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Cm dit 0verzicht, te beginnen
Tet de mededelrng aen het 7_ir,dat ik helaas mei de uilo"J_

lbuissievelijk fastar*J; ;;**_de maar dat nroest zÍjn il"rlo*_mírse 8oys. i{ijn **"rË*u;;;"voor, hieruit btijkt ueer r:J ;;;;'ix*,i"t.';:i.;;"ïi:"gebeuren op de. hoàqte .bÀn" riuui cit-"""Ëend nroest,errze uel near Iatermár.'rok hier r*"" **i''n*o*r1aag, l-ardit resulfaat nu 7a srecht zou zijn zar ik ncoit oe-ueren' LJiteindelijk met 2-1 verliËzen-t*q"n rie aede-xoslonBr is heus Eeen schande. zoais n*i zi,: uosr de noad*qeduonËen 
'"ri ntersf op =p*áro*, zie iii ,* "i-.,*u" 

noE ,rer_iets kLinnen oo de ""nfii:rt, _r.À*"r;;"; het riti;re
:;;:.;::t::ï,."t raarsÍe ËruániàJ ,i:"-l,rr:" e. s.
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le ,jongens \. an het ?de hebben de middenpaginr v3nhet clubbl;'ri goed +-er harbe qenomen en begrepen cratoir êàn ne hártst ver beneden hun stanc Lras, meL al.sresul leai- eindel_i jk LJeer êens een ot,er,.,inning,
[en knanpe 3-1 zeqe op Harkema Dpeinde. Ga za door en
ue1 3, s, zondag nr.ar en tegen irachten 4. iThui.s !í:r":snnenen een qelijk spel zou aI een goed resulteal zijn, Uit-
eindelijk rnoest het eÊn oryeruinnine r.ro'rden uant jullie
moeten noQ uel een plcatsje onhoog op de r:ng1ijst.
Dit geldt helaas voor a1le elftallen van 0ldeboorn.f11e senioren ja zelfs ook de junioren bezetten eenplaats in de onderst,e regionen uraa'ruit aflgeleid kan
uorden dat het met de Boarnsters echt niet za goed ctaat.
Ir zal door a1le elftallen dan ook flink aan getrokken
moeten u;orden om deze competÍtie af te sluiten rnet een
redelÍjke Frleats op de ranglijst. fÍt moet toch moqelijk
zi ina-J,,t

cok 0ldeboorn 3 nroest thuis tegen Irnsum4 een 4-? neder-
laaE incasseren. Toch ttod er tenminste ÊÉn oi-rntje thuis
19qten blijven. 'Ze hebben na een 3-Z achtersstand lanqetijd druk uitgeoefend op het z. g, n. vijandelÍjke doel
rn?ar de echte afraaker r^rerd echt gemisL. Jammer urant vo1-
gende u:eek is er niks te h;:len r,lant voor een uredstrijd
staen jullie niei, in het laatste clubblad.

CLdeboorn 4 ontving ook al een Irnsurn op bezoek en uel
het 5de, 0ok hÍer trokken de bezoekers aan h t langste
eind.Kon het Ade Irsum lanq op een 2-1 houden, zoin ?-g
rninuten voor tijd sloeg ïrnsum genadig toe en maakt,e
in e\/enveel minuten 3 doelnunten zodzL ze m:ar even met
5-1 aan de broek kregen, Ik vermoed dat ze ook volgend
r;eekend vrij zijn, alhoeuiel het, niet onmogelijk zaI zijn
dat er een inhaal-uedstrijd zair uorden ingálast qezien
het aantal uedstrijden dat het |de nog moet spelen,rl met al LiarÊn natuurlijk het ?de uitgezonderC de rÊ-
sultat,en. dit, ueekend zeet po ver en dan nu nog lilaar hcpen
det het lste daar in Terschelling een beetje goed z.,l
maken. Teet teleurstellend echter als je via een tele-
f oonl je ;:noet horen dat ook het l ste elf te1 zich níet
uear kon maken en met een 4-c nederleag donr cje skilqers
naar huis uerden Êestuurd.
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konen deze jongens dan echt i,ie1 in deqradatie EeL.iaren zaL er zeker hard ean gefrokken rnoeten r,rorden on hellste klasserschap veitiE {e stellen.Cok voor ê.s" zondaq6een gemekkel i j ke oilgn ue Bn er zal rjan ook al1es aan r€-

1:1" 1oete1 e-grf qn en het is beslisr sEen on*oi"riril*'
oD,qn-ue om 2 punijes te pckken. iJet u,oi-rt nu eci":t, kórtda! dus laat zíen uat je u,riarct bent. [1Íjf in neueqinien v'etbal mee a1- ben je niet in hel leaít ,,,?- ,:* Ëil;en drn ureet ik zeker dat l,li.ï. qenoooz:akt z.L zijnjuli.Íe rle nuntjes mee te ge,!,.en n.:ar itldeboorn,le suD:lorters rekei:en nol steerJs r-_:i-t jullie,

'.'.Í jlolt.
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De snn rt rr a rJ.

" f oelonen zeterdag zi jn de leden vÊn rJe sportr:,eI Llaniitingeracf eel, in de gelegenheid geueast een rondiei-
clina .te.vo1-gen langs cJe àiverse gemeentelijke sDDrtpc-cornodatie t s. In ons vorige clubrlad hedden r,;e u dii al
.,.,',:Jv!\(,'tU+g!:.

