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Hopenlijk is er deze ureek ge-
noêg stof om Lleer eens een
clubblarl te laten uitkomen.
Al is Êr dan tot nu toe ondanksdat er geen urinter uras Drac-...ï=-+ tisch nog niet Qevcretbalt r.rào_y:q: terreinaf keuringen ênze s zoi ik c,an-""e 

-"iír:*n'- '

ï;'i'rïL d_*r f:
(.1,;r,í,i en iiijt,::ij
oLDilËcciit.i

-'.{--À .r{L

beginnen net heel spórtirinnend ClrJeboor^ ;;; ;;;;:
11gediq.198-? toe te uensen en laten ura hopen dat ditJl-IBILIui4Jn.,iR voor de v.u.0LDEBlnrli een goed jaar uorcti''at voor het eerst?^ *1fltar(Zondag) neteËent á"q""à"ii*te voorkàmen. De uir uan cJ;5ongéns is "" zeker êàÍ-rrr,ê*zie maar cíaar hebben 4,e zekei aË steun u"n hun trouuesupÍrorters.bij nodig. iius mensen r'ïoediq jurrie j;;g;;"aÊnr.ze zijn het uaard en hebben r-ret hárà notJigi
?"1 de gpspeelde 

-uredstri jrJen. 0m te neginnen met onsZaterdaqrniddagelftar. Geiukkig kan ik Ëi"r nu eÍnderijk€ens een uat positiever geluià over laten horen. -
i:p g j.qn. j.l r íroesten díe Songens th;is aantrer,en
l:!?" Houtiqehage en boekteÀ *ón keurige ?-t overirÍn-nrng. ijrrma uerk. fn dit result,aat hee.ft ze zeker moeclingesproken voor de uedstrijci van z"teráag j,l. toênze ook .ueer thuis ê6n der rnáoetoplopBrs n]f ]corr"oi:x Z

Opriàt l$ eprit rg2s t
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ontl.rinnen. le li otrnsters iinqen ds ue rj rï.:"i j,-i :?..,i--r ,;i.. I
Éen r;rote onbevangenheirJ en de resuLiaten van ir'riner
i-laicc beqinnen nu eindelijk rrrughlsl af te urërílai] *-Ent
ze oresteerden het om ook Gorredijk 2 met J"ege handen
n:!ar huis tg.sturen. fen knapne overuinninq, r.iaarbij
ik r,.,i1 vermËtO*n dat het zeiet verdiend uas. le hab-
ben gevochten als leeuuren.De publieke belangstellinE
voor dit vechtlusiice elflal ualt nog sleeds iels
leqen. i-lok deze uedstrijd uas het aanzien zeker Lrearci.
'' 1$ ju11ie zo door voetballen zaL het publiek zeker '-

konen. li . s e zsterdag naar lJarkemase 8oys, als ju11ie
eanvallend btijven spelen kornen ar zeksr noE r;e1 pun-
ten bij. Laten ue afspreken van êrs.Zêt€rdaE in ieder
qeval 1 punt t \,)?t zeker rnoet kunnen.

ílLlitsSCRN 2 moest zondagmorgen naar en bij Houtige-
haqe on bezoek. Ê,1s ik het zo heb gehoord hebben ze
niet veel olezier beleefd aan die r,redstrijd en alsje dan '-,ia een uiLgelokte straFschop ook nog met 1-0
moet verliezen ja dan is dat ook uel sneur i{et is
niet ancjers en êr sr Zondaq, i js en ;*ederdiendende,
komt Irnsum 7 op bezoek.Honenlijk een uat leukere
'*redstrijd en zorq er vosr om in ieder geval 6ên
puntje thuis te heuden. i.loqelijk is het zeker en dus
veel sucËes geuenst.

