts !p919nr. Er krtam son

in"fir àanval-u"n n.ËCU00t.'Johannas tekkelde hEm qlgan-
ti""f,--an lo kUam sr een panaltl' Bn dta zat 1'12í.

??????????????

(Geen ondergetekende.sn van de ultsleg.die vord sEhQe-

è;;; zou j; i"es"nc .ule heeft er |tu uitelndeliJk 9e-
uonnen??? Alh;;i;i."'.. ufi qàfóu"n 0L0EB00RN""' (red')
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schutjassen
,in

HorEL rgcDef fCSt
on vlecrr*arcÍt

AAiIVANG 8 UUR

0p dare It U0ETBAL-ScHUïJASAu0NDrt
ffJk van- harte uelkom,-

le lederEpn nstuur-
I

t,I sT u DAT. a a or....aa.... r... r. .. .

If_y?gl pubtiek L,as ttjdenc de uedctrtJd
0L0E800Rl,l - AKKRUF|.
Oat dtt vast komt door de nÍauye r€àm_blljetten.
Deze raamblljetten ngerpqnoerd uordenrrdoor de FRIESLAÍIg BRf'tK.
0e voorrltte'r vergeten Le ziJn raarnbí!.Jetop te hangan.
UIJ dat nlet. zo :y$patisk vlnden ten op-elchte van zlJ n Ír0irERBURf 

HrtEr nog 3. raambllJetten ovar zÍJn uaar
L,e uekellJks €en fftehuisr? voor .o"iàn.0e llefhebbers daarvoor zich Aij-0"-radectie kunnan meldgn,

--- 1 1 ---
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Geachte redaktie. verzoekeals inf,ezoncl.en st'.rk in uw
beleefd. ond.erstaand. stukje

blaa.dJe te willen opnemen,

COPY-GIIB}]TK? !

Daa.t liet anze rtoverzichtelijke overzichtschrijver"Albert
I:+ijhoJ.t ons toch wel. even sehrikkenl de redaktie zou
voortaan om d.e veertien oagen een clublcrantje uit wlll-en
laten komen, en wel om redanl gebrek aa.n voldoende copy.
i.lou word.t de soep nog steed.s nret zo heet gegeten a1s ze
word.t. opged.iend. en dus za]- ]net wel rvat meevallen li jkt on"s,
ma.a"T toch! Het is een teken a.e.n de r*and. voor ons allen d.ie
3ut clubblaadje als een onmisbare scharel in ons voetbalge-
beuren beschouwen. i'Je staan feitelijk op het 'rflu1-punf,,rrlroor llat d"e "leesbare lnhoud. betreft. iiin dat, beste lezers,is itlrur nod.ig o.i. waïuleer wij uet zfn allen eens souden
proberen er iets 'rmeer,t van te maken.
Laten Ïíe eens nagaan wat er a\zo nog wel bij kan, c.e. ont-breekt. {i-i d.enken (bijvoorbeekit) aa.ni

àc Een R{Dj,XTI!N4!.f, R0IlAq.S; ieraand van de redaktie d.ie

-

regeltnaij.gieers per 14 dagenfenzr eên artikeltje
scnrijft over een bepaald. onderwerp. tlij ',.reten dat men
daar al veel werk doet, naar toch uerrocrt m,i. een d.er-gellJke rubriek erbij.I'iisschien een a.rrarte redakteur
hiervoor a:,ntrekken ( indi-en rccgeli.-ik !) .

b. iten RgDAK.Trci:rEÏ,E JEUGDIiUBRTEF; ier.rand van het jeugd.be-
stuu apart jeugdrubrieË3e",
waarin het wel en wee van all.e Jeugderfta.llen wórd..! ver-haaldl b.v" prognosesfnabeschouwingen in d-e trant va.nA;itiijholt in zíjn rubriek.

c. Een wekelijks RUtsRrËKJE_v4ii iïiit ÊEsriJL;R; er is toch
elke week wer e rcerken fijf.t
ong,

d. Ook de H.Il. LEïDBE$_rrFAriiiL.Rs- e,d.kunnen Ar El.l lcE hun
mening, visie etc. wel eens spuien via het clubblad.

