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ovef z icht

0ldeboorn Zlïl moest naar Gorre-
dijk om te trachten daar Êen
redelijk resultaat te ha1en.
Nu de 5-1 nederlaag spreekt
voor zichzelf. ívlisschien r,rel
goed dat volgend r,reekend eenvrij r^reekend betekent om eêns te proberen orde op de

zaken te stellen. NatuurllJk ls enige verzr,rakkinq ont-
staan door vertrek van enkele spalers maar allemàal Benstapje harder en dan moet dit zeker op te vangen zijn.

0ldeboorn I ant.ving zondagmorgen Houtigehage 3 en
kon ook geen vuist maken tegen die ploeg.
Kuram 0ldeboorn dan ar met 1-0 v66r, volgens mij dachten
ze al binnen te zijn, uant dle grote inzet volgens het
verSlag uit het laatste clubblad uas dan nu ecnt niel
aanuezig. Het ulerd dan ook aan 2-1 nederlaag, En hetrpijt me dat ik het moet zeggan lraar er zat ook niet
meer in. Volgend r,reekend vrlJ.

0ldeboorn' 3 mpest. naar Akkrun en L,el op zondagmid-
dag 2 uur' Deze r,ledstri.jd r.raa vlrtchoven naar de middag
omdat de leider van Akkrum 3 zatrrdag ZS jaar rrras ge-
trouurd, uaarbij dat derde r.rg;3!_*ottgenodlgd. 0ldeboórn 3
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heeft aan dit, fsest tach nog urat qehad rlant ze bshaalden
6en riante 5-1 sveruinning.

0ldeboorn 4, daar is r,.reinig over te schri jven, Ze
LrarÊn vrija teruijl êr toch e€n r^redstrijd uas vastgesleld,
rihe dít al1es in elkaar zit is mij niet helemaal duide-
lijk Íflaar bstrokkenen zullen er het fijne i,rel uan ueten.Ivenals ook hel 3de een inhaalproËramrnar f,ogerijk dat arvoor jurlie nu Ben uedstrijd unrd ingelast maar hiervan
is mij niets bekend,

,lest mi j nog de r,:edstri jd Ildebsorn 1- Haular*-i jk,
Hauleru.rijk speelde €en krasse beter, Nadat HauleruijÈ
een 1*n voorsprong had e€nomen begonnen de Boarnsteis
steeds nerveuzer 6n onsanenhanqder te voetballen teruijl
Haulerr,.ri jl< hier goed van prof i teerde en al gaur,J Z-A
liet aantekenen. ïn een al1es of niets van 0ldeboorn
uarsn het de Hauleru:ijksters rjie de zÊge veilig stelden,
Nam de scheidsrechter soÍns uonderlijke beslissingen dit
is voor de Boarnsters qeen reden om het, daar op af te
schuiven, ïntegendeel t z@ hebben het qeheel aan zich-zelf te r.rÍjten. Haulerr"rijk heeft mijnsinaiens CIp spor-
iieue r.iijze een volkomen verdiende overuinning op de
tloarnsters behaald. Volqende ueek zondag vrij maar za-
terdag 9 okto oÍt1 14.30 uur moatsn de Boarnsters in de
7de ronde FÊt0NSXïpHtKIR aantreden tegen UUL in
ïdskenhuizan'Hopenlígk kunnan ze hier het juiste ritma
Lr€€r vinden an boeken ze daar een beter resultaat. uÉ
[Jacnten maar rustiq af.
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- 0-0-0- 0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0- 0-0- CI- 0- c*0-0- 0*0- 0* 0- 0-0-

ik ui1. beginnen om onze supporters tB bedanken voor hunaanuezigheÍd. Helaas hebben ue julrie Àoeten ier.eurstellen met esn 3-o nederlaag. Jàrnmer *""" àr zaL vocrr ,ons geen coaltje en dus ook geen puntje in,vanaf het begiÀslgnaar zettei on=!-l*g*n"tanders onsonder druk'H:t tàmpo rag erq hoog bij onze tegenstanderszadat onze defensiB een i"ar keer"rrii* aan de rrnoodrem,t
moest trekken, De snerle uitvarren uan'H"ur*"*rijk-;;-steeds L,eer goed vrij lopen van hun rroorhnede;;;q;; ervoor dat Jan voor ruàt 2 keer moÊst uissen.Toch lJas onze voorhoede niet kansloou. -tti"rr eÊn goedt'ierkende buitenspei va1 van da H;;i;;;i jr"t*r* maaktey":"Flijdiq e'n einde aan onze kansenl u"r r.:il ik merdendat tien minuten uoor rusr ryrnen-";a' in'oog kuam te staanmet de HauLeruijker doerman, die CIp"ri;n beurt de kanon_
Íogqr van Tymen op formioanÁle urijze-',rist te keren.i'!a de rust uilden ue kost uat..t<csI op iin minst eeliikmaken. lyiaar Haulerr,.rijk r.riLde rtkestu-lui k";;ii"j"t';;;*-sprong in handen houáen. Het spel "*"J-ou" harder,Detrscheidstt die het upát op de voet probeerde te volqenverkeek zich op de voeten van riend"iL-"" torde tot o"ii*hil ariteit van. onze suprrorters over-h"t ";i;;iait 

