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Aangazien door mij vgrig seisoen het redelijk betaardebijbeantje van ovèrzich{schrijver náu"Àitu";; ;;;;-qË:steld sn zich hiervoor tot nu toe nof-ni"*and heeft ge-
ïltÍ;rli? 

ik semeend om her dan ooorÍopis maar ueer óp

Íïocht er een kandidaat zijn, dan zar ik het graag u'erafstaan. -
lïensen, denk er Êens over o3r het is nog reuk r,lerk ook,Er Ís maar een enkele vooruaarde aan veíbonden, diegenedie er interesse voor hebft, moet goed-tunn*n fantaáeren,bluffen en 'at mij ook ar eáns is í""r*t"nr srijmen.De redactie ziet uh, inschrijving ,n"i-È"rárquiËïiï"e
t egemo et.
291?lq het nog. door mij gedaan uord usu ik da uitued_strijden kort houden eÀ àe r.redstri jden r.iàarbi j ik aán-uezig kan zijn dus iets uitgebreidËr.
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Hier dan het
OUTRZICHT

van afgelopen ueekend, mat de voorspellingen voor vol.-
gend r^reekEnd.

0LDEB00RN ZwI r.rerd in deze thuisr,ledstrijd met de neus
sp de feiten gedrukt en moest in Heerenveanse Bclys 5
haar meerdere Brkennen.
In ean van Oldebosrn zijde slechte eerste helft nam
Heerenveense Boys een 4-1 voorsprong.
Uermoedefijk heeft Heico in de rust een donderspeech
gehouden, urant na de rust uaren het de Boarnsters die
het initiatief naman en de Boys volledig in de verde-
digÍng drukte,
Het uerd dan ook nog 4-3, maar toen uas het gebeurd
met het 7n enroerden de Boys de stand op tot een korf-
baluitslag o,1.7-3.

fr zaL nog r,lel tiat aan dit elftal gesleuteld moeten
uorden om handhavlnq in deze klas te verzekêren.
Kom sm te beginnen de training geregeld bezoeken.
Dit zal zeker vruchten afulerpen.

A.S. zaterdag naar Gorredijk 2. Di.t zal uÊer moei-
lijk uorden Bn Gren gelijk speL zou een zeÊr goede
prestatie zijn.
Laat zien urat je uraard bent. Het is aan jullie om te
zorgsn dat L,e het 7.n in 0ldeboorn hsuden,

OLDEBOORN 5 (zondag) naU zondagmorgen een fel op de
aanval spelend 0ï0-6 ffp bszoek.
ile verdediging urard zLraar op de huid gezeten.
Uit Êán van de vele aanvallen lukte het dan ook €rÊn
doelpunt te ssoren. Na da rust een iets feller Olde-
boorn, maar al uat er ook geprobeerd urerd, de toch
r-rel. verdiende gelijkmaker bleEf uit.

A.S. zondag op bezoek bij buren Akkrum"
Dit zijn altijd rnoellijke'"redstrijden naar u,e rekenen
zeker op een qelijk spel,

0LDEB.00RN 4 maest om 9 uur aantreden tegen Friasland
i in LEeuuarden.
Ueel plezier hebben ze niet beleefd aan dat vroege op-
stáan, urant za kregen met 6-2 klop.

A.5. zondag komt Akkrum 4 sp bezoek. Liit deze ued-
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etrijd.zal zei<er BGn beter r*sultaat rlerdan gehaald dsnde voorgaande.
Tagen Akkrum verliezen dat kunnen jultíe geuroon niet
fiakan.

0LDtBilCIRN ?'rnoest naar Renadc 2 in St," Nlcolaasga.
Heb ult belrouubare bron vernomen dat zeer. sneu màt,4-3 uerd verlorsn.

A.5. zondsg ksÍnt, Houtígehage 3 op bezsek,
Als dan nu die pechduivel achterr,rege bLijft hopen L,e inieder geval op aen beter resultaat. SUCCISl

0LDËBilORN'l moest de reis naer de Iaasterr.andee hos-
sen ondernemen om daar ín Bakhuizen de ploeg van da-zelfde naam te ontmo€ten.
7e urerden dan ook Lrarm ontvangen. f en fanat,ieke ploeg
die direct het inÍtiatief nam en Oldeboorn goed in dá
verdrukking bracht.
Na een half uur spelen keken de Boarnsters al tegen esn
bijna hopeloze 2-A achterstand aan.
Gelukkig kon nog voor de rust 0ldeboorn uit een vrije
trap inkoppen.

Na de rust ssn iets meef, geLijk-opgaande strijd uaar-
bij Bakhulzen het betere àpóf o[ a"'órasmat tegáe.
De fout bij de Boarnsters uas r.rel dat ze uat een af *
uachtende houding aannamsn, zodat da Bakhuisters steeds
ueer in de gelegenheid uaren om de bal aan te nemen*
Bij een uitval Lras het Ualk die een ingestudeerde val
maakte in het strafschopgebied en met $ucces, urant de
bal ku:am op de stip, 2-2.

