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OLDEBOORN I
UËRSLAG uan dB reeds gespeelde 0EF.ËNl,JtDSTR.IJPEN,-

De eerste krachtmeting ua$ cEr 14 dagen geleden en uel
tegan de U. U. Langueer.
In esn stortbui ulerd deze uredstrijd gespeeld,
Na ongsveer 15 rnin, spelen scoorde J. fieester met eén
prachtig schot van de rand v/h strafschopgebied.
Niet veel later uerd hat 1-1, dit Lras tavens dB rust-
stand.
Na rust scoorden [-. Po,epjes, J. lY]eester en T. v,d. Í,1êer,
onze tegenstanders scsorden nog ËÊn keer,
Totaa} stand uas dus 4-Z in het voordeel dcr Boárnsters.

f Én r.reek later geoef end tegen de U, U. TH0R in en tegen
de Lippenhuizer$.
Uoor rust scoorde debutant Adrie de Kroom na qoad door-
gaan. Na rust urerd de score opgevoerd tot 5*0 door drie-
maal ondergetekende (r,raarvan ÉÉn sLrafschop) en tot slot
L , Poep j cs 6Énmaal" .
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Het laatste nog te vermelden uedstrijdvetslag volgt nu
dus. Akkrum L,as onze tegenstander, een redalijk spelende
jonge ploeg dÍe hun kracht voornamelijk op het middenveld
etal ee rde.
Daar uerd OldeËoorn op alle fronten geklopt, dit dan
hoofdzaketijk de tueade helft.
De slecht 1eÍdcnde scheldgrechter irritearde ons mateloost
vanurga vele slachte baelissingen.
Dit kon ons echter geBn voordeel brengen, zoaLs meestal
het geval is.
De strafschop die Akkrum kraeg Lras overigens terecht.
Hij urard echter gemist.
Evan later zou J, ÍYleester 0ldaboorn aan de leÍ.ding
brengan, echtcr hij faalde jammerliik, Za r^rerd de rust
bereikt met, sen 0-0 stand.

Na rust gcoorden de Akkrumers, uaarna ikzalf ean rian-
te mogelljkheid kraag om de stand gelljk te trekken.
Ds strafschop uerd door mij echter te zscht in de hoek
gaschoten, kaaper EdelÍ jn(t ) kon de bal met r,reiníg
moeite stoppen.
De Akkrumers zoudan nog enkcla goeie mogeliikheden krij-
gen. Hiervan brerd slachts Éên benut.

In deze strljd urerd echter duidelijk dat 0ldeboorn nog
te ueinig samenhang vertoond. Er Ís dus nog qenoeg ulerk
voor onze trainar V.d. Berg.
lvlet vertroulrên zLe ik da nadarcnde competitie echter r,rel
tegemoet.
Komende zaterdaq spelen L,ij thuis tegen Beetsterzu,aag'
Ik hoop dat er dan r,leer betere berichten verschl jnen Êv€r
het eErste van 0ldeboorn.

RÍ ns e.
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Ds Ëcarnster I'eesten uÊrden besloten met eËn sportieveontmoetinq en uel Lei,ren de eilandbaL,oners, die geUrui*ksnden maken vsn onze zurakke fysieke toestand uJarin r,,erre rk eg rdgn *
i-iet, 

_ 
had Eeen ':erlies hoeueil tc uclrden, maar de uele

::::e_kensen u;erden rjcor ons verFrutsl op veel_al luJ"ligerflanLgr.
ïJnk keeper 'lan v. d. uar kon cns niet rneer redden, maarsp*elda r;el Een goede uedstrijd"
Uerder uil ik nog vÊrmelden dat f,erard en Jan Íq, het ook;-rCIE mochten proberen.
Aan*{:aande uoens'dag spelen ue voor
cnbekende tegenstander,

de beker teqen een mij
Ik hoap dat er d?n Lrsr gescoord zal uorden donr ofisevalgenrje keer zar er uer uat fiïsar geschrevan uorden,Ík heb nu geen zin meer.

{ irlcct Redaktie: H?! schrijven van een stukjeqlog bfijkbaar al aven moeilijk
als hat voetballen 1i. jkt ons. ], )
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be3e,- i*,t ,Jc box
c{* l{oncttiel-e.t \
Sbonde,r .

had&" Vnr,rrrt
tupen on clooa of

biqu,anr\rlri rf
ult e.v. iiril-t

We dr tlrbtcooqJL.S-t.
,iloralreríq It
,ta)oc,,.a. 1 Ltal''{beebJ$tDnot k-e-ueeddiqen ,de-

,po"udtl^en \,r-rmrr qn vrrqt \anqc màáre ïot,hunn wtrl in \rd, boet,ie
nooÀrq bccoude- iloeUena noq èbn Loga er"'
'br-ocht de. eindstend oo b -t ."
Debooen*r*- gp]rasurlnen Uq dobb'at
ofgetopm un>,[oqlÁ de Ldd{A Y.

fibu-Ya Rqcr,''

I RNS UÍYI 4 - I]LDEBOORN 3- -
Stand 5-1.

'3..

Zondagmorgen 9.15 vertrekken uit het Ooelhof.
Dit ging als volgt:
9.15, 2 man in Doelhof, om 9.20 3 manr oR 9.25 5 man
oÍn rráfr tien I Éran, toàn op zoek naar Rinke - iletro en
A ugusti nus.
tïet veel lauaai kreqen ure Rinke en Íïetro uit bed.
lvlaar Augustinus lras niet uakker te krljqen.
Dan maar laten liggenr Lj€ moÊsten nodig ueg naar Irnsum.
ïn de box onder het verkleden uae het niat aI te fris.
De Ë6n stank van acht€tran naar siepelsr de ander van
voren naar alcoholi.ca. Ue moestsn oÊschieten, het veld op.
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fiei uas hsast gean. gezÍchrn ue konden het ner cp de uoÊ*ten hauclen ffieer oak niet, àaar dat geeft niks.'Je scheidsrechter flsot voor de aftiapr LIê stonden a!gauur met 1-0. achter .
lat gaF niks uant ue hadden nog me?r dan een uur te sFe-ren. Toen st,aakte de seheÍdsreihter de uedstrijd omcat€?n suppCIrter de baL niet breer j.n het veld 

"ou*gooiÀn,yii al lang blii, uant met_ean beetje hoordpiSn-ir.t-j;liaver thuis, is ?t niet. Toch uerd de strljcl"ueer hËrvat.
lrn penalty voor ïrnsum ulerd door grote:apóie q*no*in.
Onze keeper urist nieL hea kleín hij zich zelf móest ma-ken orn de bal te ontuÍ jken. 80ilï ,* Z-A.
Voor da rust kuam er nóg pen knel, S-0.

Na de rust ging het beter.
Geert Klompmaker uerd t,en val gebracht en de bal kr,ramvoor ons op de stip. Geert erachtern na tr.lea keer ge_schopt te hebben uerd hij goedgekeurd, I_1.
Deze stand hielden LrÉ níàt-lang raant nog tr^ree keer rnoch-ten ue de bal achtar de doeltiJn r.reghalán, de eÍndstanddus 5-1 voor Irnsun.