"rïi'
vnlgens mij hStrenjq". bruspuntje Ín deze uredstrijd vooronze supporters). Gesreund dooi on:e verdediging"ur"u*nae' aanvallen' praar het dcerpunt kuram "*n de u"rt**"à*
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kanto U-3 vocr iiauleruÍjt<. leI
( Jant je Tok ï0k..., ) t<oi ni"t
24 aklab*r spel*n u* L.reer een
Uar_oa. ïk hoop ( "n Lre zullen
ue dan d# tuee cunLjes thuis

fs Ben kersverse uissel
tot, sËoren komen"
thuÍsuedstríjd teqen

ons best er vËor doen)Cat
kunnen houden.

Zaterdagmiddag 10 -g-rgZ(???)vertrakken Lre vanuil het'dsel-hof nËár f,orredíjk" ïoan LJËdaar aanku.ramen zàchten L,e Ênzebaxen oB en kleden ong n{tïr
lJa uat inschoppen begonnsn Lreaan de r,ladstrijd. lJa r,,larer., nog maarns! bezig en heL uas 1-0. i..ij.eina

vafr allebeirJe kanten goed voelbal,ïoch ir,a6 het f,crr.edijk die er ?-ilvan r,;isr te maken doar een {trein) fourje Ín de achter-hoede. Na êen mmoi serrol van uiL het miáden uist Rinrnerte scorÊn. rli€rna tuas her tijd vcatr een bakje thee.FÍBter uerd ger.risseLd uocr Tiemen.
De tu.reede helft had Gcrredijk
Het urerd aI qauu 3- i doar eÊn
midden,fBn man vrln torredíjk
scheidsrechtsr, DÍl r.ierd den
schBidsrecht,er, iiierna rnoest
bal uit het, nei halen zocJa!
Nadat uÊ ons hadden gedouchí
huÍs.

ID

i D- [-0-0-il-CI-0* 0-0-0- 0- 0-il_ 0* fi* 0_

gfiri[_t]rJK ZPt - [L,DrË0ilRi\ zn

aok heiemaal in lranden.
afstandsschol van uit de

had praaljes t,egen ds
ook direct eenoteerd da*r-rr
Johannes noq 2 kee:: de

de eindstand 5-1 Lierd"
ginpen Lre uesF richting

U*ï" ende ueel( beier zuJ"Sen u* rnaar hcpen,
Cernefis Heerrna"

*n-CI-0-CI-n-n*0-n-c-$-0- 0-fi-0-0-il_il-0_íl*c_c_ [_fi _ t_0-n*il-
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OL DTBOORN hIilUïÏ[[I"JAG[.

!?ry"! - 
gaat- het allemaal vlug h&. Vcrlqend jaar ÍsPiet-Gí js ei brugpleper,

Ërugpieper? uat is dat? Dat is hetzBlfde als bruqrnuq,0ooooh, jar nl!uurlijk, Kick Stocf<nuysàn. Dat zíjnbijnamen van ki.nderei áie in het t";;;; vsettrar.len.f n de kinderen uii, het eers r.* **n*n 
-J*" 

te mcetenroepen; vcetbalras, Liaar Qa je mer oe nrugmug flaar tas?Dat komt omdat de uruqpi*p*"" ar.tijd met de grootstetassen rrond s jour.ren, óat vinden ,*-*ooi ueet je uel J I J JHet moe't heel ';ar ri jken Ínaar prestatiesn ho rnaarJ J J J iue zullen srraks L,at anders moeten becjenken om herBoarnster kijkervolk le vermaksir,
:u?-q eÊn paar-r.redstrijden vertiezen en het publiek qaat,lievsr genieten van net arom bekende *l;;jIij;;;:rEïï*nor] het snek*rmeer, of teilt je varen-op 

-an 
gosbaan cran

'el misschien Jerry;"gsn dobberen in d; haven rJan Har-
1i"uÊr-r cr er honcierd meter keukendeur 