Ëen pluimpje op ds hoÉd van de Boarnsters, die de op-
dracht, hadden die 2-2 vast te houden.
Vraag niet hoe, maar het lukte.
Soms met kunst en vlieguerk maar e6n kestbaar puntje r.ras
binnen.
Er zullen daar noq vele pl.oegen stranden,

A.S. zonCag ksmt Hauleruijk CIp bezo*k.
0ak zeker qaan makki.e, naar met zo mogelijk iets m€ër
inzet, de kop gebruiken en de bal het uerk laten dcen,
teruijl jultie zeker ueer d* steun zullen krijgen van
€en taïri jk pub3. íek, most het i;rognÏ.i jk ri jn Z punt jes
te pakken.

UÍj r*kenen ep jul1ia. !éttu Ètf **=*r'"á
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lVEDSTRIJD

FêKHUIZtN - 0LDEB00RN.-

0nze derde r.redstri jd uas uit tegenploeg die bekend staat om zijn naide
In de eerste helft Lras gakhuizen deresulteerde in Z doelpunten.

ze hadden mear !oelpurïten kunnen krijgen, urant ze Lrarenvooral. op het middenverd zasr sterkr-áchier za nenuii"nhun kansen niet.
Ook dankzi'j Jan v.d. l,Jal r,lerd het niet meerhij redde esn paar keer erg goed.
Uat later Ín da 1e helft kreqan ure r,rat meerspel. Door goad storend uerk van Rinse kon
de de bal inkoppen.

Ruststand 2-1.
Cok na de rust u,a$ Bakhuizen da fellere ploeg.
Halverueq* de 2e_halft ging Rinze het strafsËhopgebiedinr liet zich vallen en de scheidsreehter kende áenstrafschop toe, Dit L,as echter een te zh,are beslissingvosr die overtreclinq.
Piet _T' ging achter de bar Bn schoot beheerst Ín de hoek.Btj doze 2*2 stand gingen us meer verdedigend uoÀtu"r-1en zadàt Bakhuizen geen doelpunten Ínaer kràgen,

tjofqende ueek speren LJa thuis tegen Haurerr.rijk.

Eakhuizen, esn
spel,
betere ploeg, urat

dan 2-A,

gr6ep op het
ondergeteken-

ïynien v"d. ívl eer.
--*4-*-
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FruA!-L 2.* ,4r?rpCIoE$ 2,-
J,ln zondaq nadat Jan Bluf ztn sjampiejons achter *e

kiazen hado tlogen uij cp naat de stad uan HarriË Nac.
afteuel 5t. Niek.

Itla ulat dom raÍnmen op de goal en eniqszins uat
vari 81uf sm kaugorn dan uel lour.r, r,relke hij uit
qepiukt had.
Harm zei dit schiet, L,eer r.reinlg op met jeu veq
cmdat U1llem nijn oor zat te ber,lerken.
3ut. jeLzL straight to the point.

ge*eik
hei net

heer" dit

Uiepie Eaai: u€e* 0ooh nee hij bfijft. zitten iseh reeds
'4e\, ha ha dit Lras 0osterbaan dus hallo goeíemorqÊn
{ gcceneuraerd) .

Flstseling kr,iam Êr een stCIol bi.nnen met t.uee sverhEBr-
lijke grote bloemkkkkcle.
i,lander springt op t!1t en gaet op tennis L,ant daar h*bje vap die hêle grsctte,

Nu de uedetri. j d r,relke u,i j helaas met 4-g hebben uar*
1o ran.
De ontvangers begonnBn ft-ink offensief uat resuLtaerde
in tuee fraaie goals (mru.v, de tureede goal uelke ze
cadeau kregen van de man in zuart).

De tl:eede helf t met aan anze zi jde een sublieme gr€ns*
rechter ( 5ot<er van de uedstri jd) r.rerO de stand cpqetrok:
ken tot 4-2.
f en startbui verr,relkomde ons snverbiachts uat gÊan enkeleqcede pass opleverde.
Gaad ald Harm maakta eF teqen hat fruítsignaal nsÍJ4*3 uan uai tevens da eínduJ.tslag uas.

f'lag er dan nog vermsldt urorden dat *r een 1cn% inzet
van aLle *lf jongens qenoten ls en dal Lre *ret eÍ'r tennnder zijn gegaan. .

l/oI"g*nde ueek de Hsutigehage, uat hnper.ijk LrËGr tuee
punt,en opleverdn
Dan rjens ik U van oi:ze kant veeL veatbaj_plezier sr s,
z*ndag, dus tot ziqns"

ds j*ng*ns van ds
gulie la:h,
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Ê1$ leider van het, Ze *lftal,
van hst Ze dit rneedelen"

Ua rj;n met, 17 jcnqens, dat is
Saar iedereen graag elke Lredstrijd
uat nu niat kan, zaJ- ik elke ueek
plaateen in het f,1ubl":1ad.