ilLD[8il0R{',i 3 en 4 uaren en heboen ook volEend ueekencJ
eeen r,redstrijden. lus jongens jullie zullen het nog
even af noeten u::chten.
Dan tlLDfS00Rii 1 , uat de rlinlerstop goed heeft benut
om een 3-tal oefenuedstrijden te spelen, overigens
nel urisselend resultaal. De eerste, een r,redstrijd
leqen Beornbergum, leverde een prime gespeelde r^led-
st,rijrimet een keuri.E Ê€lijksnel oF. Je tueeder in
Ên teqen i\lij Eeets vj.al Lreer uat tegen, ook hier a1s
eindresultaat, ean Eeli jkspel. iie derder pn laatste
oefenuedstrijd L,as uíl tegen de Sueach. Ien \rai]
Cldeboorn -zijrje niei zc' beste uedslrijd en de beste
nlr:eg, in dit ne'r?1 rle 5ue:..chr uon dan ook verdiend
rnet 5-3.
i'ia een p2ar afglelr,stineen dan nu de uerkelijkheid
LJEer en dat Lias j.1. zondzg uit naar Haulerui jk.
ilver de uedstrijd en de leiCing ze-L ik niet te ,

,;eel uit'.rijden naar de uileindelijke uitslng uás uel



het eniqe posilieve L/Ên de hele vertoning.fl.l. J_.!,Geen der turee nloegen harJ mi jns inzi "n* "ucnt optuee Dunten, a1 haá ik ze d.:i 9.*.q-;;; ài;;;";;" qe_gund' i''el noq dit; een scheidsiechier-nrert het nieta1ti.'id eer-t<Ëerijk, H*t-,lorat hem r*L*" ue1 eens rnoei_lijk qemeakt, iiaàr tocÀ g"foof í[;;;*;" nog te ueiniovan uordt uitgeoaan, dat het uiteiná*ri:;r. dánk .i j -;;=scheidsrechter voor jurlie mo;;ti:t'i--;n' tenminste trkunnen voetbarren' Fiobeer een beetje respect oD tebrangen voor die rnan.hÍj heefr er rËt"" rechi. op. i-retkan a1leen maar voordeei opreur"*n. ";;igencíe 
r,;eek zofi-drq komt Lanoezuaêg oo bezoek, fn rLi CÍO"Uoo"n aancleqradatÍ" ont'kor"i o"n rul Êr zeker qeLronnen moetenuorden. Dus zger gemotiveerd 

""-t"óàn=JJ" en met desteun van jullie iupporters zal nei zeker lukken"

' 
' Ni.jhol t.

-o -o-o -o _o _o_0 -o _o_o_o_o _o _o _o _0 -o -o _o -c _o _o _o _0 _o_o _

,1.10!R de goede orde.

i]*t blijkt dat er nog enkele trainíngspakken netrri"(i'iCL B.V.rt er-achteiop in.gg omloon zijn blj sDelersdie niet meer in het Zde elftal "o"ituii"n.i,liIlen deze spelers rie pakken za spoedig monelijkinle\/eren bij ondergetekende. -'r

;r"a"-aÍ jn eigenrrom Ían de !i. v. en moeten ar-reen doorhei 7de =redragen r,.iorden.lietzelfde 9e1d voor cJietene Íir naQ een voetbrltas i.neti'iet ooschrift'riiotel noárr"s,i-h";;;"-;; die niet naer,1etrr:kken zi jn bi,i het l ste.lok inleuá"*n ili j
J. Brouuer,
Br"ksdijk ?3.

- O -O -0 -{] -0 - O -D - n - O -t - n -O -0 _0 _O _O _0 _ O - O -O _r..) - o - O -0 - Cl *C _
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WEDSTRIJD

EN

EIftsl
ZONDAG ELUi EilY'i 1 - CL[]t8.1íliifi 1.

