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Uoordat J.ÍYl. met vakantie is, is mij verzocht om het
overzicht in die periode te verzorgen, L,aaraan ik
gaarne uil voldoen,
0m dan te beginnen bij het 7n dat thuis moest aantreden
tegen de Suleach. 0ver het geheeL g€rnomen L,aren de gasten
toch ue1 de betere ploeg.Het plaatsen Lras uat verzorgder
maar desondanks namen de Boarnsters de leiding. l'laat de
Sr;eech liet het er niet bi j zitten en ze kuramen al gs ur.r

op 1-1, Jammer voor de jongens van ons maakten de gasten
u.it een fataal misverstand in de verdedlging zelfs 1-2,
Lraarmee de rust inging.
Na de rust ean iets Feller 0ldeboorn maar de afmeker
ontbrak. fen kuartier voor het einde Lras het zelFs de
Sr,reach die 1-3 liet aantekenen. Goed aandringen van de
thuisclub leverde esn penalty op die onberi,spelijk
r,rerd qsnomen. fn de Iaatste minuut een vrije trap die
de keeper los Iiet en dat betekande de gelijkmaker 3-3.nl met a1 een verdíend qelijk spel. *-iáimmer dat dit..1''r
ploegje niet aÊn afmaker heeFt, maar uel eÊn pLuirn- \roor



het doorzet,len en ook de verdediging greep resoluut in.rls Haico de flelheid nog iets ueát óp-te vijzelen enze zi'jn een beetje ingeápeeld dan zaL deze ito"q zekernog uel punten pakken,
uolgend ueekend vermoederijk viii( in het clubbladstaat geelt r.ledstri jd), dus vergeát de training niet
urant een overvloed aan conditie urás er zeker Àiet
aenulezÍ9.
7s ben ik dan beland bij het zondag-voetbal,
Hierover vaLt r,ieinig positiefs te verteLlen. AlJer-eerste de uitslagen, maar ook het L,Éer, harde uindmet zo nu en dan reqÊn.
Het 4de ontving Beetgum 3, Toen ik op het veld kuam
zaq ik ïjibbe met esn omhaal een pracht van een doel-
pult.maken, jammer dat het in eigen goal *Las, maarhet doeJ-punt Lras er niet minder mooi om. Íïaai oekleaikl0ten eÍngen door en het 4de kreeE na zt n eer-ste overuínning dan nu goed vosr de Uroét<. Ik rneenmel 9'3. Het zogenaamde veterafiÊr'l-el'ftal heeft eenbehoorlijke verjonging ondergaan L,êt echter niet uilzeqqen, verbet,ering,
tiet LJas allemaaL uat, qnsamenhangend en er zal nog r.leluat aan gesleuteld moeten r.rordeÀ. uolgend ueekendireer de klei op en r,ler naar stiens s. Daar êÉn puntje
ureghalen zou een goed resultaat zijn.
ílok 0ldeboorn z had eÊn thuisuedstrijd en uel tegen
B. Bergurn 4. Êen met de r,iind LJee spelánde thuíscl,]nheeFt Ín de eerste helft verzuirnd cm de punten tepakken. Kansert' zijn er gefioeg geueest rflaar het moeststeeds gver te veel schijven en het echt cp doBl schie-ten, uraaruit de punten toch moeten komenr LJês er niet
bÍ j, Het LJas met de rust dan ook nog 0-il.
l\ia de rust eBn aandrinEend Eargum, óie hadden u:el doorhae punten verg:ard mo.eten ,,,orJen..Ds uerdedi gingkreeg handen vo1 uerk. Jan bracht ueer een6 reáoiiomet een .C...,speelbal......, Hij had ge1uk.r.... j*
bal ging rakelings langs de voor hem góede kant vande oaal. Dat neemt echter niet ueq daí gergum 2 keerscoorde'en uaar de Boarnsters maei 1 doelpr]nt tegen-over konrJen zetten, De Bergummers gingan,.dan oakmijns inziens niet onverdíénd met áe Éeide purirenstrijken. ÍÍildam ? veruacht jullie E.sr zondaq endat zar zeker LJeer'moeí1Í jk r.rorden. | 1s ..!ur1iá er vooF
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zorden een afmaker meË te neínen zít de mogelijkheid
er in om baide punten meÉ naar huis te nemen. Het zaltijd r.rnrden ook" fr tegenaan dus.
0ldeboorn 3 mqpst ook aantreden en uel tegen en inHaulerr.rijk 4. Resultaat tach l puntje, Hel hadden ertuee moeten Lrorden, uant als je 5 minuten voor heteinde noq met 4-2 uoor staat mag zoiets niet gebeursn,
Hier zal cebrek aan conditie r^rel een rol hebben gespeelC"
Dit' neemt *"lier. niet r.ieg. dat ons 3de ars enige zcrndag-ploeg toch nog 66n punt, ',,ist te pakken, C"fukIiq..;;;;anders Lras het uel heer triest geueest, volgencË "**tueer een Stellinguerpse proeg n.1. Friso s uit Appei-scha. ue zien hier toch beidá punten in 0ldeboorn'be-landen. fr zaL echter urer geuerkt inoeten urorden eneen ruime support,er-schare zal julrie hier zeke 