Vacr àrs; ueekend (illdebcorn z
aanva ng

is de opstellinq als vol.qt:

r,ril ik de jongens

vrij veeL.
meespelen r,riI,

een apstelling

FloutigehaEe 3)
1 0.30 uur

$toker

T, Rodenburg

q " 0aet,erhof H.

t,J. Ueenstra

5. Rinsma

B , Ho ekstra

0osterbaan Ueerman

A. vrd, Laan

S. Theunissàn

U, Zandberq

fte,ser,ve,s: i. Uouda, H. Uink, 0tter

t1? je níet kan spelen, bel dan voor vrijdag,
0566 5-7 19,

a'4|]eF€



OL DIBOO RN ZíY].il[E R[N UI INSË
BO YS

Na de uat CInqelukkig
verlo ren uitureds-t ri j d te-
gen Houf igehaqe maest ZÍvi

afqelopen zaterdag tegen
de Boys uit HeerenveÊn

a an t reden.
De stemming voo r de r^redst ri j d
rJas opperbestr €ír iedereen had
het volste vert,rouu€rl.
fïaar o, 0, uat pakte dat anders
ui à,

Nadat de scheidsrechter, híj dacht daL hij een r"recistri;d
van B junioren moest leiden, het begínsignaal galr namen
de Boys tneteen het initiatief, maar verder dan een pear
afstandschot,en kuramen ze niet.
Na ca. 2A nínuten r.lerd een aanval" van Zn af geslaqen
maar de opnieuu voor het doel gebrachte ba1 uerd dsor
Uillem van Kalsbeek ingekopt, 1-0t '

Da vreugde uas van korte duur, uant een lange pass docr
het midden r,rerd de Zn verdediging te veel Ên da Bcys
spits liet 1-1 aantekenen. De tegenstander bleef sterker
en via een droge knal vlak langs de peal uerd het 1*?.

0ldaboorn kon de bakens niet verzetten en tot ovsr-
maat van ramp verdL,Ben de bal voor de darde keer langs
Johannes van Kalsbeek.
Eerst kon hij een hard schot nog rnet tuee vuisten L,eg-
stompen maar via het hoofd van een van de eigen spelers
uerd het 1*3.
Het ginq za snel dat ik helaas niet kcn zíen r.rie het
uasr maar ik heb ar nog'r"rel koppi jn van,

Ruststand 1*3.
In de pauze urerd ons mêegedeeld dat de linies vaR de
tegenstander ueel beter op elkaar aanslolenl zodat onze
verdedíging veelal met ean vsrt\Í01ler maer had le makeí"i.
iJitverdedigen uas er snk niet hÍj smdat de 8*ya vÉflr*
uaarteen meteen begcnnen te slcreri, Dat dit hij sns nog
níet lukte !s misschíen ts uijten aan konditieqebrek"
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ïnt aan de tr.;ínt ígste rninuut in de Lueede heif t tsLrzaf

de stand *ngeuijzigdr ffiaar tcen kcn Êen foutje ín de

Zn defensie r;srden afgestrafl, 1-4.
Tn*n braken Ft 5 beiangrijke Boarneter minuten aen"
ê.uke t,kker*ren uard naar voren gedirigaerd en scoorde vie
Êen aanval 0ver links ?-4.
l*t hij uàr r.rísc hoe hij dat gedaan harJ, liet hij ap

schilterenr-je ui jze 5 minuten late.r n09 eens zien s 3*tl,
ltle lopen op nu"n achterste benenrt kcn men vanaf de zii-
lijn horen, ffiaar dit urerd *aarschijnlijk niet goed be*
qrspen, uant Í.n de laatsle 10 minuten r,lerd het net aeh*
ter Johannes nCIË drie kaer getest'
Iinduitslag, verdient maar g*flatteerd 3-?.
De s*heidsrechier had het Lranrniddaq niet moeilijkr ÊÍr

ksn alles vanuÍt de rnidrJencirkel t I rustig beki jken.

Tjítte l{.

U" HilUï ÏGTi'IAG[ 1 - OI-D[BDORN ZN 1 . -
Zaterdagrniddaq 18-9- | 82 vertrokken L,e venuit het doel-

hsfl fiêar Hauligeh;ige" vocr de eerste r,redetri jd van dit
s Éí zc en.
í/iet een.uat nieuule ploeg ging di^t in de aerste hellt
redelijko ua standen dan uck mef, A*2 vofrFl dcar ean paar
fraaie ingestudeerde ocaLs,

0e ir*reed* helft *sas iets ninder dnnrdat hef HCIutigaha*
qa beE*n te veruelenn dr.is begoRn€n ze maar te schoppen
Ên i* slaan, Ca osheidsrachtsr durf de Êr niets tegen
te daen, in aijn brcsk schijten dusn
Hst ari6e r.lat Le eei ''.Jas, ut& zíjn toch àan ha? vs*tbal-
l"Brr"