Heleas L'?ren er mapr achf van de ongevÍJer turÍntic lerlenaenueziqr €Fr zelfs uit illdeboorn rui Er rnaar êèn.l/an ê1 de bezochte Qy;.nnastieklcrk.:l-en uas r.iie unn llr.le-
boo rn ue1 een L/an ds sL echlste.
iaee oÍn de Ftrijs 1.,oor het slechtste lckaal zau oak nocmee kunnen doen, het Ëyrqlokaal r.ian de burE. ïhul*n_- =

school. ':aer geen vloer uas er za slecht àfs híer iniil debno r n.
'./an lllaske i{ijdam die mel haar keurEroep aÊn het trai-nen Lres, kregen rJe bezoekers rJe tieráules kalenci er eÊn_
eeborjen,
!ok de qemeentelijke akkomorJ.:tie on rret r,,oetbalveld
trJis ueruit het slechtste . rr;n r. llenaa],Hier ulerd door de i,,.v.íildeboorn ;irn rJ e bezoekers eengtenciI uitcereikt met een opsrnninrJ vai-r dE dsder u:nde ceneenle en rle Lir u.
;lcJers in dit nummer vinrJr r-.i een:fcruk v.rn dit schrij-
LrÊÍJr
.inDenlÍjk za3- dit bezoek nie.+. blijke;.r 1ou.,_er eÊn:e_leefdheids bezoek te zíjn qeuEest, uaat veel meei,rërice
r,.roclrden ouÊr 

'-,aÊ lne::nstàr iseeianden LJÊrcrn ,..ri;.;;;;;-ken, iïae r z.aL er onk Ée*s Íels ooor dtrJen f tt-;i;;;;"urnrden qebricht.
-:l'ó 3.



l'l.ieroncJer uindt ii dan de
bezoek \r3F'l de leden uan
qereíkt.

Llriefl afqedrukt
de scortrr::d ian

rjie i:ij
hen is

L.-ÀriiiL
r-lit-

Lío eLbal verenigÍ ng í.11 deboo rn.

ile rondleidinq die ii als licJ van dè sDortraerJ \/an,,tinneraneelqeal maken lanqs cJe c"r""ntelijke sporU_akkomod;liers leek ons,rls lroetbá1r;erniqinó lfoeÀoorneen goed momaflt om ons eens l.e Fresenteren ?an de co11e-qe bestuurde rs ven de ,,ndere spo rt verer.tingen. inLitinlerrdeel.
ilnze l.eretiginq Ís oilCericht in 1g?3 En ne jaren op\rerschillenrle velden te hebben !esreeld is in derijfiiler j-ren r.."qs dg s0'lt<ani het -uiclige snort-lerrein gereed gekcmen,ier qeleqenheid r;an het,_,ijftig_jariq bestarn in 1973 is dcór eÀt ele ro€ rnsters eenconnissie qevormd, die op nr_sis rJen "i:o ",r.*r"o ni:v"nBt een Ingenieursburo iir:^njeuoud ueren ilvereengekomen
oÍïr een uitbreicJi:rg van hel enkele voetbalveld niu, êenlueerie Ên nisschien eÊn cefenrrelri te rerliseren. r,razrtot dan ioe oD uerd en u,ordr getraind is het knrÊba1-r.'e1d. ljie nlannen heeFt de,:erneente ouer!enofien en :

daarLran is niJ i:et iueede t,e1d, het qrarreÍ oefenterrein
eiï r"fe t,enlisbaai hel resulf,a:,t.
.lil L,?s lnk unorloiig de l.atsle rraal dat ,,rij eenvoorziening L/an .Ce leineen.i e i-rebben onlvar,qer,
-.e ',;srlichtinc rlÍe l_r i:n'ne I qrri,elleld ziát stran ísConr het dcrn :,27 le rereni;ín; ,eschcni.,.-,loi< in de klaedrk<tnr,jeiie ie ian tii in de loi:r: rJer{.rÊ-1 r-ri j:inin--- 

^r-*.-^, L! r -, r,_-rr'ltÍ-:f, .-,ï,nle!.f:.C* i, Cl:r ric tijds;lrEl;,,rt:i;11g_
den i'ru eel';i;al a:r.np:ssineÊn \.;tsceFr
en,".ri1 ntJ een,lall- nielr, o*rr orikleden en r-iouchen inoí:'.,ÉJrurr:rce L'er:rÊl<i<cr. -c,r:g:,relt LiÍr 3i =ii-e:r kns+_cr

ÊÊ.:i dnr.:cheinst:. llafÍp en een i.'-i.ins.La.l l;t.ie i:êi..t r: Ê_'! 
^ - .-.1!f--.l_Ja
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-t'-aror:-" ''elben LJe een c. !,i. ínstáLlatie e"ntereg d ttatsr tÊletu-'rnirq, firrar de ruimten Ljaren ere t--oóg, i,,,ndaer d,,,t
Lie ook de plafonds hebben verlaagC.
in hel gehecl ten beetje netter te m:ken hebben LrË dedouches betegeld en de slenen tussenmuurtjes en deelektrische L:oilers r'leruijderd, )e rjouches uorden uoor-zien \,,an uarnuater verzorgd door cje i"'t"kete1.
iim de boxen bei€r te kunnen reiniqen inoesten e,- afvoer-
nutjes ir rie..rlcer, ook dat Êeefl de,.rereniEÍn! zelfbekgstiqc',riu L,?s de qeneente in 1975, bij in ioist*ncJ-koming LÍen de r-relduitbreíding,;el voorzien Cat, tuteekleedboxen L,oor tuee velden ie i,reinig uas, er is toenook een plan voor uilbreiding genaakI door ïng,buroliran;euoud, rnsar tol CIp hedeÀ uechte Lrij daar noe steedsoD verdere initÍatieven. iiu onze kanliná rJe FfgeÍ,lnenflei:rueriestorn niet heeft kunnen doorstaan, zijn ue be-zíq om in saaenLJerking met gemeente,,uerken ean Itan vccrrde bouu van een definitieve kantine van de grond tekriiqen. jeze za.L dan komen te stn:n tegen á* ingan,=.,\ian de besteande bcrx en daar uÊer tegenian zar dekleerlbox uitbrei!inq moetin konen te staan. iionentijkbenl U na deze uileenzettinE het met ons eens n:rt on_rteruijld de uitbreidinq van de kleedakkorncda.tie opde prir:riteit,an lijst behoarl te slaan ven de sprrl-taad en rnisschien ue1 op de eerste Fleats, iiet is ir-.,onze tijd van toch veel sportakiiuiteilen een onouBr-ko,nenlijke zaek dat U tr.,ree herenelftallen in Êen kleed_ruimte.moet stoppen.
Is er in Friesland noQ esn die net ans kan uorden yer-
gel.eken?
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EIftcil
ZONDAG