-Èi5
aa nmo edi gan,
Lest best r,lordt er uer eens gezegd maar helaas datgaat' deze keer niet oF. 0DIS uit [lsrso kuam op be-zoek bij 0ldeboorn 1 , En het breek ar qauLr dat dezeploeq zich niet zo m?ar geL,onnen zou geven, l-lonkyuerd professioneel uitgeàchakeld, hij had steeds z manop ztn huid. uiteÍndelijk gaf oit ,óor de proegqenoi*nuel urat meer ruimte. Het-uaá,een gelijkopgaanoe"ótrgjd
met urisselende kansen uaarbi j de 'i"nnán uít il"sloo ,Ët,of liever, veel_u"fíetgrager opereerden, De rust gingdan ook niet o.nf?rtuiniiSÈ voor 0ldeboorn mer 0-0-in]Na de rust had 0ldeboor* de uind mee en volgens oe-surr-porterschare zau 0ldeboorn dan nu uel ciefinitier Loe*:slaan. fïaar heLaas, het LJas [lsloo die uit een 

"o"nÀ"qel keurig doelpunt maakte.0ldeboorn bleef ste.rk á8fl-dringen en Elsróo moest veelvuLdlq gebruik maken van denoodrem, die ze dan ook niet scfrur,tOén, Tot het noodLotechter anders besliste. fen fatal-e fout achterin en heït'as 2'a. Dit betekende de 'genade klap en Lras hJas hetmet de Boarnsters gebeurd. Ons 1 ste zaL nu zeker r,ieltot de conelusie zijn gekomen dal het zeker niet íneezaL vallen om L,eer uit deze klàs omhoog te ko*msn.In felheid uas Elslso dan ook vef,re cje meerd€lrêr
.4.: u. zondag uaer een thuisuedstri jd en uel tegeÀuíspolia. Hier uorden zeker Lreer tuee punten lepakt,Alles is nog mogerijk urant ook de andere ploeien rui-
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len zeker missteppen maken.
evan de uitslagen van de Zde
0ldeboopn - OllI5, A-2.
ïi jn je-0ost,erstreek- 3-8.
0. N. U" -Amela5tdia. --- 1 -3.

Uoor de volledigheid nCIg
klas I,
Gersloot-00U. afgel.
BoyI-De Uesth.-- 5-2.
UispolÍa-Langu. - 0-3,

Allen een prettig sportureekend en een beetje beter
ueer en hopeli jk r.lat meer succÊs toegeurenst.

q, Nijholt"

U heef t het vast r.rel gernlst,f dat sluk je van het
eerste elf t aL*Ze gingen in de rredstri jd zo goed
van start rdeL ze helaas vergaten een stukje te
schr.Íjven. -
Uij op de redaktie doen Èlke r,reek t,uee avonden
ons best om een krantje klaar te stcmenrmaar
zonder de huLp van de spelers lukt het niet,
Het zi,t ons ook uel eens tegen en dan komt het
krantje te laat, Uooral met de gcndelvaart ues
det het geval rdaL nummer had best eerder kunnen
verechijnen.'Bnze excuses daarvoorr
Ue zu&lên maatregelen neÍnen dat dit ons niet
ueer overkomt"
lYiaer denk ook aan uur copy die uij broodnodiq
hebben om een leesbaar clubblad te maken
Uij hopen dat de leiders eR aanvoeders er samen
vcor urillen zorgen det Ër iemand aanqeLrezan ucrdt
dic een stukje schrijft,
Ê.1s elk het tLreemaal doet ín een.aeizoen zijn
r,.re.al- bi;na rcndn
Graeq'de copy inleveren maandags voor 20.00 uur.
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TEDSTRTJD

EIfteI
ZONDAG

CNU.1- 0ldaboorn 1.

