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Ook dÍt ueekand heeft 0LDE-
B00RN ZíI het mtJ L,sÊr moel-
l1jk gemaakt.Eigenlljk hebik €r noolt zoveel problemen
mee gehad om sen overzlchtJa
ta schrÍjvan. Plear J.lI. is

m€B opgahouden_ omdat hrj steads Ín herhalíngen moesttraden maar JullÍa maksn hat er ook naar sm mat dltprobreem in aanraklng te komen. Ook zaterdag in ARUírl
moeatan .lullta tagen de ploeg met dezalfda naan de
maardere srkennen. fllaar gau!, vergeten die ?-0 nader-I'aag" Flaar er-moet uat gàbaurenr-hlerbij dank Ík aanornzettlngen of leta dergetljks. uerlÍezËn rnat 1-0q:I fun sT op doorp maai stáeds met 516r?r-0, ná"dtt kan niet zo doorgaan.
Hoe staat het er met de jongens voor Jan, uat detrainÍng aangaat, 6oade ópkórnst???A:": zaterdag thuls tegen EBC. persoonlljk ueet tknlsts van deze elub. Hót zal uel uaar noóttt3t ,óro"n,
maÊr uanneal JuLlla er goed gemotivaerd tagen aangaan hoePt hat verachil in doalpunten nÍet zo grootte. zlJn. Zorg eans voor e€n verraasing. Het z.Í jullie
zeker goed doEn.
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LiLD[B0iifil-l 4 ontving 5F, Uf Rt[frtï A. Ëen g*li jk Ëp*
gaande stráJd oak al gaiuige de eÍnduitslaE Z*?. F'laar
toeh aindelijk usar Fans Ben puntje" Ër had zalfs ínaËr
inEezetenrnaar als ja g€sn geluk hebt do* je ar nu safi*naal nike aanr A.s. zondag near LANËfZtJAAË. Dtt zal
ïrs€r nlst gemakkeS.ijk gaan en uannsar jullia het lef
habben daar ook êen puntje L,Bg te halen zou dat €en
qoada preetatie zljn.

0L0ËB00RN Z had G0RREDIJK S op bezoek. [Ên mijna-inziens teganvallandE r.radstrl.jd, dit ook te beoordeian
naar AlÍe Akkerman, die maar naar het .andera veld ging
Lraar het 4de bezl.g LJásr Oat hEt Zde er toch nog eaá
EeJ"ijk spel uÍÈhaaldB uas gezien de veldverhouáÍng val
verdiend. Uolgende zondag naar Orachtan, ook al r,ràer
niet gemákkelijk. i.Jl}len Jullis ulnnÊn dan zal ar met
mesr inzet en ?el.ler op dle ba1 gespeald moeten uor-
den. NatuurltJk, juJ.lia hebben sen paar spalers aan
hat ,esrste af moeten staan, Oue om dit op te vangen,
Br feller tegenaan.

0LDtB00BN 3 levgrde esn keuriga prestatÍa door
met 2-1 van ONU 2 ta uinnsn. Naar ik ma hEb Laten ver-tallen ging dit ook nog gepaard met vale blauue plek-
ken enblessurss. Esn harde ploeg(of moat ik gEmean
schrijven) uaartegan de scheldsiechÈer nlet ioldoende
optradii Flaar desondanks knap usrk van het. Sda,
A"B. ,zondag thuis tegen OIRTERP sn cr maar ua,ar fllnk
teganaan, Alle publlek is op jullle hánd uant er Ís
ïnaar l uadstrÍ.jd.

0L0EB00RN t heeft gavochten voor r^rat
uae maar kon niat vErhinderen dat LANGTZUA
maken uan 1 doelpunt met dE volla r.rinst gi
fllijns lnziene uel vardíend. Zíj konden ett<
vindenn ÍYlaak je maar Lraer op uoor êrse zon
teqan Gi[L UIT. [Jan maetEn sr uaÊr Z puntJ
tJa hadden toch nnet elkaar afgesprokan(vast
d.at Lrs ln iader gevál di,e niddenmoot-poeit
behsuden. Dos ja best,

ze uaard
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WEDSïRIJD.

