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OVERZ ICHï

0LDEB00RN 7n verrichtte zalerdaQmiddag in en tegen
Gorredijk 7n een ttuare krachttoerrf het,gaen resulteerde
in een dikverdiend 1-1 gelijkspel.
Uolgens onze zegsman Rinus Dam LrarÊn de gastheren r,le1

een klasse beter, maar dank zii een onverzettelijk 01de-
boorn gelukte het hen niet de taaie 7t1 ploeg onder de
voet te lopen...
Beide doelpunten uerden al in de 1e helft gescoord.
[en penalty voor Gorredijk, uelke pas in 2e of 3e instan-
tie achter doelman Joh, Kalsbeek gedeponeerd kon urordent
nadat deze in eerste instantie de strafschop bekuraam
stopte, maar niet onder controle kon krijg€nr LJaarna dus
de gastheren het alsnog klaarden.
Door goed en veelvuldig a1 vroegtijdig te storen raekte
de achterhoede van Gorredijk op een gegeven moment r1us-
danig vpn de kook dat men in ei.gen doel schootr 1'1 dus.

Praktisch de gehele 2e helft uas Ëorredijk Bppermachtig
en voortdurend oF de helft van ijldeboorn te vÍnden,
maar zaa|s reeds oncemerkt, de Ëoarnst.ers gaven deze keer



geen krimo en hielden tol aan het einde stand.
Vooruaa'r, esn prima resulteat en inet deze inzet

er urel mÊer punten binnenkornen lijkt Íflêr

Áls dat àrsr zaterdag';a1 lukt t,egen Heerenveens(olueer uitl.) r,lachten t^r* rr.r rustíg af , al zijn
1et CIp de mentaliteit etc., er vast van overtuiqrlpasitief resultaat,

uillen

Boys 5
u€r gB-
op een

cLDtB00RN 1 trad zondaq aan tegen de vovr er0osterstreek"
bij Noordu.rolde,
In het begin Leek het erop dat dit eenllmakkie" zou uoF-den: binnen Êen kuartier een A-? voorsprong, tot stancl
gekomen vi.a een benutte strafschop uegBns hands, doorP. Tysma en een ttFrommelgoaltt door J. -Íureester.

Toen enige tijd later U. vo Kalsbeek 3-0 scoorde dachten
Lre oD fluueel te zitten, mÊar de uarrige leicJende scheids-
rechter, die eerst de goal toekende, keurde hem even later
on advies van hun grensrechter, geheel onbegrijpelijk,
to ch LJeer ê f .
Toen de arbiter Bven l r,iler een geval van opstructie van
14. v. d. íïeulen met een straf schop ( t ) bestraf te €n deze
benut uerd, sloop toch de angst r,,eer in onze ploeg.
Hel gevolq uas dat het middenveld !,,erd prijsgegBVen en
de gasten konden aanvallen zoveel zLJ r.riIden.
Dat dit een keer mis moest qaan, begreep.langs de lijn
eÊn ieder, Hetgeen dus ook inderdaad geschiedde, Z-2,

ÍtJa rust. de rentree van tddy Riemersrna in het 1e, die
l.4. u. dr ['ieulen verving.
tddy voorstopper, Harm 0. back.
De 2e helft kenmerkte zich door, over rt algemeen geno-
mËn een beter en gevaarlijker 0ldeboorn.
Doch de vaak anders zd trefzekere Joh. de Jong miste 3
dotten van een kans, zodaL 0Ideboorn tenslotte 6.Én r:untjetrvergattt meÊ te nemen deze middag. Uan de overige uit-
slagen ueten ue alleen det ODIS met 3-3 gelijksoeelde
uit teqen 0DV,