--- 13



e. ie ar reed.s door A.l{. genoence 'fbe:'oemde (beruchte?)rr
.ABOUï]jLRUjRJ45 i d.eze wordt node genist !

f . llen soort._I]lGJz0i{Djiif SïUi{-ií}ii,i rr.briek creëren, waatvandrt het eerété-stE;e kan zijn.
{,. .ilen (r:aandelijks?) spjllRxg.$iJ RUSRJJqI,E, veÏ.zoTgt d.oor

een 'tdeskundiget", b.v. een scheioËrecEter r

h. ren soort fip0JR)T-B0RTi,ETJd van een speler van ue v,yo
Oldebocrn.ilumoristisch bedoeld !
Enzovoort. -..,

líatuurlijk krrnnen nlet alle ideeën even genakkelijk ver-wezeniijkt worden.i''laar een beetje inspami-ng mag *och van
ecn iecler gevrargd wcrd.en?
;iaar !x.i. d.uidelijk behoefte aan 1s om ons blaadje "weligte laten tj-eren't 1s een redaktie-lco;nnissier ï.trààrin meerdere
nersonen zitting- heboen, elk net een d.uiderijke Fij],+.:rm-
ii'.:C:IF.ïJVIi'iG. Itakkelijk gezegd.-moeilijic uit *e vóffi
lïet lijki nij wel een haalbare ka:rrt en on tot een 5icedilu:^rktioneren te konen och iiOO!ïÁiïil.,I,Ilit
,lel lezers, zlehier een poging om wat in u wakirer te schud._ier: en tot :ktiviteit te prik":elen, gelijk À.i.{ijhoJ-t het -
bij rij deedc

:?::ï 11.i a1s #ginleresse-egcle lezers op z'n mj.nst op r,tnnl-nsï eeïi "ingezoffiek voor onze rekenÍngne:leno nat scàeelt alweer een iriaO;ijd."'JoOn!

i,et dank rroor uw plaatsing, SimOn i''or:'j-sS

L :LmerÍ.ck _ya.n de,.. ueeh.

f en zÊÊr geacht ltd, een lakare SIlr0H frl0RRISS,vindt dat er blj de krsnt lete nlot tranor irtt-
Uf j danken hero voor zlJn relaar,
en gchr€auusn voor dr ioveelrte-maal.....helaas:
LAAT ZIEN pAT" 0E CLUB J0.!TG EN, itlET p0F- j5.

AAN DE TRAINERS.

Na het tralnen bllJven arliggen, Is daar ook iats
vaak ballen op het veld

aan te doan?????????????



fi0NrNKrrlKE NEDERTANDSCHE VOITBATB0ND

AFDELING FRIESÍ,ÀND

DIPLOMA
vooÍ het le zrrlÍtal van de vereniging

OLDEBOORN

wegens het behaien van het

kampioenschap

3e klos I (0?l)

seizoen

I98r _ Lg82

Namcns hst Bestuur van de

.'\FDELIry6 TRIESLA\D van de K.fi.!,Ë."

- &Ëi."i"*l' nl '" r'ilii..;H*r' .;il_ Y/j

Het kamploenschap dat Zlïl varlg jaar.behaalde onder
het.Iei(tJ)derachap van JAN vàn UEEN, ig natuurliJk
nlst onopgemsrkt geblavsn. l'lier 6n daar ls Ben feást-je gehouden onn de prestatle te vi6r€n. llaEr om ta
zorgen dat zorn kampioenschap in de loop der tljdennlet ln. hat vergE€thoskj€ te racht kornt heeft dá
X.{tl.V.B, het Zn e}ftal aan dlploma voor het kampioen-
6chap teegekend, tíoensdag avond 4 november zal Bsn
delegatla van het bestuur JAN dit dlplome ovsrhandi-
gen. Lauk..." uant dan ia JAN ook jarig.
JAN €n het Zfil, ovan de 12-A nederlaag vergaten en
lekkor feEst vLergn, GEFELICITEIRD.