Hans Poepjes,

ê GG, G,G , G, GGG,G GG, G,G,S

0LpE.B0.0RN, 1q - GR0u.u 1B

. íYlaandag 6 september hadden de Brs
t eg en G ro uut,
Ue moesten orn 6 uur in de box zíjn,hadden geen keeper.

een bekeruredstrijd

lvlaar r-rat bleekr LJB

! nders hadden r,re Thomas evan , gereend, maar die l iqtthuis met Een gebroken baen (í"n h;;i" ["i""""n"pÍ.
* Gelukkig uou Frouco uel op goal.
Taen Lras het tijd voor de r".reditrii*" Na he', fruit.jeontdekten'[.Ie a]. gaur,r dat Ërour; sterker L,as.Het uerd dan aok ar gauLr 0-1, aearn"-*rg tuee vsclrdus een 3-0 achterstánci vnor ons,

Toen LJas het pauzÉc

NU

hun

--*7---



Na de pauze beqonnen ze'ueag het uerd 4-A.ïoch maakten L,i j er ook 6ên, dees goal uerd gemaak.t doarJan de Graaf.
Grouul vond een voorstand
.1,-5, 1:6, 1.27, 1-8, 1-g,
Fíoger kon cte score voor

yal_fijn. 7e hlaven goals maken,
1-10, 1-11.

Grour^r niet komen, omdat het toen

goed van Frouco dat díe op goal

nu uel zonder keeper.

tiJd r.r€rso
Íïiaar ik vond het toch

ging.
Jammer, uant L,e zitten

Theunis poepjes.

.THANS: 5.e lctusSlg e (eez) I,EIDER THANS; T.TOOI,STRÀ

06 - MKV r2g I
0f - Trynràtd.en ?08-RESg
09 - Frleeland 7
10 - 0ldeboorn {

INDEryJ[g: 01
02
0,
04
05

- ïrnsun 5
aaaaaaaa

- ldicatof 9
- Akknrn 4- osry

PRoeEglflg.:

12 sept. ïrnsum 5 - 0leteboorn 419 'r 0rBoorn 4 - OSf 526 r FrieELandT -O'Boóra4I okt. OtBoorn 4 - Àkkruu 410 rr inhaalprogra.uutta
17 " RES9 -0rBoorn424 " OrBoorn{ itrïícator9
11 't fryni+àlden ? - Otloorn {
f noro .r..' r......a. (vrlJ)

14 'r inhaalprogramna
21 rr Otloorn 4 - MKVtzg I
28 Ír returnr+ed.strÍjd.en (d,i-rs Irnsum thuie atc,)
5 dcc. inhaalprogramrna

12 'r idem
19 'r iáem
?6 'f HÍnterstop

B---



f.U.B.rnieuws
OFFI CIELE ilIIEDEDELINGEN
KONI NKLIJKE NEDERLANDSCHE VOETBALBOND
AFDELING FRIESLAND

!!91!i!E;?!9!!9!IIE=EEgg!I!-E=!!ii9E!. !?!?;l?! l:
ZA TEROAGVOEÏBAL

; Dê kanÍri.oenen van de klassen Á {00t) en B {002) prom€veren naar de K,N"V.B.,
evenêls de winnáar van dén of meer boslissl.nqswedstri.jden tussen de
rr'Jnners Lwoe van genoemde klassen.
De nunmer laalst- van elke klasse deqradeerf- naar de 2e klasse.
Ítlssen de beide kanqrioenen sordl één beslj.scingswedstrijd geÊpeelC m het
kenpi.oer'schap van de Afdelinq Friesland.

: Oe kerpioenen van de klsssen Á (00j) t/m D (0Í)6) prómóveren naar de le
kl-asse, 0e nuomer J.a6lst degfadeeri naar de ]e k.lasee.

; De nrfimexs I en 2 vsn de kjassen A {007) en B (ÍX}8) profroveren naar de
X.N.U.B. De numer laatsb van el.l*e kl.osse {tegrgdeett naer dÊ Reservr:2e
k Iasse,

Reserve 2e ki.as ; De kampi.oenen van de,[<lassen Á ({X}9i t/n D (.A,2) proftoverBn 
'iaar dê R*se;:ve

le klasse. Oe numnrer lastsf. degradeerf, naar de Reserve )e klaEse.
Je klas I De kampi.oenen van de klassen A (Ofl) t/rn H {020) ptonover:en naar de 2e

klasse of naer de Resèrve 2e kiasse.
0e nurnncr Lastsl van el.ke klEsee degradeert naar dê 4e klasse"

4e kies : De kampioenen van de klaseen A (02f) L/m p (016) promoveren nasr de -Ic
klasse. Oe nrrruner laatst rran elke klasse degredeert nsar de 5e klásse"

5e kl.as : De kanpiognan van de klassen A (017) l/n | (tíi) promoveren naar de 4e
klasse-

lglrO{qwglBAL
Ie klas : De kampioen en de nummers twee en drie promoveren naar de K.N,ll.Ê.

De nutuere laai-st en vocrlaatst degraderen naa:: de 2e kl.asse-
2e kl.as : De kampioenen van de klsssên A (802) en B (801) praÍnaveren *ear de \e

klasse, Oe nuffirets Jaaf.gt van eJ.ke kLegse koíit in aËriílerking voot ílegrsdgtis
naar de le klasse, Een en ander is afhsrrkeli.ik van h€t- aanLal kaopjoenen
standeaïdelítall.en in de ]e klasse"

Reserve le ki.as : De kampioenen van de klassen A (8f14) t/m t (806) frromovËten naar de l{.N,V.8.
De nuttwers laatst en voorlaátsf- degraderen caat de Reserve 7e klasse-

Rese-rve- 7: kl.as : De karpioenen van de'klassen A (807) t-/n I (qL?_i pfonoverên naar d+
Reserve Le kla.9se. De nr:mers J.aátst- van elke klasse deqradeert c6lt dí:
Je k.Lasse.

Ss.lleq

Reserve le kl.as

]:---!saÊ.

/!e kLae

-1c]4es

r De kampioenen van de klassen A (8ll) t/Ín ,r íiti8J pronoveren naar 4e 2e
klese,e. (standaardelfLel.) aí Seserve 2e klasse (Reserre-elÍtal).
De nunners laatst en voorl.aatgt- degraderen naët dë 4e klesse,

: De kotrpioenen ven de klassen f\ í8I9) t/n 1 ($A) prómov€ren near de ]e
klasse. f)e nrrorner laa{:st deqr:deert náer de ie- kiasse-

: Oe kampioeneo van rle klassen A (8rt) t:lm G (811i pronoverEn naer de Jie

kJ.asse.

CÊfterkinq zslerdgq- en zonrlgtvoetbal"
De kar.,rioen zaterdagvoelbal. en de kanpioen zondagvoet-bal vertcgeneoordiger ds Afdelinc in he!:
t-cerncoi om het kampi.oenschap van Nede,:land voor de ÀÍ'delinqskaoFioe,ren.
IndÍen bet ti,jds{.ip van beéindi.gi,ng van de konpetitie een en oodet toe}aat or;ern*eql het
be:'tur:r de r-radi.ti.onel.e eredslrijd om hel algeheel Afdg]lnqskr*pioenschap tussen de zalerdaq-
en de zondaí?kanpicen weêf in ere te hei:stellen"

---9--*
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!g!la':sen stri.id.om het distriktskampioenschap; de nilnnaÀr lÀ*l in ZEISI deel aan de
. *erístrijden m het Nederlandee Clubkanpioanechap,- oe nurners laÉtst van beide klssgen degraderen naar de AFrleling waaronderz.ij ressotteren. De nurmers voorlaats[ van beide klassen spelei éénbeslÍssingsuedslrijd; de verlj.ezer degradeert naar íJe Afdeii.ng ryaaron<Jerzi.j ressort-eetL.