VER$LAGEH
LANGEZIJAAc.- oLpEBooRN ( r-qt,

lnningen +,egen reBp+
AKKRUÍ'íI en BAKHUIZIf{, moesten ua iondag tegen LANGT-z.uAAG probcren on d; darde ov"r"rnninfi i" pakkan.van LANGEZTJAAG uas sn$ uelnlg uar<ená.=Ail"un dat zehoger dan ons stonden 6n zaer ulisearvarriq *u"*À. i-dan een dihkc overuÍnrfing, dan "u""-r"n-oÍrne n*áàr-laag). uan ds vedstrÍ:c uátt nret-rreài te verterren.rn de sarstr helft B€n betrr OLDEBOORN dat echtEr vsr-zuinde on da seora, te openÊn. DURK htalJ net doel ookrchoon, zsdgt hat in de eersts helrt n-ó bleaf, Dstuasdr helft ltet enn sterker LANGgzuAAG zrenn-cut toEnook ÊÊn van hun kansan benutte. zocsenos aên 1*0 ovaÍ*uÍnnlng van LANGEZUAAG, dat hlarmEe rài{ulijt *"n-pr"t_je te veel kraeg, Ean ialljk apel ,u"-n"*"lijk de iuls-te- ulta}ag geueert van-dezà toeh usl-uír"r,t""r"jitíïjË.
volgende r.rsak thula de uadstrijd teáe;-cÈÊr-r,lii-i;;-'*
?p .d"-Zde plaats staat. Flaar mát ueËl inzst rnoetsn arEocn 1 oF Z puntjea inzitten,
uerdar L,ÍJ. ik het pubriek bedanken voor de ueer gtsusr*dige opkon*t sn da ateun die us hiervan hebbgn.Ate u-d'La*n voar het u€er prima vraquerxr 8Ír da sa*lEctle + 

- 
suFporters voor de' f ruttmánó oie- ir< rn iráizlakenhqls van juLlia heb ontvangen.
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L:LiltBUilRN 2 - G0RtElJ!t(__L.
!.c moestan L,a zondagmorgen aantreden
dte onderaan staat,.
l{a uat onzíker heen an Lrgar getrap
eergte goal en Lràl voor GORREOIJK,
ons de slaap uit dq ogen te urlJven

tegen de ploeg

vi.el al gauu de
Tosn begonnan ue
on zochtan us ds

aanval.
Na uat vruchteloze aanvalrctjas gelukte het HENK uïNK
tsch met een rnosle kopbal de gelljknaker te maken,die voor heel r.lat opluchting zorgda.
Alhoeuel uB nog niet tevradsn Eret deze stand uarsn
konden h,e sr niet meer Í,npruteen.
Íle scheldarechter floot besllst nÍet ovartuiqend.
vooral niet bij buitenspal-sltuat{ea, zodat ÍrrtÍatie
ontetond bij de spelBr$, maar vaoral brj de toeschou-
hJÊf S r
Na het aindsignaal verlieten rae met de hoofden naar
benaden van schaamte het veld.
Ook dit Lras L,6ar een geval van onderschattlng.(L,aBr-
mE6 rdg overlgrns ln Oàdeboorn ai"lenraal r,lel ràad mae
r^leten, ).
Daze teganvallende rasfltaten ziJn misschlen ta ulJ-ten aan hst felt dat, €r voortdurend spelers ulordengeruild en ondat L,s gebrek habben ean Êen echte rraf-
makBrl?,
Èlaat ue gaan door en proberan het rondag êrBr rdgar in
Orachten en hopen dan op batere resulta*en.

pL0EB.0.0*ry_4 - s?, vrREËNTg 4J2-?).
l"{et r.las ean matÍ.ge r,redstrijd Bn de punten uerden dan
sak heel braederll jk gedeal.d.
It{adat 0L0EB00RN de achtErstand tot tr.rse kear toe had
ueggaueikt nam 5P. UEfi[tNT opnl"euu de Ieidlng.
Uit eEn mooi.e dleptepass r.lard Ben doelpunt gemaakt.
NoA vsor da rust uead het, gelijk ui"t Bsn cornar die
ËÉnoman uerd door HINK BR. Ên dla door Slfl0lt in ean
doelpunt r.lsrd omgezet.
f{a de rust uas het 5p. UEREENT dle de leiding b,sÊr
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nem' Deaslfdg man dle ook het earstE do*tr punt, vosr
Ílin, t:f:!il9 nam' scoorde ook het i"áàJ*rr-z ou",l,ilJ t(uamÊn hÍerna goad terug. H[l{K schoot, op Oe páalan de bal dle telug kuram in het verd ,u"c r<burig-in]gaschoten toor SIfllóN. ?-2.Dit uaa da eindstand.
HlerbÍ j uil"len b,e TJIBBT en uILLtÍvlKt nog f eliciteranmet de gaboorte van hun zoon_

cuR D[ B0[R.

ví

lRu,Í.l; ?!pFË009r\i. ( rt-o).
unoer urtstskende rrË€rsonstan-
dlghedrn vertrokken 4 uagens
! _,2O mlnutEn te ] aal ( er i ag*nnI. nog enkel.e spelers ondËr
de uol) r.rlt het centrum L/an

