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Het, Zn uerd t zo ook al L,as voor-
speld in Akkrum ontvangen en mocht
en moest dan ook met eÊn 3-1 neder-
laag huisr.laarts keren. Uord er dan
beueerd3 maar ja, ue hadden de
scheidsrechter tegen, mocht dit dan

zo zijn, meestal is dit eigen schuld, zelfs het publiek kan
er aan mee uerkenmet o.a, negatieve opmerkingen. Zs lang
publiek ên spelers er rekening mee houden dat de seheids-

rechter inderdaad de baad is dan zaI die partijdigheid van
een scheidsrechter echt ue1 mee vallen.l)ezE r.redstri jd maar
gauLr vergeten en je maar LJeer concantreren op de uedstrijd
van Erso zaterdag thuis tegen T.F.5. fr moeten echt eens
Ben paar puntjes behaald uorden dus er maar met goede moed
tegenaan. Het moet toch ÊÊns een keer lukken.

OLDIBOORN 4 kreeg ook al een Akkrumrner ploeg op bezoek en
uel het 4de. Hier bleek Lreer eens dat routine het van
enthousiasme kan ulinnen. fn sen gemoedelijke r,ledstrijd
uaren het de oude rotten die het íde uegtikten en de score
oDVoerden tot 5-0. Ook êrsr zondag zaL het moeilijk uorden
tegen de, naar ik me heb laten vertellen, koploper, ÍYiaak
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er rrat van r:nl het is jullie toch alreen begonnen 0m desport. -0e uitslag, ?i rárgen jutrie voor een verrassing,horen ue te zijner tijd,,,ój.,
0LDtB0ORN 2ty?s_vrij. ïn plaats van tegen de uesterein Lras!*t tegen Gn vc s rnaàr deze uedstrijd oáu ar q"rp""iJ.| , $. zondag komt Akkrum Z ap bezoeË, 0ok in áer'e ;;;;tri jdea1 het kopke. er bij moeten uant irkkrum r^rir ;i;;"iij; niet\ran de Boarnsters verliezen. Jullie zijn dus gó,r"árl"nuro,uij ars publiek .rekenen op een leuke ,Ëu"triiË-t"rri:r jur:.lie zorgen dat de punten lnuis b1i5""". -

cLDtE00liN 1 kreeg onder het genot van een heerlijk najaars_eonnet je r'iarga op bezoek, Ze deden rrriend en "ij"nO iersteldsLaan r,iant na g0 spcr spelen LJas het,0rdeboorn die de 1ei-ding naÍn. Ar y"q uarge dan misschián á*-i"t"-b"i;;"-iro*gvan afuerken hadden .ze geen !"?" geqeten. Jammer dat dooreen misverstand in de verdediginq-oÍJÀnoo"n iJarga de kansgaF en een handje hielp door óe bal onhoudbaar í; Àig"r,doer te schieten. Het is dan na zo I n f out even ,o"iii:r.maar serukkis 0rdeboorn hield de kop er bij;;;;-;;iàtondensoms nog reËele kansen Í*aar er ulerd niet mesr gescoord en0ldeboorn mag zeker tevreden zijn *"C-J"t ene ;";ij;:-A: u.. zondag naar Zandhuizen en àit is oo* êÊn van de staartcl'ubs. Kan 0ldeboorn de opggllde rij; uu"t houden dan moethet mogerÍjk zijn 1 og mogóri5t z-pintj** te pakken daar.;
ilLDEB00RN 3 tensrotte moest naar Boornbergum en moestlijdelijk toezien dat de Boornbergummers met 3-1 aan hetlangste eind trokken. A;so zoldaq-komi iauteruijk ;; U"_zoek en jo'ngens er moeten zo 1"nózamernuno LreÊr"""n! á punt-jes komen,Ousr €r-r dat, gerd uiteínoeiijk voor a1le elftar_len, ZET tf{ 0p.
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tindelijk L,eer een kostbaar puntje. In een min of mser ge-
1i jk opgaand duel hebben ue e€n puntje veroverd en r,rel 1n
de eerste tuee minuten.
0e bal urerd meteen na de aftrap vlot van man tct man gespeeld
Lraarna ïiemen er de laatste hand aan legde. Dit gaf de burger
moed.
Uarga gaf zich echter niet geï,ronnen'
De Uezóekers kregen enkele kansen vlak voor onze doelmondt
Lraar L,e ulondergoed voor ueg kuamen.
Toch kuam de gelijkmaker noq vaor de rust. 0nze midden-
velder Frobeerde een gericl'it schot afl te stoppenr dat
echter via zijn been tot een onhoudbara lreffer uerd.
Na de thee dus opnieuu een Ëpen st,rijd' f{et uisselende
kansen en een r,.tat zakkend spelpeil kOnden r,.re tiederOm met de
nodigs mazzeL een gelijke eindstand afdu.rÍnq€n.
f-ial verLJege moeSt Honkie de Jong uorden Varvanqen L,eqens een
blessure boven zijn ooqr 0nder de douche kon Honkie ons ech-
ter reeds tonen dat de dienstdoende geneesheer er door mid-
CeI van naald en draad ueer een redelijk geheel van had ge-
maakt.