Zondag a. s. thuis tegen Tijnje.
De 6-1 nederleagr een poosje terug, in de bekerr.redstrijcl
zullen de-Boarnsters nog r.rel vers in het geheugen liggen
dunkt tn€!.
fen reden temeer om deze zCIndag met 12A'Á inzet, te spelen
en dan moet Tijnje te kloppen zijn m.i.i
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0LDtB00RN 2 verraste vriend en vijanrJ door een royale0-5 zege oF 0.D.V. 2.
Nu ui1 het, gerucht dat dit mede komt door het feit datde fam. Brandsma met vakentia is, Jan de Jonq dus Nïtïvri j kon, en. clJs.... de nul achterin is verkÍaarrjJ
Íriaar de 5 v6ór?.l. Uel, volgens Ate V. d. Laanr LiEs ereindelijk eens'rgerechtigheidtt voor het Ze.
lien L,as ueclr veruÍt, de betere ploegr €n het scoren lukteook naar behoren. fen beuijs temeer dat deze nloeg meer
inhoud heeft dan de tot dusver gespeerde r,redstrijáen
zouden doen geloven.
[\u maar hspen dat mgn deze opbouuende lijn kan doorzetten.

Dat zal dan pas over een ueek
r,.rant volgens mijn informatie zL
dus Zn en 0LDiE0DRft 1, vi j dit
LJe zullen het aanschouuen l,z.L

CLDtB00RN 3 stelde enigszins
te verliezen van 0lyphia 6.
uoor de rust een gelijkopqaande uedstrijd aldus zeqsmanl,N.r met een dubbelblanke stand.

Na de rust opende CIyphi.a de score, 0-'l .
volgens !. f',j. toen eBn sterker 0ldeboorn, hetgeen resul-
teerde Ín de verdiende gelijkmaker, 1-1.
Door het uitr;al1en van êên ven de spelers van de gasten,
moesten deze met 1 0 man verderr uàt tot gevolq haà dat
0ldeboorn 3'steeds st,erker op kuam dringen.
I'vlaar r,.rat in deze situaties meestal gebeurd, de goal aan
de andere kantr Qebeurcie helaas ook hier, 1-?,
Nog furieuzer togen de Boarnsters ten aanval, doch uat,
men ook probeerde, het u.rou hen niet lukken.
f,een afmaker die de gecreeËrde kansen kon benutten.
Uolgens alueer ",|'J . had met ïteen kanon type H.p.rr moetenhebbÊilr... .
Door dit felle opdringen kregen de ga.sten m6er ruimte enmaakten daar dankbaar gebruik van, 1-I.

Ien verdiende nederlaag, aldus ', . N..... .

cLDEB00RN'4 zag hun r,iedstrÍjd in Dokkum(?) afqekeurd
en hebben dus nu 2 ueekenden.vrij,
Ue kri.jgen toch niet hetzelfde cómpetitieverloop als Vo-rig seizoen, toen deze heren slechts een halve competitie

--3--

tot uiting kunnen komen,jn alle elFtallen, behalve
uleekend.
. herenj

teleur, Íï1.i. door nret 1-3
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gedraaid hebben?
lYlaar mísschÍen

strijd Íngelast?
1n dàt gevel: z

ulordt ár sr zondag deze af gelaste r,red-

vorÍg clubblad.

de ultslagen 2e klas B.:Toch nag

0.N,'J.
L angueer
,-l,melandi a -

ST'.IID:

L a ngr.reer
CD I5
Tijnje
01 deboo rn
Bo yl
0osterstreek

P n0G Rfi t'iflÊi

0osterstreek
G ersloot
Cldeboo rn
0.0.ï.5.'
0.0.v.
Uestho ek

Uispolia
8o yI
Tijnje

De Uesthoek
0osterstreek
0.D.V.

.r f gel.
n4

2-3

- Gersloot afgel..
- 0tboorn 2-z
- cDis 3-3

5-1 0 1 4-4
5- 9 11-3
5- I 11-3
5- ? 15-10
5- 6 11-9
5- 5 13-8

16 oktober:
L angueer

- Uispolia
- Tijnje
- Boyl
- 0.N. V.
- f'melandia

r melandia
0.D. u.
De Uesthoek
Gersloot
Ui spol ia
0.N.u.

5-4 10- I
4-3 7- 9
4-2 8-1 4
3-0 3-1 3
4-O 2-11
4-0 3-1 5

J.íï,

6''ïN

r@r
iloóoxloaD j
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Reeds verschillende keren heeft de f.V.8.
bij ons gevraagdr of 0l.deboorn ook mensen
kan Ieveren die uillen r,rorden opgeleid tot
SCHE I i]SRtCHTTR.