znndag om h:-:1F e1f stonden Lre stertkro,ar in het rjae.l-hoF om le vertrekken naar Harringen i*i- u"n Eebresseerdefinse valk en Harm costerbaan. beqonnen Lie ne r,rerJstrijdal ne 1 1D minuten kregen biÊ tueá mocie kansen naartammer eefioeo kuam daar gaen doelnunt,_.ril,j'i?ar nrr een kuartier LÍ3s het ue1 TerschelLinq riiescoorde door een drr-iaiende hoge bal kan Kraau r".,n* nierin een keer onder conrrols kríiqen 
"u"" r,:er de voo.rhnedesreler vair TerscherLinq die cii -dan ooL dneïtreffend:fronde.

::,|' ioen noq teqen cJe verhnudin! in u?$rrrit r,ris ook het nonent dal Terschellinc de ovetrn,=nij rêfirrn LJe kro,;err net sreeds crukker in de acr, terhoece. ii ne*n EeqeL:,en qcnent Írloesl er aBn r,,rije tr:,p ucrden-O"r,a,*nefl en Ceze uerri hoog voor net rjoel qebr,,li_.,4;;;;";";;u*er een rnisuersi;-nd uF_is tussen ean,,,Àerr,1 er en keeperui:=ldncl hei 2-C uerd en ria;rmee glnEen uá;;;;;i-;".lr-art nn de rusf, in het veld te zijn i*t*o**" i-.ineen r.Je
'"'o1oi-r i'r de aenval, i ei de urincr i; rJ; 

"uf ,"Ë;ï;;;.;;dit in eeí'r keih:rd schot rran Tiemen J"l-aoo" eÍJn "chler.-
ë.



hcede speler uit ce bo '' enhoek uerd lekoil.t nadat, cekeener aI uas gepasseerd. llaarcjoor iir.ió'on. de ;riuedsteeds r,erder in de schoen€n zakken.i-le rioet,balden af hadden LrÊ de gonoeiva?rtfeesten net=chter de ru-f. Geen b;r kuain op zijn praats ue belon-n€n steecs rileer tegen ons zerf Le íoetbarl*n,-
:;ar LJe orobeerden Terschelling uel onJ", druk te hrurJen.rn kregen ook nog een mooie kens. {rnze laatsre mai-};ioirkginq mee n.:ar voren en sneerde zich rooi,-rrij ÍiaÍ:r n*-l:as EinË deze k;rns ook Ljeer de cluinen in.,laarni' kreeg Terschetrinq no! eÊF naoie uit'-,a.r- u.rer rÊ-sulteerde ín ggn te ruaró peialty 

"u."door het 3_,-.1 uetd.ïerschelling riet, ons nrooi ven l'át *"uij* nanr de nuurlonen en met nclq een uitval ovêr ce vleJger díe i/oorurerd qetrokken Ën hcrd uerd inqeschoten en net achter dedoellijn r.ierd rJ.eg?eslagen door i,iander.,.,l:t uel_ qezi*nr,iard door cie scheidsrechter dus &-r. rn cJat ur;s cok depi nrJcl r-.1
l''iamens het eerste elf t:t uil1en L,e f qberr v. d, r(riekeen ian ne Jong nog euÊn cerJankenvoor hun sportieve
'-''edeuerking en het bestuur vcor de Eoecre orgenÍsatie,

L.p,
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E1ftcil ?À'ÉRDA*

Oldeboorn l2-3-'83.

Na een beetje lullig te hebben verloren tegeo de Friese pa1en,
moehÈen we zaterdag j. t. onze krachten meten tegen oostermeer.
rn het begin híelden beide parcijen elkaar mooi in evenwicht.
Na een half uurtje bleek a1 gauw dat oosteraeer meer kansen
kreeg
Deze kansen werden ook goed benul, want nê + ssn half uurtje
te hebbengespeeld, wist de invaller van oosiermeer cie stand
op l-0 te brengen.
Dít gebeurde door een kleine fout in onee verdediging.
De éênhandige man van oostermeer presÈeerde het om rnàt zi.in
stompje een goal te scooràn vanuiÈ een hoekschop.
Deze goal werd natuurlijk afgekeurd wegens hands.
De stand bleef l-0 tot aan de rust.
rn de rusE kregen ïre een "hêérlijk" kopje thee zonder suiker.
De suiker die we juist ní zo hard nodig hadden.
Maar ja, je kan in deze tijd van bezuiniging vê,n a1les ver-
wachten.
Na de rust kwarnen wij met 2 wissels in het veld.
(Heiko dacht zeker dat de jongens van Oostermeer nu bang
zouden worden)
Maar na + 15 minuÈen liet Oostermeer zien dat die 2 r'issels
hun niet konden afschrikken, went ze maakten er 2-0 van
d.m.v. een afsÊandsschot. .