Í:,ndng.lg december j'r. moÊst er sanqetrerjen uorden inrhe city of ihe lrainer'r, riij Êeets-dus en ue1 teoen
Í*-rlaetselijke r?Tueecje kt:ssór" Blue 3oys. --:*'
Uoigens de zgon L'ên een ex-horeca-exploitant, tet,ensdoelni''n v?n cJe Blue Ëoys t zau dit r,iel een ln-n over-urinninq uorden vocr r:ns,
Jeze L/BorsperJ"ing.uerrJ :fgeleid uit de vorgende uit-sleqen van rCe zondaq Êr uóo",
!f !* Bcy.s - 5. C. PooinberEUiï | gr-j Z, [-3.
5, C. Boornberqum ï - f,1Ceboorn., il-0.

n rollen blijkt ue1 uÍt het feit
uíts1ag van deze derby 1-1 r.rerd.

een aenvallend i;ideboorn te zien.harde veld en Ben stevige uÍnd

'-:'rítrËeise""<

k@
RSLAG

l.
I

I

rl{
I

iaL de bal vreemd ka
rlat de uiteindelijke
De eerste he.lft caF
echter daor het (t")



in de ruq uislen uÊ onq geen raad,net de uierkelÍjka1le kanlen opsFringende bal. r"ret een CI-0 ruststàndtoog het vÉrkleumde rÍsteltt de heerlijke kreedkamergin' i\ia de theeoauze bleek dat cldeboórn eenIrFata
Ínorqana'r had ondergaen(ttDikke Ieo!f had kenneli jk
-?en hande, lt je in trainíngspakken en hzndschoeien).i'iet de fle11e tegenu.rind kuam 0l,{eboorn na ongeveer2t minuten oD een 1-0 achterstànd maar als rret, orlkarakter en intelliqentie aankomt hebben L,e altijcl
noq de kleine man, B.Cost,erbaan(hij is helaas noàniet in het bezit van een titel, dit is een insiáerjoke)Oie dan ook prompt rroor.de toch uel r,,erdiendegelijkmaker zorgde.
ï./erde is er eiqenlijk r,reinÍg oLer de r.redstrijd te
zegqen en ik r.rÍl den ook besluiten met iederàen eenr.ioospoedig en sportief l gg j toe te uensen.

Í:iet Tysrna,

-0 -o -o-o-o -o -o -0 _o -0 _o _0 -o_o _o -0 -o _o -o -o _o _o _o _o -o _o _

ïf K0CP 2 Daar voetbalschoenen

-

f4aat 4+
Te bevragen bij Tj.f;eitsma'Te1.1495

Tf KB0P 3 paar voetbalschoenen
tria a b 44
i/laat,3É,+
iiaat 34
Te bevraqen bi j 5t. v. Zinderen Tel. 1Sllg
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7-ondag 23.01 . tB3 cle esrste r,.redstri jd ven het jaar.De tegenstanders heeLten HoutigeÀáó;. 
--

In de tr.reede herÊt Lras het nog rekËe" uoetbarren, uehebben e€n saar goeie kansen gehad maar helaas nietbenut,
De teqe.nstanders hncrden ook kansen, maar onze doelmanLras op. zijn post.
Het duurde niet lanq of de tegenstanders begonnen tezeurenr €n de scheidsrechrer itonu te trirrán 

"o ri:"benen. In de rust kreEen LJe te horen unn de aanvoerderom niet mear tegen de scheidsrechter te praten e1 hadje pok gelijk. Die raad hebben Lre áogàvo1qd. lylaartoch kregen ue noq eeÍr penalty teqel'*n-oi" loeierko: de-keeper nieI houden, Jammer-zo uertnren Lre ulelmet 1-l).

fjet tueede elf ta1.

-0 -(] -0 -o -il-o -o -o -0 -. -o -o -o -o -o -c) -3 -O -O -O -0 -il -o -o -o -il -

---6---
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'EIftaI zrrenPns

n- i- ' H 1 It-Lllililtfïi',i 7.lti - V. V. HiJUT ïGiH.riG:.

