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ovef u isht

fen overuinning als af-
scheÍdeL,edstrijd zou t/cor' Durk Ualk zeer leuk zijn
ger.reestr Ín8ar het paktá
uel êven anders uit.
Robur hield die laatste

daar urerd 0ldeboorn dan uel destrohalm keurlg vast Ên
dupe. vênr
za kregen natuurlijk veilig staande maar evsn een r-1 Dp-derlaag te slikken. Al urerden Êr dan uel _kansen gecreËrd
ze uerdsn niet, benut.
Het 0ldeboorn-bestuur zaL dan ook r,rel diep in de beurs
moeten tasten voor het aantrekken van Ben goede spits.
I nders zaL het ook volgend jaar L,eer scharieren u:orden
of ds nieur.re trainer moet uonderan kunnen varrichten,

Zondag êrs' r.lordt de competitle afgesloten voor 0rde-
boorn 1 op Ameland.
Het keurig op da tueede plaats staande Geel uit zar tegen
0ldeboorn zeker gÊ€n f,out maken, íïaar r,lie r.reetr 0Ldeboorn
kan voor verrassing€n zorgbn.

---1__-



OLDEBOORN 2 moest dan nu
tegen 0.0.U. 2.

een kleine nederlaag incasseren

De mannen van l,Jijnjer,loude
stuurden de Boarnsters met
A.s. zondag komt Drachten
de posltl6 op de ranglijst
ar gBL,onnên moeten ulorden,
petltla loopt ten elnda.
0LDEB00RN 3 moet ook b,€er eens aantreden,
De spleren zullen, indien er niet gatraind is, bahoorltJk
vastgeroest zitten.
Íïaar ondanks dat, er kunnen nog best ean paar puntjes bij.
Dus maar vol- enthousiasme Br tegenaan .en probeer de punt-jes thuis te houden.
Het kan r,lel CIp spierpi jn uitdraaien, maar je moet dat nu
eenmaal voor je hobby ovêr hebban.
0LDtB00RN 4 gaat zondagmorg€n bij buur Nij Beets op be-
zoek en kan op een tr,arme ontvangst rekenen.
ÍIaar hdt 4e komt na de r,rÍnterstop redelijk goed voor de
dag en ze zullen er zeker op gebranrJ zijn in ieder geval
1 maar zo mogelijk beide puntjes te pakken.
In ieder geval vael suêces.
0LDEB0URN ZíI ontving StormvogeIs uit Achlum op bezoek.
Eindelijk Lre€r sens €ren hale raedstrijd uitgespaeld en
aindell jk ureer eÊn overuinhÍng en urei hael - zaker zÍ jn ze
nu vei1lg En gaat Stormvogels degradaren.
In sLecht uleer lukte het de Boarnstare een 5-2 overb,inning
te behalen. Het zal jullte zeker goed gadaan hebben.
A.s. zaterdag bij E.B.C. op bezoek.
Het is te hopen dat jullte r.reten ln r,leLk dorp dtt elfta1
te vinden is, ik r.reet het ln ladar geval nlet..
Het zoet der overr.linning is L,eer e€ns gaproeFd; dat uie
ueet. zorgen jullie ook árs. zaterdag vóor a€n vsrrassing,
Eeschouu hst in leder geval Ínaar als een goede oÊfen-
uedstrijd voor het volgend seizoen.
fllaak er mear een leuke uedstrljd van En met volledige
inzet, url,e zal het zeggsn, krijgen jullie nog eÊn belo-nlng, dan natuurliJk in de vorm van 1 of Z puntjes.

r*H*S*HXf
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lieten hun nlat veirassan sn
Leqe handen naar huis.

4 op bezoek 6n r,lil 0ldeboorn z
nog iets verbateran dan zaL
uant het is kort dag, de com-
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WEDSTRIJD*

BA KHUrzEl, _., p!pEB00RN. -
Dtt versrag .zal e'an ueek later 

'n 
het.voetbalkrantJaverschijnen, de reden Àià"u"n i; J"t'Jno"rgetekenda àrtuerkje (uant veer moeiià-r.os! ,orÀ[g tocn nietr ) heeftuitbesteed aan ie*"nJ-iie"ooór oà-,,,Jer<-niet binnen daFrlese gr6n-zen verblliii.

