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Het Zf\ t.eam stelde zat erd:rg danic teleu:r.reos[r,3J-fnuis resen RUF 3 -kansrdos tó -"{"Íiï3rBHnr5Èt-
1-2 .. l-let tegendoerpunt viel pas laat, in de srotf ase,toen kulam er loq enig leven in deze makke r,ledstrijd, mra rde tíjd ontbrak ioen óm nog tenminste 6ên ountje in deuacht te slepen.
Tegen cNT 4 maar Lreer afluiachten uat de heren klaar zu}-ren rnaken, maar ars ze een overuinning r,rilren boeken,zar er r,re1 uit een ander vaatje gàirpi ii"n"n te uor-den.
0LDEBCIRN 1 voldeed aan haar verplichtingen door royealmet 6-0 van hekkestuiter cnv a;-;i;;;À.".rteen in de1 e helft'uerd gr. overÍgens goed gespeeld door de thui.s-elub, de 2e helflt Lras riet aánzieri norr"ii3tu uaard, f,.isfrust had de thuisclub a1 een comfortabele S_0 voor_sDronq genomen en had blrjkbaer daarmee ook hun t<ruitvers cho t en.
Zondaq uit tegen Langueer. Ien uedstrrjd van de Lrêar-heid. Deze p1óeg teeá';;;;rg h,-.,ar *""uie nederiÊa8r
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uit teqerr : iIrr en 4''I er uei- qelr"nd op z''jn iii te-
qen 0ldeboorn te reiJancherÊn. i';et' een EeIik sDel zuI-
len uÊ L,el tevredan floeten zljn I'Jkt HBr al honen LJe

uiterearcJ op iï)BÊtr

lLLrtBC0Rl,i 2 slelde uederon leleur middels ean 1-1
gelijk spet thuis tegen Lanq ezu?aq. 3. liegEln-err-tachtig
*inuten en 15 seconden {eldus Jan) leidden ze nog steeds
met 1-1, maar r.rerkelIk ín de allerlaatste minuut s]oeg
het noodlot alsnag t,oe voor hen. Jarnmer.
Tandag uit tegen Bak:keveen 3. f"laar Lreer afulachten uat
de heren er v?n brouuen . a.. ..
0ok met CLD[g00Rl\] 3 r,.ri1 het ncq niet vlotten. fen
3-1 nederl-rAg in en teqen Bo.ornberqum 4 is nou niel
beoaald eBn florisant Tasultaat, te noemen en LJast
n4ar Lrij vernamen, ook niet nodig qeueest. Ílaar dat
laatste horen Lre t,e veak om nCIg qeloofuraardig te
zrjn - dan immers moetÊn et toch ook eens positieve
resultaten kcmen? í"lisschien lukt dat dan zondag thuis
teqen Saxkeveen 4 urel. Ue zljn benieuurd.

iJLDlB00ilÍtJ 4 tenslotte stetde ook (uf ) uraer teleur door
lhuis tegen Uarqa 4 met, 3-5 het onderspit te delven,

loch uel een boeiend treffen qel,ees!, Uit teqen L"C
Frisia 11 betr,rijfel-en Lre een beter resuLtaat, maar
nopelrjk st,aLlen zíj ons in het ongel'jk.
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2e klasse B dit, ureekend:

- t,i i spol ia 4-2
- Eo yl ?:-s
- Oi\iu 6-0
- Lanqueer 2-1

,l,melandi:t 2-O
- de Uesthoek 1 -1

B*1 5
B*13

8-1 7
8-S
7-8

22* 6
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9. de ,iesthoek
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1 1 . Gersloat
I 2, li\,iv

B-B 19*15
8-6 2|-19
7-3 9-1 I
7-3 7*17
5-1 a*24
7 -J 5-3il
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iian de kant, bek gken,