de redactie.
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Lotto-foto

Zoals u haaft kunnen lazen urordan kLeine prijzan doorde club ultbataard. De uitbatai.lng rs all.een"op naan-
dagavond van 7 tot B.sO uurl brj mij thuíe; De. Níeur.rold-straat 2.Tuseen de r.lÍnnaarskaarlen àte ik binnen kriJgzit 1á dagen verschll. orLr.z. diegene die in totto-tóio
1I.44 eEn priJ: hebben gsl,onnen kunnen dia na 14 dagenblj mij innen. Nu ligt bfJ Ínij t6n uinnaarskaart vanlotto 42, r.lie daar een priJe in had moet hem zo gauL, mo-qelijk halen.
tjant diE kaarten uorden anders !,Ber teruggastuurd.
Uel het uinnende formuLfar megne$en! MuiLt u ar voortaan zalf een denken. Als er lemand is dtehet niet helemaal snapt , bel dan mear avÊn. Tel.t71g.
Nu sÍnne ziek ie an voor ons de lotto en toto pormu-
Lieren mae naÍrï naar Lesur.ratden(vanaf deze plaats van
h?rlF-beterschap .Binne), - ie de heer T j. Neuenschuranderoereld gevonden' de rormírliàren voor oi.rs mee aá-nám;;:- .

Daarvoor nog miJn hartelijka dank.

A ïTENT I E

Er 1g e6n voetbalkuartat van Az t6? te koop voor f srgs.
Deze kr.rartetten kunt u ,Fqrqens andars verkrijgen lan-bijda voetbalclub.
uilt u in het bezit komen van zorn kuartet dan kunt uze bastellen bij de heran dle de lotta-totors komen op-halen. Koop Êr dus zoveel mogclijk dan zit er uoor de-club ook nog aen Extra centJe aan. Fer terefoon kunt
U ook bestellen.
Kopen dus €n steun de voetbalclub.

Lotto En ïoto Com.
Ë. Uink-lJagenaar.
Tel, 719.

tt

x6



kldrsr

h*cr
qnnnond

btfo
gabn.

uit áe áogbladen !
Betaald voetbal verzuipt in de aleohol
Journatst Piet lmbos Lijkt in het $tadsblatl san l.l okrohe r jl. nog eerts terug op
de grbeurrenissen bij de voetbar*-edsrrijd in .{mhern rurscq Fc Lircrht,n rrit '

Hamburgse HSV,
Áln grote boosdoener van de onverkwtkkele lrlppening daar wijst hij zonjrr
shromen de alcohol oan' Zijn advier om tor waadij& sfortiete evenemenren re
komen eb 22 profvoetbelleis hun ziel en zarigheirtinzeren om de begeertre
punten binncn te halen. i*: stop de vedroop ran bicr np de rrretbalvcfuen. Hij hsd
het in r\uchter Bekeken kunnen rehrljven, HaÉt wr 

"i;o 
lr"t ". ,olkamen ,rel

eers. Om der wille vgn de rport en ook nog wel om een paar andcre zaLrn,
Hieronder ren gedeehe ran zijn besr:hou*iageu.

Ovêr hêt algemeen wás het optreden van Ce
polilie in Àrnhem beheêrsl en'beslist ní6r
provoc€rênd. Men hield zich zo lang moget,ik
onzichtbear en allêêÍr toet er e€n gat in de
aÍraslering viê|, daíïên de ME-ers hun plaat-
sen in voor dat gat
Oaáí gebeuÍde oveÍrgens, niets en de ME-ors
toonden eeo zeer qrote mate van rêlíbe.
heersing. ln actie behoetde men nrel t6 k,i.
men. Wat dat hÊlÍetl Ínag de politie van Arfl-
hem best g€os een pltrim hebben. ln iedeÍ
geval hebb€n zaj ninmeí aan'eidrng g€geven
om de gefioêdeÍên nog meeí te verhitten
Sinds iaár en dag :oekl m€n naar middelen
om hêl gew€lci rond dê wedstnJden le bsleu-
gelên. led€reen. die er iets mee uitstaande
heeÍt. pÍakkizêerÈ zrch suf om tn dezs net ,.ei
yan Columbus" le vinden. Totnutoe lukt hêt
niernárrd. Het kwaad blijft weelderig door-
woekaÍ€n. OÍ ,e dat nu mei pasjes cí zo kuÊi
indammen oÍ met andêre íneatÍêgelen om
bepaalde ÍiguÍen bil een wedslrud weg ta
houdên, niemánc, Cie het geloott.

'Slool'bi6r

Wiê de oplossing weet. zou schatÍitk kunnen
woÍdên. En loch paki mef deze Bllefide iê
aarzelend aan. Men wil nisl in eigen vleeê
sniidÊn bii de voetbalclutJs.