Uij hebben daar met, publikaties in het
elubblad en strooifolders in de boxen g€-
probeerd onze leden ar voor te interessersn.

Tot nog toe hebben Z zíci opgegê,rveá t.u.
Thomas Voolstra en jan v. d. l,joude.

Zijn er missphien nog meer die met hen
daze cursus r-iillen yolgen?

tJij kunnen bij thuisr,redstrijden recht doen
gelden op evenveel scheidsrechters, dan 01de-
boorn als zodanig heeft Íngeschreven staan
als qcheidsrechler.

Belangstellenden kunnen mel Thomas of Jan
kontakt opnernen uoor gezamenlijk vervoer
naar de cursusr

Zenden asn:

íl.tloddarmanr da Uervening 27r 8465 RE Oudehaske of

Csmmlsgle Qpleldingen, Postbus 296t 8901 Bg Leeu!,atdan

M Ig!I l I-Gg[- EN-9l98YE - 9 I J i
K.N.V.B. Afdeling FrÍeslond
Notenstroqt 4

8t33 GV Leeuworden

tel: 058 - 125201,

--5- -
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ZONDAG 005TtRSIREEK - 0LDEB0CRN,_

Zondag 9 okt. j,1. moest het 1e elftal van 0ldeboorn
voor de vijfde maal de eer van het dorp trachten hoog te
ho uden.
De reis ging ditmaal naar 0osterstreek.
Deze oloeg had de r,reek ervoor nog met 1-7 geL,onnen bij
0"N.v.

Het begin van de r,redstrijd ulas voor ons, r,rat dan ook
tot uitdrukking kuam ín €rsn A-2 voorsprong binnen ZCI min.
Ichter de zeer zuak fluitende scheidsrechter meende ons
in deze fasa van de strÍjd een terecht doelpunt te moeten
s ntho uden,
Inplaats van 0-3 i^rerd I i vlak hierna 1-2, zodat de stri jd
LJBer geheel open LJás r
De zeer uarrig fluitende scheidsrech:ter Lras er met de in
grote getale opgekomen trBoarnster aanhangtt getuige ven datIt vaor de rust nog 2-? urerd.

Dit bras voor de trainer aanleidinq om in de pauze t!f,.T.tr
(EOoie Toren) in Le brengen, dit on het gevaar vanuit de
lucht te bedulíngen.

--5-



Het gevolg bJas uel, dat er echter de'nulrru.rerd gehouden,maar dat er vaor ook niet meer uerd gescoord.
Zedaende blegf het bij Z-2,
Kort samengevat uras tI een uedstlijd van de gemiste kan-sen en een paarttkleine blundersil lchterin.

tfijnr niet getreurd, volgende ueek, dus zandag ê.s,komt onze ue1 zeer geLraardeàrde buur, ïijnje, op-uà zaet,.,cok hier varuachten yij onze schare reer-tiour"-g;;;;;-ters ueer langs de rijn in een hopelÍjk onvervalste
derb y.

Deze vaste kern puqporters r.ril ik nogmaals, namens allespelers bedanken, jul1ie zijn een ge,,reÍdige 
"t"rn;;"; oÍ-.rsrHope1ijkbezorgBnLJeju11iezondagUÊsr2punten.

Tot zondag, Z uurr

Píet.

Spel- en spelenffitaieriaal
\rer\m,n€pnl(osbgeld*
Dat moetuit de chrbka^s
komerr
Speel daarom Lotto en ïoto in

Onze club vaart



Elftcil 7r{ÍÉRDhG 
i

90RRqpIJK ZÍï.- 0LDEB0O,Rii Zrr.- 1-1.
0p zaterdag B oktober hebben Lre onder beurolt(t,- an rB-

qenachtig L,eer de st,rijd tegen Garredijk uitgevochten.
Uoordi:t de uredstrijd begon kregen de verdedigers nog
r,rat instructies.
iila enige tijd te hebben gespeeld, bleek a1 dat Gorre-
di jk te betere oloeg Lrss r
Toen Rimrnert geblesseerd uitviel, uerd Berend laerste man.
Hij had henden en voeten nodig om een bal onder contro-
1e te krijgen. Strafschop dus.
Johannes r,.rist deze te stoppen, maar in tureede instantie
urerd het, toch 'l -C.
Uit 6én van de tegen.-aanvellen konden L,e geli jk mekBn,
l"larcel- qing op rechts goed door tot de achterlljn, de
grensrecht,er vlagde voor een aehterbal.
if:.rr de scheidsrechter liet doorspelert, zodat liarcel de
baI voorzette en een Gorredijk-soeler in eigen doel
schoot.