--- 3--- K.A.
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Afgelopen zqpdag moesten Lre thuis tegen een van de kop-
lopers en uetr tegen Uarga. Dat het ean zuarÊ r.ledstrijd
zau uorden uist iadereen r,rel Ên het !,Jas dan ook een ver-
rassend geval dat r.,ij binnen 15 sec.!it al met 1*0 voor
stonden(tuee van onze spelers hadden de bal maar aanqeraakt
en de andere n€gen stonden er bij en keken er na).0h ja,
sorry Tienen, jij maakte de goal, uant ik r,lil Eeen qelul
achteraf.
LJel ja en toen uas het Uarga dat natuurlijk de aanval
zochL en onze verdediging kreeg het dan ook zL,aar te ver-
duren, Uia onzs schaarse uilvallen deden LJe lets terug en
soms LJas er sok uel eens een redelijke kans. Ti.en minuten
voor rust LJas het Uarga dat terug kuam tot 1-1. 0nze vrije
verdediger kreeg de bal verkeerd oo ztn slof en ja hoor,
goal. fnkele van onze supportere dachten dat het onderga-
tekende rr,a$, maar mijn vaste tÏfansrrzagen duidelijk dai hat
zijn kleine broertje !r8$r Zor'dle vlieger ging dus lekker
níet oF.
De tr,.reede helft Lras eigenlijk ueer hetzelfde spelbeeld.
Het niveau op een klein pitje, enkele kansen voor ons Ên
de meesten voor hun. iílaar het bleefl bij de paal en lat
tot eËm kuartiertje voor tijd onze libero met €enfrklein
scheurtje van bovenllrr van het veld moesL uorden gedragen.
Uerdar veranderde Br niets meerrhet bleef bij 1-1 Ên daar
mochten ',Jij niet ontevreden over zijn.Tot de volgende keer.

b,ilfried Uermoer.
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Daar het tueede de afgelonen zondag vrij L,as, reek het rne
reden genoeg om eens iets te schríjven r,rat dan deze keer
geen betrekking heeFt op voetbal.
le T.u.-oroqra,*maf s van de laatste tijd zijn zo saai, zodathet nu de hoogste tijd r.rord om in te grijpènr. nu het nog kan.nls L,e ?s middags sens iedereen die dat uir áen minuut iend-tijd ter beschikkinq slellen r,raarmee hij of zij mag doenuat hÍj of zij uil.
Zouden ue dan niet een ontzettend bont, aFr,lissarendropuin-
dendrsaairverrassend en vooral goedkoop programrna krijgen
uaarmee L,e jaran en jaren vooruit kunnen, Uant voordai-ieoe-re Nederlander aan de beurt is geueest, moet de economischecrisÍs toch uel eens voorbiJ zijn.
lotl.programma kan er als vorgt uitzien: De heer de Jongirnmiteert Dries van xgt. De heer Tijssen staat, een minuutop ztn handen. ui11y uisser leest eÀn bladzijde uit hettelef oonboek voor, J. v. d. veen zingt lf L ano zaí ze levenrivoor zijn vrouL,, Koos Hooghoud vraagt een helblond meisje
tussen de ?o €n 23 jaar, geen danstype, voor een vakantieoF Rottummerplaat. !1 . Ni jdam r.ril alleen maar qezien uordenên zíl zijn minuut zr,li.-lqend in beeld.
Pian Druten danst de horlepiep met zijn hond. Gerard van
Laar doet een poging het uereldrecord ttfen gat in de rucht
springen" te verbeteren. Bauke popma klappeit het Friese
volkslied met z t n oren, ï. van Zr,:iaten beklaaot zich over
de laatste ueersvoorspelling van Jan Pellenoár. ld Haze-
uinkel Leest de KhivB zijn opstelling van het nederrands
elftal voor.Íïevr. K.Kereveer(ilaOe) !oant Ce muis die zij
in de hopjesvla aantrof. Rennie Fer6ra poogt zoveel ilo-
qelijk spookrijders tB siqnaleren in haar minuut. f,.Does-
burg vult zijn minuut zendtijd met hat in beeld brengen
van de tekst ttgeen storingtt,H"Stokar probeert zoveel
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moqêlijk onzin op oapÍer te krijgen in 60 s'cr f.NijpelsdeelL mee dat z.tn partij r,rerd náiiteld met Haagse Bluf,4 ennemend dat de ministár hier ueóriJp"riir. g"Jn 
";;textra voor besehikbaar r,rir stelrei, Ë;;t il "Ë*r ""nf*""r*nro herhaiingten uan reeds r s avonds uitEezonden prograÍrma ! s.