Ue habben tenslntte'met 3*2 verlcreno
lYlaar dat LráË z.s erQ ook nieto ik'u*as blij dat het afge-
lopen !Jasr e r zaL uel" ueer ÊSn qe schorst, rJcrdenr rnáar
ja dat zijn aSiijd dezeLfden"
Nau ja" me€r ueet ik niet, h*t is *ok al zalang gele*

den,
Uelgende keer beter"

---Ê***
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UoS geen aonnis: zaak a,íLrlgehoud,en

Uit vehd gesruuide

,voetballer yergreep
zíchaan de arhiter

ffiffi,
Scheidsrechter G. W. Voogd htd. op

e-en gegexen moment n& een ouertredinb' d,e rzaarn uan M. ín ziin boekie oeni-
teerd.. Deze eantekenind oiel niët ií àoe-
de aarde bij de opgeuór,ien ioeitial,s,
d,rc zlXn ongenoegqn uitte daor tal uen
scheldwoorden naot het hoold oan de ar-

, biter te siingeren. In deze utee-.renainíà,
hau.ding zag d.eheer Vooad oanle:id.inoá.e

. uerdachte uoartijdig nr,ár de kteeclr:dim-
te te .-^ttlDijzen, Terecht, qaf M. ned.er
hand ruiterlijk toe. Op líÊí s".tataakte
oge*blik da.cht hii er eèhter linet andeïi
oaer. In dolle dríft dirynde hdi de man in
het zu)art een ti twee auiststagen in het
gezí*ht tae.

,,.dls ik bij mijn volle verstand .ryas
'ge\À/eest, dan haci ik niet seslasen- Ik
lvas niet zoals ík anders neÉ. wá"iOin

; had"ik er wel bij srilgestaan", ro llàJáó
beklaagde ier terechtzittirrg weten. Voor
de hardhandige bejegening van de on_
pan9dtge teidsman is M., dre al eens eer-
der een qchorslng aan zijn broek had se-
g!-eÊen, ! nmidde ls reeds geducht doorl e
.È Vtt op de vingers getikt. Tot I septern-
ber 1984 is hij dooide bond buitdnspel
gv.et.

* Ofiicier van jusíirie mr. Albert G.

Den Haag. Hij waË de opvatrjnc toepe-
daan, dat de verruwing ín het oltrefen

l$'
f

l11 bgt publiek op_de tribunea wordt
qev,g9d door de spelvermwirrg binnen
oe rrynen. Men moet zich, aldué cie aan-

ft ffr;iïêËt Jï fi :Hii",'*1ll"g:t:
ffi'iff qfïï,íïËïiË,*oÍtriïïffi,gfr
t€r neeït gekregen.

,,lvÍenee--r heeft zieh als een wildemangedragen". zo -v/as ce conclusie 
-;il'A;

ïf,ffi-#f; iïisff ilfl",.?".ïgf :*rD€un, dan zat_er, za meende hii. on lenctuur ntgmand rneer te vinden Ziirf vcorner rerden..!?n '*redstrijden. Mrl Boscbnreld €r bl; de strafmaat die hii vroen
le.{gning mee. dat À{. reeds tuchtrecÉl
telrl {.bestra{t js. IJat de officíer het voor_gevallene .,ernstig" opnàm, Uleek welurt de c:s van drie weken gevangenis_
straf.

I3osch kwam in zijn requisitoir terus oo
de onverkwikkelijke gébeurtenisse; bfioe onverhwllilíelijke gebeurtenissen biige voetbalw_edstríjd SC Cambuur-FC

Uit de

ffi tnnrrwÀaDna couftÀHr
Bosch kwam in
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0! DtBF,ij ft.i'.J _3 -. _D I0 --6, - 3- 1 "
Zondagmofqen 1il u{Jr moesten irJe voetbarlen tegen Difi frui.t 0asteruslde (kooloper),

vorig jaar hebben \rs beide uedstrijden verroren, dus Lreuisten dat het Eeen makkie uerd.
iJs bagonnsn tegen de uind in sn daar maakte DI0 dank-
f:aag qebruik van.
tia f 20 minuten r,Jas het raak u de kesl:er trapte de baluit, an onze lange laatsts rnan p. de Íljeer LJÊs te klein
eri de bal kuam bij de sriís die beheerst scoorde, 0-1.
Nadat onze vaorhoede egn paar mcaie kansen hacJ gehad
imaar vergat te ecÊrÊn) r.ras het II{-i Lrssr die grJtr arut
as onze achterhseda zette,
Anz* gasten zsuden voor de ru*t, nsg esn daelpunt maken,
Ínear dat uerd LrÊgens buitenspel afgekaur.d.