.' Boarn. TÍjdena de rit naatr hptnhogetr noorden líeten da ctrauf f ar.lrs
pns €€n prachttg stukje natuur vanhet Frlese 1andichap iien. hta deze ver-

lJ/ moeiende rlt kuanen r.re L,at verlaat in*b ARUflï aan, zodat Lre dlrect(na one aeretverklaad ta hebben) met de r,redstrlJd ksnden uagi.nneÀ. 
-'

l"t thule spelende elftal zetts er meteen al e6n flinktempo in maar mst enig kunet en vliigr.rerk ulst HARÍïËrï,da goal schoon te houden. Ott tot gróte vreugda van8ên aantal "B0gRNSï[Rtt toeschoulrsia die Íraesaal L'ar6n
mesgekomen orn te zien hoa de puntan mee naar hat thuis-front uErdsn genoman, Na enkeie scharmutaelinoen voorgnls goal uiaten ua enkela kansen ta crsFren (onder
luid applaua van snzs toeschcuuers). irJe kulamen zslfst'ot oF êÊn metar van de. vijan{elijia dosrrnsnd maar dskeepar van ARufll uist de bal Echtei op uoortrerretí3te
t^li jze tot, hoekschop te verLrsrkan. Dsor deze aktiebrak hl j. zl jn pink, r.laardoor hij de uedstriJd verdervoor gezlen rnoest hsuden.
Het L,as ARUíï die na z0 ml.nuten de acora opende'na aenmÍslukte buit,enspelval, Nu haddan ue L,al vakar tegnnssn echtarstand aangekekan qn dan nog r.rerd de uecátrtjd1n ona voordaal besllet maar dit utláE vandaag niEtlukkcn. 0e teganstender had dit echÍjnbaar ook dasruEnt ztJ blevàn het lnitiatref rroucei, óoor deze drukuerden Br vele foutan gomaakt, dit kuam halvarursge da
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st'rijd t*i uiíinq t*sn #*n terugspeelbar misl*ktaoAtluFi uigt de bal te onderscheppón'an brácht de stánd#p 2-0" fr zouden op de:a manier nog é goars uorgàn.
fa vtJandelijke druk ging snvsrminaárï íoort en árt-l"eidde na i5 mlnutan voeibal tst Êen 3-0 achteretsnd.
Na Êen harrlíJk bakJ* thae zou de beuk erLn on €r iÀór,nog tuiee puntJas uit ts slepan.(leavar daa á; ut;ri;i'Hat laek Er êÊnvankeJ.íjk gok op en er Lrerd reoeiij*-ó*-speeld Í$aar ln ds 6sate minuut Lras hst ARUÍyt di;-p;;-"'riteerde van ?€n grsv€ fout srg'ns ln het veld-aló.ïn tegenstelltng iat de vorige uedgtrijden trokkenuÊ nu massaal tan aanval aR ds nul van-het score-bordts laten vErduijnan maar rn plaat,e dat.het beter 

"*ràmocht HARÍqËil, nog 3 kear vissan zodat hat uitel;;*iijk?-0 uard,
0pt,imi,stlech uerd de terugrers aBnvaard urant voloen-rje r.rsek. krl jgen L,s EBc op-vieite, zLj Jtrào-êé;-'-"plaats hoger mat_ 1 puntja mear" HAt-sË s. hoopt dan zi.inrentrea, na een langdurige blesaura, i.n het 2rrr-Àritri'ta naken. Het belooPt duá iets mooiá te uorden, Rnetífiij de t,sasohsulrarg, die ,oc6 usran gekomen, te bn_danken voor Lnzet, voJ.gende. vaek, "ls. oitá"à"q"iu",uorden sr L,aEr valen v5ruacht om-hat Zf,l-elftal ta '
eteunan in dsze faae van.de etrijd, uaarin tij iiqhin da laatatg reglonan bogeeft.

TJËERD Y*

x lsl6

056ó3 -719
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0L0f q!0$N 1A - H. D. T. 1$.

Zaterdag 1q november moesten ue uitkomen tegen hetnog^onder gns staande H.D.T,1 díe elachts 1 puntheeft :l yÍj slechts 2 punteà. De uredstrijd ton 
-dus

T€t optimisme bsgonnen urcrden.ik ksn ds eerste herft mooi vanaf da zijlijn bekÍj-ken Ên tsch csnsteteren dat da beide pii"e"n gerijktegenover elkaar etonden, zê kregan u"n oáioE-tànienulel kansen zoelg Gerneus die van-afstand net ouerschoot en Ívlarcer tegen de lat en v"n d;; endare kanteen kaer net ov€r. ue gingen dus doalpuntroos da 
"u*t1n.