ZÁIERDAClIO[ïBAt .JUNIgRIN-A
t{oofdkfáíndn-:-fA-[à6pïo::,y"l,du:u klasse speelt net de kampioen ven Hoor.dktasse zondag-voetbal {901) één beslissingswedstri.jd voor één plaats i.n de Oistrikts- -

. selektieklasse.
De nummers laat-st en voorleatst degraderen nsar de le klasse..le klas : 0e kampioenen van .re klassen A (f0á) en g (l0J) p.o*ouu"on naar de Hoofcj-klssse.
De nuíÍmerr lealst van elke klesse degradeert naar rJe Ze klasse.; De kampioenen van de klaasen A (I0A)"t/m D (107) Froiloveren naar de l.eklasse.
0e nunnera J.aatst uan elke klasse degrgdeert near de Je kiasse.

le-!l-13 : De karnpioenen ven de klassen A (1.08)'t,im E (Ifii p.oráu"rr. naar de Ze
k iasse.

zoNQAcvoE rBAL JUNIoREN-A
i!SIg!lS9-$U : De kampioen.van.de.klasse speelt. met de kampioen van de Hoofcík.Lasse zater-

, dagvoetbal (l0l) één beetissings$edst-rijd voor één plaats in rle distri.ksl-
se Iektieklasse

2e klas

]e klge

?e klas

ie kLa_:;

7_e klas

]e_ kl a-s

l.l-!-li"

2x -bi3t

'ï-rrli oO*-,'
i'l*ofdklas {101-\
ls.-!le
:s-Ele"

.1q--L lau

{Llles

1s---4€r

De nummers laatst en voorlaalst degraderen naar de le klasse. Í,tocht doordegredáti.e uil de dÍstrikt-ssertekli.eklassen het eanlal erftall.un *eer *or.Jendan 12' da. ksnnen ook de nunrners 9 en I0 naar de eerst* kr.asse J"lt"Jotu",: Oe karnpi.oenen van de-klassen A (902) en B (901) prornovl:reír nÊer de l{ool"d_klasse. De nurnmers lgstsr en evenr:treel vnoriaatst rieqraderen rraar de ze'klêsse.
: De kampioenen van de klassen A (904) t/m C (906) komen ín aanmerkj.ng voorproÍootie near tÍe Ie klasse.

: De nunmers laatsL ên voorleatst degraderen naer de Ie klasse.I De kampioenen van de klassen A (Zn2) en B (20)) promoveren naar cje Hooíd-kJaose. De numcers laaf-st van rleze klassen deqrarreren naar rle ze klassa.: 0e kampioenen van de klassen A (?04) L/n D (?ó7) pro*overen ;";; ;;l;"kLasse. De n.rsrners laatst en eventueer- voorraat-st rJegraderen n""a J" i*klasse-
l De kampioenen van de kJ.asserr A iZ0B) t-lm H i2t5) promoveren naar de 2eklasse.

De rrumer'6 laat-st- en event.rreel voorlaatst deqrarJeren naitr de 4e klasse.r De kampioenen van de klassen A izf6) L,tn I (iï4j p.onouurr. ,n". J*-]"'
k Iasse.
De ndimeas laalst en eventueel r,oorraatst ereqra<Íeren naar de 5e krasse.: De kaÍr4ri.oenen van de klassen A (zziJ t lít E. í_izg) kunnen naar .r" a"-[iá"".plomovefen,

Dr: numnefs laatst- en voorl.aatsl degraderen naar rJe Je klssse.
De kanpioenen iian de klassen A Gntj en B ()0J) profrcvereo naef de l.loofd_klasse. De numnerg laatsL uan rJeze kJassen ríeqraderen nasr cíe 2e klasse.
De kampioenen rran Ce klassen A (104) t/m D {ló7) Íttof,lov€ren naar rje Jeklae;se, De numrrers l.aal:st- en voor.Ieatgt eJegraderen naàr de ;1e klesee.lle lcanp.ioerren van rJe klassen A (10Ê) t/m H"iJl5) Ílroroveren naar rJe ?ekl.a€se. Oe nunnere }aatsi- en event.ueel vnorlaatsr- 1ran cJeze klÊss.on
rler;raderen naar de 4e klasse.
De kanpioenen vên de l<lassen A (il6l t:,:n tl (-q16,i proímveren naar de ]eklasse. De nunmer.s laatst en elentueel vcor:laat.;l- degraderen n"u, Ju-iu
k Iasse -

: 0e kàmpjaenen van de kj.assen A (tZZi t,/n J ()t6') kunnen naar de 4e klassr
P lQanarvefer.

--- 1 0---
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....... dt heer L.Vl.seer cle lrbOVenvefd.ieping'r van ZÍjn nieuve' aankoop gratis ter beschikking gesield heefi ten bate
vaa het trmachÍne-parkt' vaa tie red.aktie van ons cLub-
blad., rÍ&atyoor onze erkentelijkheid

Tqdens€cn wíC.den.t$. enouósop6,u,i 19E? t.t rd.'d..
hrFÍt rta InBndonàl ËA.o{d do Ergoíajg w{u;ÍJrogq !fr ío
mckegcl! angebrrcht'

ntq.t 6 íGmrrGhtqft)
llr.-tg (Hadrdbtdng @r Scn.i{rrrctrtaÉ. uatgra àl9sts!
'r 9tt)
De aa.Sls aldcJ vínde rfg+llersl wordt
..Er *9rdÊn lw& gBnSí6chtc6 tangeslgtd. dra lot r|rt h€bbêo
adn iË geven (dC udernd"ÍÊó 0c6trssing bê.ust fxt ó! Schodg
rwàter):
á\ W.d.q€r de blt bude[ àel sp€efvelcl,g:
bt welkcptrÍl iochr hGèft o9e64 h@t*,rop. dost&boo, or

rryoípi
c)WennlErruil sn wrssctt!aí?rwe^st li tezanen
lrlft6lc^ DoEnd4n ar€ *rErdlBGhle.btttla& rn a46tadtcte
*cd$Ífiidove@k9mstrgd9 regetStc te{tdn. ?nt.On: .

OÊ oíÍc€le b€9r6s,àgen oq bl.. 69 van dê Haddt€rdrng @o.
Scheris@hlÉ6. urtgdE àugusluj Í 981. wo-d3n alÉ ;o€t
utlgeb,L\d
..5. Hdtrnletlarl vdnêen wrslsrteí.

Wender mÉn 6n wmlsÍpíet wenat Ír tc rtlt6, óoêÍ da
drchÍstbt2r!nrr, gícnsíecbt€ÍdG aanda6hl vao da sheid6-
rÊch te. trel ksn irqo. z.tn vtag oohooq ti houds og da
Denret. ror,s onde.siaartlg aíbeekiingcn tcner

R.gtl- I 2 (Or rrredrog.n €o oangad.ag)
ar& 1.0a (Hildt.Hrng vor Sctrctdroócn. urtgc rreuaftrr
t98r)
5 rordl
Wan-nry h'i. dls dmtwí&díJeÍ in z{n ergen stíaÍtcbopgo@d:
n) Vanáíhel orgftstdat debsl io aird krlttt5. frGÍdan a

ors_sen dm! :ooí!éíd€ bát rd hêt sr€t to bí6g€n s
{ádAl h{ de bat 

'n 
het rpclgsbr&htàrtt- <Íeóat wS

aanrà.l1. wrdáldeë ir udgc,r€rt oí g6!9€Ot(t dW 4n
andere3pèlêr, of

O) rs mgew'i{igd

X{cll.llt t.lldrrFllgdcqrdr$r
lo Egsl6 wdóa iait* va4de grloiËchte.. t{ tret rnlsngn y6n
%síÉpób6, ncoílcarv€me&t
oamÉlrtrdl9.ír yodshntt gcgewn ten eozrs van n€t
gcbruf v_6n d€ vtag bq Éa tir*! van d€ wltrglog van [grl Í 2
tEetl de FIFA d? voEc^.Jc t@trcht.íg rE rewnt OabÉdfflrngdc achl3róars wïtrgrrg 4rt. ts te w.konen

dot-, b dr doêtveflr6dage. dc bat ín aln à".it hec( Ên
Ée(!oa{vr!.ptlen hsttgcdtaÈ,àtl..wtndetingeó, dooí
hel $ftt*tropgsbt6ógsl ftrk6 ilot dr ba, aáf, de vGí.
i.al[ ltai(dladotrdt, ilr!.lhil.n.tc blt 'G Lr ope.t-
lcn.