FJa de rust hadden r.Jij de r,iind mee en uÊren
ment ook de meest aanvaLlende ploeg, maar hat
bleef uit.
UÍe *qk uegglng L,as A,-Spaelstrs met Bsn blessure aan
z?n bcvenbeen, d*t hield in dat ue hat laatste half uur
xret 'tr0 man verd*r ;no*sten.
Ja a*za '12e rnan LJaar q,rer frp Lras gerekand bleef ï.Jeg zon-der ie'hs van zish ie laten horen iof niel Jan deBZ)

Valgende r,leele zcndag uit l*gen Akkrurn"
l"'inop ík daL de blessur€s h,ser evêr zi jn, dan kunnen urs
tanminste de L,edstrijd uitspalan met tr1 man"

J. Erouuler,

ep dat rTï0-
do alpunt

*-- 1 0*--



Henk Numan en Rnmke v.d" ueen lieten het aflLret,en , zE-dat ue met $ien man Íïïflesten spelen"
In de eerste helft Lras dat nist te merken.
ïntegendeeln r,rij hadden de beste rnogelijkheden. JchannesFcepjes stuite tr.rea keer op de kaepár, igbert v.d. Krlekseehaai r-rit een vrije trap nel naast.
Bcornburgum bezecht het met lanqe balLen, dit leverde
veak buiten-spel staande spitsen"opG
Na t 30 minuten spelen kuamen ue np 1-0, dnor een dcel.*
pun€ van Robbia Ueltman, dle sen'*ooreet afronde.5 minut,en vclor rusL hadden LJe op z-0 kunnen kcm*n, naar
Jshannes kon alleen voor de keeper de bal niet ín de gcaikri jgen .
2 minuten vcor rust r.rerd het 1*1 , Dit !Ja$ een buitenspelqcatr. De scheidsrechter had hiet de uecklarina, 0h sDrry,
VOOfe

Na rust hadden ue tegen de uind, DiÈ uas vesral te
merken tlij de uittrappen van de keeper van goornbureumr
die ncgai uat g*vaar opleverdeu aaar Sipke stapte dieinzetten *ogr totdat yde veel te hard en snzuivar terug-
speel d*
SÍpke kr:n €,r nog ean hand tussen krij_oêilr naar in tueedeinstantÍe maakte Boornburgunr 1-2
lJiarna uerd het spel i,rat aqresiever.
I'Ja veel ilaargchur^ringen uerd Br BBn spel*r van soornbur*
Ëurn v*or 5 minuten uitgestuurd,
uiak vsar hEt einde r,-rerd het nog 1-s, door srecht inqri j*
pen van de '-,ardediging.

!lLDIE0ilRN 1F. gSDfïr{*i_.!RGUrq th "-

rèá 1 | -d#

Rimrner Ueninga,



bottoitoto
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BL DtËi.10 i?hi il - iitÊ ftCA * - 3*7"

. Zat,erdag 2s senternber moeeten LJe om 9 uur voetballenlegen ijajga"
€ven een foutje in de achtcrhoed en 0-1
rnaar het herstel Lras er uand Êverl later had Frank
6ên goal op zijn naam 1-1

Zo gingen Lre ruslen
r,rij haclrJen de afltrap in de ze helfÈ een kr.lartiertjespalen en het uas Z*1
door een geluks goal van Hilbrand
ue speelden even an uilko gaf ean vsorzet aan sibeleen schopte onder de keper áoor 3-1in de laatste min. Lras er nog eÊn aanval van Uargadie zau 3-2
de eerste overuinning

ívl . dam.

-**12---*
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Ucjiros ïa-0ldeboorn ïc, { UekerwerJstri.jd} g_?.
Cm half ?es vertrr:kkenn we naar liieuwe-
horne vrrnr cie bekerwedstri jd Udircs-Glde-
i:oa rn .
i.Je zauden om half zeven ber,i innen, nraar de
scheidsr:echter had zi.in sohe j.dsrechterpak j e
velt{ret*n.
iJus rote heqonnen Gn kwart vlar zeven.
Udiras haci de aftrap Bn beqln direct aan
te rra1len.
iHaa=' beide p1$esen k::eqen qeeein het i:en j n
van de eerste helfdt ge geen doelpunt,
In het Iaatst vên de eerste helft kreeq
Udjras een dnelpunt. '

Vlak daarna kregen wi i nok e.en qrote kans
maei' die werd ja**er,-renoer r.'e,"Íst.
ïcren dt,urde het nieL Jang r.rf Ljdi::os hacJ
ríJPPr Een Cne lpunt .
Fa, r-

ïn de tr^rpr,'c.i e helfdt lrobeE.rden '^;ií ook dor, l-
Pur-'r-en t.e kr! jce..
En iiat lukie ook, het eerst.e doelpi:nt werd
dnnr t9{W gescr:nrd. I

f n lve cingen steeds meer aenval j en en het rJuurcje
ni et zo lanq of ik scoorce het 1,.,..,F?ede dnelnunt
)-)
IlÍrect ne Je íJaflvel, van $ns scr_:rorrlry lldiroF, J*2,
Dat r.ias ook de eincistan.i,
Vnlgende keer !re|"=r"