Ha1 be,
- n- c- 0- c- 0-0-0-c-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0- 0_0_0_0_ 0_0-
JTSïTLL IIIIG:

ilLlDAG nLDEÊ00RN z - i.KKRUÍfi z, Qanvang 1u,30 uur.
U. Veenstra.

.j. Kalsbeek
1- , Ro denburg
:'íJosterhof. J,Uoude.

vAry_HrT J[UGDBTSTUUR

5 , Ri nsna
B.Hoekstra.

J, Ctter.
5. ïeunisgen.

I'J.Zandbergen.H. Hartman
?es. l

- f- 0- 0- 0 -0- 0-0-0-0- 0- 0-0-0-0- 0-0- 0- 0-0-0-D-0-0-0_0_0_0_ 0_ 0_

Dê, trainingen van de f en t quoilrqn zijn voortaan Lieer inhet gymlokaal Bn r^rel op dlnsdagmf;;;q;-,lle tijden zijn als vorÍs."irur.
| -pupr v?Fl A-S uur.[-pupr váfl E-5 ur".
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ElftsI
!ondag 24 oktober moesten ue naar BoornbarquÍn. 0m 1a uur
hadden L,s de aftrap, In de be;gin-pÊDiode u.rerd door onsaardig gaspeeld maar dat uist B,B.(Boornbergum) snel te
veranderen door het spel steeds meer in handen te flÊÍnpr-lr
Onze achterhoede uist de golf aanvallen redelijk op te
vangen maar zoars altijd moest het eens verkeeid gaan.
Door er ueinig tegenover te stellen gingen ue met Z-B
voor B.B. om thee,
Na de rust r,lerd door 0rdeboorn beter gespeeld maar door esnaantal dubieuze beslissingen van de sèheidsrechter konen Lreniet in het sper komen en kuamen zerf met s-0 achter.Als men verliest mag men graag de scheídsrecht,er de schuldgeven maar uat de man in Jret zr.lart in Bosrnbergum betref tkun je or: ztn minst zeggen dat hij ueltturatt'eónzijdig
floot.0vertredingen van ons uerden zonder meBr ueátrárt
maar voor de fouten van B,B. r,lerd niet gefloten,
Gelukkig r,rist Jan de g (r ) na eÊn mooie iombinatie onze €erte redden. Geflatteerd maar r,re1 verdiend r,lon E.B. met 3-1.

G.K.

' 0' 0. 0. 0. 0. 0' 0t 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,

##s"$fu;q
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Zouel het derde als het viarde moesten een vriendsehap-p"lijke.urads.trijd tegen elkaar spelen op 10 okt. j,1.
Het derde kraeg al gauu een kans die door Harke uerd be-nut. De nieur.,e speler van het het tr^laede. 1-C.
fven later brear een kans voor llarke z-o, door veel heen enueer gatrap, Door eÊn maoie kopbal uan Gerard Visser uerdhet 3-0 voor de ruststand,
In de tr,reede helft r,rerd het víerde beter Bn kreeg dus ook
mooiare kanseno doordat het derde uat rommelde. Èn sipkekreeg een mooie kans die ook msoi r.lerd benut door een hardeknal 3-1. Het vierde vond dit niet mooi dus er moest ueeruat aan gedaan r.lorden. fn toen uard cor de Boer nog eens
een bal om de oren qeslingerd 4-1, fvpn later kreefi Douue
sethlehem nog een kans 4-2. Dit lJas de eindst,and. fiopeLijk
nog een een keer zo ? n r,redstri jd.