Toen verd het een spelletje van alles of niets.
Zo wíst dhr. E,isinga na 40 rninuten door te breken ne eerr
mislukte buitenspelval.
Hii r^rerd. door de keeper wac te hardhandig tegen gehoucien en
de scheidsrechter l/ees naar de elfraeterstip.
Zo konden wíj de stand veranderen in 2-1.
De laatste ninuten Í/aren ook voor ons, maar ve wisÍ:en deae
kansen niet te benutÈen.

Lolke Akkerman. B,



?eEIrrsr
t s i'iorgens hatrf tien a.rri veerde iiarkema eneri uilden een koa je kcf f ie ,:;.i -n, 

ni *t-ous,rliiji insnir:tie-nutten;-ri.. 1..,"ÁCun-i**nuUliS te nprkpn
ija eËn .:atzelentj begin gínE het ons bo,..en r,;el_ voor cJsuinrj. ,,j e scOorrJen trJee f."*i door :.f.-nn j.v.d.i.,i. BnaJ s Toni u,-t jonger urs ite,^,eesi hari r-ri.i er ook uel eeirqemaakt zegr hij zelf. ir; de rust-r'o"Ë{.*n Tinus €,n ikonk een nalret jÁ meetrSofrÊl_rr ='t I r'I'us sn LK
i-;arkerna ku.-n nág terug aoor, eei.l penaltl, te naken en tei:enut,t-en, iiaarvoor Ci; nenalty Lres,.,**i:r1Iee;.: de scheids-recl:tÊr. Tenninstn ii,-,, t n*"n i[ "]n ;;;; ik u,eet, lr_.t nj.et,lierder u.rern er noq een ?Ë?i;i.,31 np J.:-*o3"* z,n tenencer:1eegd, ciÍe,.?l bee.i:je ba,,en'.;i:",ti"à*^tn" rjrei.qrjete raken i'r-'l iar bij ean ó"".r',r.Jolrden,,b.l_eef het.ire einclstanc,^,erd beoaald'-or 3_1 Caor een Coeinunt\iÊn *ti j zel Ê Ên o'idat rie resterende Lr-u*n oí,n zae,'r,ierrjen gehol"sen, ,l'cinr uie rjat ben il.< 'u_".;_t.*r,.''".'',lit '*,eren uaer 

- eens i*-ee punlen vnÊr de r,,eranderinc uir, :ithet urerd ue1 ÉÉntcnig. !-'É

ila! even terue lÊer i,erreden ueek, clccr Ban sa,rienlrnnuan onsti:ndinheden is er t,oen !ÊÊn varsfnq:u-n*;";;ï"n'i?er i,j:,t is eineniijk rok niet meer;;-oelanErijk."

. .,.et ta,
s.l t^a J L .ilrr +
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ElfteI
i,lm 11.30 uur mcesten ure aantreden Legen Irnsum, dat aenzeer 'roeil,i jke tegenstander is maar óp cie ran,-j1i jst -nrrq
naer zeer ueiniq punten h"d verzaineld en ook ín ï.n"u*van ons had qeuonneil. Dus LJe ulisten. uat ons te doensLond, uinnen, i'iat nog geen gehele plr:eq deden ue heteerste kuartier renelijri goeá en r,.re kulanen cran ooke1 gauL, voor met 1-o rjóor-een rristuerstancJ van riekeeper dat ons een gehaaid hakbelretje donr ir;etrc urerdverzil verd.
i'lgir ar -aeuur kreeq Irnsum de overhend,ret de uincr uDoruit een corner die oricht,iq uerd inqekopt. 1-1,Daarne .drukte Irnsum door en kuan ,í guL, 

"p 
n,_Z cJcoreen laaq schot die ons aëhterhoede niát zc qauLr u8r-uerken kon en keeper kansloos LJes,

De uind uas voor Irnsum idiaal met hoge barlen Ílro-beerden ze de, bal1."n. op hoqe ínaat uoo" t, krijgen enkon dan qemakkelijk tot scórÍngskanr"n ko*un "ra.r,ruit,ook aL qauL/ 1-3 aanLekÉnde,
l'la een bakje thee en ons zelf r,rat, noed inqeprent be-gonnen LJe aande tr,reede he1flt, LJaar ui j nu 

-de 
uÍncJvoor hedden en daa r oro f iteerden L,e oói. uen in de eerste20 ninut,en maer kuanr niet tot scoring"k"nssn,

Irnsunn kon in de zrle her flt anza aanveLren knen ver-uerken. Tot een misverstand(onnodiq) LraFr ik;"j; nogFen goallje uit meepikte.Z-5.
i-lat qe? ons zelf ueer uat, meer maed uant de t,ijd ríronqÍnaar het rirochl niet baten.
cok irnsummer keeper die zich zer fl. zorJa.niq zeer schoptekonden ri,e ook niet, uan profileren, zodat Írnssurnseploeg cnor'een snelle uitval ook i-a aantekende uat onsgeheel de noed deed zakken, sn Ínoe gestreden near heteind van de uedslrijd brachl.
Zondae 77 maart t,eqen " kkrurn om 1[ uur E n dan hooen L/eoTll leiden ïysr-na niet teleur te stelren en met-uilr.-*ciifers le uinnen. lot dan.

lo.tl l. !"íeldstra,



ilt-l:lSlntiJ ,1 - Ir?fi:ljrr 5.(1-5).

iln e€n mcoie zondagnriddag, tra ïa
inr 12 uur fiDesten uÉ aantreden en
moÊst de Ieicler grens recnterje( h

Etftcil

1- 1- 1- l- "t-14 L-? L? L? !?t t t t t t t
uel 12 í-fian sterk dus
ij voeti:aIt ock urel

soms rnee). .