.iart Visser

--* 1 3***
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ATTEIíTIE! ! !

t
SC gOO T-íIËUR TNGSKAÁ.R TEN JUI\ÍIOaEN ETC "

Zoars bekend. dient leder lid van een voetbarverenigÍ"ng over
een GEI,.$G I(ELBTNGSBST{IJS te beachikken. l4en dient door een
laed^isch eportbureau gekeurd te rorden , hetgeen dan ook iegel-
natJ-g geschied.t. Kogten ln deae: Í 12r5Q p.p,
scholleren echter beschikkon l.n vele gevallen over een geld.is
beníJs van een gchool,arts o Deze bewiJzen kunnen r*ord.en ongezet
in een door d.e 3ond. voorgesshr-eïen keuringsbe'xlJso Kssten f 2r
a,i*,kos r een stortkeuring,
ïe praktiJk tr eert dat vele voetbal.lend.e scholieren wel over
een dergelijk schoolbesiJs beschikken, doch dit lIrEFTnleveren
ieil ieugd-secï. J.Quarà of gecro J.MlJnheer) erffi zodoendc
niet in hot !e#j zljn van, een 6eld3ff? sportkeurinsskaaït,!
Cndereiaande personen vai-len d.aarond.erl
ïi.Eiaema
ÍI "Ëizeaa
A rv,&.kíei:.len
5 "y. d.lteulen
.Ï "?oepjes
Fi. Hoggendorf
fl.Raggend,orf
ii " íeninga
3 

" 
Ykik

Ëebr, Yisser
S.ïie*er
!\, de ïri+s
1, . ,I . r{eid ena,a.r

Waeze )8
iltl

Braksdyk
iilem

11-chte ron
Sraksdyk

iden
,lniniauei 6
ls.l{iauwoldetr* 2
Br,3elrh*.ster*eÍ Z (Zx Aus)
Swettebu+rrsn 59
Snlnlarsei 4
ar jitt"r+ei 1{ 0

2

g (15-2*'66)
21

triilLen bovenetaaride persenen per ongaand.e hun schoolkeurigs-
kaart in leveren btJ bovenstaand.e adre;:sen? Ook e"rent';ele
?iet Jre.+gspd.e personen na&r wg-I_-:in be.gé_t va.n sen dergeil"jk
doóurnJ.nt gelieve d.it in te r;m;;;na wíj zarg,díag,*o aat
betrokkenen in een geldig sportkeurigskaarto

J.MiJnheer, se?r.

*-- 2 &**n



Even
prurz,zelen

lloor diegene dle goed zi jn in het rcgiscf-re redsnsrenis hier een apdracht, deze luidt al"s volgt:
Bepaal m.b,v, onderstaanda gegevens de na$ïen
van de varschillende spelers die op rje vêr-
schillende pJ.aatsen 1n het elft,al staan.

Jansen kan níet goed overueg met de keeper. ,

De zuster van Klaassen J.s verloofd met de renhtsback,
De midvosr is langer dan de rechtsbuiten,
Fietersen uoont met de linksback, de spÍl efi delinksbuiten in dezelfde buurt.

de vijf vcorh$edespelÊrsr
onS"angs in de voerhaade

Uan Duin, de Leeuu en de linksbuiten zijn op dazelfde
school geueest.
Verkerk gaat veel vissen met
De trainer heeft v.d, Schaaf
Eeplaatst,
Klaassen etaat rechts naast, Jansen apgesteld.
0e enhtgenote van Bos is de zuster van de rechts-
bui t en.
Uan alle vccrhaedespele.rs is vÊn Duin de kleáns,Lp.u*n der Schaaf is met de linksbinnen sn da rechtshui*ten nen spcrtartikelenzaak begonnen,
[Je rechtshalf en de linksbuiten zijn samen rnÊt Klaa*sent:p vakantie geueesf,.
In de voerhcede, zijn, met uÍtzandering vaíi uan Duin,allra ul*ugelspeÏ"erá ianqer dan Bos,
ijilgez*ndsrd de linksbuiten en de *:irJv*sr is uaR dar!eheaf de enige v*srhcerje speler die noE r.:soit, gebles-
**erd Ís qeureesi,

**- 1 5--*



Janeen heef t, met de averíqe vsnrhoedespelers een r,led-
denschep afgesloi*n ap de af,l*op van rje uolgende ued-strájd.
De leeftíjd van vail der tlst is Ealijk aan
il leeftijd \ra* de rechtsback, Verkerk, de
1inkshalfl saínen,
Alle echterhoedesp*lers, beharve Fietersenn zijn gehur^rd,*e ruzíe día uerkerk had met de bairje halfspelá"u-*n *"linksback is bijgeleqd.