Rienk.

---8*- -
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A Ïunioren
H0rJïIGEHTGE 1A : 0LgËB00RN 1Ai

Ir moest rs morgens hee] vroeg afgereisd uorden naar Houtige-hage. Uij moesten daar proberen met de slaaFresten nCIg in-
de oqen om ons eerste puntje binnen te ha1en. Helaas zelfs
de t'voorbesprekingtrmocht niet baten. Na de aftrap ging
het meleen al nis en na vi j f mínut,en voetbal stonden LJê a1
met'1-0 achter na een klunger goal. Andere zijn er ook niet
gemaakt in de hele uedstrijU díe toch a1 heel r,rat, goals te1-
de. Ivlet de rust stondan uJB ook al met 3-0 achter en in die
eerste hel,ft hebben ue toch een kansen gehad, die zo het
liet aanzien geen mens kon missen. lïaar toch, êÊn van ons
Dresteerde het orn ovsr te trappen teruijl hÍj al bijna ín
de qoal stondt aLs je hem-dit hed gevraagd om dít tijdens
de training te doen rras het hern niet geluktl J [Iaar ja,
het geluk zat ons niet mse.In de tueede helFt, mocht onze
spíts toch tuee maal. scoren. Daar tegenover staat dat
Houtigehage nog 4 maal scoorde en Lrij ze met 7-Z.vetlor6nr
Ue zullen het het volgend ueekend toch maar ueer proberen
orn tenminste Ëên puntje te pakken.

Berend de L eÊuLr.

- 0-s- 0- 0-0-0-0 -c-0- 0-0-0-0-0-0- 0- 0- 0-0-0*B-0-0-0-0-0-0- 0- 0 -
to
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C Iunioren
ue moesten zaterdag 23 oktober voetbarlen tegen LangezLraag.ue rraren om half tí"n iÀ'i"-box en ,;-;;esten om tión uurspelen' LangezLraag had de aftrap, ,á*viáten direct aan maarLie hierden ze tesén -. zo ót:l n"i'een ii:o:e oàÀ"-ror-r,ri jaanrrierBn. ïeo hád de oai-eÀ schopte nÀ,i naar i;Jan, Jan maak_te daar sebruik van 

"n-iit!:;; à!""tï-;""1 dus her L,as 1-0.Ueer narn L anqez!.raaq de af trap. maar ui j Ë""g*n de bal L/eer tepakken en deden een aanval. .Theo r.r*"ó J" bar toegespeeld enmaakte een mooie goal z-a.-xo"f-0";;;; m'aatte Sybrand aenqoal en even daarÀa nog àán dus 4-0. io"n rr,as het rust. Nade rust konden ue.ggel-goal maken *Á làng"rr""g ook niet.ffaar het duurde niót ra,ig-of tvuraÀJ ="tte r,reer een qoardus 5-0' Kort daarna ietie--loná"-""" Àà'Ji en dat Lras de raat-ste dus de eÍndstand u"" 
-À:0. I ttrr uat Lras c

Ue qinqen qoed van st.art en na een paar minuten dacht Jan:Er moet ê6; in, 1_0 or".Toen gingan hun er tegàÁ aan, ,íïaar r^ri j konden het nog netverheLpen dat er gescoord uerd doo" IJnq"rLraag, Íïaar daar_na L,as de eerste herft, helemaar-i"-n"t'iooroeer van ons.za kon svbrang_1" y"t pineuren-z-a;;k";. vlak daarna maak_te Teo 3-0. Toen ging fr"t=ro erq goed dat sr een Daar van
Íiol"nlerhoede ootl náu" uo""n tdu'gi"q.". zo maakte sybrancr

Ir moest geuriss"to*llllen. 
. L.eo moest er ultí en tÍi1f ried erin' De tuóede.helfa ninq "i*t zo qoeoi-Lung"rLraag uerd beteren kreeg daaldoo" v""1 Ëu***n, maar toch kon sybrand voor5-CI zorqen' ïoen Lras her hereáaai;"Ë;;;d met ár.,". ["nq*_zrrraaq LJaS veel beter en lsverde moóÍe [*nu*n vo'r hen 0pmaar er uerd niat een benut. Tstdat:or,"n een kans kreeg€n die benutte 6-0. [n dai 
-uas 

de eÍndstand,

Leo-Jan Ueidenaar.