In de rust kr,ram ik Br in voor Jentje. TiJdens de turae-de heLft kr'ram tgbert erin voor Gerieus.
ï"! baqin van de tuaade hel.ft h,as ook-óelijkmatigetotdat Jan Kroes de bar naar vorÊn schóst ,1""" ÈËË*rtfantastisch riBp sn za door rlep to[-eá" caelpuni. - -

log gsên 10 minuten lEter kreeg ftfu*mer de kans omin te schÍ.tan Bn dat totaal. beiutts, ïosn r,ras het gÊ-daan met onze ploeg, hat L,ou nlet *á"", dus hat L,asterecht dat r.re nog-een roarpunt tegen-i""g"r,, urat deelndstand oek uá3r
Nu hebben us 4 puntan en volgende ueek tagen BAKKEUETNgaan lre sr L,Bêr volult tegan 86Ílr

0m half tien ?lneg! ue .LrBg, op nasr G0RREOIJK, Usmoaeten om herf erf vaetbËÍren. caÁnióiix had de af-
,it?p maal.ï1J gingen direct in de u"nu*i en zo ginghet .een ti jdje doór. fiaar toen.gtngan 

-r,un 
ín de aanvar.

:l_q" sp.atar eÍls langs rH0ÍïA s ( áe Ë;;p;;) 'n"*i'aïïà'"''sa.d vrar( voor de doeLllJn esn *lijding sn toen yashet gÊen goal.
lvlaar' nu kregen zij een hoekschop an die zat Êr in 1-fi,ïoen molsten r.,iJ áaar sens urat doen ""-c"t uas ook zauant TËUl.j knalde de bal er meaí in 1_1.-[en za blaef het vootr de nust,

ROÍÏKE U. O. VEEN.

(vervolg op FaS, 1il.)
I -a"



Zoals destijde door dê spelregêlcommiesle werd medegÊ-
deeld, is hel een tildlang onduidelljk gewe€st, in relke gevlt-
len er nu sprake rvas yan buitenspel-ol geen btrllenspet. Oe'
lnlernational Board heelt nu alle dlagraámen m.b.l. de bul-.'
tenspelregel opnleuw bekeken en vastgesteld. Voor allè dul:
dellikheid nemeiwli onderclaand alte diagrammen + lekslen
op:

N.B Q Speler van de verdedigende partii
l| Spetervan de aanvallJnde pánij '

no. l.strÊÍbaarbuitenspel

I

DO
AO-

Oc

A brengt d9 ba! op en plaatst deze op het ogenbtik, dat hij bij D
komt naar B. B is buitenspel. omdat op het ogenblik, dat A àe 6al
trapte, zich_ ge.en twee tegenslandeÍs tussèn B en de doellijn
bevonden. lndien B met schieten zou wachten tot Ê zover zóu
zijn.teruggelopen, dat deze zich dichter bi! de doeilijn zou
bevinden dan B, blijft B toch buitenspel, omdai het ogenbitk, dat
A de baltrapte, beslissend is.

no. 2. nietbuitenspel

DO
AI

I

A b.rengtde bal op en plaa-tst op het ogenblik, dat hij bij D komt
de bal schuin naar voren. Op dat ogenbtik loop B vaà pàsitie B 

j

naaÍ voÍen en bereikt de bát in poéitie Br. B ii niet Uuitenspàt,
omdat, op het ogenblik dat A de balspeelde, hijtwee tegensian_
ders tussen zich en de doellijn had.

no. 3. strafbaar buitenspel
t'
l

Arfl
A,rO ^iUDa

B
A plaatst de bal van positie A1 naar B ên Íoopt door in de richting
van.het,doel.. B plaatst de bal naaÍ A op het ogenblik, dat A ii
positie A2 staat. A is buitenspel, omdat hij geen twee tegenstan-
ders tussen zich en de doeilijn had op het ogenbtik, Oát Oe bat
door B werd gespeeld.

no. 4. stratbaar buit€nspel

t*.- óóL
D6 Oet

" ós:

no. 5. stratbaar buitenspel

- 
fj.l

la'
trou

AI
'l .gt de_lal vooÍ op het ógenbtik, dat B zich ln positie 81

bevindt. B loopt van Bi naar 82 terug ên ontvangt daar da bat. B
ís buitenspê1, omdat hij geên twee tegenstanders tussen zich en
de doelliin had op het ogenblik, dat de bal door A werd gê-
speeld.

DO-
Arí

A schiet hoog op doet, doch de bal waait terug. B loofit van
positie Bl naar positie 82. B is buitenspel, omdaífril geen twee
tegenstancters tussen zich en de doellijn had op hel ogenblik,
dat de bal door A werd gaspeeld.

ET'/TETTSPEL OF GEET{_B
no. 6.slratbaarbuitenspel

r- - --a
--.J OC- I

'.a-rlr
OE

A schiet op het doel. De bel wordt door C gespeeld, waarna B
hem.ln bezit kri.igt. B gliJdt echter ult en geelt.Oà bal over aan F,
dÍe doelpunt. F is builenspel, dmdat hijóichter bii de do.eilijn is
dan B en geen twee tegenstanders tu-ssen zich bn Oe ioéttiln
had op het ogenblik, dat B hem de bat toespeelde.