de qemiddel-
keeper en de

maÊr jcnqer dan
De keener heeft hierhij bemidcield,
lvers is oudar dan de beide halfsoeler*
de ke*per.
iicersna is €ei'l
sinds hij L'an
i:iet,*r$en, de
due jariq.

neef van de rechtshalf. Hij valdnet aoedde linksback pleats uerd ueqgehaald,
Iinkahalf en tJa keener zijn áp dezelfde

*e l-*pende ccrmpetitie zal vaor de Leeuu, die de sudste
usn h*t team is" de laatste zijn.

upnerkingen: De qebruikte opsielling is niet van
re*ante datum. Dezs staat ep de vol-
gende bladzijcie,
Cebruik voar het opl_oss€n de tabel
ïi:_?"k op de 'rsl"genrJa btadzijde
3LdéLÊ

GebruÍk rJe tabel a1s riliqt:
ïi": de ser*te z-in st,aat het, fiÊsav*n dat Jansen níet goeda\rsrwee ken met. de keeper, due is Janean q,pglj keetrer.

7at, dan a*n kr';ís je in het 'vak 
je Jansan --ffi'per.'ï'l Êeí-i anrier* zín etaat dat rie trainer v^d, schaaf on-langs i.n da vacrho*de heeft geplaai,st, dus kun je derriet*,:aerhaeijeeLaatstan aanktruisari. -

Hci gaheel j"s **L*sbaar" dus r,ranhaop nist, denk i.ag:-scnfia Ên lees de tek*t cssdu
Uoer qeïntere*seerden hab ik de aslsssirig,

*-- ï 6-*-



OPSTELLING

L TNKSBUTTEL r ]}{rsBlgfrE:{ }rIDvooR

LlNffStrIf,tr'

LÏNKSBÀCK

RÏI{SE VALK

RECHfSBINNE$ RECHTSBII ITEI{

RECI{TS}{ÀLF

RECRTSBACK

VrJ 5,,'-u,
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zaterdag senioren
',.,r-írslqrJDf R i.982.

J€ klàé c (0r9)
Heerenveenge flcys 5-sv Houtiqehege I
Gorredrjk zm 2-{.lldeboorn zm I
Akkrum em l-0,N,ï" 4
í . i ,5. znr l-Jr.rblrega zm 2
IastErnar 2-t1..w.í . t

IA

r

*

.rF

&

*

an

aa

94-

l:..i.J

l?,00
i4-c0
14. fiO
i.4,00
t4. c0

2.5j .

I i.ic

jil.00
14. n0

Pouie 441
7Í7llerËorne i.- ïrn=i.ra i
/L),r^,?rqa l-r,..)' i
7i4.il.'íJ.5' i-0idehc,ci'r 2

il 1.fi .4" 1j.i. 2-Ai<i':run "l

e.a8
. I0.c0

9 .00
9-í10

t tii" 00
9.CA
1.íi4

Ifl. ct]
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il.v.

Wedstriidprogramma junroren A
L.J[í]SIIi I JQÍROGRAT'IM,I ZAÏERDAG 2 OK TOBIR i982.

Ze i('i.ê6 A (.1C71

5fffi;Esrun lA-Bakkeveen tA
sir 0erterp lA-Dldeboorn tA
0.Í).'d. JA-[rachlster Ba),íj JA

Wedstriidprogramma junioren B
!'!D!lg!}glR0cÍuHnl zAtERoAG _]:ze?.

le blas G {2}.1rj
titr- Un' ro--;'-iE-3C -ióure JB
3'rt - {}i.det:oorn l il-ftearJ Svrart lB -
ti-6. ï i.in je l8-tÍt idan i_B
jt/. Íl lr,jol\jeqa 2n_6jÍ.F 6rryS JB

Wedstriid programrna i unioren
r"it.D5ilií.lDpR0cRAr4rlA ;tArtIlDAG 2 0KlOsLR te82.

'je kl.as t (Jl.,i)
r,19. trr:.rm tL-t .aliezwraq l.Í'
i!j9. Heerenreen ZC-Akkrun -iC
tb]. Oldebr:orn lC-Fíi hioireq- lf
l4t. lJdi-ios lC-liÈereírveÍl!isíi Bly:; )C
!/r2. SpDti i,.er.J€ni .iC-6r:rredi.;k Zi

WedstrÍjdprogramrna pupÍllen D
tlitD5tn I.]f-]Pl?t0FANliA lAï[Ri]itíl 2 AKÍ O9ïR \182.