Wanl. hei betaalde vceibat verzuipt lanlza,
íïleÍhand,n dé aicohot. Wre rn Arnhern gceà
heeli oDgelet. ral iei mat ons èens zijn, dat er
weer een ..sioot ' bier ingenomen werd Ont-
stellsnd wal êen hoeveslheden eí avil de
tconbank gingen. ei;. die Happet het teven
zuur maakten warên tot aan hun oren qeiruiít
nst ajil qeeslÍiik nat. Met klsten vol werd hel
de tribune ópgesleept. l-tet stcnk er gewoon
nêár. Wij zijn êr vên avertuigd. dal het geweid
zeker voor 5C f>cl zou woÍdeí' terugEedríB.
gên ais men vana! heden qeen glas bier r,eer
veíkochl vooÍ an ti!dÈns voetbalwed-striiden.
Maar ia. dar Oaal ten kcste yan dÊ rnkor'sten
i?ch zai men eens Ínóeten kiezen; oÍ ink$m-
sten $it dê brerverkocp of cenoegen nenen
net st€eds minder to€schcuwers. Och. wê
welan hÊi. dat gàat zc maaí niêt. Meó 2it áan
verpachtingen vast en íncet iê zo n ma$$a 4u
vocí een uii.tie ol díiê droog gaan zettenl
Andere y.aag: kaÍ zo n zaàk dàn niêl êen
UuÍlle cf drre zonder bier? ls {ràl teyeêl !le-
vÍ*a'?d?
Ds KNVB zou esnÊ KuÊnen ovenrêgtsn, Cie
maatregel gewoon .rcor biivcorbe4id een
serzoen. vc9f le schíiÍvef,
Fn dan eers ZreF oï het geweiíJ n,et fi€ri ve'e
prccenten zou teruElooen. De moerle vaíi hàt
oÍobeíen waaÍd ond€Í h9t,Í,attc: vóetttet
êên nuchtgrê zaax

LÍIEUWARDEN . De uitslagen van de dit weeË-
eind gespeelde wedstrijden in àe eerste klas van <ie
Friesche Voetbal Bond zijn; Eertfe Llat (zo.)l
Robur-Hasierwijk 0-1; Iangezwaag-Ivlildam i4:
Terschelling-HDT 3.2: Sport Vereent-Bakhuízen
l-4 Black Boys-Geel IÀfir 2-0'i Oldeboorn-Akkrurn
2-0.

ffi IEEUIvIBDER coIiRANï

Ëerrre klar (.o.):
Blgck B. 6-ll Terschell.H.wijk ?.9 Bakhuiren
Spo.t Ver. ?-S HDT
Akkrum ?-8 0ldeboorn
Geel Wit ?-B Robur
Langeawaag 0-? Ivlildam

l-:
?-6
?-5

7.4
42,:u
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FCRf,4AïI

Loffo{oto
0566 3 -719

Wedstriidprogramma zaterdag senioren
zATIIDAG 7 -l0vrilBtn 1981

.aS*tslr:i-Sjurr6).
itum-\i rland
litonrvoqËls'04-ce Srre3qf 21
Ti.jnje zm-0udehaske
5V llulier-Í0P'61
Scha rnegou Lun*i!iti
0i.deboorn zn-iÍêtorpoor+ Uoye

Wedstriidprogramrna iunioren A
zATtÍlJAl] 7 \]CVE]J8[R ItLt

.---- I / r.rr\
:rlgl:Lr- *-!lll-122\. 0l)\i iA-liaulerw.Soys iA

2!?, Dr.Í:oys JA-{Jldeboorn 1A
22]. HiJï ]A-Ri.if 1A

2?4. 5V 0ertelp LA-Hsu.ier{i.jk LA

i-lii!!1{rr-!ul r'4!!ll_t:5.1
r--^^ _ / rlla!"5::- "'.1lt,a. tlt\.3cr.G _ií--fC i.rol',,eila jC