?. Mel.,bet 
'o 

botit ncbbcn van dê Oat - tÊiEth,ng het*rnd
oOde dorlso.HirJcr- wordtbcdck , í.t híd"!Íir rin
hsítaa àqdl.

3 Man ttn €hteí nct slstlks vtn i€t princiÍ* del hat de
d@hÉídcd(r!Í€ tegeíef, (@ datfie6 irc6 drn @& irct
E bodenKÍdcn)m tiin ergËnstrat*Fogggbrrddr ber fisl
de v@t le sDcbn .

Oe do!ÍvsrdadigaÍ 6 en bl,Ít €€n sfEt€r da hc! ígcht he-.ít I
riF s€an ltraísclEpglbiqd gp dgo maotaaán hll3pet dsllamma.

/t lid0 pra*trik komld!wilzlginghË@!rn€er
aÊ dc óGiv€ríeditards bal c"nínaal F aif, bezd h6ít. kan
hil, Íahcoi69 hoodand mêl patGriD 5! st6á1. fiáÍfratl v€r
Pt8Hd@o.lÊt*rilhrt
dr i'ólin ria hands v.Ethoudl.
.te bal op de grdd rlu{,
d€ bal rn d,e ,ucht g@tr €n hcm Wr vannt
Na viergts$o |uth'i d9 bat o h€l slBlbred96n. tltlztj nrl
<ta bal op dc grcnd g@{ en h€m ocl or et vsd€r jÍEAn .

HÍ mag óan 6htrr dle balr€t m@. it de haodan n.hm
wo.dalÊen tnd"n soi:t€rdG lrat htsÍt geraaltotg€;p6cld
Dc ddlvddaíigêr htg de bát ó[: niet tw*n8at Àa de
hSnd€n etnBkoo. oí n de htndan ffi6

5. Hel i. v. o bc{eng ro9 tc witran dêt hcl gGtetde in S b vrn
kret{ bl,,Í(. (€ó tan€t torpasên dr. tot do€t hrên hct 6p€t
opl"houdcn )

d.ir. I.Iiennínga, thans ook eee
voetbal"vel-d. heeft :-' .an? *r is nog

....... zellschool |tPean",
rekla.nebord. op het
plaats voor r[ê€Tr r

aaaaaaa

a.ccaaa

thens ook d.e a,nateur-verenigLngen ehiri-:'eklane ncas-
dragen en dat dus ook de voetbaL-veroniging Llae-ocír:_
naarstlg aan het speuren is naar een sponsor d.re zíj:_/
haal naaJn door d,e gehele provineie getirage:: ziern !;cï-
den'. WÍe weet iemand of wàt die hiei bellngstelling
voor zou kunnen hebben??? Tgle Tooxzitter: jjJ,
d.e redaktie van ons clubblad arádn bestaat uit noesie
$erkers nmar veel behoefte heeft aan een SC;:i:J-',=i;;/
C,0P1SÍAI.iER(S) zogeaegd., fets voor u g:eachte lezer???
Telefoon redaktie | 558
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....... d,c v.v.oldeboorn volgend Jaar haar 60-Jaiig bestaa:
hoopt te ged.enken en dat hÍervoor een ccinlseie ia het
Leven geroe pen zal worden oa een en and.er c-l gepaste
wlJze.te laten vieren. Ideeën??? Tel. ?,v.d,l'i-.er: T3i.

a.. c... de voetbalvereniging. Éanen aet iie te::njscluo e traks
een nie'.lr* z.g. ',Í.ngangsbordi' wil plaalsen?

.+...r. rií nÍets- meer'borbn.of zÍe.:: van hei "ct'srr;c=pe1:--à,!_ .

otgaaa la 0ldeboorn? Een d.ergelÍjk orgaat zou aLie
sportvereniglngen sanen bund.elen, waarbij ochter toch
elke verenlging autonoom zou blijven?

....... de d.a,nes G"tty Ooster'oaan en. Janine ce Jo:ig -rereid
bleken on dlt seizoen te fungeren als lotei-verkoop-
sters blJ de thuiswedstriJden van 0l_Cebocrn 1 ???'
ïtJ ttll zeer erkenteliJk voor zíJn, on reden d.at wij
cteze (tclelne) bron van inkomsten-anders nod.e zoucren
mlgsen.

'...... etrafschoppen cl.e besrlssing noesten ncesten breng:enÍn cle eerste ved,strrJd on ite Freanskipbeker tegei
Ouclehaske {oensdag-15 septenber? En dát aanvoeiaer
Ëonkle als laatete het'eerste'nls schoot? xat c.it
b!.Jna funeste gevolgen zou hc,bben gehad. a1s..o ja, u
raad. het a1l 1n de 2e serie nlste Oud.ehaskers 6á
nán hen, zoniet frgood.-o1d'r Jan d.e Jong, d.íe weL raak
schogt, zodat rre nu een ronde verd.er zijn?

Lottoitoto
05ó63 _7lg
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$mdat ik zelf aktief bezig ben met deze hobby dacht ik bii
mez8lf laat mij ook eens in da pen kruipen. lrjant aan
scheldsrechteri ontbreekt het overal dus ook in 0ldeboorn.
Als leden Van de U.V. 0ldeboorn r.lillen Lre allemaal graag
in competitie-verband voetballen 8n dan het liefst met een
officibfe scheidsrschtsr. En dus niet zoals nu zo vaak
gebeurd, bÍj o.a. het 711, ZderSde-en 4de elftalr ondBr
Íeiding- van-een leider. UanneÊr !,ii als elub meerdere
scheidárechtars leveren koman ook achtEr deze uedstrij-
den officlëIe scheidsrechters te staan.
Daarom ook dit stukje in het clubblad.
0m nu €en voorbaeld-te noemBn. Afgelopen zondag moesten
nàt 3de €n 4de elftal. beide thuis spelen' Het derde had
dé neer v.d.Laan ttgestriktrt en dus moest het 4de op zoek
naar lemand anders] Ooor de leider van het 4de r'lerd mlj
qevraaqd of lk ook nog iemand uiet.Dat is natuurLijk niet
io r""i Éênrtr^reerdrie klaaJr. Dan moet je bii de nEatste
Ur""n nog iámand'te pakken zien te krligen maÊr de scheids-
rechters uit o.Ê. Akicrum en Tijnje die hiervoor in aan-
merking komen om deze r;edstri jáen te leidenr- zi jn hier
niàt rá geltèfd en omdat ik zálf ook niet zulke geuel-
Jie* árváringen met de heren heb, heb-1k deze dan ook
buiten beschour,ling geIaten. Toen hab ik daze uedstrijd
zelf maar op *" gónó rgÍ-rr Normaal zou ik dus met het 4de
oevoetbald habben maar nu moest ik dus mtn eigen elftal
F;i;ii;;Í. Dir is natuurtijk niet je dát. Ik stel me in
roin r,tedstri jd hetemaal op-het seheidsrechteren in en

daardoor qeloof ik dat ook niemand kan zegggn trhl5. Ís
;;;tijáiefi, maar dit moet eigenlijk-geen plaats hebben.
f;; fá"r'"ch"iO"rechters extia in-01áeboorn en je zit
daar niet mÊer zo ÍIIBBr
uat de heer v.d.Laan betreft, deze man moet het ook brj-
na elk r,leekend L,esr opbrengen (en ik geloof dat hli dit
oor<-ret plezier doet)om onze eígen jongens te fluiten.
Uàt ik op zich een hele prestatie vind urant het is niet
altijd evsn gemakkelijk om deze r^redstrijden te fluiten.
ue zouden dan ook de Ëeer v.d.Laan een beetje halpen.
In oktober ulord er ulaer met esn nieuure scheidsrechter-
cursus begonnen. Bij genoeq deelname in Heeranveen en