:len coed begin is het halve urerk luid het alom bekende
qezegcie, nu ik hoop riat dit ook mpg gelden voor het lfi.
ilen goed beqin van het nieuue jaar ues het zekerr flB
de uinterstan Ên enige conditiek*rellende dagen, uant
deze uerjstrijd uierd verdiend geLronnen door het Zt'4 met
?-n,
le onetelling uerd enigszins ger^rijziqd door van Dijk
ondat enkel"en het rnoesten let,en afureten.
iit Lras rJe aanleiding voor van Dijk om zíjnffr,londer-
s1oflfen" en vcetbaltenue uit de kast te iràlen en het
l-aatste halFuur van de uedstrijd mee te spelen. iJu
kon hlj zijn theorÍën en tektiek zelf eÊns in prak-
tijk laten zíen,
De aanvang Lras 7- uur en de scheidsrechter floot af.
(deze scheidsrechter uas trouuens niet zorn anqst-
haas a1s cJÍe ïre in de uituedstrijd tegen Houtigehage
rnochten aantreffen, maar echter, deze liet zich ooI
beinvloeden r1oor de tegenst,ander, nadat hij een
ssits virn Houfigehaqe van het veld stuurder ên die
beslissing later LiBer introk.).
De eerste helft uerd goed in handen qehouden en na
redelijke kansen voorin voor Dick ksn hi.j beheerst
scoren 1 -S ,
ïloor de t'*,,,eede helft r,.rerd llarmen gauisseld door ,-tan
K.roes: Houtigehage trapte de tuieede helft af en ging
er fer tegen aan' len kreet vên een tegenstanrler-uoá:
1-1. galijk cf ?-3 verliezer. iiit laatsÈe qebeurde dan
ook uant i-alke uerkte de bal" tussen de pa1en. en
onrJer de lat, í-iènlrêo u?s ds reaclie ne cle r,.rerjs lrijd,eincielijk ueer eÊns sËn overLrinning, Ên ? i:untjes.
i;nlgende ',;eek ,3e1oof i"f( ntsar Ëperenv€En, epns ki5t<en
ui':f tjet uaer za! L;nrden.

iJ. v.ÍJ,i:ieer.



De tueed* d,"qstrijij na de r,.rinterstoF belnofde neteeneen zr^'are r,redstrÍ jd te uorde n. Co"ràOi:k is namenliSt<koploper in de 
"o,ïooiitï", rn co"iÀJiji. i/aren ue i"à*_blikr en cat kon '-.;i;;;;;jk-;.;;"to,__;. keer sebouràn.Êovendjen is er vi::Íï hogerfrnno n;";;;i.,oo, er n.3 der,rinterstop qeen nàJn;i;;;" mesr zot_rden komen,,-e hadden oé u*""i,;-;;J;frijo 

l";;;-io,rrípehace ooka1 sensation?ïl g*r,o;;;;; r* als.u*t"* hadden ue indeze uedsrrijo'ei*;i; ;;';"riscÀ-q*u"o;'"c* personenon het veld Ío sgelrl"n, -' "
De u'redstrijd. t1""ri-;-;;n ook. zeer voortvarend uoor onszadat Gorredijk er "i"l 

'aan 
te or" 

-f.r"*. 
De spannÍnaL',es snijdend en het reek qr.op-alsor uirre, zou 

""oi*n
maar verqeet het maar- r'oadat Ii j-rË""-Ë"n" eÊn. paartegenstanders qepasseerd ha.rlr 

_ sËrr""t-ni; herd over.i'taar oetukkis Ëed u;;*li:l !ó1,.";;È in de basis qe_zeL. Die zorqde d;n ;.-;;; ?"tl uurtje ook Loor eán::lt::';:l:":""ninfuJo"iJ,nt. ra""-Èieer her bij rot
ltia de rust;*errj ïjitte het lange qras in gestuurd, za_dat hij zich onoÍlqemerkt kon verschonen.In de aêuze harrdeÁ 

";-;; opolachi-;;;;;;"n de eersre1 5 minuten even ons best te doen" ;;;;;; nog even eeniï;tiii'i: ::.ï:i:; ;;-;.",orq*"í I.-,,.i"troi3o 
"u"-De eerste 1S mÍnuien qÍngen Frima en het tueede doel_ount kuam ook. t_n 