Cees Reitsma.
*--11---
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1e viFrhar,rt,
1. ïrom
2. Rage

3.0gen
4. lYl enu

7e vierkant
1. Soep

2.0rde
3. Ede1

4. Pels
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OPL.O55I NG

-.r
de L eeuLJ
Piatersen
Uerkerk
E vers
v. d. flst
Bo ersma
v. Dui n
v.d,SchaaF
Bos
K I aassen
Jansen

- 0- 0-0-0-0 -0-0-0_ CI_0-0_ 0_0_0_ 0_ 0_0_0-0_0_0_0_0_0_0_0,

van'het probleem over de opstellinq,
= Keeper.
= Rechtsback.
= Spil.
= Linksback,
= Rechtshalf.
= Linkshalf.
= Rechtsbuiten,
= Rechtsbinnen.
= l'íl idvoor.
= L inksbinnen.
= L inksbuÍten,

- 0- 0-0-0-0- 0-c*0-0_0_0_0_0 _ D_ CI- 0_0_n_ 0_ c_ 0_0_CI_0_0_r
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Wedstriidprogramma zaterdag senioren
ZAITRDÀC JO OI(IOBIR i982.

89.
90.
9-i.

::'

Wedstriidoroer
:aTinDAG n dxllkn rrFz.

amma iunioren A

c
tsl

B.
t,
J.

H#$rg8ffirmma iunioren

1t<

ttA
ltc

ïtVedst riid program ma j u nioren
Z,1itÊtr::G -;l íll:i!4tfi i9È1.

Z'1rtPOÀc Jn 0(r(JBtR i982.

Poule lr45
ïTZlï-c.\j.c. 2-llarsa i
?15. ïerhorne 1-1,J.t].5. I
7.!6, Irnsum l-Akkrurn I
717.F.F,5, l-Bïdeboorn I

6crredirk zc Z-fasternar 2

Heeren..Eense Bovs 5-Harkenase Boys 5

s! Hnutiqeheqe i-nktrun zm I
Oldeboorn zm l-I.F.5, arn I
0,N,I. à-Jubbeqa zn 2

2e klas D (I07j
5C Eoorrne:gun lA-A,D,lt, lA
Bakker.een IA-sr Houtiqeh:qe lA
llCebccrn lA-l{au.ier:.;i;kse Sovs l$

"re klas G iZl:r)
Udiros lB-0ldeboarn lB
5C Joute )8-ïijnje i8
Langezwaag l8-Blue Soys l8
Read Srart l8-l4i-ldan lB

Heerenveen ZC-Sport VereenL lC
irnsum lC-Bideboorn lC
Langezwaag iC-Udiros .iC
Akkrun lc-Goitedijk 2C

FC i{ol'.eqa JC-Heerenveense Eoys JC

*

Ti.jd

t4,00
i2.ss

]lr. U0

Irjd
r? lq
l? nn

Ii.00

B
ri jd

11.15
t 0,00
1l tq
11, 1)

c
ï i.jc

11. D0

10. cc
10. 110

ll.t5
tt nn

Scheidsrechter

(oo iet re
dê i{rth
Bok
Jonker
v.C. Veen

Scheidsrechter

0. Duipnans
F. v.ci.5iuis

H,V. B. SchaaP

Scheidstechter
H, de Vries

6.J. Balster
E. de Jong

Sche i ds rechr- e r

C.0i.ikslra

o.t/,

t

2t5.
7<Á#

440.
* jr4i.

+í?.
!t4t.
!t4t.

Wedstriidprogramma pupillen D

Wedstriidprogramma pupillen E
zÁitRDÀ0_i0 ilK'0EER t99?.

Pcule 514
??9loIlËFosln- I rnsun
7;it.,.i;"í;.-àkkrum
77 i , tieeq-Scl-rarneQoutua

Iijd
9.00

10.00
9.00
9, 00

10. t)0
i0. c0
10. 00
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* 888.
889.
89Í1.
891.
89?.
g9t,

9j9,
940.
9!tL.
94?.
941.
9t4,

I Êaa

fi?t,
1024.
tl2 t.

rc4t.

1t4.r .