{ I i . Akkrrin ]C-Gltledi jk Zl
* 4ll. 0lrjebosrrr ll-i)r,llors ?C

lii ), i;Êori- \eieent il*I|irun iC
,jj i jr, I rnqe;waaq iii-l:\ tli;';hra .lC

Wedstrijdprogramma junioren B
,'.i r r;íDA(l ; \0Vt ljlitll I ?n I

í'!die l2 . :"ral l

.ril. -_--_.**?;,lerhrr.e 
ilJ

li.l- lll,l)rrre,lÍ-l-illdeboorn iii
-3+5. nldehcltpn.ip iil-ilrv.lirrs liii
'-Í'. F-ii Lr:rr+.;r 'it-\ip,,r.jsíaoni 1l'

Wedstrijdprogramma junioren C

.12 .00
rt Ín

{,rL ro.:n
l.,li ,lLr
:ir rlll

14,00 F.van KJ.aarbergen
ií.00 0, lisscr
14.00 ll;A.J, Í leer
lr.l0 l). Dijkstra
14.00 ll, llaovenca
t:,.0n N.V. it.dr rtoos

L. irinters
A. Clauwelman
A,5, Helfferich-de Vries
Rayonleider Kuiter:s

i , A. illoir,"rurrs

\. n ki a,r.íJrria

i.v.d. I,iesl
C. Di.jkstia
8.5;oardstra
J.f,P \I1IC J'

)u.
It.
ll.

15.*

rÉ
I+.UU
14. 00

*
il nrr

il,iiil
iI.atil

18
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rl

o;rric 45'..)

(1r, / , F ! r- ! iinre

6.1!.1, isIirrne-!íiÍl:
ii;'.1,, I í1eirc0lr:-l,i iue Ëci s
7ílil.ilrrqa - i rnsrr;r

Éi_rÍl:rh!._ -l i,tqi €L'r-!rq!
D,, .1.. \'),r

* :-iïJll:Àlrir- Àkr.r;:ir,r
ï ,:ó . :ir ln r i nqr:u i.ril-ilir:JÊi.rtke
;7.;,i'lel.rrlC!:jii. 3c;,.s-i l li
l7Í. ir i:,rir-i!iir,,,< Bo) I

Wedstrijdprogramma pupillen D
, ;;i ri'j,ii 7 .\0!ili:l? i;1-Jl

Ir."!d

9"Oii

e"0t o.v.
tn tn

Wedstrijdprogramma pupillen E

.lo.rr) NV.
Iti . Ji.)

9.0Íl
i a] . {,1i1

àt

r(

rÊ

*

i026.

lCZB.
I Êta

10 19.
10h0,
i04i.
tq4z .

14.00 J,B'J. Schskkei
1í,]0 R.il.de Haan
Ló.0C ,i. Isêger
14.80 .J.i1. tlsinga
14.00 flarcnlei,ier iluite;"s
r+.oo }{\1, J.á. 8i3"a

lC,ll0 A.v.d' Ende

iC,00 W.J. Pup,er
10.C0 r'. Dj.jloi:ra
10 , 15 J. van Dekken
10.00 J.K. Krst
llr.ilO B,U'v'd.3ij

1?.00 S. Fabriek
i0.00 A. T iassiac
10.00 Or/' tí. Êion
10.]il 14. Modderman

- 
to.oó

.12 ,00
18. ito
fC_,00 C, D,ijkstra

Wedstrijd programma zondag senioren
znNDA{; 0 N0vlt4Btfi 1961

lÊ k.Làs iBClr Z r 45

896 .

aqo

899.
90t].

Langezeiaag- ietsr rnq
Robur-Sport Vereent
Haul erri.;k-Black Bó'/s
l.'li l dam-Akk rilm
Hllï-Cee-i'ríri
0 I deboorn-Ba<hui zen
'Re3. 2e kias D i5tíi)

947, Tijnje Z-Harkema 0peinde l
948. Uákkevêen 2-Surhuisterveeo i
9!49. Eoornberqun ?-SV Friso ?