Na 3 oefenuedstrijden die r,re met forse uitsragen Lronnen
Ên een bekerr,redstrijd die uerd verloren net eán forsatyftglag, Lraren Lre klaar, nou ja k1aar, voor de cornps-titie,
.D: eerste tegenstander 0NU, direct een goeie ui t dezeklasse, uerd de grond euen ingeboord ooár de Zr.rart tjit,-ten.
Die zien L,ê dus het hele seizoen niet ueer terug, Da I sgok Lreer opgelo st, Het zÍ jn net ,suikerklant j es.Ir uerd urel leuk gevoetbald daar in Uijnjetróude.
Na Ben 2-1 uoorsprong kregen Lle de kani van het leven"
Deze r,rerd natuurlijk niet benut, uant je moet de
spanning er L,at in houden nietuaai.. ci'Jt dacht, dÍt bl-i ik-"baar ook en scoorde dus euen een doelpr:nt
Ue deden't,oBn even e€n poBpíe in cns veel te grote brne*kier en maakten er 3-z ven. Ik bl.i j, trainer nr:. jn le.i.i!e::bli jrurat Lraren ue allemaaL bli j.
ALremaal gingen Lre LJeer naar onzË eiqen hatft an daarblsven u€r fout, fout, foutr + " . d:rt ce scheidsre cliter
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net eindsignaal begon te fluiten.
Het geluid dat er uít die fluit kr,iam Lras heremeal te
g Ék. .'. .
Het laatsta kr^rart,ier bJas dus brandhout..,.rgoedê avond.f'f'gFlopen ?ondag tegen cDïs, hiêr over vertel -ik hele--rnaá1 niks.

Dats uel goed of níet soms. lju gaan ue G,0tter, onzegrote leider even feliciteren met zijn verjaardag,
namens het hele eLftal"
Zondaq Uisgolia thuis, deza gevÊn r,Je natuurlijk even
eÊn knoei of niet 3oys, TcL zsndag. :juus.

Jan u.d. Uoude,
-0-0-il-c-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-n_il_0_0_0_0*t

Sldebjiorn 1; .0.0. ï,.5.,1,,

Afgelopen zondag moesten rle thuis aantreden tegen
lDIS(ttsloo). gèiAe hadden Lre al 6Én r.redsÈrijd ge-
uonnen, 7íj hadden uit tegen lrlispolia nret 3-0 geuonnen
en uij. ook uit tegen SDV met 3-2.
De uredstrijd uerd begonnen met dezerfde elr sFelers op
dezelfde pLaatsen. De eerste helft moesÈen ue tegen devrij st,rakke uind in spelen. Ue kregen vrijr..rel Eèenenkele doelrijpe kans, terui.il tiDIs uel een paai goede
kansen'kregen, die zíj echtei niet benutten, ilerhá1ve
een 0-0 ruststand. Persoonlijk bego ik hoopvol ean de
tr,reede heif t mede gesterkt door de r,rind in de ruq.
Het bleek verloren hoop te zijn uant aanvalrend rdisren
ue euen machteloos dan in de eerste helft. Uel scoor-
den de gasten tegen en uel uit een dood moment, Zij
kregen halverr,.raEe de tr.reede helf t een corner die bá-heerst urerd ingekont, LJe hadden nog tr^rintig minuten orí?qerijk te kornen. lJe a'chterhoede probeerde de vcorhoede
te helpen met het gevotr_g rJat Lre zelf niet scoorden
maar de tegenstanders ue1,
Het,r,.ras een slechte r.redstrijd ên 0Dïs r^ron verdiend met,
2-8. 0ns sterkste llapen, de voorhoede, zat" zsnder kruit
€n de achterhoede beefde al bij een ccrner van cJe te'gen-
etander. Hooenlí jk urinnen ï,ie de volgende r,redstri jdJ j i,l