_aB
OE

,1

,,,oo
Aa

I
i no. 7. straÍbaarbuitenspel

OD '. oE.A
A schiet op het dosl. De bal komt via G weer in het veld terug. B
maakt zich meêetervan de bal en doelpunt.
Hel doelpunt zou moctan worden atgo*êurd, als de schêlds-
reehlcr.ïan-m{r!ng-tr, dat B, dte buflcnspet Aaat áf hat
momcnt drl A rchlet, ln hct rpel lngrllpt

-ocj
O82'
4
Óa'

Oe

no. 8. straflraaÍ buitenspêl

oo.Á Oe

A schist op hêt doel, maar de bal springt van de doelpaal in het
speelveld. B maakt zich meêster van de bal en doeipunt. B is
buitenspel, omdal de bal het laatst is aangeraakt door A, een
speler van zijn partii, têrwijt hij dichter bil dá doeltijn was dan A
9n-geen twee tegenstanders tussen Ích en de ddeilijn had op
hetogenblik, datde baldoor,A werd gespeeld.

ocl_
nó, 9. straÍbaarbuitenspel

':- - -* -- . -i,
^2óDo

AI

'ic)c I

.jl - oe
I

i -rra

Oe

A schiet op het doet, doch de bal springt van de lat terug. A is
doorgelopen en ontvang{ de bal in iositie A2, plaatst daÀ naar
B, die aan de andere zijde van het doel idts voor hêm is
opgelopen. B,.d.e.bal spelend, moet worden bestrafl; hij is
buitenspel omdat hij op het ogenblik, dat A dè bal voor hei taátst
:?gglde. gegn tw99 tegenstanders tussen zich en de doeilijn
had en hi.i.zich vóór de bal bevond. tndien A uit positíe A2 záf
onmiddelijk op het doel had geschoten, in plaats van naar B te
plaatsen, zou niet voor builengpel moeten worden gestrafl,
omdat B zich dan niet in een strafbare positie zou hebben
bevonden,

no. t o. stratoaar buirens'ph_:l

o't'}t, 
::A'

A schiet op het doel. D loopt van Dl naar D2 om de bal te
onderscheppen, maar deze gaat via ziln voet naar B, die
doelpunt. B is stralbaar buitenspel, omOai hil buitenspel stond
op het moment dat de bal gespeeld werd áoor één van zÍjn
ploêg.genoten€n hij in deze positie ingÍeep ín het spel, ondanis
net feit, dat de bal D schampte.



-

In de tuleede helft ging het net zet Lre Lraren steadg índa aEnval. Ën het duurde nlet zo láng toan er een mcoiegoal kuam van IAH de 6RÀAF, dus Z-1 vocr orsr
fn avon latar gaf GIRKI s$n voorzat €n de keeper
etompta de'bal asn erndJe ueg en toEn schoot ik rrrmsr in vla de paal, 3-1 dus.
fllaar toen gíng de li"nke van hun rnet dE bal ar vafl-door maar THnffiAS had henr galukkÍg,
[n de vierde goal karam vasr van ÍH[UN, hij sehoot
ham er mooÍ bivan in.
[n zo bleef het ook 4-1.
Tst volgende uaek tegen UOLVEËA,,,

afz: JAN VI55ER.

OPLOSSING íNUTSUOORDRAAD5TL VONIGE UIEK.

Horizontaal:
1, Leider.
$* Ë1k.
6. n 0ons. .

7, Ka,
10, 0oeIpunt.
-1 2. Uel .
1 3, Flepen.
14. Rên.
16, Net,
17 * Ha1,

Usrtikaal I

-

1, La,
2, Ele,
3. Ik,
4, Cornar.
7, Keapsr.
8. A 1l. en.
9. Ho, sf Hê.

1 1, 0vBr.
1 3. Fls,
15.' Na"

laaaataatta

10 --Ê
ttaaa.aa*atolftarte

******** ******************** **

LID gIJlí vÀïí- DE \í.v, 0LDE800Rï IS 8gt{.,
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UERBORËTIU i PLA ATSNAÍï[N.