i']et deze stand haal-den Lre de rust.
ítja de thee- begon Gorredi jk ueer met hun eanvalsgol ven,
masr deze leverden geen uitgespeelde kansen op, zod:+t
ue met een punt op zak naar huis terug keerden.

Rimmer Veninqa.

--B--
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Elftal'
g!0.u. 3 - cLDEBg!nN_?.-

t\ia allemaaI in het Doelhof zijn.aanbeland, vertrokken
ure met goede moed naar Uijnjeuoude.
Toen ue zover LJaren aanqekleed, urerd er met nadruk ge-
zegd dat LJe er nu Bens hard tegen ÊËn moesten eaáfirUant na vier uedstrijden verloren te hebben, moesten Lre
eindelijk r,rel eens een pêar puntjes halen.
Ue begonnen daarom ook met goede moed het veld op.

i\a de aftrap r.lerd er geliJk goed gevoetbald en Lre kre-
gen leuke kansen, r,lae rdoor er na + 10 minuten een doel-
punt r.rerd gerriaakt cJoo t l,J.Z., 0-1. -
fen aantal minuten later r,-rerd er goed gescoord donr
I D n-aL a ' a t v La

[n toen rgingen Lre sven in dezelf de f out als anders, en
uaren blÍj dat de Ínan in het zwatL floot voor rust.

In de rust uerd "" 
-*u"n goed gepraat, hoe het dan r,.rel

moest en gingen met andere ideeËin het veld oF.
Na uiat leuk heen en LJeer gesoeeld te hebben, Lras het
i.0. die voor de derde keer de goal bereiktep 0-3.
Toen trérd er niet, zoals in de eerste helft, in de ver-
rlediging gekropen, mAar er u.rerden leuke kansen
gecreeËrd door de vleuqels,
l' .2. kulam een keer vrij voor open doelr Bfl toen r,list
hij het niet maerr Bf, r,rachtte daerom maar even tot ze
LrÉer terug LJaren in de verdediging en schoot toen maar
naast.
I'la een goede aanzeL van *-. Z. r^rerd er eanvoudig gescoord
door L.P' t O-4.
7a kregen ue neq een Daer goede kansen en uit 66n van
zo I n kans scoorde {Yl. v. d.U, en ulerd de eÍndstand Íl-5.
(c" zo doorl i )

iÍet Vermoer in de kroeg
hielden L,ij de nul in onze ploeqI

--9 -- Ê. v.d. Laan.



Elftcrl
0LD[8CI0ÍïN 3 - 0LYPH]r: 6.-

" f gelopen zondag moest,en Lre aantreden tegen 0lyphÍa,
0m 10 uur L,arên ue compleet ên kon het beginflerlr
De eerste 5 minuten kuamen Lre qoed onder àruk te staan,
maar toch door vele kansen voor 0lyphia konden ue
toch met 0-0 de rust in.

Dnar hebben LJB evsn met elkaar r,let besproken over de
tLreede helft, masr het liep anders aF.
lJe kulamen onder druk te staan en er LJerd niet goed meer
gesoeeld door ons,
lla een kuartier kreeg 0lyphia ean mooie kans en uerd
goed benut, 0-1.
Toen uerden ue uakkerr êr moBst beter gevoetbald uorden.[n kansen kregen bra loen ook nog.
In met kunst en vlieguerk kreeg Kees v.d. velde de bal
en scoorCe, 1 -1.
[iear helaas, het mocht niet baten.
01yphía kreeq de bal beter onder controle en het urerd bij
ons panièk,
[-r uerd bfj ons nj.et meer gekeken en orrergespeeld.
In dat r,.rerd ook goed door 0lyphia benut an zE scoorden
dan ook vrij snel 1-?,
14aar toen Lra$ het gebeurd.
Iedereen liet zijn hooflcJ zakken, urant het uas bekeken.Het LJou nÍet meer met oÍ.tsr
Ue hadden verloren.
Ha! Lras onze eigen schujld, 0ryphia kreeg 10 mrnutenvoo r het einde nog ÉÉn kans en Êr uerrJ t^reer gescoo rd,1 -3,

i,i e hebben nu tr,lee r^leken rust en dan moeten ue s'naarueer tegen aan.