?:ï"_::dstrijd uas iló ;;" berans voor Bakhuizen, daarzLj nog een theoretrsérre kans gF degradatie hebben.Dlt uerd dan ook ke;È;;; semaatt oo,ir-J" vere overtredin-
F;1"3:" de thuisspel"nJà Ëi;;;';";;;;,-i,"""ond"" enkere

0e eerste helft speelde BakhuÍzen voor de urind, maarveet voordeel teveráÀ ;i; niet ;;. ' wvv'
Slechts êÉn do;rp;;;-";;; hieruit sepeurd, en dar dannog uel urt een.hoekschop oie mei ËJI'F"""i" curve ov'rdoElman uark leird;..-Hï;;voor uas het echter L. Foep.iesdie na €en uitsteke"a"-pà"L. scoorde, f arr.ri jl hÍ j zr"à"gehÍnderd urerd^ {oor ;;"-B;i hoster.Toen dus de qeliitr"[à" ;;;" de tÀuisproeg. 0ver het ga-neel genomen eln juÍete ruststand. ,

uermetdensuaard o;;; ;; àJ"*t" rrairt is no' dat Tymenzichzelf Êen fraaie-tans-J.niÊp.. ïÍj liep echtar nietrÍchtlng doel maar verroos !e "ánïÀi"n]=n"t. harde 
'oe-

da schot urerd !ui.t"n 
-á"-oJrrn_ 

gehouoàn'door de op dedoetti jn staande Leeper. "óJt eáth;i;;; Ë"""9 nog tr.reekansen' fenmaar scÀoii-á"i""perer oi" uliJ voor doerstond hooq ovBFr De t,.,eeàe kans ging verroren doordat.
iï:i::r:ll.*0"t"" "r"topi", uoie;;;"';;'nÍer seheer ra-
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In de tr,reede helft had Oldeboorn'het voordeel van de
uind in de ruQr er uerd urel druk ultgeoefend op het doel
van de tegenstander, maar dit gebeurde niet aI te slim.
Bakhuizen had'dan ook uelnig problemen om de aanvallers
van 0Ideboorll af te stoppen. Integendeel, de beste kan-
san LJaren echter voor Bakhuizen, dle enkele malen ge-
vaarlijk counterden.
Flet Tysma (na lange tijd afr.rezig te zijn ger^reest) speel-
de echter sterk Bn kon dan ook alle problemen, samen
met zijn collaga I s oplossen.
0ngeveer 1CI minuten voor het eindsignaal uerd ondergete-
kends Fors onderujt gehaald en het Lras vervolgens Hen-
drik N. dle de ba} met eên fraaie draai. achter de keeper
schoot.
fen toch onvÊrLrachte urinst voor oflsr
0it L,as dan ook de eerste uit-overu,inning.

Tot slot nog snkele opmerkingen:
De goed ingelichte psrsonen zal opqevallen
ztjrl dat Hendrik N. de laatste drie compe-
tltia-uedstrijden steeds eenmaal gescoord
heef t. 0Ít beloof t r.rat voor het volgende
seizognr -
De Iaatste competit,Íer.redstrljd zal op nms-
land gespeeld uorden.
Ue hopen dan ook allen op fraai u,êer, zodat dat
voor de trouue suppCIrters gBBn belemmerlng
zal zi jn om m€e te gaan. Tot ki jk,l t

opdrachtgever L. PoepJes,

,
j/L
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gLpEB00Fu -,R0BpR.-
Na deze 