1. ïs de rÍbs v€n jou reganpak kapot?
2. Uist jij dat piEter ruispalturlg uas?
3, Jan, Es jlj je eens goed uasssn.
4. ilp de keuring rlarsn allemaal geiten en
5..lYli jn antuocrd ulas nBÊ, Kees,
6. iílartij, JecsÍca en Kees L,aren op mijn

bonte bokken,

verJaa rdags-
feestj e 

"

VRIJDAfi 27 NCVIMBIR

scfrutfessen
;lt

Horer- o E@ef fe$t oLDEEooRN

0m vleerwarcrr
AANVANG 8 I.'UR

tip deze rï UBETËAL-$CHUïJAsAUosort
11jk vsn harte uatrkom"

is iedereen natuur*

11 -*E
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i r'!'l. dagr komgn zg wgeÍi..-..
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:E;' €Ë *iaF"
'rg+- .:j

u zurt uel denkan dat da hele kltek is ínges.LapeÍrr
nmdat ulj noolt megr a6n stukJe schrijven.Je, ens'
rnÊnasr ttmísksnt talenttr had ei iets oier gasóhreuen,
mgal Ja hij kon ook niet r.reten dat an:e kómpetitie
aL lang gestopt ls, uiJ kunnen sns nu eenmaal genn
duurdEre trainer permitaran.
urJ moeten het nu aenmaal met dle hoofdkabouter dcen"llaar ulJ hebben r.lel ? charmants begelaidstars, Éênis. halaes getror.rudr. maár dat blondá Etuk volgón ui jmEt "losnzeslinkseil bllkken. [,Ja zlJn nog maai.ionq"
maar hst ait ar nu al Ín dat uE a1-uttbíÍn*en(Ëe
bedoELen natuurliJk het spel mst da bar,.,r.......,.
zondags, harharha, JJJt )Ucorlopig trainen r.le gezellig in de zaal, uaarbij
onze hoofdkabouter trgestoord" an gaassisteerd usiut
door ene A.H.(* Alttjd HUÍvl0HISTISCH), dis het ureek-
qng gebruikt om er r.rat blj ts plkken door te zorgËn
dat da tarrsÍnen er keurig bij liggan, ^Nu met diá
Luee is het dan leuk rotzoot en, Ledera maandag tus*
$en 4 en 5,
Oan slaan ua nu Ban paar regels ovar: tot straks|l



ffirfi$p &.n%en kmilrs .

Híer ulns rcnmte *uoor utp cspg. I
Zc daar zijn !dÊ LJ€Ê'r, nu zult U uel denkan uat dcan
dia Kabout,erg nu irr66lr
lJel dat zit zai Als je tegenuoordig het voetbaL-
krentje openslaat, ksm je paginats tegen L,aatr dia
onri"n op slaat. Als ja zo je krantje moei vullan
nu dan lachen uij one Ben scheur in ons voetbal-
bro ek j a.
Gsd joh, toen ue het voor het eerst zagsn crq. J.azen
dachten ua met ztn allen, korn latsn ue, toch maar s€ns
ueÊr schri jven. Ki jk msnaer Ívliskent TaIent Ên menssr
Sirnun Ílorris hebban ln_zekEre zin uel geli jkn on$
krant je moet in volLe bloel blijven anders kornt, het
ar zo ttgacopiserd op aantt voor ons copy redactis.
Uant dezs redactie doet goed urerk: ncopyrt op redastie
het komt ue} !,eÊr goed aan ons Kabouters zal hat, niet
liggen,
Hier volgt esn slimmerick;

dat ons krantje L,€Êr uitstakend 6aatdat is ons KAB0UTIR-praat,
L,e schriJven er u,aer lustig op los
in ons gezallig en nat bebladert

herfet bos
voor de redactie ziJn ue Lreet paraat,

Lle beginnen ook al i,ieer wat ta dichten urant Sint en
Fiet ziJn ook r.ra€r ln Nsderland. Zaterdag lagen uij
met ztn allen met onz€ nieur.lsgierige oogjes an fleus-jae uÊGf voor de buLs. fn ja, hoor, daar uras die uaer,
volgens ona geheeJ. bansvEld ulant zË sloegsn er uel
vrEemde taal uit, ual allernacht,ig díe Sint, le sok a6n
ouua viaspeuk" fllaar ja, goad vermornd an ltuat optï dafi
durf je vsel mser, daar zijn h,ij kabouters nu sok ual
achter gekoman.

13



Plaandag 3s novemberr_drt, jaar, dus, ksnen sini ar! Fiq,Lrleer-bij ons in hat 6yrn-làkaal..
TenmLnete dat heeft onza Hsofd Kabouter ons verterd*Sint had ham Easchreuan dat za zouden komen maardie hoEftkabouter €n ztn verstrcoide assietent rl
zlremÍnen s6Írs vregmd Ln het r.rilds Lragnr u8 mogtan maaraft,aehten. u, r. v. (= NaderE lllt"nËiigIn ;"ig";.,1:'*"-tJe aíndigen nog aven met san s}irnmarrcËi

Kijk Sint r,raait dcor de bEmanals sÊn. BpB€Ë sjuttel ia irij gekomenPlEt elt ln zak-en asIn ds ragÊn hangt zljn raeIs dla onzin oni ook ,ontnomsn.