ánders r,roid tr gecoilbíneerá met' een andere plaats'

---1 5---



Ik geloof dat hat bEstuur van Oldeboorn het r.rel met me
Êens zal zijn dat ook hier uit 0ldeboorn r.rel zof n 4 e 5
lsden hat zouden kunnen proberan om het seheldsrechtars-
diploma te hálen. lYlen doet 6r de club een hoop plezier
mÊe omdat misschien nog meer elftallen het straks ZoÍl-
dar offtciEle(daskundige) scheidsrechter zulIen moeten
stellen. Ik denk hlerbij dan aan het Zde, Zn en de ArB
en f,- Junioren. Als men het F.U.B.-nisuus open slaat
zaL het al vErschillandE msnssn opgevallen zÍjn dat er
in andere rayons bij de ,2,Ée klas al leider achter staat.
f,n een iader ueat r.rár ,laÏ-ffitekeEilffionder een
lel"der te moeten voetballen. 0ver het algemeen neemt daze
pÉrsoon nogal rtvr€€mdert besllssingen. A1Íeenr af, daar is
dit schrijven ook voor bedoeld, ale er meer scheidsrechters
uaren, L,ar6n er geen lelders ma'er nodig om te fluiten.
Ous sportieve leden van 0ldeboorn, meld ja aan voor de
scheÍdsrechter-cursus die volgende maand aI L,ser van
start gaal..Probeer net zotn 4 à 5 man gezamenlijk deze
cursus tE, volgen,(met zf n allan in Éên áCifor,ffiË-?d reis-
kosten ook ta drukken).
Inlichtingen en opgave nlS het bastuur van 0ldaboorn of
bij Y.8Iaauu.

A chteirsm ?2.
Tel, 674.

Y . Bl aauul.

-0 -o-o-0 -o-o -o-o -0-o -o-o -o-o-o-o-oroeo -o-o -o-o-o-o-o-o-o
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OLDEBI]ORN - SURHUiSTERVEEN.

*--1 5;*-

ue moesten afgelopen zcndag tegen surhuisterveen voetbal-len. Oit uas de tr.leede ueoátri jo van de kompetiti*.ó"eerste uedetrijd hadden L,e verLoren met ?-o, dus een r*red-strÍjd om maar snel te verqeten. Het 2darsdè en 4de hed-
den. zondag allemaal ger.,onnàn dus uraren r.,ij ooL u""tri"rtt
om te urÍnnen. Het Lras rekker LlarÍn om te vàetballan maardat hoort er bij net als Êen ei"
ue begonnen de eerste herft goed maar lieten de kansenliggen. lYlaar ook Surhuisterveen had goede uitvallsn ísaardaar kulamen gelukkig ook geen doelpuÀten uit.Het bleef tot rust 0-0.
De tweede herft begonnen ue met dezelfde opstelling alsin de eerste helft.
Het begon redelijk goed en dat resulteerde ar gauL, inu"l 1-0_v{rorsprong, Ëen voorzet van Lykle poepjes uerdprima afgemaakt door ïymen v,,d.Pleer, maar het-bleefniat 1-0- al gauLr L,as het 1-1 door een vrÍ je trap die Êrurat ongelukkig instuitte. lïaar ja pech gehad,
T?gn ging de r-redstrijd r,reer uat geii3k óp,r,""r dosr eenuitvar van Surhuisterveen r.lerd het tóch nog 1*zt r^rat
volgens ons een buitenspeldoelpunt uras, maat de scheids-rechter is baas Bn hij keurde hem qoed. Dus standan Lre

ffi



ueer achter" Daarna kregen Lre een r.lÍssel. Jan de Jong uerd
gablesseerd.en viel letterlijk Ên figuurlijk uit.
De r,lissel uas Rlnse Valk, die had ook last van zijn voet
maar prnbeerde toch te spelen...fn dat lukte best, hij
goochel"de uat met de bal om en schoot met llnks van zotn
20 meter afstand laag in de linkerhoek 2-2. Dat leek êr
oF. lvlaar er kuram naq mser. Ui jf minuten voor het einde
kregan ue Ben cornelr die prirna uerd ingekopt door Rinse
dus 3*2 . [n toen de scheidsrechter flqot hadden tre z
punten, Nu hebben L,e 2 r,ledstrÍ jden gespeeld en tuee punt-
ten, Volqende ueek hebben ue e€'n uítr.ledstrijd tegen
Sakhuizen en dat moet 2 punten op kunnen leveren, laten
ue dat maar hopen en als het kan niet ueer zo heet als
afgelopen zondaq,

Jan lvleest sr.

-0-0- it-0- 0-0-0-0-0-CI-0-0-0-0-0r0*0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0

OLDIBOORN 2 TIJNJT 2.-
Na het verlies van vorige ureek tegen Harkema 0peinde,
dat te danken uas aan dat gelÊ goedje mel die mooÍe
kraag zullen Lre msar zeggen.(dan zijn ble sr bleer gemakke-
lijk van af tenminsten af niet dan),
Eddy zaL t trvolgende r.reek tegen Akkrumrt deze L,as bf i jk-
baar nsg uiat hotaldebotel van de ieesten, r,rant het Lras
dus Tljnje.
iYlaar dan nu de uedstri jd, ïi jn je, alt,i jd een moeif l jke
ploeg om tegen te voetballen, dit uísten L,ê snel genoeg
uant ue r.rerden de earste 45 mÍnuten totaal uit,gespeeld.
6aten op het rniddenvelrJ(als Knol dÍe had moeteÁ dichten
hadden ze uel Ben jeartje r^rerk gehad,). Ous al snel op
een ach terstand vaR 2-A(2 mooiÊ goale), Ue moesten ar
Cr.rs uel waL aan d{ren. Adrie dacht rJaL b}i,jkbaar ook(ja
je kunt het ual raden)Z*t(goed zo),
Na wal, r^rijziqingen begannen rJB aan de tueede helft"
De gaten op het míddenvel^d uerdanp dacht ik dosr Berend
qedicht, (Jammer v0or Knol).
Ór machine van íddy Ui"nk(uat, uas die man L,arÍn zeq) liep
oËsans vael h:etar dan ín de eerste helft, Tijnje kreag
noq urel kansen rÍráar dexe r,rerden door de achterhoede met.
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daarachter die rnensterachtig,: keeper( uen z r n naam vBF.;s-ten, ik geloof pappie Fí"r.ó,, znibt") qoeo gestopt.uij kresan ook meer *ansen(er ;i;;-Àá"iË.r, dus aÊn qerijkspel zat er in, nadat Henk Vink tuee rn."f overkopte(Sammer joh, rmáa". i" *9àt 5e ofe.,-r"* oË"n houden ars jekopt). Na een snerie uitvai scoorde Harm 0osterbaan degelijkmaker' ïijnje ua$ blijkbaar i*u""J"n met dit gB-lijke spel uant-ri3n5e,proÈeeroe niet rreer meer,fvlaar de maesrer hiósËrp'r,ras niet táur"oeii"ïi;;"r bruf )en za uerd onze eerste overuÍn!i5rB uàn"àrà tegeÀ:d"-ïi:nje.(oit had niemand gedachi ;;"k ir.ll Àiu"ó"t*rhof ber,er_schap toeger^renst ón vorgenda 
""ek """" à puntàn 

""irririjkJJ
J.81uF.