"fu,"*f'Jon de r;oet van Lo1ke.Gorredijk kreeg tot"ai-;";" vat oo rrei'-sper, uathoofdzakelÍjk.te. dr"t.n',]u" aan^de grote inzet vanonze kant en r:Je hef t ige ;i;"ussies .l;; -;, broert jes
I:l;:::- die over de í""+lÀ. .,.n hei ,.,elJ Eevoerd

.lL!ietcRi,t 7t,-.*. G0?tfllli{.

half uL.,,r i-:orredijl< toch nog kans z"g nÊrscoreírr ortstnnd paniek,ro"ib_1. Uooi"i'

Toen nz een
een keer te

--B--



rie laatste "r"rinuten orndat er ruin drie minuten lanqer
iesreel-c uerlJ cJan gebruikelijk. itraar ue konrjen het r-,ol*
t'-rcuden zcdaL rJe er L,eer tuee punlen bij hebben.
i.ra de uedsirÍjd r,.ierrJ er nog druk nageFtaaL CIp eÊn ue1*
Sekencre nl-aats om tenslotte uelriekend thuis te konen,

l-l a rm en,

{ i:t vËrs1agje is overqetyot srndet het ingeleuerde ge-
Lilote versl:g te breed Lras. iaarom nogrnaals: a1le coÊry
ri:i, qet,yot ingeleverd uordt qr?aq op ie breedtÊ \.,an'
1à ci4, (red.),

-0 -o -o -o -o -o -o -o -0 -o -o -o -o-o -0 -o -o -o -0 -o -0 -o -o -o -0 -c -

I 'T C7
-: .L -.1 | )!.1 , . . . . . . , . , . .

Het 7,Je e_lfla1 de Laatste uei<en qeen overuin-
ning ired behaald?
:ij niet uisten Lri:ar iren daI nu-Fi:n lag?jaer een sci'reidsrechter echter l<unm en Ce
uecJstrijdbrl afkeurde?
l-el 2de elFlal- traininqspakken neelt inet
reclzme van 'rKnol il . Li. ir er echterog?
[]eze firma Kncl iJ.l./. sDOnt:an Ben nieuue
ï,ledsïri j di:a1 aanbood?
'',ri j dat zeet op pri j s stelderr?
i-iet 2de e1fta1 er de eerste L'edsirijd pl mee
heeff, gespeeld?
le deze uedstrijd meteen uonnen?

aaaaat

,aacta

j,F.

* | - il- i - I - I - u - il -fl - 0 - 0- I - 0 - I - c - 0 - n - 0 - n - I - t - n - I - ii - i - il - it*
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jf

zaterdag senioren
?9 Jr,l+riÁRt I9!:

it *tr**i4,-zl,o ,eerenv.Boys 509 CorreCijk zm Z-il ev Houtjoehaoe IuB Harkemase Uoys i_0I Olrteboárn im Iut' ll 5 zfi, 1-01 Cr,tï á
05 RvJF l-04 Jubbeqa zn ?

iunÍoren B
lAftÊDAC 29 JÀ\rJqqJ t98],

JB klas U iZr4l
ru rU irolvega 28-01 Lanqezwaag lg09 5C Jor.rre lB-02 Read dxart IB
uU Udrros lB-01 Èlildan _lB
0ó 0l.deboorn tB-05 Tijnje lB

iunioren C

tigl Schbidsrechtql

1-1.i0 H. Veenstra
14.00 H. Z,*olle
14.0n J- iloeksma
14.!D J. Rooks
!-r.i0 A. Adema

I7,45 R. Jonkman
i!.10
11.15 J, de -reoer
10, i0 F. J. rneáÊer

zAIERpAc 29 JiNUARI l9B,_
Je klas G (lt4)
Ue Lanqezwaag lC-02 fC iílolvega 5C
08 Írnsum lC-OJ Heerenveense-Boys
07 Heêrenre€n 2C-04 Gorredijk Zt
06 0ldeboorn lC*05 Udiros ló