H. H,

:-6*-
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Elftet zArE'RDhc

iloltiqehaqe - 0ldeboorn Lfi.
zaLerdag vertrokken L,e om kuart voor ÉÉn naar f.{outige-hage. 0m 2 uur begon de uedst,rijd, Ue probeerden vanelles in de voorhoede maar niks Lrou lukken. Houtiqe-
hage 1 keer in de aanval over links, gaal 1-0, maárbij ons lukte niksr op een paar t<aná5Ës Dà. L.ater nog
tr.ree goals voor Houtigehage. uoi"gendá keer beter. Ik
hoop dat het dan beter gaat. {l ja, ï jaerd ypma uerd on*
geschreven L,egêns epelbederf. Anders r,;ashet 4-A geueest"
Tjeerd bedankt.

J. rJ, K,

-0-0-0-0-0-0-D-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-Íi-n

0ldebosrn - De Sr,reach ( -t-g).
Dit verslag schrijf ik toch liever dan dal van aflgelopen
ureekend. Johannês had er zeker niet veel zin in gehad
(uel te begrijpen) o* het eerste verslag te schríjven.
Hij dacht'Ík doe het maar een ureek later dan heb ik
r,lat maer tijd???
Nou even uat ovsr de r,redst,ri jd, toch een stuk beter dar-"
voriqe uieek. ,

De eerste tuintig minuten draaiden ue beter dande teqen-
parti j. Ue kuamen dan ook aJ gaur,l rnet 1-0 voor te staei,
l'íiaar jammer genoeg bleef dit maar uan korte duur uant
binnen nog geen tien minuten r,jerd het al 1-1 , door Êen
fout in de achterhsede.
l"{el deze stand gÍngen ue de rus'1. in,
ïn de tureedehel flt kregen L,e een paar goeie kansen na6 r

helaas uÊrden die niet, goed benut{ L.q. Je voeten bij-
snhsven den lukt het rnisschien r,rel). Dcor uesr ÊBn ilaaï'
fnut,jes in de achterhoede kurnen rire dan ook a1 gaur,r mei
3-1 achter te staan( Ce achterhaede heeft het niet
a1leen cedaan hoor) " f ':en later r{reqen kJe toch een pe-
nalty ftÊe o deze uerd rustig en beheerst Coor Êinrarert
U, inde rechter bovenhaek !leschaÊt, 3-2 dus.



Cmdal de ploeg"een goed doorzettingsvermogen had kr,ra-
nËn uq in laatste minuten toch nCIg oo etsn getijk spel
te staann doordatde keeper de bal niet goed kïen kr:n
houden" In $et goed doorzetten van B"H. kreqen ue
toch n0q 1 puntje,
'' . s. zaterdag Een oef enoedstri jo tegen Heerenir. Eoys,
thuis om 2 uur.

J,'Jaurrê.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-s-0-0-il-0-0-0-0-r]-0-il-u

2 EIftcil
0LD[B00RN 2 _:_R*Bergum 4,

Na het uerlies van vorige ureek tegen ino, moesten Lre nu
toch iets meer prestersn, Rheem Bergum zou de ploeg dus
moeten urorden die zou moeten verliezen.
De manmet de snor zag dit even voor de r.redstrijd al
niet zo zitten enhield het op 10-0 voor de tegenstender,
De eerste helf t hadden r,la' der,lind €rn regen mse, en LJaren
Lre zeker niet de rnindere van de technische en harde
Bergummers, maar b/e verqaten Êên belangri jk d.rnq n.1.
orn te scoe€n.
In de tueede helft uist Eergum r,rel te profiteren uan
de uind en scoorden al vrij snel tr,lee doelpunt,enn
Líaar Poepie Êên doelpunt t,egenover stelde, en omdat !J-e

de joker niet hadden ingezet Lras het Iogisch ge'"rolg dat
LJe uederom ueer verloren.,
Dit tot groot vardriet van ons allen maar LJe troosten
ons met de gedachte dat het toch geen 10-0 Lras geLjorden
en jcpen op betere resultaten,

JelIe 0tter.
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C lunioren
Liolveqa lll - Uldebcorn 1C.