"ólieme. opaníng van Binne is'het mijn taakom e.l begln te maken aan-dlt scÀ;íju;;. De pen r,rordtvervolgEns doorgegeven aan Honk. -
Na..een rondja brtterbalren geef ik het brad door aanEddy.
ik ureet ook nik:.!" schrijven dus nu de beurt aan Lykare.ik ben het met Eddy asnsrIk yas te ttpissentt-dus r,raet niat uaar de pen naar toaqaat.
En ik ook' Nu ls de beurt aan Jan an nu ben ik aanbeurt .
Ik ueet aok niet zoveer te echrrjfen maar toch r,rat, Nois de buert aan pie.tje potent. -
0m aan daza 'rGrote verurarringt Êen einde te makan, dltverslag is gaschreven op de-iarjaardag van onza t<roeg-baas Hans B. te 0. (os eer ia ni aan íemand die durfioín i ets o var de uedstri j d te sch ri j ven) ,
P"3: men mi-j steeds zeg[,; dat ik gËun íárstana van voet-.,balren heb, k.?n ik mi j -hier betar niet ovêr uiil.aten ,Daarom geef iË nu pen an papier aoor aaÁ Henkie.Aangezien niemand ov€rr da'r.redstrijd aurit te scÀriJvenne€m ik dat maar op mij.
De uedstrijd begon goeà voor ons met enrge kansen,Oaar Robur loch de éerste goal rnaakte raákten ,, ánigs-zins uit ons ritrne. '

Ívïaar Durk valk (onze keeper die afscheid nam en hetvolgend selzoen voor u.s.v. in Apeldoorn gaat sp.iàn)die ons probeerde nog op te psppen om het-pubribr< àengoede uedstrijd te bieden. voor het, verdere verslag vande uledstrijd gaaf ik de pen aan de volgende schriiver(star). -----
Daar ik als supporter ook aan de taÊel zat en Heerenveenmet 1-0 van Cambuur L,on, geef ik dit, L,Êsr door.11s vrour.relljke supporsteis L,aren u,ij zeer slecht tesprekan ovar het voetbal dat de hereÁ ons hadden te bie-d9n. Gerrie (rne5 , ???????) haef t alreen het raatsta kuar*tiar gezien, omdat rlaaike de hele d"g thuie uas, sto*mesmoes natuurlijk.
Dit L,ar6n Janine Bn Gerriê dus. l,la 1-0 uerd het al sriel2-O, r^rat Levsns de ruststand uê3r
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In de rust rrerd Jan í,leestar ger,risseld r,rat niet al te
duidelljk r.,as, omdat Honkie ook al hell onder de douche
stond voordat hfï erachter kuram dat hi j in de tr,ree Cn
helft toch nog moest spelen. Na zlch zeer snel b,êer
aangekleed te hebben konden L,i j de tr,leede helflt beginnen.

Nu operl ik dus L,ser 0p Rinser
0mdat Einne zeIFs zeven-regels geschreven heeft, krijg
ik geên kans om er na Éên regel een aind aan te makeÁ.
Ik kan dus nog vermelden dat op het moment dat Hendrik
NieuulLand get^risseld r,rerd tegen mijzelf , het 3-0 L,erd
voor de degradantan, nog nlet geheel zeker trouuens.
Oaarna kregan i.,t j nog urel enkele kansen, maar ik hoop
dat Honk ar varder ook nog iets over te vartellen heeft.
Ívlisschien dat Honk nog iets heeFt te bieden over de mo-
gelijkheden en de kansen die b,ij gemist hebben, al of
niet met pech. .

t[dat Binne de stamtaf el had verlaten begin lk (Honkie)
te schrljven. Binne staat op het punt de Bar te verla-
tÊn. Het ie de hoogste tijd, r.lant Studio-Sport dringt.
Hlj p9obeert nog ta rekken, doch Gerrie staat dit niet
toe. Êven Anneke vragen. íïísschlen heaft zij nog r,rat ta
z e99en.
Toen Honkie in de 2e JreIft een doelpunt maakte, maenden
Anneke en Ulmke dat dit de gelijkmakar L,€s, dus 1-1r
maar ankele andare suppottêrs maaktEn hun ar attent op
dat het dus al 1-3 L,as, Deze beide dames hebbEn zlch
dan ook voorgenomen om niet zoveel meer in ds kantlne
te zl.tten.
Dit is geschreven door Anneke (van Honkie),
0e coach trekt zich r.rijzaliJk terug en aangezl.en hlj
mlsschien r.ral teracht denkt, r.rant zotn verslag slaat
NTRGENS OP,
Zondag komt onze. laatste r,redstrijd en dan zlj.n L,a
Ííh eden bl i j Ír .
Namens alle spÉlers ên Ieiders en grensrechter bedanken
r.re Uiager an Durk voor de leuke tijd.