?flt.*HfFni,oíen-
Ia klas i80! )

[6-iAé6ór;lt Lansezwaag
09 Zandhu.izen-ll Bakhuizen
CB ï-r1njg-91 SC ïerscheiling
07 HDI-82 Blauwhuis
06 Surhui.sterveen-C) lti ldêm
09 Haulerwijk-O4 blarga

Res. 2e ktês D tBlOl
.l.Z.lkkrum 2-i0 GAtrC i
09 0ldebcorn Z-iJ Icnsurn Z
08 ODU 2-01 sv Houtiqehase I
07 Bakkeveen ?-02 Reiado'Z
06 Surhuisterveen J-0) IijnjÊ 2
01 Drachten 4-04 Harkemê ópËinou :

]C
r0. Í)0
10.00
11.00
10. o0 Ê. Dcgen

14.00 L. tppinga
14.00 F. Dekker
14.00 J.J.N. pool
14.00 R,H, de Haan
14.]0 R. de Jono
-t4,00 5, Boersmá

14.00 Á. Looper
10, l0 J, Stelma
i0, 0{1 J. r, . t{eperen
I0.00 G. Hoekstra
10.00 A. Korthui.s
10.00 fi,C. Bosma

-- 1 0--



zaterdag senioren
I FÊsRrrARI r98]

']e klas e (org) J5
Tt-ïiffi-r 2-oldsboorn zn I
10-0i Hecrenv,Soye 5-0NT 4
09-04 Gorredijk zr 2-Jr.Èbega zn 2
07-06 Akkrun znr I-TFS en I

zondag senioren
6 FISRUARI T98'

Ie klas (8ttl) 2 x a5
I 2-01 0Ideboorn-Terschrlling
1l-02 Bakhuiren-Blauwhuis
i0-0) Langezwaag-l{ilden
09-04 Zandtrui zen-l{erga
08-05 Ti.lnje-Haulerrijk
07-06 flDï-Surhuisterveen
Ree. 2e klas 0 (810)
i2-0i Ak[run Z-iv tbutigBhage ]

14.00
14.49
14,00
14.00

Sj. EorrEa

ïijd Scheidsmchter
14.00 H. cla Jcng (L)
14. l0 S. SCiaer
14.00 5.8oarma
14.00 ft.H. dê Heán
lá.00 J.B. 8ijíta
14.00 J. Sinninghe

Il-02 Irnsuír 24anatlo 2
10-01 GAVC ]-Iijnje 2
09-04 0ldeboorn 2-tiarkena 0 ]
07-86 Êakkavecn Z-Surhuieterveen J
4c klas J tgz8,
Ï0-:6fïm7ffiËrolda 6-0ldeholtpade 4
09-02 0ldeboorn .l-Irnsun 4
08-0i Akkrun l-Lengrzf,êeq
0ó-0t SC BoorrËerguo 4-Haulanrijk 4 -

9e klas I (8]2)
.L?-01 0ldeboorn 4-Irnsum 5
ll-BZ Frieslend 7-fAUC 6
l0-0t RES g-Nicetor 9
09-04 lryrnrêlden ?-Akkrrm 4
08-09 Harga 9-051 5

zondag senioren
I\HÀALPROGRAT,}'A ZOIOAG I}.FEERUARI I98J.

le klas (801) Z x 45
02-10 Blauwhuis-Langerwáeg 14,00
05-07 Haulerwijk-H0T 14.00
06-l? Surhuisterveen-Oldcboorn 14.10

0f-fl XoutileTiSe i-Irnsum 2
02-10 Renado Z-GAVC ]
03-09 ï1jnje Z-Oideboorn L
04-08 Harksma 0p. J-ODV Z
06-12 SurhuisÈerveen l-Akkrun 2
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0j-01 Nicator 9-Irnsun 5
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