Zaterdag 10 sept,r Ínoesten ire naêr Uolvega te vaetbaL-
len voBr ons eerstB competitie-due l. 'r,te begonnen te-
gen de uind in det ging niet za best., i'laarna een paar
kans jesgemist, te hebben bracht, Jan cns niàar 0-1, Êven
1at,er r,:erddaor mij 2-0 gescoord en zs bleef het ook
dachtenue. lïaar vlak voor rust bracht, Rj.nseJan de
stand oF 0-3 door Êen schitterend afstandssclrot.

ftla een tactische b
tegenaan en al gau
spelen moest Sybra
keeper vaq de bal
bal uil ik ook pek
kertijd ook tegen
speelde geuoon doo
even later zorgde
daan jochie.

--9*-

nusï
esprekíng ginqen ue vol er ueer
u uerd het 0-4 door Jan en na ëven
nd lopenop een bal van mi j, f'laar de
sok aan komen en dacht zaker deze
ken en deed dat rflaar knalde tegelij*
Sybrand op. liaar Sybrand Lras hard hij
r en maakte ook nog kop-goal 0-5. ín
Johan voor de eíndstand 0-6, Gsed ge-

Cees Reitsma.



Oldeboorn - !.kknrr 12 - q - Bl

i{e rtoesten dit keer op rlaandag a:rond. tegan !.kknr- gDelen.

iIe bsgonnen orr half zeven .

eBinnen een Daar pinuten sto:ldan we al voor ipet 1 - 0 door

Sietse A,

$a een oooer.;e naakte Janeo ook een geal 2 - 0 dus.

Toen was het nrst.

t
$a de rlauze irroesten re tegen de

ïk n'aakte ook nog een goal naar

ttu.s hij telde niet I jarrrs3.

Lklcrw kreee nog rel een'goal-

.'de staad.

rind in voetballen.
'!,aelt 

"'l eie st ond. buit ensoel

\
dus2-1 ëtrzo bleef

--"i 0--



ffi-ffetecrr
[- nupoillen.
ue vertrokken kr.lart v66r 6 uit crdaboorn ue moestentegen T"í-.S,
r""e hadden -tegenr^rind, en r^,ij hadden de aftrap. T0En
Ír*T..teltje naar voFen en schopte naar voren het. r:aelÍn 1-0. Dat uras moc i ' T, r. s. h;;J";";; i* a f t,rap náaïal heel gaue kaam r.rij *e*r aan de bal bij [eltje eriL'eer een goal . 7B maekte I rean. er nog 6 en feÍt3e Tdoelpunten. Hoe r.reet ik arlemaar niet -'rneer 

mear LrÊgingen blij naar huis; 15-0 g""orn"n' HoeiJlJ

Ronal.d,
- 0- 0-0- S-D-0-0-0-0-CI-g-0 -0- C_ 0_0 -0_C_0_0_C _C_S _il_ t_ r-l*,r
V[R[ORIN.

l=,1tt=??. r""nk Uarmerdam cp 1 4 sept " j. t c ï1,o., detraíningl J J J

Tel " i 3CI9,

-0-0-0-0-0-CI-0 -0-S-0-0-0-0-0-0-íJ - 0-0-C _C_0- C -il-D-,,j _C* il

".@4*
*-11-- tr(ltilrd'+lta -, N



telders (sters) junioren Oldeboorn
í

A. Junioren S.Rinsna
W.van iialebeek

Cn Junioren R.Brouwer
i-'.Ti j sna

.D. Pur,illen !I. Je 1 sraa
C.Voolstra

il.PupLllen J.v. d.lloude

!. Fr:r-'illen J.Yeenstra
Y.Waringa

ïei. 058 -

Tel, It27
'l ] Êat7

ïel. l2í1,, L397

Te1. 1.5Jt
" 16]0

Tel. L517

hebben de Ë

- {.{} uur.
5-6uur,

L27416

en de F pupillen weer

.J .v. Àal sbeek
J.Qt-:arree
ri.0osterbaan
P.Ti j sna

0p d.insdag 27
voetbaltrainen
Ïe P.Pupilien
De ! pur:lllen

; Voorzltter
; Seeretaris
; Bijzitter
; BijzÍtter

september a.B.
in óe taa.L.

trainen van 4
trainen van *
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pupillen F
ppNry:RDAC 29 SIPïELBER l9q:.