Na eerst ï..,át heen en ueer qetrap
rarcJig in hel z-\,reel 13ejaehL. i.iea.r
een goal n?ar daarr.'66r hadaen uij
kansen gehad inaer ja, die uerden

hedcíen uJe elkaar',1
I rnsunr hi.d e-1 ceuLt
ue1 drie goeie

Ljeer niet go ed benut
JaiTlÍïer,
lus stond het'l-?- in de rust.
lje een r:akje thee Êer.st noq u"t heen en ueer genraat
ol rJe r,.rel uisten rJE?r [,Je allemaal stonden gingen uJe c] e
tr"reer--le hallt in.,'1et qing redelijk qoed, Hànk uÍnk
xrijgt ae bal oD de slof en het uras eoel 1-2.
í!laar toen krijqen die anderen een penalty maer ilor
de Boer stcpt hen.
'in ue kríjgen onk een cenait,y Írïíar die misten aat d;:t
yas niet za leuk(janiner, jt'nnet,..).
i'raár oo net iaatst r,rerrJ Ëel noq mooier Llesr en ue
hielden,lel ling oo i-2 en Lie d.cchten meschien nog een
kEns on een qeLijk stru1 Bn nee hoor het nocht nief baten
Lre kri jgen D.,1D in anze benen het uercl 'l -5,
r-lus jongens \.je e?an Êï r,'oI_cenCe ueek r,Jeer lekker ster;iq
teqen Ê?nr

3ipke,

-o -o -o -$ -J -o -0 -(] _o _o _o_o _0 -o _0 -o _0 _o _o _t) -o _D _O -0 _0 _3 *t]_

ll .
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B
l-rli[Al3ïl.i 1B , TIil\rJ[ 1ii. (l-a).

Zaterdac moesten ue or-ï 1C uur ons verzamelen in de bax
j'rla uat tekst en uÍtJ-eg \,'an onz€ coaches ginqen ue het
veld cJ$.1,e rnoesten het zonCer,'ichrel,J. Ên lan de il.
doen die uarËn Eeblessperd.
;,le ginqen direct in de eanL/a1 maar deze uerden aestapl
dnor rJe goed dicht gehouden achterhoede vai Tijnje,
i:: zct;-i 15 Íinuten i-e sírel en 7-aO ile, mir-l-;nir-l ven Ti in ip
eÊn !,:t bi j o,.'r 

-in ;; ;;-h;""n""Í*.
i-iij oassde ean nooie bal. oo z-fi maat, Ër deze uist de
bal- in het Coel te krijgen.
Toen rioeslen ue ier"s teruE r1oen en drl lukte ook bijn"
loen ïeun l, rje bal coed oÊr z-n schoen nr'm naÊr ni:a sl
gin.;. iiet kan niet, ort zelfls irenkÍe Y. kreeg de kans
oiir net eên knnbal- Êen doelpunt te naken Íi aar helaas,
i\ladal uie ail-enra.l ui"geblerst uarËn qinqen ue hel
lalrJ r,reer nF neJ: betere r.:ooruitzichten" i',ear rJ ll ilas
te vee! qezer;d u.i-t nï rorn 7:i ninten r-'ieL ncÊ sen
rjoelrur-:t . !tr ïi jr,.je.
'ZZt ir hei, i^;aS riei ,:CËfs r.,,e dgde;l n1S :eSt er -neef
kanrjsÁ "e iliei, 'íori d'"'ron ,.rieJer: sr nc! tuee rrelpun!
ten. '--iï. 

".i+J u?s ock tevens ile eindstrnd. -iÍr-'enii;l< rie
vnlcende keer:eter.

'' i or,Fni nrJ 'li rqor.r,u!er a

-n -1 -,J -O - -0 -O -C -D -il -:l -C -0 -C -J -,1 -fJ -n -O -n -iJ -l -il - i -$ -C *fl -ii

u"



E'Petecrr.
i- nunnill e.r,

Za:erc'"',,ni:esten ue uneih.lle- iegcn IJ.l-si.rs ;'.orEens 3 uur n,teete:: Lie ,,,ertrekken. ïoel L: e er
eincieli;k ueren kupnren ue de kleerjkeinets linnen daar
u.rs irei i:eel nei:jes" Toen t;eqon de uedstrijd et ue
hadden I'erloren net. 1-), ; =ar net uas t.ie1 !e.neen oir:dal
hef i:uitensrel uisr ïaen Ëcaide irooLs!:r; ret'",1;gje
op de grand uent Cie,,lss loos.Toen ginEen ue et.rÊn n g
er tegen in. Jaarnz Lt"s o'e uredstrijd aflelcpen,
ilnderuÊq ne?t huis kree,q Hrjsn-p een boete rjoor te snel
ri jr-Jen. 

.

nla: s lritsna.

ilrijrl.rq cntvingen uij een orieF vajust-ral.ië. i.;oor r.echtstreei<se pLa;
krrrni: is ni j te arclt, uënca=r d+t
uitnetikt. a.rn il dnr_:t:caL.en.,.,ij L'ag gerici-.:{: e.n rJe :lsccer-ciuh

. ' ! 
',- 

I

n ilalhe Stoker uil
tsinq in de ci..;i;-
uij i; Le ilrr.-ruC

i,Ideblarn.

llesi:e ljoetbal r,,r i er,ien :

r-iier een si,-;kje ".rit. cie neit ',,êi1 -il tcian i,re.!_ ,-,oDriieen
ds r.rr.,.e,vden \,iên f,rl, /ur ;trt-: itten cl.ui:bl"-rJ.
l-i iier:,2rri ben ik ern benieur*:d ol ij".i. r,i e itcrl sr is-
schisn LrËcr ter hanrJ cFni:irea i.ÊrjËlr :l .i '-er.'alari ini:h
cnírizi:irjs ean '''.-rr/(.t il1 =,nzíEn te ;E\i.a,.j.ït;s.:en r+.i:ies ',...r,,í is Een neiSje i;it. dr niJ,,rft nieh:nn|-r,:i i:e+Sf ieZe:,t, a t) ef n,r.li. uit Ziei:.
fch:",{,,Êr" rJezes derr:j,..";t iJílrl rJ;t'l_L;,. ljiil_'i -'l.en sr

G,G,G,G,G,G,GGGGGGGG

11 .