De Toeschoubrer.

P.5, in de eerste helft L,as deze toeschour"rsr nog
slaper maar dlt mocht uel baten uant zijn kleren
zijn moeder (jeftje) nlat uit te-u,aesen.
varder over de r,redstri jd te schri jfen met lange
ik over tot mlj buurman P.T.

Fangezien p.T, gean toeschouuler Lras en het al
---6---
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voor half zeven is. geef ik uederom dit relaas ovar aanmijn buurman( vrouu) ; UenrJy du$,
Zoals Piet aL schreaf "Hat is tiJd om te gaan Btann,dus gaan uà'naar huis.
Langezien uendy al een elnd heeft gebreid aan dit var-
.*f lg: ( If L,as niet aan I t brelen roáar aan r t h;k;"i --
heb ik hier niets aan toe te voegen.
H6 bJendyr'BÍt nu echt de laatste.
Ik dus (uie?) ft t zo dat uatan L,€ dus ook L,esr r.rie ik
ben.
cornmentaat over de lredstrijd genoeg gehad 6n gelul,
gaan Lre volgende r,leek naar Ameland,
De laatste r,ledstrt jd, van het seÍ3oen, dus voor nog
Ê6n keer Tot Ziens. (Oit seizoen).

Spelers Bn supporters van
het 66rste.

0risRn'tAïË
Lof8eryff{m
o5óó3 *77q
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0LDE800RN..Zfi. f ACHLU$. -
ÍIet de uradstriJd van

uorige uesk nog ver$ ln
het geheugen, sen scheide-
rechter die zlch na af-
loop niet lekker voelde
en ean spaler van Achlurn

die hoogstuaarschi" jnl i jk
nooit ureer voetbaLt, begonnen
Lre afgelopen zaterdag aan een
uadstrijd dle u€r gezlen het
aantal puntan van de tegen-
stander, uel verplicht brarên

te ulinnen.
fn dat l"eek er in esrste instantie ook uel opr urant al
in het eErete kr.lartiar zorgde ondergetekende voor BÊn
1-0 voorsprong en maakte Thymsn Romkema vlak daarna het
tr^leede doalpunt.
ílaer toen kulam de grota terugval aan de kant van 0lde-
boo rn.
En ue mochten dan ook ds handen dichtknljpen dat r.re nog
met gan 2-A voolsprong de rust in mochten gêênr

Na de thae ging het nog slechter Bn al spoedig !,as de
stand door de Achlummers qelijk getrokkan Bn iederaan
vreesda ook deze keer ueeÍ het ergste.
Tot op het moment dat Henk v.d. Íïeer ult sen hoekschop
het darde doelpunt voor 0ldeboorn maakte, keerde het tlj
zich enlgszins en kuramen L,e uear lets beter
Daarna uas het UiLlem die nog tuee keer een
r,rÍst ta maken en.kondan lrlJ toch nog met Ben

in ons spel.
doalpunt
F-2 over-

ulinning het vsld verlaten.
Volgende ueek nog 6ên keer en dan

selzoen b,aer afgalopeni
ls het voor dit

Kees v.d. UElda,

---B---



Er uerd begonnen ln da Z?-ste
rninuut. In de vorige tuee
ontmoetingen stonden we cctrtr
stant onder zuêre druk, maar
nu leek het heel anders.
Er uerd hard geuarkt en hetuas tJillem die voor de zoveerste k.eer diÍ saÍzo"n of 

-
schitterende r.rijze scoorde.
Het begon er eindelijk op te lÍjken, maar Ean tr.reedegoal zat er schljnbaar niet ín. Zo Éleef het 1-0 totaan de DUst,