Groep 6I5
06-{}8 Wiepolrr}Read Swart
0l-04 Larqezraag-Sport Vereent
02-0] 0ldeboorn-0.0. V.

iunioren A
4lqgqAll 24 stPTEr{BÍ.R 198t.

?e ktas D (18.7-)

0?-10 0ldeboorn,0. D, V,
01-08 Bakkeveen-SC Boornberqum
O?-07 de S*eaeh-Drachl,BÈys lA
04-05 Akkrw-Heerenv.Boys ?A

junioren C
-raLg.RoAc_!g_9gll!!!9.3 1 e8 r,

le klas G (ll4)
G9-10 Heerenv.Boys lC-Udiros
0l-í18 Nieuweschoot ZC-s.v. 0lyphrs
tJZ-0? Sport Vereent-0ideboorn
0t-0ó de Blesse-Langezwaag
04-05 FC ldoiveqa lC-Hrldeín

pupillen D

18,00
18.00
18.00

i1.00 J. de Vries (J)
L?.tr5 A. Adema
1f,00 A. v. $eenen
14.00 C, llunneman

tu.tt

12.tO
I l. f.)0 P. ionker
15.15 L. Hoogenberg
11.00 H, de vrtes
ll .00

lArtRpAq 24 s[PrE$BtB te8].
Klas 41.0
09-10 Lanqweer-0. f'I. P 

"0]-08 Oudehaske-V.V. J.
0?-07 de Hesthoek-Delfslrahurzen
cl-06 t.B,r.-F.F,5.
04-05 Akknun-0Idebocrn

i0.00
9.00

10.00
18.00
9. BC

pupillen E
IAIIRDAC 34 sËPTEHBIq t98].

Klas 509
Oli-5FÏïOertast e- Ii jnje
02-07 D.fir.P.-Nieu{eschool 2

0l-06 0ldeboorn-f .F. 5.
B4-05 Akkrum-Read Swarf

t0. 00
9. B0
r0.00 a-v,
9. 00

--1 4-_



I

I

I

I

I

zondag senioren
ZO|[;DAG 25 SCPILHBIR l9€1.

2e kias B (801i
ij:i7EláeEoo r n-r,l r spo I i a
0l-10 e.v, 0,D, i.S.-Gersloot
02-09 0.D. U. - I i.,jnJe
f) J-08 OoEterstreek-Bovl
04-87 de westhoek-0,N'. í.
05-06 Amelandj.a-Langweer
Je klas D i8f6)

Heerenveen j
0l-08 Hrldam Z-Oldeboorn ?
02-07 Rneem Sergum 4-0.D.tr, ]
0l-06 s.v. Thor 2-Langeznaag i
04-rl5 s,r. Oerterp 4-dakkeveen J

4e klas J (828)
'89-ltl Sakkeveen 4-Irnsun 4
0l'08 SC Soornbergum 4-Dl0/0osterw,
02-07 s.v. oly-phre 6-Akkruírr -{
0]-05 0ideholipade 4-Haulernijk ír
0ar-í15 0ldeboorn J-s,rr. f'rlso 5

9e kias C iBJt)
oe-r0 lryfiEË; 6-0. s. r. t
0l-08 5ttens 8-0lrjeboorn ti
02-37 Beetguo l-Dokkrm 4
Cl-,16 5L.Ama 4-i'Jêrgê 4
04-tl5 Robur 5-Frisra 1i

Z0NDAC ? OKr0EtF 1981.

?e klas B (80J)
!U-l I Cersloot-OIdebocrn
09-01 Íijn.ie-s.v, E.D. i.5.
08-C2 Boyl-0.0.V.
07-01 0, N. V. -0osterstreek
06-04 Lsnge?er-de Westhoék
I 2-!5 !'tispo! ra-Ameiandia
le kls-s D (8161
08-09 Oldeboorn 2-Jubbega 6
07-01 0,0.V. ]-tli.ldam 2
06-02 Lanqeznaag }-Rheen Serqum 4
05-0f Bakkeveen l-s.v. thor 2
lB-04 Heerenveên 5-s,v, 0ertero 4
tre EIes J i B?B j
08-09 DI0/0os+-erlr. b-Bakkeueen Ír