Lrnn* in ,l^L etj L I Í !r. r-'ruÊl hel-e-: -.. 1" eei leel-.;e \_iÊÉ1 flrrrisent
Êr \iDcr.st;.,r. ilr.]oï,lijn 1_iÊr+ersk uÍi: het dOrn í r.,r;-ir
i'l :rrere rnlich:inceri tliÊr lral i:i;rl kunt ', ;,irl: li.ir.,rKÊ ! Br\ oe;e; )==:rnd-he t iu' *áo" ;; ;";r;;;. ;:;.
urnhroi_c dÊrl,e1 tsrcerC of lioyer ;ezechd slech+_ vc,:r,
en;-! ??r ik Reen stonden ue lceri on de liatste trar-trede,Jan de lr,.r eede i<iasse?
;-;it ecnter z'-l best uel goe{:1 kornen, iia3r Can ïtretenjuJ-f.ip er uel, url. ur'lor r-'rDen, ei"'luel eÊ.; nerrr siEaretten
een .lilsje en Èen l<eerninaer !.;ir::( i:r de irlÊ;r1rj en ineÊr
r';ir de leider -ïi"ristsreil .rlan n?g ik juj-Iie ellen bericn+-ter dzt l-iei hier;,Êcezien\;til de u"rrnt,e en c'rcoqte besl 'JeL qcle ri I el,en ,. o. "1eef 

-:êir is. iriEr daelentegen is in cí e nptrek \.;en liif k,n.ceen iroet,balclub t.e vincJen en dat is \/oor een flan:.ticus
4lE i1< qoed balen natuurlijk.,lt'rvoor zou dan nirrrjelbourJ-')e qereisi moeten uorrren, ulat echter ni.et alsAkkrun neÊst Ce deur liqt.
i,:rl ueJ i:oi:u1air en in Êtk riorn uorrJt qesneeLcJ is nat,uur-fijk cricket en Ausl. Vsetaal. 3ij laadst !enoenrde sportis een uitsLekenrie :ki<cmodatie ( in een te ueiniq) orr-ueziq, in de r,,orm ï-jan een rer,,êlirietie centrum ur,-áijne-harerde. il.eze sport heeft dan ook ueiniE te cioen nei
srortir,iteit,.
uaarschÍjn1Í;k heeft een ieder ue1 gehcrorri v:r- rJe bush-Fires here (irier), uat echter in de omqeving Lr?er ili- ver-Lnef uel nroei.r1!1, . ocht er iets \roorv"llen uat minder
i:retliq is, d:-'n zpr ik tt ju1lie zeker doen toeko,,rren, cJ;,n*r.'el :ericrten.
iinor de --edtri j11 i,er af scheirJ L/?n de 1,. L,a
\/oeqen tij nrn secreteresse.
.iens ik ju1-.l,ie veel sonrt,ier.,e zÍ_rterd.Een
trspi;ljjf ik*

r"1 onqacht end.

kunt u zich vet

en zondaqen toe,

\loor ieiïranC die noË eens terun ';il schrijr:en r.rerneld ikaok hei: adras zoals d:t op cte brief vernàl-C st,;;pN;nai.be liríkern ?9 ;rr,;m1eyst,reat,
I ennr=lrn I'i n*,rni -t r' r u rJ (, I t a a

postcode 3953
i,ustrrlië,

lq.



UITStAg YOETtsÀt -SCHUTJASSET,I

' ;===e==============;===P===

vrijdagavond 4 maart j,1. hield de v,v" oldeboorn haar .iaar-lijks terugkerend schrlj.J"rr"r,***rrt, d.itmaal ook weer o*-d.* uofel begeerd.e F.p.y.a.ËËui]tekerl 
"ái[*-tJt rrg*ropen seizoen"in beheer'r biJ Eit H*ii*** **."De geschiedenÍá terrr""i jJ"')irrrr

?wee jaar geleaen schi;;;"'ve in onze aanhef :.,,,6dn vraulr lrasalle nannen de baas""'n ;; dat rvas ;;-ï; keer verierom hetgeval! En nu ook seer *.À 
-nrt 

d.ezerf;; ;*** die ons aller&annen de cae onn d.eed, n.1. Akk"-roi;r."rït Lang streden om de1e plaats or&r- oot nog e'p'""d'ireer-en-ir*u" Akkermang ,,.pê!deze rootten elkaar ii à"-i**t"-te rond.e *n t onau' rrot to*iíniet bor'r+erken, zodat Akke in,ádn r.i"p"t"-e medesianders
ïï:i:_ï"i;"ll*.ran liieu"ià"a_j:1-aiiíia uilr r.), moest in de

"rs enig;-;;;";ï:.:;-;ï:;?ï Ë:;:ï:;ïï:";:Ít;_ï:l;,,,i;iï,i,
le to.tale uitsias-luidde: _

1 .Àkke Ni jhol t 6,4-5A 1). iikke Veenstra iO_44ï:i;í;Í;i33r tr:!i 1í: ïi;jí,'".t 
- 