-surf 
en op hetT j ei:k prÍïïeËt.

len ander svenament n.l, het zeehobbelpaard-racen metbLrilenboordmot,or lijkt me r.rat te u*"-gIio"nt maar dani"_pr altijd nCIg het Akkrummer kampioËns"n"p kleiarïu*r.'melken, c.{et is lenminst,e naast de deur ii"tuaar??i:ero ahora, de-u:edstrijd, Deze ulerd jammerlijk verlorenzoals u oF heefr kunnen merken uit nát bovenstaande,
lj:!lt p?pye cns oF êen voorsprono bracht uerd het kenne-lijk uei goeri esvonden. ue kuamen dan uer ruirió-op";;--Lijke hgnq!e rnaar de tueede tegengoar uas u*rx,eíijI 

p-

helernaal uÍtgespeeld. ueer gee,i triee punt*n dus.rrls dit za door gaat ga ik net als uander ook maar ietsanders doen. De eerste eanbieding voor aen Belqischesport is al bÍnnen fl" I, het. lnteinationaal Spuu*l*"*f.t-k?*Fioenschap, Volgendd ueek kunf U naa, g"noegen gË_nieten van ÊÉn van de bovengensemde sporten uant debrugpiepers zijn dan namenlíjk vrij. bi u zou crezemop eens kunnen lezen. Deze gaat over een belg dieeincJexamen doet voor helicop[erpilsot.
f xaminator: ueet ge uaartoe de r,renteruieken dienen?Selg: ÊIlay natuurlijk, ah urell die zijn voor de eir_
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cCInililicning.
fxaminalcrl Ie zijt,

van een
th, ja, zegt de Bel
zettenn dan zult Se

gezakt vanu;Êge het verstrekken
onzinnig antuoord.

Qr dan zal ik de uieken eens stil
zien hoe uarm ge het krijgt.

ËÀ.uq*uq lX,

- 0-0- 0-CI- il- 0-0- 0- 0-n-0- 0-0-0-CI* 0- 0- 0-

ê,K5ngi'] 3 - pLDrts!0BN_L

0p ÊBn voor ons uat ongeuonê tijdr 2 uurr gingen uÊ ?o[r*
dag tegen Êkkrum 3 voetbaLien. Het uas lekker Lrstsr en
na eên leuke combinatie uas het middenvelder Rienk H.
die behee rst in de hsek schcat,r 0-1'
Het, liep goed en Brner- tekende a} gauu voor il-?'
Uijf minuten laterr flê goed doorzetten van K"v'rJ.Veide,
omàpeelde legenstander H'tdelijn zijn keeper zeÊr vak-
kundi! 0-3,
Hier sLelde Akkrum maar r,leinig tegtsFloVêtr JohannË5 V. d.
5luis hoefdc rnaar e*n paar keer in aktie te ksri;Ën.
ljadat p, Hoekstra uit eËn corner in 6Én keer inknalde
(Oeze uerd afgekeurd Lrêgêns buitenspel??) maakte Ëroer
net voor de thee n-4,
Na rustr JohanÍ'tes BrsuLJe r r,risselde met, J. de Bo*l en
Johan t-okkema kuam na tien minuten voor Uiebe opdre*
ven, Sij Akkrum had de enË Brander met de andere
Brander geuissÈ1d. Akkrum uerd nu Íjneens veel fel1sr
en halverurege cie tureede helft uerd het onder luid
gejuich 1-4. Dit u.rerd natuurlijk niet door ons getnle-
reerd en narJat Ërser e€n pasr vercjediqers oF het vêr-
keerde been had gezet, moch onderqetekenede 1-5 in-
lÍí<ken.'iJat ook de eindst,and uerd.

lil . Ho flst ra ,

-- -6--*
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rJRITiiiÍr 1A - 0LDIt]0ilRN 1A.