07-0-l Akkrum 3-51 8:crnbergum 1r

C6-02 Haulerwi.;L 4-s.r,. 0lyph:a 6
05-Cl s.v. Friso 5-0tdêhottaFlde 4
l0-0zr Irnsuro 4-0ldeboarn ]
5e !rê: b iBD)
08-09 0ldeboonn 4-Trynr{áirJÍrn ó
07-01 Dckkum 4-5t:.ens I

Ir-jd Sche:.dsrechter
lZ:6i F. -fl4?fd.rmà"--
13.00 P,J, v.d. ileide
l/È,fiO l.i. [ior'den
lq.[0 8. Bosterkanp
14.00 .1. Byma

1.4.45 R.B. Groenbroek

10.OtJ fi, iioekeLra
10,00 A. Buwalda $.V,
9.ta

tC,00 H. v. Seyen
Iil.00

10. 00
I0.BO A. Korthuis
t2.oí)
12.00
10.88

r?.00
i0.00
lB,00
1?.15
lt. l0

Il. l0 J- Stetnra
14.00 A. v.d. Zeel).10 H. de Jonq
1/+ .00
lii.00 íi. de Jono
t4.r0 A. v.d. Eioe

i0.tc i4.8ron tl.V.
I0.í10 A.5lot
10.S0 l,J. SroothoÊf
12.00 P. 0oeve
1?.00 A. Lcoper

i0. 00

10"00
Iu, 00

tz.3c
t0, c0

g,u.

t

--15-*



uaterdag senioren
iilrtR0.át I 3ÍIOBLR l?A'1.

1ê klas G i"i|?i ,
trl-ll P.t{.F. }-.Íbbbeoa rn Z

il?-0i 0.\. i. lr-iíeorer,v.goys 5

nF-fi? nldeboorn rtï l-easÈetaar 2
',16^i:!ti Êarredijk zm ?-dt Sweach zr .!

i?-0i i{arkenase Bays 9-iioulrQeha,f€ zG i

iunioren A
l4;rÊDAC .! Oi(to?,i.R l-'8-r.

IF KIáC U \IUÍJ
08-fi? 5[ Boornbergtn-Oldebcrtn
0?-Cl Orechl.EoYs íÀ-Bakkaveen
C5 -ÍJ1 llee renv' Boys 2A-Ha!iers. Ecys
!fl-0À 0.0.1t.-Akkrun

junioren C
/ÀÍLnOÁG í 0KÍ0#-R l?sr.

le klás 6 i'tiái
frE:0j]ïÏlïl-6'1 yph r a - flec rmv . 8oy s lC
0Í-01 0ldcbootn-Irêrsesctloót ?C

06-02 Langerwaag-SPort Vtlecnt
09-01 l'lrldam-<1e Blessc
10-S4 Udtros-ic blolvegt lf

pupillen D
zÁÍc,qOAc I BI(Io8ER 1981:.

(las 410
08-09 U, U. t. -LBnqEer
07-01 Drll f Bt rahli zen-urrdêhast<t
06-0e F..F. 5. -de l.iesthoËk
05-8] oldebcorn-f .8"C.
LC-í)4 D.t{.P.:Àkkrum

puPillen E
7ATÉROAC 1 OKÏB8ER I9BT.

Xlas 909
08-89 ïljn.1c-rl Wolveqa ?
0?-01 ltreunescho:t ?-0udehaske
c6-0? r.F.3.-ê,i{.P.
O9-0t f,eád Sserl-0ldeboorn
]Íi-S4 3C Joure ]-Á&krun

Ít jd :$gr*I_9slis.l
ii.45 í.fi,8:onr
ll.tí Á,4;il
It,rtq P. 0ver*rjk
ls.00 H,6. Íarpefreen
tZ.$\ 5. I'lu,iLÊÍrdsn

ii,!U R.8+ersgla
:ó.'S ,{. lJljb"nEa
t0. 18 s. de $raa f
10. CD il. J. !,liÉFtsL:rá

t0.08 H. Pocl
ió.óó N. ueisctoor 9Á1.
i 1.00
ll,OO n.J. Hek

ll.l5

9.tn
9.00
r.00

11.00
9. B0

'}tv.

r l.co
1i,00
!0.00
J il- 0c
!t.Ofl

--1 6--
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I