P.5, Deza Slinmarick uas Err I,F,v.

tt Gnip uuu kanC t? 
".",'rÊp...

Oaagl !

t,U.B.rnieuwÍ
Wedstrijdprogramma zaterdag senioren
irËf:?4ii I r,r rlii8ll *L19.i:

ie r' j15 0 (d051
30.
JL.
12.
_rl.
.ii.

i i.in.i:- .:nr-iii jiand
iirr fir.:irrlr-cie Svreach zrn
!cha ineqoutur+-0udehaske
ile ieriroort Ecis-TilP' 6 t
'J 

I det;rorn ;:n-[i_ií-'

$.aa
t4. n0
l'.00
i4.0rl
14 , JIJ

14 .00

D. v.d. Koci
Y, Slauw
G" de inno
f.W. Krooá
C. t'l. van Di ik
J, BrandseÈ'

Y. Ëougnana
K. Gi.as
A.S, ileliferich-de Vr,.!*s
Á. Hocgsleen

Wedstriidprogramma junioren A
&l-iFDAË tt \0ril.19[rt t?8I.

6roep q {107i
7?l . Dr . Ëo.rs IA-0DV IA
22'1. g$I lÀ-Flauierw,Boys lA
zZJ, [jaki<eveer lA-0ldecrcrn 1A
724. l-{aulerrrjk lt-RUf i.A

t4 ,00
i4.00
ll"c0



Wedstrijdprogramma junionen B
;lAi[qrJÀ; 2i \OlfiitstR lt8]%_i

Poul.e 12 i?Zél
$ Joure 4B-De Bl"esse ?ii
FC !'íolvega l8-O.Ldebocrn i8
Hrv.Boys 48-Akkrum 28
Nieuweschoot lB-0ldehoLtpade 18

lAÍedstrijdprogramma iunioren C
4 rlEqA rji"j__ryglgtgl! lz8-1..

Í.-roeD j . jll:
406. rikkrum lC-iirv.iloys 10

i* +l:, rl l debccrn iC-Í"i 'rloli,r:sa líl
;08. Spott Vereent lC-Gorredijk ?C

4C9 " 5! U.iyph-ia j.l-Dr,Boys ?C
ilC, Iirsum ill*Laraezwaa:.1 Ii-

Wedstrijdprogramma pupillen
ZLTERDAG 21 N0Vtl'tBrR r.981,.

692,tsIue Êoys-Terhorne
69f . l{ar.ta- 0 Ldebioor n

Wedstriidprogramma pupillen E
i4il-8$q :à}!El]!L_1:11..

Poule 520
769.Àkkrun-Blark fiovs
i 70 , Iurjr:hask e-0 ] deboo rr r

77 l, f i S-lji:harnegoutunr
772, Irnsum-ilateroocrt Bci\s

887 .

888.
889.
Bq0.
s91.
e9?.

e)9,
940.
94t .
942.

944.

Wedstriidprogramma zondag senioren
TliNDAG !? i';Cttl.1BIR l9_F-l_.

le klas r801) 2 x 45
F*,3}qeil36;--
Hau lerw i.1k - TerscbeJ.lirg
f.li ltjan-5pcrt Vereent
rlDI-.8 lack tloys
BaklirJ 17en-AkkrUn
0ldebacrn-G€el l',il
Res. 4e Íràs D (S10)-
aakkeveen 2-ii.inje ?
tsoornbergum z-l-larkeÍÍra iipeinde
Rheem Bergun l-Surhuiblerveen
Corredijk l-SV Friso l
Drachlen A-UiCebocrn ?
Akkrum Z-00V ?
4e klas I (828)

101.8" tiaulerwijk 11-Langez*aag l
10.19.. 0ldeboorn ]-SV 0ertêr:Ê t
lC2il, Read Swarb 5-ili0 6
lil?l. Blornberqum lt-Irnsun 4

5e kle{i A i81l)
10i1, À(kïrr 3-F-i;i-Swart ír
1.012. Langezwaao 4-D}deboorn &

iOl3, Juhbega 8-Blue Eoys )
il-i4. ÊAVt 5-Gersloot ?

15

P,ii, Damhuis
K. Pcst

ii, lrart

r i*^-

i, Je liies i.i

ti, de f r.n,:i

í:i. 0rsterii?rÍ]p
.). S.inn;.nqhe
i, Ierpstra
0. v.d, Zee
J. lseqÉr

G" Rooks
J. de Jong
J.H. Bakker
t4. R, l'íi.inqaard
J, Drjkotra
J, Ste]ma

J. Rnoks iA)
S, lal:riek

ï.1 " v, d, Zee

]39,
lí t+c.