Rienk.

4n-- | u--
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0LDtB00R!,c : _!!ïvI" c,-
Zatardag I oktober moesten rrre thuÍs tegen

Cli via spelen.
Uol goeÍe rnoed gingen ue er tegen aan, Ínaarhet eerste goal L,as al voor 01ivia,

Dat lleten Lre niet op ons zitten dus maakten r^,ij
ueer BVen een tegengoal.

Rust
ïn de tr,leede

de uind, dat Lras al een

maakten uij ons tueede
niet verliezen, dus hun

pingelen, uerd er gevlo-
afgelopen,

Liout-Jan Y.

OLDTBOORN 1C 5. V. OLYPHÏI 1C.-

-. 

- R-q- t Fr'1vra

Ue moesten thuis voetballen.
Het r^rachten Lras nog op Olyphía,
iyiaar..... eindeli jk kuramen ze opdagen.
fven later kregen r,le de opstelling te horen,
Daarna konden LJe beginnen. Lje gingen in de aanval.
iriaar r,re raakten de bal kr^reit, lJaarom kreeg 0lyphia_
de bal, en benute die kans en scoorde een-goai, 0-í,
l{og uat later kreeg fï, Dam een trap.
ïoen kregen L,e een vrije trap mee.
fn R. Feitsma kreeq de bal, en scoorde 1-1.
Iven later scoorde f , Uarmoes ook nog eÊn qoal.

Rust,

--1 1--

halft hadden Lrij voor
voordeeltje voor ons.
en met dat voordeeltje
qoal, llaar' 0livia L,ou
maakten 2-2.
Na een tijdje nog r,rat
ten, de uedstrijd uas



fija de rusi ging ik Ên U. Uink er uil en J, Uisser en
U. Ykema kuamen erin,
0lyphia scoorde nog ean goal 2-2,
Nog urat later dacht ik dat R. Kooistra er 3-? van zou
maken, urant hij schoot en de keeper struÍkelde, en de
bal rolde tegan de paal,

Uat later Lras de uedstrijd afgelopen.
findstand 2-?.

3- C- U- n-0 -0-CI-0-0- 0-0-0_ il_0_Íl_ 0_ 0_0_0_0_0_0_

l,iis heef I zijn H 0 R..L 0 G ,t in het
KLttDH0K laten liggen???

7e liggen bij mij thuis.

R. fyzenga
Ujitterinqsuei 35
01 deboo rn. -

- 0 - 0 - 0 - CI - 8- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - n - il - r-') - c - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - rl

-- I /---

Zoon van i{ug.
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0LDEB00fïN - 5,C JO,URi E pupitlen.-

Zaterdag I oktober moesten ue voetballen
Lie vertrokken om 9 uur uit 0ldeboorn.
Ue moesten naar 5C Joure toe.
De eerste helft had Arjen sen doel gemaakt
en toen had r rjen er nog ê6n gemaakt, tuee
hadden ue €!r
Toen gauLJ maakte Arjen er êên,
Toen kuram eeltsje er aan dÍe maakte er nog 6án,

Rust.

De tueede helft- ging het niet beter.
Uant het begon te regen sn te hagelen.
ïn het Laatst had SC Joure 6ên doel gemaakt.
En de eÍndstand stond 4-1 voor ons.

??????
(stond geÊn naam onder)

$troRrlmlE
Lottoifoto

*.1
Éxlcroi\.Uiu''--'

o5óó3 -t7r9 -- I -l- -



C-Ji.JNIOREN.TIEI
ïweede ronde:
ÓïtG! zaGrdag 1.5 oktober
Aanvanq: 10,00 uur
Speelduur: 2 x J0 minuten.

c 108 F,v,c. t

l9Bl.