Na de,rust bleven L,ê sterk aanvallen.
TJeerd schoot nog e€n kear hard voorlangs, maar het mochtniet baten.
,rrum b,as nÍet van plan on zonder punten naar huÍs te ga*nên dat breek Blgr genosg. DB rechterspits kon een keeidoorbrakan Ên tikte de bal beheerst in de hoek.vrak daarna kon 6Ên sperer uiteen hoekschop scor€flrHet scheen dat ons de moed in de schoanen r,ras gezakt,
r.iant er ulerd níet veel mBBr gepresteerd.
0p het middenverd.vielen gatan zodat de laatste man ge-makkelijk kon uorden omspeeld. De keeper passeran urasook geen probleem en za uas het alueer 1-9.
tïeestal komen er dan nog 3 of 4 tegentrefpers bij, maar
vanavond r^lerd er beter gespeeld.
Da eindetand r,rerd za 1-3 en Arum kon nÍet onverdlend met
tr.lee punten naar huls terug.

Na de uredstrljd blaek overigens nog dat een sperer van
Arum, die in de eerste halft gebleseaard uras geraakt,
zijn enkelbanden gebroken had.

9LDEB00ffN zÍvl - ARUrq.-
@apr.)
Uanavond zouden r.ra het
restererrde uur van de
uedstrijd van zofn tuee
ureken geleden uitspalen.

Harmen.

---9---



{lLpt800BN 1c *.HFRV. B0Y5_!s.-
0p aan uat rggenachrige morgen moeetÊn urs aantreden tegen
de Flerv. boys,
Doordat uE uit mgt 1-0 geu,onnen hadden, gingen ure met
het qevoel het veld.op dat L,s r.,ser zouden uinnen.
Omdat ue eerst tegen de r,lind Ên regsn in moesten spÊ-
len, ging het ook nlet zo best.
Ien paar mooie aanval]"en mislukten dan ook.
iïaar doordat L,a eÊn goede voorhoEde haddenr zag Theun p.
toeh kans sen goal te scoren.
fven later kregen Lre een panalty door een tekkel.
Jan de G. kreeg de gelegenheid om er 2-O van te-makan,
ivlaar deed dat echtar niet, hij glng naast.
Doch hi j moast ovarg€nomen r,lordenir omdat da keeper te
vroeg kr,lam lnlopen.
ïets uat niet mochtr uÊs dat Gerke K. hem toen mocht nemen,
ínaar dezd bal urerd door de keeper gestopt,
i-{et !,as pauz.e en Uillred U. kuram er in voor Jan de G.
Na de aftrap glng het gemakkelijker Bn daardoor schoot
ïheun P. al gaur, 2-O,
Vlak daarna u,as het Jen U. die de bal achter de doelltjn
knalde,3-0.
iJaardoor de keeper geblesseerd raakte.
Daardoor qing het uat slesh.ter met de keeper Bn daardoor
schoot ïheo v.d. U. a1 gauL, 4-O.
Later kreqen ue nog een paar kansen braarvan Theun P. e€n
Êrvan inschoot, 5-0 en dat L,as tevens de eindstand.

Kor lYluLder.

_.,_10__-
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tHr is een man in 't zu,art gestaken
Flt::n man hraar zoveel over wórdt gesproken,
wên:"teer men t+eer eens heeft verÍoràn
En meri nlet heeft kunnen scoren,Het ls een fett, want steeds maar wêer
!"": rnen.tegen dte man tekeer,
En dan nlet zomaêr af en toeNeen, elke vedstrijd maakt "r:*n hem moe.

flet is algemeen bekend
Die man Ln 't ewart ís een hrent,fln hoe je het wendt of keertÍiet ziJn de spelers waar le 't rian leertn!9aar, waarclm tegen d.{e nan zo'n getieif 'Ilij doet her toch ook voor zgn pléziàr:i
HiJ doet als ieder van ons; zdn bestïs hij dan de man, die {e-l*:óf verpest?Ftaken wij dan geen fouten?
31jn wij'rlan van die .schattebouten?Icder doet wel eens "i*at nlet kan,rfeder pakt wel. eens man"Hoeveel fouten maken rvij ln heL veld?Heb Je d1e wel eens getelC?
Dan kom je nlet aan spelen toêAlleen van dat vordt Je al nCIe,De man' 1n f t zrerart dÍË rnaakt het uitEr ls dus enkel maar dle."flul.t,',Het ls ook bij lerlereen bekendspelers en aànhang zren ÀÀáq als die ,,vent,
Met.genopper sch,iet je toëïintets cpEn je eÍgen team zLt met de strop
{e m9et. altijd doen wat hi! zegt
!o* je het nÍet, dan ,ue"{ je wel.Sta je voor 2 minuten buitón het'spel,En wat bereík je daarmee?Àlleen je klub zlt in de 'put:ee",Van nu af houden.ïdj ln de ieCstriid dusDat ls voor die ,,vent" en ons teám hatgezond! I
fe*er nenÊ i"an r+ei. eens f:rlen