Zaterdag 2 aktober moÊsten L,s naar i-;reterp te spel en,
Ue hadden 3 B*speLers tussen ons omdat ure lreer te ueinig
man hadden Ên Joi'lannes p, aok nie+" meespeelde veiluege
zijn schorsing vafl 2 r,redslrijden.
In Uraterp aangekomen uist Dan niel Lrear het, vcetbal-
veld Lras en hebben i,,e maar een eindje rondEereden,
7e uaren snel orngekleed en stonden on het veld uat te
schoppen,- [ven later begon dÉ r,.redstrijd. De doelrrunten
lJaren niÉt moailijk te maken uoor de tegenstancJars die
vêáÊ1 beter konden voetballen dan cns,
ïn de rust L,as het 4-0 tegen.
ïn de tueede helft ging het uat andars, Nadat het 5:0
Lias moesten Br tuee t"egenspelers voor 5 min" uit.
Uat later dacht Yde 5. ook een kLeine pauze Le moelen
nemen ên gaf een jongan een drukker voor ds oq€n van
de scheidsrechter, 5 min,bekonnme oflteuel er uit.
Ue kregen noq een tegengoal 7-4"
Laatste 2 mÍn, mosst Sigke Êr ock uit
uast hield. $trafschop, Egbert CIp doel
naast, Ue hebben met 7-Q varloren,
1k r,lil Frouco, Barend de L r €n wlichael
voor het invallen voor de afuezigen,

JOH, Foepjes.

-0-il-0-0-0-0-0-CI-0-0-0-0-0-0-0-n-n*0-0-n- 0*0-0-n-c-0-0-

--*7 -*-

omdat hij é6n
, de bal ginq

R. ncg bedanken
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Komen ze

verslaq van de Kabouterkliek.
%-.;-;;;;=.-.-

urijdag kr.rart 6ver vijf vertrokken r,rij uit 0ldeboorn,l'{et onz€ trainer Johannes v,d.sluis vártlokken Lra ;;;"
I rnsum.
tiaflgezien LJe rje tuee laatste uiedstrijden met g*0 vêr-loren hebben moesten uÊ er nu iet,s aàn doen,ïaen Lle om 6 uur in het veld onze'pláatsen hadden qe-vonden" kon hel beginnen. Nou L,€ konden het goed i; han-den houden door veel geschrseuu van onze traíner Ên 

"ángoed keepende Durk gingen ue de pauze in met 0_0.Toen iohannes de tekti'ek net ons door had g*nor"n kondenue met de tr,.reerJe hel f t beqinnen,
lïaar heraas uerd sr aen sfieler bsos En die zei tegen 6ênvan Irnsum tïik trap je de poten blauuÍt. Há, ,ái Ji" t"-gen uirrr.ltleppert en iiim LJou er in houu.ren rnaar dcor veeLgeschreeuul van de sugpnrters van 0ldeboorn schrok Uimen vl-cng het veld in. Íiraar het bleef 0-0 dus L,e hebbenhet eersie puntje te pakken. Dus t,iij gaan za door als
ir et kan,

Fieler Paapjes.
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ffiwenr
glu*:relen

t

0t*J,4g.àï rt^Àirs^J

Uww

I
n
(t

J
i

ï

í
z

A 0
,H

t, n "*"jÀ-I.,r^ rrr-^,f

tlt t]"**,-^o.
t$

Á P, t
t(7

C r IV e x,,*
tJ.s P

oub
4 n rlur n-Á;^ vn.v.

,urlrn"^Ar 1.{á1
À

^oLu1"trÀ't
n
v

l?

:-r^

t-CtL ÀIW,r

,H
Ë N tt Orr*r)*

| ' ttm't

L r*q
J n'&

" A*"

,5 a-

c
J*r

q^
p'

L

c n
[/ Í) É

i),oí*ry^
tr

f\J'tt*dn

#^&
I

WMd*
Ytwp"r"n ,

f-í-
À x

l7
L

I

L

{lq$ I-'i

r,t ïaltrF0rj

.A

Wtt

a?

t: L s

?

,J
6

.á ul

;'Í*f L*
th*ys* L L**,
\r&,n v'ï- J !b"-g

'fi 0 U lí
rg

0 0 fi
r,[

IJ 11 K

,t*rlrL

-**9-*-



JSf&k^y*e
:

r\ iltlt9ÁnMtftLarrt

/ï fr D\ {, íA N n S b4

( t\ a?5 A Itr (} p I l{ l1

e' fr b. p íJ
5 t LA g c wnu D rt'1 l) It r( fi w 'rv lt

N D rb -{rl lr 6 rJ a p (

c L. $ li D, I 1D
(-ï L {

5 u à .lÈ /*
4 L v V/

EI C w /w 'k K i t- B
n KJ A, a Ë p R u Í'4

[i l/, & 0 lp
^ê'(à E s T 3



*

r

'r

t

Ii,JC
17. f0
i7. ,0

Je klae G- i0l9)
lJeerenveenge 3oi,s 5-[aslermar 2

sv Houtrqehêcte l-So::edi.tk zn 2

0 ideboorn zn .L-i"larkenase Bsys 5
U.il.i. À-T.f,5. zm I
JubbêEa zn 2-F..Vt.F. 3

de JoJg
Bouenaia
v. i/e;n

12 . 0i)
i1.íill

B

t
2e k.l.as 0 ( tltT )