- 0-0-0-0- 0-0- 0- 0-0- 0-0- 0-0-0-0-0-0- 0-0-0-CI-0- 0- 0_CI- 0_ 0- B

a

Zondag- 19 sept. hadden ue êen thuisuredstrijd.De ureek daarvoor hadden ue met s-1 van Irnsum verloren.Die r,redstri jd r.;as dus nrÀ[ best sn oa"rs* hoopten ue dathet deze zondag beter eou gaan,Toen de uedstri5o een aantát minuten aan de geng L,aakregen onze tegenstanders een kreÍne k;;u an benutten dezegoed,
ue stonden dus met 0-1 achter, Írraar tcen de 'red'trijd an-gevesr halver.rege L,as zag Broer *"n k;;; en benutte deze.Bok zorgde Broer voor de tueede goal.-óit L,as nog in daserste heLlt.
fr uras bij deza goal r,.rer raat geluk uant er ulerd cp verd Ageflot'en toen dachten de tegeÀstanders dat het voor ons
il;*!":"" nu kon Broer semakËetljk aoor ie,uerded-ising

-*-17 -**



ii* cje rust kuam Í1*?ustinus in hel veld en mocht de tureede
hel f t meÊ rjoen. Toen uÊ ean paar minuten qespeelcj hadden
uerrJ er esn doelpunt, gernaakt deor Brcar en Rienk,
i{ierns ging het erg snel , zodat ik nÍet meer ueet, hse degonls tot sfand kuamen, uel ueet i.k dat Broer er nog 6haeft qemaakt,
Toen dé uedstrijd onqpveer harveruege de tueede hslft uas
kuram ër een goede aanval van de tegenstsrnders, die ten-
slotte tot aen hsekschop r.lerd verulerkt * Deze hoekschop Í

urerd hoog uoor de geal gebracht en vervolgens schitte-
rend ingekapt. Na dít dcelpunt heeft Broer nCIg een doel-punt gemaakt, zadat. de eindstand B-2 vosr ons Lràsr

Jan de Ëoer t

- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0- 0-0-0-0-0-0-0- 0-0- 0- 0-s_ 0_0_0

0LD[g00RN 4- 0.5.I" 5"

Vsordat ík iets ovÉr de r,redst,rijd schrijf r,rít ik graag
uit naam van de spelers van het 4der Siemen Uisser be-
danken voor het leiderschap van de laatste tijd,
Siernen kcn deze drukte slecht kombineren met zt n eigen
uerkzaamheden en dacht dat het beter Lras om ondergetekende
deze taak te laten verriehtenn Daarom zal ik voortaan
prsberen zondags een elftal te laten spelen. íïet de mede-
r,rerking van de speler zal dit r.rel lukken.Als er maar niet
te veel spelers afzeggen.l ! t Dan verder nÉg iets over de
uedstrijd van afgelopen zondag" fiet (nu attJ) het mee-
spelen van 2 mensen buiten de basÍs, betraden L,e het veld.
Na een mooi"B vri je trap van Uout kuamen bre aan de leiding.
Henk maakte daar korte t,ijd later 2-A van uat tevens de
ruststand lras. Na de rusl een gelijkopgaande stríjd maar
uit ëen goeie voorz.et van Uim kon €r ueer uorden gedoel-
punt. Jan Bethlehern maak'te er 10 minuten voor ti jd noq 4-n
van. Tot slat r.rÍ.1 ík Henk an [gbert v,d,Krieke nCIg ba-
danken voÊr het meespeïen en ook de vlagqers zaL ik niet
vergeten. Hierbij dank.

Thomas 
"

-B- B-0*0- 0-0- 0-0-0- 0-t]-0- 0-0-0- 0-0-CI- 0-0- 0- 0- 0- 0-0- 0_ 0- 0
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CIi-D[B00RN 1C ICRRIt]ï Jr" 7- ';

Ue moesten Érs half wLf in iie **x í,jez&ïi. ix* B*rt tí,irijx j,.rr.-

trainen began de uedstrijd" Ue ginqen mef, vclls inoed Êï
t,egen aênr ífB ee'n kurartier hadden uij een paer nrccis
kansen qehad,lviaar ue konden ge€fi dselpunten maken*
P aLsze o

lrla uat aanuri jzingen en'een uise r*10 esn lekker bakj e thr r+

gingen r"re het veld uaer oF,
Ue uaren nu steeds 1n da aanval maer het lukte niet *n
een qoal te maken. In cle laatsta minuten maaktan de Dar-
redijksters een goal dscr eerl vríje trap, dus 0-1. Uij
lieten het niet zitten en Theo gaf een pas aan Jahan en
die streelde de keeper uit en maakt,e eÊn goal, dus 1-tr,
Daarna hadden LJe flog Êen aanvaL en ue konden gaan
douchen.

Verslaggevers van de TtLEGRAAf.

-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0r0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0- 0-0-c-0

TERHORNE - 0LDEB00RN. (z*61 o

Ue moesten de opstelling nog horen en moesten direct
voetballen ze haddan de aftrap L,B Lraretn allemaal klaar
dus kon het beginnen. Na ongËvê€r 3 min. Épelen ston-
den ue met 1-0 achtar toen kuamen ar nog 3 in de lste
helft 4-CI. In de Zde helft begonnen r,re goed maar L,Ét

konden niks benuten toen kuarnen er nog 3 goals 6n de
eindstand 7-0.

Siatse Akkerman.
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trc_ufrft.gearq@g#
gtáan Ên iÉdire l.JjoFdedocl
liin glsal. dmt de sheids"
íechterdê slrábchQodÊn ta-
ten Eftên. Êski$(eD rii EÍ-
vclgcns de F anílloËing v@r
Scherds.ecitlaÍs €r ifl hel bi,-
rond€í do toel:chl;ngào ên
ads€rM bii regel í 4. dê slÊt-

schop, daóvl.d1 meo 4P PagL
nÁ 1 29, qndeÍti. enkêle bii-
rondgra $iluáliss vemeld.
Daarslaatduadelrik, en dè,
da6 Íoeft rck de opv3'{t'íg vaÊ
desp6tregsk mni$ie.Cat
hst demsstGtièl t€gÊn de
pat! l€lnss oÍ ziin tug naar
hetveld weoden, als wange-
dreg ami rgrden be-
*howd. PegtÍatsg6dan
@a str$chmang s bri6i-
harding Eíi hstwaozsder-
Oo spalregelêo:wíF5ie slrát
m.dê l.€ur6iá dil soÍtsi-
tustieG d€ gewtizigde inler-
pÉtaÍie nLl ts Public6í6n sr
eac ?e houd$tot de tiev*e
druk var de HAndlgiding v&r
Sch6idsfr hlêË. oí. sit pu-
blíceien metdê g.otg tans.
roÊ15 in bownstaaf,d voor-
bsld, dai dê Handleiding ni9l
ffi.!Èlo-datá is. De em-
misie ki€st vog. eéÍ sn€lle
publitstie, Een gánpasiing
Yan de ryerigeteksimoel dan
doodEêkeliik€eiirs wíshe
v6Íwordon n6àreu latêr
riidstip.