ïi,id
lt.i5
l.nn ll.V
9. Jg

j.2.tt5

c
ï i.tíJ

t0. 00
il..n0
1g.gfl Q.Vg
!n.f,0

Scheidsrscht er

A.Overwiji
A.C, v.d. Berg
Y. Blasw
H. Los
J.B. l{iersna

Scheidl;rechter

C.J. Forrteyn
.l, Rooks
A, Hoogsteen

Seheidsrechter

C. Dijkstra
J, de Jager
H. de Vríes
Mej, A. Lenns

Schei_rJsrechte r
L. v.d. Berg

WedstriidprograÍnma pupillen E
hrtca,. T R i JpP F0cR Ailr.rA z A r[ RDAG 2_s!jgsË1ë!3.
Pcr:le 5l,r
766 

" 0l ciri:crrn- Y . 1.i, l;,
J (,7 .0 t at:k &oys-l1eeq
768. i rnsrim-SchêrneÊout uR
7.ó?. ll. A" V. C - -Akkrun



Wedstrijdprogramma pupillen F
wecistri jddaq 1, . vR.I.lpAC- l_!X](]qr4l!Qa.

- Poule 6l It ]0. lrnsum 2-0lleboorn
11. GAVC- Irnsum
l2 . Akkrum-Scharnegoutum, 70

1E.00
18. 00
18.00

Wedstrijdprogramma pupillen D
zÈi.u$s_2_qÍ]scq!-l:s!.

?oLtle 4it5
T7ïlGiF6rne l.-EAVc ?
I 76 , I rnsum I-Harga I
l77.FFS 1-lllllg I

I lTE.oltjeboorn Z-Akkrum l

rjjd
9, 00
9.00
9. 0rl
9.00

}{{,-",,,_qf } 
rji"q,pïgF r m ma pu pi I len E

* 7J7lOJëËË-oorn-ecvc
2)3 YVC-Black Boys
234.Heeg-Irnsum
215. Scharnegoutum' 70-Akkrum

Tijd
I0.00
9.00

10. o0
I 0.00

***tt++***++***++**+**{_+* É}***+++

;IIII filÍt FTTANHEr

De l{adolotto
6 een &rmdge extra Lotto!
Df beteleni dal rnaandsÍ)eters in dii geval éé1
KeeÍ 6e Ínoeíte moeten n€men van êJira invtrten
en rnFveÍen. U ixtaart brj rnlevs6ng **oon Oawí prrJzen 4 kolornnen kostsr i4,d0. maar

il w[ flafuurllk ook wèl
even kolortr 5 en 6

óte zin
Êra!sl

i wnt,j eeÍr krndeÍ{rosíiers. Erstaan er ru;m z<r.,
í 100 ktaaÍ vooí íie unnaan. voor màiiisó f*)r nraákt u ee.N ktnd of kiefikrd g(rukkigr ,Ë;i.,

iiekkrg: vroen@ 20 okbber n Shtr $fft
lrl/s'l ioíTHi nEt uw crahs k 0nTnffi
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ï€geiikediid r,r€t de
Kado Lofto geeft het Ciíer
o€l {pnJzen f 100.C0O, . 
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ze RoNDE FREoNsKIpBEKtR

ZATERDAG 9 0KT08[R 14,30 uur

v. v. I. ( Idskenhuizen) 0LDtBo0RN

t
*

t

89t.
896.
897.
898.
899.
e00.

946.
947.
9r8.
947.
9t0.

I rJ29.
lU10.
l0rt.
i812.

10+6,
1947 -
IO+8.
104?.
.1050.

ï f-id

14.00
t4,00
14, 00
14. 00
M.ta
14. 00

12. 00
lo.ro O,V
I2.00
10.00
I0. ,0
14. 00

t+oo
10 .00
10,00
tc. B0

I0-00
J2.00

i&33 ov
t.?.to

ScheidsrechLer

J. Sinninghe
H, Zoetendal
C. líednan
L. Brouwer
J. Dijkstra
J,B. Bpa

C. Mafi.s
l{.J. Puper
R. 0osterkamp
l{. Koehoorn
B.tJ. v,d. By

*

f

le klas (80J.) 2 x a5
L Bnqe zwaaq-Bekhu i zen
Zandhuizen-Terschel I inq
I i.jn_ie-0leuwhuis
H.0. ï. -ltildam

0ideboorn Z-sv Houtigehage )
0-0.V. z-Renado 2

Bakkeveen 2-ïiJn.ie 2
SurhuiGterveen J-H€rkena Opeinde
Ákkrrm ?-Drachten 4
/re klss J i8?B )

À[[iuí-5:6-iàË666rn J

5C Boornberqum 4-Irnsum 4'
HauLÊrwijk 4-Langezilaag J

Dl0,/0ostefwalde 6-0.N-V. 2

!:-l&s-E-l!2?l-
R.8"5. 9-Friesland 7
Írynwêiden 7-irneum l
8.5.L 5-Àiicator g

0ldeboorn 4-Akkrm 4
l.Jarga 5-G.À.V.C.6

*
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5urhu isterveen-t"larga
0ldeboorn-Hauleroi.ik
Res, 2e kJas D t8l0)
G.A.V.C. ]-Irnsuó 2