- llattua Uitspe.Len ran 2 minuten eerste helíl en gehele
Lweede halft, De wedstrrjd vangt aan bil een
stand van I-1, niddels êen schej.dstechtersbal.
op de middenstio.

Datum: zaterdag 15 oktober 1983.
Aanvanq:10.uur,
Speelduurr 2 x ]0minuten,
[ ]l] s.5.5,,68
C ll4 Blaun l'/rtr ]4
C 135 Lwrd.Zsaluwen
i 5J6 idinnaat F.V.C./tíarrum
c 537 td. z.s.
Eg.---$!-J',ee
C 119 SaIk
C 140 Lemirrer
C l4l Anjum
C lt2 Zuaagw.ernde

743 Rheem gêrgun
t!r4 0ostergo'145 OrachLster Boys
3*6 0rachten
3&7 0.N.8,
148 Heè:enLeen

zondag senioren
ZoNDAC !ó ok[0BCR l9B.r.

2e k-tas I {80})
I0-12 Gersloot-thscolla

ïí 1l-09 0ideboorn- Iijnle
01-08 sv 0.0.L5.-Boyl
02-07 0.0.V,-0.N.tr.
0 i-06 Ooslerstreek-L anqneer

. O4-0t Da t{eethoek-Amelendie

I riee Iand
5C Leeuwardeb
Frisia
Hár I Ínqen
Solswardia

-P]@,rn-
Heeq
5. D. S.
Dokkum

Harkemase Boya
Burtênpost
B, C. v.
DIBl0osterwolde
Nieutrteschoot
Jubbeqa
Gorredijk

?2/70 - 11.00 u,

|l

De thuisspelende retenrgingen lvórden verzocht uia de scheidsrechtarskoíTillissre in hun rayon
zorq te dragen voot een scheidsrechter,

?fJ$[91Ë,fFn!?'.n
le klas G (0j9)
IO-]Z R.l.J.f. )-Harkemase Boye 5
l.l-09 Jubbega zm 2-0.N.ï. 4

#. 0l-08 Heerenveense Boys 9-0ldeboorn zm .I

02-il7 Easlermar Z-Akkrum zn I
0tt-05 0e Sweach zn l-tloutigehage zn l

l?"15
14.00
12,'t0
14,80
14. 00

K. Glas
A.Overwr;k
C, Bakker
J. Leegte
9, de Jong

tr,l0
14.00
.1.4. 00
14. 00
l.{r,00
I4. 10

,r.rr'.W4-g
S, C. 0si.nga
G. Hoekstra
lrl, J, Puper
H. de Jong
S. Schear

:ww h

--1 4--
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zaterdag senioren
ZAïERD46, 22 0r(Í08[R 1982:

le klas c (019)
69:iEï]il84T.t.l.F. l
08-fl OtaeOËorn zm l-Jubbega zm Z
07-0I Akkrum zír l-lleêtenv.Boys 5
06-02 Gorrcdijk zm Z-Eegterrnar 2
12-04 llsrke$aae Boys g-de Sreaeh zm l

zondag senioren
a0!q4c__2f__Q{Igq!-8_!19-i .

2e klas B {401)
6t-to rrj;j;:dËrslcot
08-1.i Soyj-0ideboorn
07-01 O.!'t.\',-s.v. 0.0. L3.
0ó-02 Lnngweer-0.0,U,
05-01 Amelandra-0oslerstreek
l2-0/r hhspaJ ra-de lrJesthaek

12.10 G.J, Atsrna
14.00 C. Hunnemen
14.00 J. Stramgel
14.00 H. de irlith
12.45

-J-iJ_d14. 00
ll.r0
t4 .00
14.00
t4,45
l}. l0

Sche rdsrechLe r
F.ToAAËiffi;
P.J. v.d. HeiCe

P. Hindl-
J.C, SLernfort
A.v.d. Zee

L2,49 H. Holsappel
14.00 A. Adefia
14.00 G. Eakkêr
12. l0 F.J, Kneelel
1.1i.00 J.v.d. l.{al.

lJl,10 V.R, Sesabona
11.00 A. de Uriee
12.4t H.5, BiJzitter
r1.00

o.v.