B;ÏGGil-lÏ=v oerterp iA
B]deboc.n 1A-0,0.\i. 1A

Drirchlsler Soys 5r1-sv Hout-igÊhage -LA

ie klas C _{ 2lá )
Ijdiros 1B-iC ticivega ?B
Lanqezr;aag 1E-{JiCebccrg jB
Read SwarL 1B-Tijnje tB
l1ri.iêí. iB-Blue Boys 1B

le klas C (1j.4)
irnsun iC-Sport Uereeot Jil
Lairflezweao lf-Hecrerrveen Z{:
Ai<krirn lC-0-lcebr,rrn i{j
f C !,Joh,eoa lC-iJdÍros .lC
fleerenycense Bovs JC-forred: ik Zi

J il. r.r

il.15
Ll.t0
i{/. uu

Loffn{oto
056ó3 -7lq

ïIUedstrijdprograrnma Bupillen F
i.itD5IRlJ00ÀG 5, ifilJDAG I _ilKT{]BEP* 1982.

Poul.Ê ó.ll---frl5JËZïíeqoutun, 
I insln ?

-rl . iji Cebooli-.Í;. A. !i. r_',

J2. I::nsun-Akkrrn

I! rÀ

]ítl"*,$.*1lj,*Rrogra m m a i u n ioren A

21?.
?77.

S#tr1#gframma iunioren

]11.
1t)
rt 1

Wedstrijd program ma j u nioren
zATtRDAG t6 0ÍTOBiR l9rq.

4t5.

41i .

4JA.
qJq.

Wedstriid progra Ínma zaterda g
zqÍtRfqc i6 0Kr08tR I982.

89.
90.
9i.

9t.

r ijd

ïi 
"ici

lr.r5
ii.. tt:
ti.t5

c
ï r iri

$enrcren
ïr-tr1

tZ,t i
14. flc
i.a . ilÍ'i Ë.
I'.:' L,

14. 0c !'-

ê c h e ]. Csre c l.,l e r
K. G]as
í.i. Kar:ipa':.veerl
R.;. l,arrily

$cbeiCs::ec!tcr

!{. 3cuvnan
$ ,,i-. l:-i:r:pnal:
J. Ce Jeger
i. .h55.rd

SclLe,iisrecht;r

llej, ll), Vqrtbei$

iie;j, A" Lerrrr.

4*r í i4r*

&/F0R'rfiATtE
G_1
x loao i



za RoNDE FRToNSKIPBEKER

ZAÍï.RDAG 9 OKTOBER 'I4'30

v.l/.I. ( Idskenhuizen) 0

HfiF#iggsta m tua zonda s sen ioren
-le klas i80I) 2 x a5 Ít'ieí

572. Lenqez;mqï];;5;om 14.00
:,7J. Bakhuilen-Zandhuizen 14.00
114. rerschelling-Ii in.ie 14.00
5;r. Blauwhr:js-ii,D.ï, 14.00
1r-6, flildas-Surhursterveên 14.00
5i7. i.larca-Haulerwijk 14.00

Pe:. Ze ktas D í8.10)
621. mTT.-l:IiFrun"- 10.00
674. írr'sum Z'Cldêboorn 2 14.t10621. s\, Hour-itehêqe r-0.0.V. 2 iC.C0626. Renado 2-llakkeveen 2 lÍr,00627. Íi.rnje Z-Surhuisterveen t l4,OOÊ,?8, ltarkena 0peinde J-orachten 4 ID.C0

4Ë klas J (AZS)
706. IktrG t5i6'7d;srerwolde 6 to.oo7O1. oldeholtpade 4-SC Boornberqun 4 10,00708. Irnsum 4-Heulerrrijk 4 .10.007O9, Langeze,aaq J-O.N.V. 2 n.ft}

ie klas B (8r?)
tzJ- R.E.s. g-oldsboorn 4 10.0072!!. Friesland 7-Trynwàlden 7 10,]0
725. - Irnsum S-lrJarga 5 10.00726. Nícstor 9-Akkrun 4 l2,rtt72"t. G.A.V.C. 6-0.5, t. 5 12,00

__-1 ?___
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ScheiCsrêchter
ï.i. ïfs
K. de Vries
t.C. Làlitinga
cr. Eisna
ti. de JonS (i,)
A. Klein

Sj. ae ïri,es (G)
Ê.C. gosna
U. Groothofr-
A.'/.C. !nde
l.l. Koehccrl