wil Íóellseron ons dat dlt mel
sarevoorde docgÍdan oigt
óltijd wenítetlig B. OrdÍe
Íden h.6ftÍte commrsigsn
syí6om mlwoíPeo waaóii
eokêlêmalen FEria..6n
bíiêÍ zal seÍd€n smedg€-
steid,wasrin dil wít veÍ6n-
deíiagsn, iuistvffi.de cuÍ"
sursn- worden v€eeÍk(

cen inl€rpí€lalievtn debe-
d*iingfi Yafl de retgeveÍ.
Zolsng en de.geiiikê uiÈ
sp.a?keroietis. besléa! er
vriihsd vaí inleíprotBtie.
Dêze wat tsnge iniêiding was
nodig mdaleímgelmali9
opfierkingen worden g"-
fr áàkt cloorlêleG taêraan-
ieiding van vÍagEo diÊde
cofi ft issie pubÍicert tn di9

door de F,FÁ :iin bchandeld-
Zoab gerègd: hct FIFÁ-anl-
woord islYgT 6n dan kunnan
de tft lichliFgêo €n adsqlsn
.,achierlopeD'.
Mol wn 6kêlvogrbeld wil-
l€n wiidit tfrlichtÊn. Oe F FA
deed oftlsngs de udsPíaok
daibii h€t neÍrof, van *r
st.rtschopde d6,sídediger
net tiin rug nêa r h6t veld mag

j$pH,REG[t$
Deduurvanderul
ORrral d6 ElElebá inksl onigt wagen êprilp. h€eíi da KI{VB
zlch ep w[oot( vrn ds sp€lrogêlcommisclo tot di FIFA gpílchl
mË( hÊtwo6kËnufirpÍskl€ d@ ffidsdffnnde rugi.
HlàÍ val0l hÊt ofliciálo ÊlFÁ-8nt*oo|d;
,.Do apob6 habbofi Í#htop sn rust van yiilfriêqron. Oezovllt
miouls q@n l' oph€t mwent d8{ llldo tlsedkamrbot.r'dGF.
De p€Íiode dÈ verleogt wn het ilmet drt d€ ehsidsrecitet
wrda Nt luittot hat momcntdat ds $í!16B d. tls6ttkamot
binnêngaan. wo.dt niet al8 ,.ru3ttiid" gloí6,(€nd,
Ondsrspcciab oftdsfi digh€d6n (b.v. s€{ itrGilsdedui6t6r.
nir)kao do sl'êldsorhldtalsn korle Glpérlodi b€sluF
tên,"
Biidê s6hol06ft(b haEí€re druÍ vaf, ds Hendbblog vw
Schoktrr@ht6G trl dÊ pGaOÊ dl€ hlsíop betÍskking h*í
{rcgql7 *tÉlirhlttrgm s ádrÍ6nn Í - eFce$iitad 5) in de zin
wfrden sanoopet.

oedrukvandebsl
Ván *n and6E v.sag db 6n dà FIFA ag rcoÍg6lsgd (ds fioíFg
vaí d6 druk €o d{ be,} is biricht ontvstlpon- dst dê.è kw€cflo
bohandês zsl woÍdsn oF *t vt€adtilnf onmiddallilk rcffi f'
gaande aan hrl {iBldkaftp,i€nshat ií $p4nie.
Êegsl? bcÍaárl sqn slke 6lsn @n bÀi fi61verd@Í. Ersqtdl
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kllmrtologiich8 omstsndigh{ds ter plá8tr€.la 4l6e &uk ifr
dê bál b.v. in Zwlbaílend, 8k govolg vsn ds í,te luctrl, and8fr
lJn dtn lo itÊdarl8nd. vssÍw4 oF 6n and€t p6il Íêsn-
Zo ir or b.v. bapaald, dat do druk in d. bei. dle wordt gtbruikl
l{d*o6 hot esreldkeilpi@aehap y6tbatin Spsoie, 0,9- Í,1
atft ostÉr :àl moaton E&{9{a1.
Nuis e.m.i.y. Í jáou6ri Í g6a binneÉd,a EsÍopo3êGeffi*htF
sÊn niew slelsol wn F€alo€nh€drn lngtrGíd- ln dit 3loltoÍ
woÍdtnist mffig€sprokgn ffi atmfttFÍ magívan ,,bár$".
Alhsrclh.ld!rpdrêgsbwbÍiabC(endê.daiiinltl.,in .

ovoíïrsdlng is" , àls ril d€ díuk in d€ bsl bli,tt ultÍlrukttr' h
slmost@Í{omdai d€ lJkwl g€ldt vootbot Hnmi$h ret
i(€cÍ). hootl lii ioch ds moaltÈ gflomf ft dc ËiFA !aï4ta4op
da7-e ofitxikl6{i*! ff !r ffigs ir hffiro dc int0fi3óê6asi
goldsndc rpelrogElr m6ten wsdsa dr$rêp4tt- HËt is ntFoíirt
tr,v, sl gaíiokeG, dst fqlrriktÊlan van 0eÍenpo6pan ní6t sêsÍ
d€ tëm ,,armdiagr'', maar,,baÍ 'hantÊcn.
Affi N FIFA ls cofl c.eetgrsssgd:
r) m*tên ds spóiÊgêts op dit pcftt wwd€fi dn€oÊd8i oÍ.
b) il@t bil r€961 ? sn liial sordcn opgedm$ mot 6n wgéïi-

t(lrg ilFÉeíÍ .,al m4$tÊr6n" 9n ,.bs8", 6naloog ran dt lliaÍ
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Wedstrijdprogramma zaterda g senioren
ZAÏERDAG 25 SEPIEI'8IR l9É?.

lr 86.
87.
88.
89-
90.

]r kles G (ttt9)
s.v. Hout-igehage l-Easteroar 2
0ldeboorn zm l-fleerenveense Eoys 5
ONl /r-Harkemgse Eoys I
Jubbeqa zs z-AkkruÍn zm I
RlrtF ]-IFS zm L

ri.id

14.00
l4-00
12"00
14.oB
t.4.00

Sch6id6rechter

Sj. Boena
H. v.d. vegt
B. de Kleine
F. l(ooistrá
I.J, Dijkstrs

Scheidsrechter

E, de Jong
Y. Bouenána
A; Adets

Scheidsrechter

lfiledstrijd programma junioren A
ZATEROAC 25 SEPÏEr$CR I9B?, ïi.id

.' 227.
228.
229.

2e klas O (107),
Oldeboorn IA-SC Boornbergrrm lA 11,00
Orachlgter Eoye )A-s.v. 0èrterp fA 1,.,0
Haulerwijkse Boys IA-s-v. Houtigehaqe 1A

t{Íedstriidprogramma iunioren B
rijd

tl. l5
lI.15
11.00

J06.
ll ]07.

108.

le klas G (?l4J
Langêzwaaq lB-Udiros lB
Iti.ldam lB-0ldeboocn lB
8l.ue 0oye lB-Íi.inj€ l.B

J.
J.
A.

de Jager
de Vries (J)
G r arríe Inrán

lltledstriidprogra mma junÍoren C
IATTRDAC 25 SEPEIBEn 1982. Tijd

10.00
rl.l'
1t.00
tl.xt
tr.@

5chêidsrec-hter

t{ej. D. Yctberg
f,hr. Hsrdeveld

t
424.
t+t).
426.
427.
428.

Lang€zríEág IC-Sp.Vereent lC
Akkrum lC-Irnsum lC
FC íolv€ge JC-flêereÍrveêo 2C
Heerenveense goye JC-0ldeboorn lC
Corredijk 2C-Uidros lC

Wedstrlidprogramma pupillen D
zAr€RoAG 25 S[PÍ-F-f.f]rR 1982.