N,V"

tc

10,00
10. 00
12.30
11.00
lt, It J. h,arkor

pupillen E
ZATERDAE 29 OKïOBTR I98'.

t
Klas 4lÍl
ffif6-Dó-t rstrahur een-D. hJ, p,
08-06 v,v.I.-F.r.5.
09-05 Langweer-0ldeboorn
0l-04 Oudehaske-AkkEun
02-01 de Westhcek-f .B.C.

i8.00
9. t0

10. n0
9. 00

lo.0o *
--1 5--

U7-10 Ni€uwechoot 2-SC Joure l
08-06 Tijnje-F.F.s"
09-0t FC talolvegs Z-Read Swart
0l-04 0udehaske-Akkrum
02-01 t).l"J.P.-Oldeboorn

iI.00
I1,00
11 .00
10, 00
9.

zaterdag senioron
ZAIEROAC 29 OKïCBÊR ].983.+
)e klas G (0,]9j
09-12 0.N,[. 4-Harkemase Boys 5

* 10-08 R,'c.F. )-Brdeboorn an I terr.oldeboorn
li-07 Jubbega zm 2-Àkkrum zm I
0l-06 Heerenv.Boys 5-Gorredijk zn 2

02-05 Castermal 2-Houligehage zn I

junioren A
ZAÏERDAG 29 OKTOgEF I9g}.

2e klaé D (t07)
6i:T6"5rechT.5;ys ]A-0.D. v.
09-05 0ldeboorn-Heerenv.Boys 2A
0I*04 Eakkeveen-Akkruífi
O2-A1 d= Sweach-Heulerw,Boys

junioren C
ZáïERDAG 29 05T0B[R ]98r-
le klas G (lr4)
B7- lB 0ldeboorn-Udi ros
08-06 s.v. 0lyphia-Langezwaag
09-05 Heerenv. Boys lC-l'rtildam
0l-04 Nieuweschoot ZC-FC Wolvega
03:9] Spp!.! Ve-regnt-de fllesse

pupillen D
zATERDAG tt orfiU8ËR 198].



zondag senioren

K

Z0NDAC 
'0 

oKÍC8ER 1e8].
2e klas B (801)
d9Iï2-TïlnlËïispot ia
i0-08 GersIoot.-8oyl
ll-07 0ldeboorn-0.N. tr.
0I-06 s,v, 0.0. 1.5.-Langweer
02-05 0.0, U,-Amelandià
0l-04 OoatersLreek-de i.Jesthoek

.re klas D (816

14.00 K.S. Nolles
11.30 5.C,Oainga
14.00 J.B. Byma
14.00 R. 0osterkemp
14.10 F. Doeve
14.00 J,v.d. Vaatt

10.00 tl. Posthumue
10,S0 J. SLranpel
10.00 Í.t,.d. Dsm

10.00 A. Achttren
10,00 P.J, !rcolar

,k
il7-i.0 0.0.V, l-Heerenveen 5

08-06 OlCeboorn 2-Langezwaagi
Í19-0t Juilbega 6-Eakkeveen I
0l-04 I'llldan ?-s,v. Oerterp 4
02-{}J Rheern Bergum 4-s.v. íhor 2

zoNus r0 0xïqB.ER le8r.
lre klas J (8?8)
07-]0 Akkrum ]-lrnsum {
08-06 010,/0osterr.,oldê 6-Haulerf,ijk 4
09-05 Bekkevson 4-s.v. Fnso 5
0l-04 5C Boornberqun 4-0ldeboorn l
02-0] s.v. 0.lyphre 6-0ldeholtpade 4

5e klas C (8ll)
0ï:if'Gttn''U:0.s. I. 5
08-06 Bldeboorn 4-tlsrga 4
09-05 Trynwàlden 6-Frisia ll
0l-p4 Stiens 8-Robur 5
02_-_0! Beetgun ]-St.Anna 4 -

o.v.

ïi.id
I0.00
10.00
10.00
10.00
12.00

schÊidsrechterm-Ë;-__*

dF

{t
Íi jd

10.00
r0.00
12.00
lc.00
12.00

N.w

Ofu zsndalS
nrr wl of niet
in dc Ldts
cn&&to.

--1 6--