on"e mond
beste en

Í,,'.!S o i r. i j-C I {: :'riet |'trgg rr] ue "miJn d,WAlen,,,
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K R U.rI 5 U 0 0 R D R A A O S Ë L.
Fr0"Fr ?0Nr.3.A1.: .

1. keeper van 1a etFtal
V. V. 0ldeboorn

7. fvangelische 0mroep
(afk.)

9, saretkomend (afk.)
11. balletje papier
1?. Sint (afk. )13. dof
15, eerst gaan (afk.)
16. groente
17 naam voorzittar U. U,

01 deboo rn
20. niet kapot
?-1 . opslagplaats, loods
23. spaansB uitroep
?4. Ëauke Bosma (afk" )26. herstelplaats voor

sch epen
27. gasneden mannelÍjk

rund
28, zanggroep
30, miLitaire eenheid

( afk. )31. voornaam middenveld-
spelar uit het 1e alf-
tel U, V. 0ldeboorn

0pL0s$Iryq FUZZTL U0RIGE KtER:

l/E Rr ïs A A!_ :

?. klein kind
3, omr,lentelen
4. toeziener op mlnder-

jarlgen
5. laatstladen (aFk. )6. moedàr in het Fries
8. bevel

10.' dik scheeÊstouur
. (meervoud)

12.' afdallng op skits
tussen stokken door

14. deel van ean trap16. beroep van Ynze Ua-
ri nga
reeds
stCIomschip (afk. )haaLt men zomers
van het land
gele kleurstoF
geluid van een koe
cntplofbaar projec-
ti el

28. kunstmatige insemi-
natie (afË. )29. muzieknoot

19.
19"
2A,

22.
24,
?c

1. drop
2. klei
3. teen
&, hoed
5. bijna

- posn
- inkt

nsta
deel* adeL

Naam van borrelnootje is pinda.
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JEUGO,ÏOTRNOOIEN.-

15 ÍïEI r E pupillBn
D pupillen

E pupillen ts morg€ns in Irnsum
D pupillen 'f s midáags in ïrnsum

--==0==--
2q, ÍvlE{ B junioren in Harllnqen

--=s0==--
22 Íïtl A junioren ln Nieur.reschoot

--==0==--
2.p ÍïEI B junioren in Teruispal

--==0==--

TOERNO,O,I. TE OLqF.BOORN..

?,9 [E-l Uoor de D pupitlen
E pupillen
F puplllen

--==0s=-r
12 JUNI A junioren Drachtster goys
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H"*gLriÀ{,p^'Rffinr Í[11,p# 
pi I len F

Poule 61,?
9f6Ïdiro-r6sa 2-Reail swart I
557.!ííspotia 1-De Sweach I
55B.oldeboorn l-Boornbergu.m I
Poule 6e8
591.cAvc Z-ordeboorn z
992.Irnsum Z-',íarga I
5gr.Akkrun I-GAVG I

Íij d

19.0O
19.oo
19.Oo

19.oo
19.oo
19.O0

zaterdag senioren
2-

2e klas D (006)
@st64
Nijland-tijnje zn
De $weach zn-sv ltulier
Oudeha6ke-Scharae goutuB
TOP | 6r*Uaterpoort .Boyo
EBC-OIdêbooro ru

TiJd Scheiilsrechter

C. dê Jong
A. Kooistra
P. v.d. Sluis
E. de Roos
B. Rienlr^sna
P. ile Haas

34.jr.
3?.

a,la

14.0o
14rJO
lq.oo
14. ro
I4. lo
rl+.oo

Wedstriid programma junioren A
1ÉIEDSTRffDPROGRAI'IMÁ. ZATERDÀG 8 MET 1982.