*

Poule .445
?67]GEr,ln t-ËAvC 2
688.FFS l-ïerhcrne I
óB9.0ldeboorn 2-l{arga i
690^Akkrm l-1',tí5 I

Hffiïri$ffigtmma
Poule 514
%3lfVE-cnvc
744. Heeg-0ldeboorn
745, Scharnegoutr.rn ' 70-Black Eoys
74ó. Akkrua'Irnsw

Ti id

9.00
9.00
9.00
9.00

pupillen E

*
9.00

r0.00
t0.00
10.00
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I
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Wgd$fiidprogramma pupiilen F
tliD5lflÍJDDÀG l. VRTJDAG 2a Srprrmern ioar -

P';trle 6ll
ÍildJiË[iErn l- Scharrreqcut um
i.i. lrrrsorr i-lrnsum 2
]2.Atkrum j-G.A.V.Ít. I

r8.00
18.00

rr).oo Sl.V.
9. 00
9. 0t)

I0. 0t]
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T i.id

12. 00
-14.00
14. 00
_14 .00
r4.00

tijc
t2. !5
la. c0
.i4. 00

Scheid$rÊch ter

A. -0veruijt
A,G, v,d. tserg
Y. Elauw
H, Los
J.ts, ?,liersmo

ScheidsrechtÊt

C,J. Fonteyn
J. Rooks
A. Hoogsteen

5che.idsrechter

I.r/ 3: SlrSllii
i.l, de Vries
t4ej. A. Lenos

Schei-dsrechier

L. v,d. Berq

o'vn

I

*

*

t"tD5 ít{ t Jt)

90.

9).
9t1.

r,,t D5IÍt I

?" 0K R 1982.

-&*gs!--q-Qfu. Heerenueenge Eoys 5-sv lloutjqehage l
GórrÊdijk zn ?-0lctablorn zn .1.

Akkrun zn l-0.N,ï. ur

Í,f.5. zn l-Jubbeqa zm ?
f ;rstetmar 2-R-vJ-f - 3

2e ktas D lt07)
r)). :L BDornbergum lA_Bakteveen lA'1.t4. sv 0erterp lA-0IdeDoorn tA
?ir. .l.D.V. .iA-Orachtster floys -tA

prograÍnma junioren B

3t4.
lt 5.
316,
3t1 "

le k.las C t?ia\
Udttos lB-sC Joure JË
Qldetroorn .lB-Read Suarr ig
Ti.inje lB-l4i.tcían tB
tC 'tólveqa 2B-g1ue goys lB

Wedstrijdprogramma junioren C
lrtpSïíiJJDPR0GRAf]Í.{A ZAï[_R,0Kï08t{t ]9t}2.

le klas 6 (ll4j
4j8- lrns,rn rT-Lanqezhaaq lC

- L39. HeprÈr)veen "li-Akkrum lC
* UP. 0tdeboorn lt-f C tjoj"ega jC

44L Udrros .lC-Heet.er,veensJ Boys JC
442, Spórt Nereerrr lc-Gorrediji ZC

Ti itt
I 0. ilí.)
I.r , Bi.l
r0.00
10. 00
rl. J0

Wedstrijdprogramma pupillen D
fJtos,TRl$pROG8AtrflA zATíROA6 e 0x logen rlsl-

PoulÊ 445
9. LrO

10.00
9. 00
9. 0c

*

t

lI7-" tTifrE"nr i- I rnssn -l

7lJ"h,6rga I-F.f,5. !
714.hj.tl].5. l-Uldeboorn 2

715.6.A.V.C. ?-Akkrrm l

Pouie 514
JZ6l6f66oorn-Y.u.r"
767 "Black Boys-lleeg
768. I rnsurr- Scharneqoutuín
7ó9,G,A"ti,C.-Akkrun

zaterdag

Wedstrijdprograrnma junioren A
_q@toí1rft1982.

Ii.id
1t.15
1t.0n
9. 30

12.41'
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z0NllAc 2Éi 5[FTil'if]r.R 1982.

le klas i80f) 2 x 45

ltVedstriidprogramma zondag $enioren
ï ijd

I4.00
14.00
14.00
Iír,00
14.00
l&.00

I.i.00
t0.00
t 4,ori
1 4.00
10.00
10. ]0

10.00
10.00
t0. í10

10.00

9.Ctl
10.00

9 ,0f1
ru.00

Wedstriidprogramma zondag senioren
st

Zandhuizen- ïersch{:I L inc

ri.id

14.00
t4. 00
Iá.OO
i-4.Ofi
i4.30
i4 .00

Iz. OC

ai q

826'. r
867.
86B.
869,
870,

915.
916,
917.
918,
919.
cln

9q8.

líitií1.

ir]i l.
; cl{-

IrrJ 6.

Eakhui1En:6Ï<letroirn
Ierschelling-Langgzwaêg
Blauwhui.s- Zandhuizen
Mildan-Iijnje
9íarga-H0ï
Haul erwi jk-Srrrhr:isterveen

-u"-u_,--1e_gcc_-q*{gl$.Irnsu[ z-Akkrum 2
s.v. Houtigehaqe }-GAVC )
Renado 2-0ldeboorn 2
ïijnje 2-0Dv 2
llarkema Opeinde ]-Bakkeveen 2
Dr4_chtgn 4-Surhuisterveen l
4e klas .l (8281
tï6Ë6tïrril:DT0' e
0ldelrolt:pade 4-Akkr{Ín }
Langerwaaq J-SC !Í,rornbergum 4
oNV ?-HaulerHijk 4

5e klas B (Bl2)
Fireslàní7:li?'uboo rn 4
ïrnsm 5-flf5 9
Nicator g-t'KVr19 B

dkkrum 4-051 5

Schei.dsrechter

G. v,d. Zee
H. ïromp
F. Terpstra
F, Dekke.
5, Scheer
R.H. de Haen

J.C. de Lsng
A. v.d. l{€er
A. v.d. Ende'
Sj. de Vries (G)
B.8ekkéma
A, J. fteeisrie

W. Dron

.1.J. Nieuwenhoven

Scheids rech ter

J. Sinninghe
H. Zoetendal
C. Wedman

L, Brouwer
J. Dijkstra
.J.8. B;,mat

*

I

oo4

896-
89'1 .
898.
899.
900.

9a6.
9!!i .
9,i8.
.449.

951"

1029.
1010.
LO]J,,

l0116.
t047"
i0ir8.
t049.
1050.

l0.00
t8. 00
lll.00
I0. 00

ls-gë-!SqU- 3-Íl:
L angezwaag-Bakhu izen

ï j -in,ie-Blauwhui,s
H. D. T . -Í'1i Ldam
9urhui.s t-erveen-ldarqa
0 ldeboorn-ljau lerwi.jk
Res. 2e kias D (Bl0)

.A.V.C. j- Írnsun ?

0idêboarn ?-sv Houtiqelraqe )
0.D.V. Z-Renario 2
Sakkeveen 2-ïr,in.ie 2
Sufhui5terveen J-tlarkeea Opernde
Akkr:un 2-Dracht.en lt

4e kl.as .l {828)
Álfr,rm-j]ETËË5iïrn i
5C Boornberqun 4-linsr;m í
líauIeÍni jk rr-Langel-waa-o I
DI0/Oosterwol.de ti-fi . I'i'V' 2

5e klas B (8J2)
R.f .9. 9-i:ries.l.ànd 7
frynuàlden 7-Irnsrrn 5
0.S. I. 5-lilicator 9
0l.deboorn 4-Akkrrrn /l
l{arga l-G.À.V.C" 6

i0. i0 O.V 6. Hàris
i?.t10 W,j. Puper
10.00 R. Oost.ertanp
ln. l0 W. Koehoorn
14.00 B.U, v.d. By

ft.v

10,00
12.00

i!:33 ou
12. ta

t
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