)41.
36?,

tl.00
l?.tt5

9 ,0Í1
12. Crl

ti. . c0
tc. l0
14 .00
tt_]. j0
tl.{rc

D

o.v.

r0,00
9 ,00
9 .00

t0. 00f(

+
9. n0

10.c0
t .Orj

10 ,00

ií

Ir

)c

r

11r. l0
Ur.00
llr,ilO
I lr .00
14"10
r.4.00 í!,v
10.00
10,0t]
ilt .0O
10. u0
10,00
i4 ,00

ic .00
10.iJO 0M

12.00

r 2.00

lc.0ri
12. ]0



Wedstriidprogramma zaterdag senioren
I{TEROAC_ 28 N0v$aER t98I

2e klas D (806)
Stormvogels,64-0ldeboorn znr) Arun-Tíjnje zn
I'lijland-s.v. Mulier
de Swsach zín-Schsrnêqoutrr.n
0udehaske-l{aterpoort Boys
Í0P ,6t_EBC

WedstriidproÉramma iuníoren A
zArfEoAc 28 rí)vEr,t6ER 1981

qreerggqa
s,v. 0erterp lA-Dr.8oys 3A
OOV IA-HDÍ IA
Havlerw.Boya lA-Bakkeveen .lA
0ldeboorn lA-Haulerwijt lA

Íerhorne lÊ-FC Wolveoa lg
0ldeboorn l8-ltrv.8oyá zrB
Akkrurn 2tl-Nieuwe$choot JB

USffiMfl"mma junioren C

Wedstrijd progra mma, zondag sen ioren
IíJNDAG 29 IIOVIMBIR 19BI

lc klas {BOl) 2 r 45
5á5.
tí{t .

5tr1 .
9{r8.
54r.
ttQ.

677 ,
678,
679.
680,

69$.
6e1,
69?,
6tr.

3rta,
141.

* sat.
347 ,

409,
410.
411.
41?.
41t.

?26.
all

228.
229.

6roeo 7 (Jt:i
far@zraoq-if-Akkrr,rro lC
Hrv.Eofs )C-Oldeboorn lC
FC íolvega )C-Sp.Vereent lC
Gorredtjk 2C-s.v. Olyphia lC
0r.Boya 2C-Irnsum lC

* t0.
)1.

JJ,
J4.
5t.

14.00
14.00
L4.1A
14.00
i4. ]0
t4. r0

A.J.Smid
G.H. van Dijk
J. de Jonq
P. v.d, Sluis
R. ds Boer
F. van Klaarberqen

*

14.00
I 1.00
11 .00
lr.oo N.V.

Il.r,0
lL00ro.ro O.V
ll .00

Íijd
10.00
12.00
I 1.00
l0.oo
I l.o0

H,5. Bijzitter
11.5, de Jong
D. Nijdám

*,

,t tiobur-Cldet oorn
I angczwaag-Harjlerwijk
Iersche l. I ing-l.lilclam
Sp. Vereent-HDI
Elack Boy3-Bakhuizen
akkr:unr-Gae1 l.lit

lie klas J {828)
TiíIim-Z:TtïIt?iwi jt tr

Langezrasg ]-0ldebooïn j
ONV Z-Read Swart I
0I0 6-Boornbergum 4

5e klas A (8lii
eËllïóíf-llÏItiun :
Read Swarl". 6-5p, \ereeni. /t

0l.deboorn 4-Jubtleqa I
Blue Boys I-CAVC 5

lej:*z_€_'. iisl -'_l-l_tliakkgvggp ?-Akkfu'r 2
ii,in;e ?-ilocrnberqun 2
liii,(ena lJ .]-Êh,Ber?urn,1
9uilrui.sle;veerr 1-0orrcrliji<
s.v, Friso Z-0rachlen 4
Cldeboorn z-ADv ?

t4. J0
ló.00
14,0c
l4,00
14. ,0
14 ,00

10. )0
IZ.L'0
19.00
10 .00

10 .0c
16.00
10,00 0.v,
t0 .00

ti) . t0
10 .0rl
t0:00
lij . Íls
10 .00
14.00 N.V.

L, Wieling
C.J, Ealeter
A. Bu*alda
H. de Vries

Scheidsr6chter

8. Schaap
i,lej, A. L6rEF

R. Jonkman

A. Bou!íer
F. Íêrpstra
S. Boetsna
P.J. v.C. Heide
F .11. Spreen
J.8. Byma

H. l'íiegÍ[6n
5. Hamsbra
H.A, l(uperus

J.5trampe.l

,i..i.\. l-rrrL
5. d? laiê6 ltl)
li. v.r!. I'leuien
i'J. {ophDor.rr
G. Rooke
L . J. f,tengsl

*

,..

r-- i 6 .rr-