104ír,

Le klas (8íll) 2 x 45
landhui zen-0fdeboorn
Langnz*eag- Ii;nje
Sakhuizan-H.0, l.
Terschel I ing-5rrrhuisterveen
B I auwhui s-Haul e rwi.tk
14i I dan-tlarga
Res. 2e klas D {8I0)
Olcebmrír z-ÁÈkrm z
G.A.V.C. l-0.D.V.2
Írnssn Z*Bakkeveerr Z
sv Houtigehage l-Surhuislerveer, l
Êenado Z-Oraehten 4
.Tijnje z-Harkena Opeinde )
4e klas ,l í828)
Akkrum l-SC Bocrntrerqun J+

0.ldeboorn )-Hauleririjk 1
0ldei!o-itFade 4-C.{,,r. l
lrnsun 4-Langezilaag )
5e kLas g i8izi
.r $;á-lJrn l- c t rlrij c? rí, .,.

R. L , S. g-i.ia.ga ,
irnsum 5'5tiens B

6.i.r,.t.6-0.5.:. l
Nrcator 9-Ákkrum I

ri jd
14. 00
iC. UU

14. 00
14.00
14.00

t0. l0
r0. D0
14.00
IU. UU

14, 00
14, OB

10. 00
t0. otl
IU.UL'
i0,00

t0.Oil
11.00
i0,00
12.00
i?.10

Scheidsrechter

R.H. dê t{aan
J.8. Bijma
J.J.N. Poot
J. de Haen
6. v"d. Zee
fl.J, tJfe

J. 5têlma

A. v.d, Ende
J. Di-jkstrê
6.K. v.rJ, Heulen
J. v,d. Berg

*

*

* A. Korthuis
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mma zaterdag senioren

rê kla; c (01.?)
Harkeaase EoJê 5-Górlàdíj\ za 2
likrud zÉ 1-Heerenv.Boys I
TFg zE l-s.v. goutigehsge I

Rlf t-oldeboorB zo 1

l;ffteraar 2-ONÍ 4

S cfr eiasreclt;ff

S, de Jong'
tí. Sikna
lt.S. BijzitEë!
8. Los
l. Boua::aa

ScheidÊrechter

Wedstrijdprogramma iunioren C

5e k]-a.s c (i1+)
bl{iuoorn 13-iieereoveen 2C

Udi.ro€ 13-Irnsutn 1C

GnrrediJi< 20-La:rgezwaag 1C

Ileerenv.Iloys'C-AkkruÍn 1C

FC tlolvega JC-Sp.Vereent 1C

mma puPillen D

! ouie ,'+i
ol8.Uarga 1-Terhcrne 1

c99.\*WS '1-f rnsun i
?0i.Àkkrum ':-fFS 1

'/01.OLdsboorn 1-ÊAliC 2

Wedstriid progra mma zondag senioren
zoillAc z IovlyaER 1q82.

88{)-
BS1.
88a.
8E.1.
884.
9fir'

911.
932.
93t.
91t+.
915.
O?A

1011.
1014.
10 15.
1016,

1O]1.
1A12.
1433.
'tot4.
1035.

'ie klas (801) Z x 45
ïi jrj e-Zandirutzen
l{D1-iangeauaag
Surhui st erve en-Bai(hu1 z en
Lauj.erri jk-?er6chelian6
líarga-Blauvhui s
0ldeboorn-Hilder
itcs.2e, kiá5 ! (81O)
ODV 2-OlCeboorn 2
Bakl<eveer z-GAVC 3
Sulhuísterveen 3-irssus 2
Drachten 4-Hout!'ehage )
Harkena 0 J-ltenado 2
ÀkkÍuo 2-fl.inje Z
4e klas J (828)
HaulercÍjk 4-Akkruu J
ONV z-OLdeboorn ,
Í,angeznaag ]-Oldeholtpade 4
Irn6uB 4-DI0 6
5e klas E (812)
Isrga 5-'Irynuefden 7
OSI 5-IrÈguu 5
Akkrur 4-GAVC tr
gtiênÉ 8-Frieelaod 7
otdebooru 4-liicator 9

rijd

1l+.0C
14. OC

14.n
14. OC

14.O0

10.00
10.oo
10.1o
10.JO
10.0o
14.OO

10.0o
10.oo
12.OO
10,00

10.oo
10.00
1o,0o
12,O0
12.OS

---16-.,-

SchdÍdÊ!êcbter

H. de Jong (i)
S, Eoersna
li.J. IJfs
B. Ooeterkmp
j. Ëiurriaghe
Á. Klei.n

G. Eoekatra
Ê. Ulersena
J. l{erk
Ë. iloek
R.C. Ao€e{-
G.Í. n.d. lleulen

Á. Slot j