950. Rheen Serqun -1-9j.deboorn Z

?5I. Górredijk J-0DV Z

9r2. Akirrum Z-íjrachten ír

4e k-las i {828)
Larrgezwaag }-SV 0erterp 5
Haulerwijk 4-llf{V 2
0lciebcorn l-DI0 6
Irnsun 4-Read Swalt 5

. 5e kias A ( 81.1)
IE?ïï6*-l:ïlae6ocrn 4
Sporl Vereenl 4-Eiue Eoys l
Langezwaag í-GAV[ 5
Gerslcct 2-Jutrbega íi

llUedstrijdprogramma zaterdag senioren
ZATIRDAC l4 N0VEr.lBrn 1981

rÉ 1n

t?
)).
34.
)5,

ár'uiil-u{qeDo6rn 7s
Ni,11and-Stornvoge ls, 64
de Sweach zrn-Ij.jnje zm
0udehaske-s, v. MuIi.er
IOP' 6I-Scirarneqoutum
CBC-ttaterpoort- Bovs

14,00
14. l8
14 ,0i)
L4,tA
14.10
14.00

R. Koot.le
B. Rienksma
J,H. Vogelzang
i-. lloiters
G. dê Jóng
A. Kocistra



}1v"q#,r,trjiÊ,nrq#ramma junioren A
?26,

228,
229,

Groep 4 (107)
dDVII=;lertero tAtl Haulerw.Boys lA-Dr.Boys 1A
0ldeboorn IA-HDï IA
RlíF lA-Eakkeveen lA

i1 .00
1r.00
1r .00
9. ]0

12.00
11.00
10.00
12. l5
i1.00

Ë. Verra
G. Pri.ns
f. Jonker
L. Winters

r l4ej. A. Lenos

R. Jonkrnan

,3

rÊ

*

rl

:x,

W#fï.tli,flBfnsra mma i un ioren C

IrC8.
409.
410.
4u.
412.

Groep 7 (J1.1)
llrv.Boys )C-Langezwaag lC
FC lÍolvega lC-Akkrum lC
GorredÍjk 2C-Oldeboorn lC
Dr.Boys ZC-Sp,Vereent IC
Irnswr lC-s.v. 0lyphia lC

Poule 450
39Í-iïiêInr-rFs
69). ïijnje-ïerhorne
694. |íl'ts-0ldeboorn
695.Bl.ue Boys-t{arga

y,P*,xiiilm'mma
Poulê 520
770.Bleck Boys-0ldeboorn
77 I . Akkrutn-Scharnegoulurn
772. Oudehske-t{aterpoort Boys
771. FFS- I rnsm

pupillen E

t8.00
9.00

10.00
9.00

889.
890,
891,
qot

89).
894.

94L
94?.
9At.
944.
945,
946.

10t9.
1020..
I02i.
IO22.

IOt?,
1011.
1014.
10J5.

14.00
14,00
14,00
14, 10
14.c0
14,4'

J, Veldkanrp
L. Erouwer
E, v,d, Oanr
F, Oekker
K, de yr.iss
M. Flharkati

}{. Eron
0. Heider
A. J, Meetsrna

5. llanstra

tg

)t

,(

I0.00
12,00
10.00
10,00

9.00
rB.oo o.v.
10 .00
I7.JO

Wedstrijdprogramma pupillen D
ZAIIRDAG 14 r\tovFl€ËR lg8t

10.00
10, 00
9.00
9.00

Wedstriid programma zondag senioren
ziiNDAG t5 N0VIMBER l98r

le klas (801) 2 x 45
Langezwaag-0ldeboorn
Terschel I íng-Robur
Sp. Vereent-[.laulerw i jk
Black Boys-l'tildanr
Akkrum-HDI
Geel Wrl-Bakhuizen
Res. 2e klas D iBiO)
rrjn-ie ?-Akkrum 2
Harkema 0 l-Bakkeveen z
Surhuisterveeh )-Booinbergum Z
s. v. Flrso 2-Rh,Berourn .]
Oldeboorn Z-GorreOijk )
ODV l-g1astr1.. 4
4e klas J (8?B)
Langezwdag )-Irnsun 4
s,v. 0erterp 5-Haulerwiik 4
ONV 2-0ldeboorn l
Eoornbergtm 4-Read Swart g
5e kiag A iglr)
Heád Swert 6-Cers.loot 2
0ldeboorn 4-5p.Vereent 4
Blue Soys )-Lanqezwaao 4
CAVC 5-.)ubbega ó '

10,00 F. Rinsma
10.00 S. Schser
10.00 E.H. Horn
10,00 H. v,d. BoerN\[ A to.}O c.r.-r.ol-ueur.ntig
10.00 A. Stot

--- ?o ---