224.
225-
?26-
?2?.

croeD'+ (IO?)
EF-jiffiEËrn tr
Háulerwijk IÀ-ODV lA
Bakkeveen 1A-Dr.8oy6
EDT lA-sv Oerterp 1A

tA

Tlj d

9.49
1 1.OO
r.4.oo
r4.oo

Scheidsrechter

U.gj. de Jong
td. de Jong (A)
K. Glas
A.S. Hêlfferich-de vries

Wedstriidprogramma junioren B
ltE"ostRirDpFocRÁur4A zATERDAS B $rr r98a.

t4L.
t\e.
t43.
344.

Poure l2 (2e6)
Í[ffi'ÊfïiFboorn lB
flieuveschoot JB-Íerhorne 1B
Erv.Eoye 4B-Dè BleÊse 28
FG Uolvega ,Ê-SC .toure 48

rij d

rr.00
10,o0

9.OO

Scheidsrechter
t{. ZYart

J.
J.

de Vri-es
de Vri-es

(r)
(o)

Wedstrijdprogramma junioren C
vEpsrRr.rppRocRAr4$Á ztrERDAc I MEr 1982.

\o7.
408.
409.
4ro.
4rr.

cro6p 7 (5rf)
Dr.Boys 2c-Gorredijk 2C
Irnsum IC-FC l,rolvega 3C
sv Olyphia l0-Rrv.Boys JC
Sport V€reent lC-Akkrun lC
Oldeboorn l0-Langezwaa6 1C

il..15
11.0O
10. ]o
ih.o0
10. r0

M. Euizíng
J. Uuldêr
P.'Brinksma
&. Radix
l. v.d. Berg

lltíedstri programma



tfiledstriidprogramma zondag senicren
llsilsrnJ"ropnoclgÈt,tl. zonnlq 9,ilEr rg8a.

629.
6-io.
6lt.
6 )a.
63r.
6:4.

bó t.
682.
68r.
684.
685.
686.

?60.
761.
z6z.
?6.2.

7?3.
7?4.
?75.

tij d

14.0O
ll+.oo
11+.00
14. Jo
I4.OO
r 4.45

IO.00
10.0o
10.00
10.oo
14.00
LO.OO

10.0o
10.0e
ra.oo
r.0.00

10.00
to.oo
12-oo

le klas (BOr) a ï 45
!ange ?ÁJaaR-Robur
Terscdê1I ing-Eauterw i jk
Sport Vereent-Mildan
81ack Boyo-HDi .
Akkrun-Eakhuizen
GeeI Ïit-Oldeboorn

nea. aà klàB D (8to)

Harkema Opêinóe J-Boornbergun 2
Surhtlisterqêên j-Rheen Bergum 3
sv Fri6o 2-coxredijk J
Otdeboorn 2-Drachten 4
ODv a-Akkrun 2

4e l:las J (828)
DIo 6-CNy 2
Boornberguít ll-ov Oerterp 5
Read Swart 5-Ï,angezwaag ]
OlCeboorn J-Irnsum 4

5e klas 
^ 

(8,I)
ETffiFdft'eboorn t+

,Jubbega 8-Read Swart 6
Spo::t Vereent ,+-Gorsloot 2

Scheidsrechter

K. de Vries
B.P. Stobbe
fi.J. IJfd
J. Elsinga
it. de Jong (L)
S. Boêr€ma

G. t.laris
J. Merk
g. fiar.Etra
G. Eoekstra
H.R. lÍijngaard
Á. Eisinga

Tj. v.d. Bosch

Reê. ee klàB D (8to)
Tijnje z-Bakkeveen 2

5e klas .. (Bri)
%ffibocrn 4-Langearvaag L 1g"oo
1"07" 0a-1O Gi,VC )-Gersloot 2 l9"OO