íí_s,
4.P.P.v.d..Fêer iq-4c i.l':':?'o. 49-)g
5. e.u,r:.i;;;""- en 1Z-?7 ]1. l.PoepJes a.i-5a
6: n:á;;;;;"" 33:;? \2. ï*:' Àkkerroan qi-sa
z' iir'Ákkerman* *n ir-;; i1: i.ïi"'ilïio"-n ;i:;38. J ,Mi. jnheer 5e_+ó 22. K,"rui"*. 4 ,*419, Mevr.iiemninga ts_4s ZJ. Henk Àe long .J-6q10" Jan t'iieuwrana íE- jó 

11. t "Ni jholt 
41 *60ll: ;:ïli:iï,. 5i-50 , zr. rettle ne"*t*, re_+s

1r. lronki;-à;;o"s ii:?.t ïï: i;l-;:;'r,." 
' ;í;ïí,

14. lul.v.ri.fieulen 51_60 lB, lï,Fieester ).{,_}6_we waren d'eze avond te gast bij onze sponsor,rne rJueren l{a,n,,""s1echis" 2g Dêïsr haaciJn d.ere avond. aÍch genneld, naar dethuisbti jvers onder 
" i-t*ru*i-fgui *ut j"*ili ,rant het was eenerg leuke, geaeirigu u"o"a-**ri.* *r* "i"oïIu .roo"treffe).:i.jk

íï::ï3 ;ffi $ffi, "róir" ;;;.;;;.ux---*";ilJi ook 
'anaf cieu e

Tlnu I'l

ffr



41,_,pr_lsrrties:

jjl isschien-uias het Lr reen's CIpqevallen, naÉ.-1 r net in-gpnq lien fet voriqe nurnrrrer is het adverteniie be-st':nd Lieer \.ier?nrlert.
l:s ruinte ups rioor êÊn seizoen r-ierkocnt er.i dat i.r esueer a?ri iie crde om de middenstsnciers te urÊoen ornnDnieuu een adlrertentie te r,:illen oLaatsen.loals u ziel is dit ueer uirst.ekencr \/erlspeí-i en\ioor het eerstkomend jar.r bent i.i u;eer 'erzekeriiven i-ir,.r clubblad,
A'en de andere ker-rt. geJ,d naru,.irlijk vocr cie nriciden-st,.nders en bedriJ ven, dat, zÍ j n, niet ierJereenoír de stoen moeten verLrachten en dat rJe klanltocn uel r.,eruecht dat iJ rnet de ori j zen mee kunt
l<omen.
rrls beide parti jen dit rjnel voor oQen hauden kande leefbearheid cok in rJe t,oekornst voor een doror1s het nnze behouclen blijuen.



i'an de leoen van rje u. !/, die ,=en iets nieuus tnezi jnzouden udj,,;i11en vra!eÍ-1 Diït nok eens hun lichl 
"p-i*steken bij de Boarnstàr mid*enstandpr;:" ;iisscn.iel ounti,i ook dr:pr t'lordeliE slaqen,

i-lun iinenciele bijdrage árn ciubb)-arJ, r.)anzteurssghi:ntf re<lame';ord on het i.,oetba_'l-r,,el-t EcÁee"l.t a, -i;;;;"ir:
rronrbaat al \r€reiliginqs knnt,ributie

.Lu"

Gebruikïe krant
niet alleen
orn te lezen!

lï:-



7

runroren A
áïrFDq'i l9 I'lAAnT 198 5.

*r
Et:o- * 0ertegt tA-Bakkeveen 1A

116-Dl 0.0.v. IA-0ldeboorn IA
09'02 sv Houtigèhage lA-Drachl.Eoys

.Trjd Scherdsrechter

J. Rooks
A. Adema
l. Jaagrna

r4.00
t4-D0

)A 10.00

iunioren B
ZATERDAS J9 flAART I98}.

r'tillïfhqJ---
*

idm-fE-Eilvesa Z8-udrros IB
06-01 0ldeboorn lB-Langezraaq J.B

05-02 Írjnje l8-Read SwarL IB
04-01 Blue Eoys l8-Hrldan I8

I2.45 P.H. OanÈuis
t0.10 H. de Vries ll}t.
9,J0 L. v.d.8erg

II.00 f. Nieuwenhu:.s

Ir.id Scheídaresht6.

ll.l0 sspirant
It.00 R. HoFstrs
10.00 H. Landatta (D.{
10.00 5. de Jong
12. It

9.00 tf .Y,

Írjd schêrdsrechter

.l4.00 A. T jessing
14, )0 R" v.d, t4eulen
14.C0 !j. Nomden
I4,00 J.J.N. Pool
1/r,00 L. Brouarr
14,00 R.H. de Haen

10.00 H. de Jong
10,10 A,J. tleets.s
10.00 J, Herk
10.00 J. van gekken
10.00 A. cte Jong (fl)
I7-OO J. Brurnsmá

-- 1 B--

iunioren C
?,rtrROaU tt l'lAARr i9st.

ïi-id

.g Poula 445

T 02-07 0ldeboorn-Irneun 9.00
0ó-01 ïarhorne-Akkrun

pupillen E
INHAAL|R0GRAilfiA ZATERDAG 19 r,tAARí 198r.

j2_ Poule 914

+ 06-01 Oldeboorn-Akkrum

te ktas c (lt4)
i6Ï6-3d;fÏAêent lC- Irneuín lC

. 07-09 Heerenveen ?C-Lanqezwaag lC

*of-ot o]deboorn ic-Akkrum lC' 05-02 Udirss lC-FC tloIvegs ,C

04-01 Gorredrjk ?C-Heerenveense Boys )C

zondag senioren
z0NpAG !c,r#u!j_t2g1:

*ffi,1à*.
06-08 Surhurstert,een- Ír;nje
05-09 Hatilerrir.lk-lèndhut.ren
íJ4-10 i arga-Langózwêag
íll-ll l4rldan-Sakhurzen
0Z-01 SIauurhtris- ïerschellrng
fies. 2e k. D (8t0)
07-12 Bakkeveer; ?-Akkrum 2

u 06-08 Surhursterveen J-0.0.i. 2

f, O:-lf Drachten 4-Oldeboorn ?

04-l'0 Harkema Opernde l-G.A.V.C, l
03-li Iign;ye ?-Irnsum 2
02-0I Renadc 2-sv Houtrgehsqe J

^ á74



^2,?*t^e,r,gnfi 
,qg,ïioren

le Ll.es G (019)
09-F Gorredrjk zn 2-rlarkenase Boys 5
10-07 Heerenueense Boys 9-Akkrurn im I

+ ài:3Í ;ï,ï::*"x'ï_*:L:l:'; " ,
0l-lZ 0.N.T. 4-fasterÍner 2

iunioren A
árt qfr.ul :d FtrÀP i t98l.

I r.id

t4,00
i2.00
t4.00
l/r.00
14. 00

tijd

Seher!i-sryc.ht-e r

l. Elauw
A. Achtlien
Á. Bu.tl
f . van ueen i/r
G, Hy lkerna

Sche rds rechl e r

2e klas D rl07)

+ 3ï:39 8ïils::ï ii:3i 8::i:ï'?i',^
02-06 Drachtstar goys ]A-0.0.1i. lA

junioren B
/ATIRDAC 26 I1AAÊï I98'.

11.00 A. Adema
11.00 H, de llirth CÍ.
12,30 LJ, Fonter,in

*
le klas G (?14)
09-08 SC ioure ]8-Udiros lB
02-06 Êead Snar! IB-Oldebocrn
0]-05 lhldam .lB-ïi.jnje iB
04-10 EIue Bovs LB-FC i,,tolvega

IB

zg

ll,00 esprrant
ll.15 G. Hunneman
lL. t5 5.A. Koopmans
It.15 G. Boomsna

innio
ERDA6

re
zó

n
r4A

c
ARï

*

3e klas C (1f4)
d'tÏl-Lenrersaaq lC- Irnsum IC
01-07 Akkrum lC-Heermveen ZC
02-06 FC Wolvêg€ ]C-0ldeboorn lC
0J-05 Heerenvaense Boys tC-Udirog
04-10 Gorredijr ZC-Sport Verêent

18.00 H. Jagar
11.19 S, de Jong
1r.00

lc 11.00
ic 12.t5

Poule 445

*- Fl*TI;i;"i"' ïtï;'ïnj",",
0!-05 Akkrum I-!rarga I
04-08 L.Í.'i.s. I_c.À.v.c. 2

9.00
e. oo Así.
9.00
9,00

,pupillen E
ZAIIRDAG 26 FIAARI r98}.
Foule 514

* 3l 3l !ff:;:d;:;,._c, deboorn
04-08 Irnsurq-G.A.'J. C.

i0, 80
9. C0
9.80

-- í q--



zondag $eniorerï
lSlSi!-ir-L41E' ilËJ.
1e- kias- {.8t11) 2 r til
39-0ti landhrrrzcn- ï r rr:.Je
I3-n7 i arrqeÉraag' rt.ó. t.
1I-06 Bakhurzen-Srrrnursterreen
01-i-15 Terschei lrng-Haulerrrr jk

- 0Z-04 Blauwhurs-r:arna
* c l-rz itrldam-01.:ebiJrrr

- les. _2e <ias D Sllj
lF C?-18 0irrebcrrn 2-0,D,1. 2

LC--ír: G. l. \:.i. ]-Sakkereen 2

i1-06 irnsur 2-Sqirhrrsteiveen ]
lll-05 sv ilnrrtIqehar:e l-Dracirten 4
C2-fi4 Renado 2-lrarkema 0pe:nde 1

Cr-]2 rrJn.ie 2-Akkrun 2

4e k-[as .,' r 828 )

t 09-08 Cideboorn !-Akkr'rm !
8?-06 .Irnsun 4-SC Boornbergua lr

0)-05 Langezraag i-Hauierrr,;k 4
0/r-.l.0 0,N. V. ?-Diill0osteruclde 6

5e klas I (812r

Scheldsrecht Êi

lli. 00 À. ran tr.iee rt
l/, nn u r

1á. ,C (. de i/rres
Ilt.00 bl,D,5chuur
14.00 H.A. Aqrrccla
14.LrO A. ttztnna

i0.l0 Ê, l-pprnqa íf .í.
10.30
14.00 .1. Stelna
IC.00 A.J. t4eetsila
14,80 A. v,d. fnde
.14.00 G.K. v,d. l4eu.Len

9./. i6,nX H" i.tretrman
10.00 5.0" Ueenena
i2.00
u.00

Í r rd_::e

*

09-C8 Trvnwál<jen 7-iriarqa 5
1i.-05 trresland i-St.iens I
0i-05 Irnsurn 5-0,5,L i
02-04 G.A.V,C. 6-Akkrum lr
Ul-12 \rcator ?-0ldebcorn 4

i0. 0{1

9, C0
1C " U',,J

t, nn
i 1.00

a'nn-1 í-ï

i;v,b, met ucorrondÊn st,r,:fschcpilen
L,rorcJt nu z?terdrg r,, s. de elfltailen
vnn de il en C junioren uerzocht on\roor ie uec,sirijd aan*,czi! te zijn.i"(eeter Ís i,lanrJer lieensira]

flin;,le

3 kuart,'í er

-*?0__