ik liep zondsagmiddrig even te uiandelen, meestar Qaan devrouui en ik samen maar ze had deze i<eár geen ziri, *u eru's kop noch kreai en ik dacht dan ook uà"r zijn-di;mensen toch a11einaa1. Í'raar toen ik op de zuidkànl ,,;nrlandde uisi i.k het, ze stonden a1lemaa1 op het voetber*veLd. Za kuam bij Tij de gedachte opr JonO ga ook eenski jken. Ik uas mcoi óp !il=o maar ues'ai vi jf gurden : .kuijt, uoor ik op het, veld kr,.ram. 2 q"fJ*n entree en 3qulden voor loten. Ik ging er maaF vanuit dat die 3 qut-den voor loten goed ueáteáo zoL) unrden ;;n; ""n-""ïiáh*! ik.nog noeit. ceuonnenr nu dus ook "i;;; ;; ";';i;uedstríjd te versraan daar begin ik niet ran, ,*nt*iiheb helemaal geen verstand van uoetbal.iiaar volg.ens mij uas 0rdeboorn r,ler de beste ploeg u*ntze zaten steeds^bij het doel van de tegenp"rtiS. -
fiaar rlra zo rn 5 à 6 ninuten ging de bu1'er in. Harkerrras de schutter maar ik r,risI niet uie irarkÊ Ljas nudat is me keurig uÍt,geregd. Het is die Harke die sa-menuoont met Juf f rouk je L/en cle openbare schcol,I'taa.r het sper glng doai en evÊn l,rter LJes het Lreerraakr ,.u Lras Jan de afrnaker" ueer vraqen, nu het blaek
J"l de i<ip.penboer ie zijn, iÍu kon it:Àn uel me;rr irr
!:t sportpàkje zÍjn ze iiet ?n 9em,ir<r<Àri;x te herk*r,nrn,ii reci daarna ureer een doelpunt hel uu* lijÊer dezel f deJan die raak schoot.Dat uas cian 3-0. ik dacht a1s heteven kan moeten €r nog 2 bij dan heefr mij iecJer ooei.punt, 1 gulden gekosr. r-'raar Èet ging niet zo hard meermet die doels. i';aar och hè daar-kuátn een.duvelrsjeuil, een doosje, hij heet Liitlem hoorde ít en oie maak_te het 4de doelount, Het bleek rater uíri"e;n \/an iorreen Roellie te zijn, i'rens€in uat kan dat kereltje horc-van de ï ste naar de l+de schakelen. Geucon een r-ustom naBr te kijken' lldeboorn ï,ias noq níet tevrerJer enhet e:s ueer Harke die een doelpunt"inknelde.fven leter-Lras het de scheidsrechter die afflocr eflik dacht Ís h?L nu. al qebeurdn zou naer huisrrnaarhoorde daL het.lr1ut,r.,aèr Êr.l ze moesten dan nBg drieku.:qtier" Heb dit afgeuàcht maar Êr kuainen niót zoveel
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daelpuni,en aeer.Het ,-,as voor de leqenstender aok niet
zo leuk om ze af le gaan.In de 1:ueede l-rr;1f t r;erd er ncq
1 dcelpunt genraakl het ujas uËet díe si-relie *il1em !e-
l-nof ik. De teqenpartij ucnn' dilrb*Erijpelijk' nieL za
leuk en enkelen begonnen dan nak vertrelend te doen,
Persoonlijk'$inl Lk. aen beetje actie uel l-euk m?er als
eBn speler Ban klein mannetje met Éen grijze kop;?n
de lijn uí1 na.kkenn gaat, da+- toch r.rat te v8!r
i1a=r het liep Elleni:al qced ef e de silppnrters hleveil
staen sn hij ginq n!:r:rr de andere k:nt van het veldt
m:Êr cok daer kon hij zÍch niet beheersen, iiij m.-.:icie
rear nm zich heen en uerrj dan aak r,'ccrtiitJiq daor de
scheidsrecht,er naer de kleedkarner qestuurd. i'lear d,-:l
is eigenlijk het belangrijksle' tldeboorn had !euonnen.
i.laarcm dit geschrijf. Het heeft echter een bedoelinq en
urel- d*2,e. Ik ben nu een keer bij het vcetb;11en qeueeet,
i-ist heeft mij rèuze vol-daan en zeg dan ookl n'lensen :1s
jullie je zandagsniddags vervelsn gÊ dan ook eÊns kij-
ken, sr u:lren al veaj. mensÊn maar Br zullen zeker nog
neer bij kunnen" [a d;n Êen kaartje kopen vooF 2 gulden
oÍ en dat is váêi belerruord qeLroon donateur. U steuni
fr-ier,nee cie,,'ereniqing en Ínag qratis alle r,:edstrijden
bezceken'. ik heb mE na i:floop ook opgegeven als donai'-
teur en gi vast Lreer kijken. Het' ís echl gezelligt
alleen hef; nubLiek ::1, harlstikke ler.lk r .zQ ueten het
veel beler d:-;-t de scheidsrecht,er.

fen nieuue donateur.
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ie vervi'nging ven oude shirt,jes en broekjes voor de
nieur,"le stanC::,arcj-uitvoering van de U. V.riIcj ebccr.n vsr-
lcopt bij.,e jeuqd niet zaals het, plan uas, l-lci: be-
stuur heeft drn cok besloten met in.3:ng uan seirlen
r 34- | 85 def initief het nieu';e tenue verolicht +-e stel-
len voor. de jeugdelflallen.
Gaat U ruim voor hel nieuue seizoenbagint het tenue bÍi
iiun=n haien, uant al-s zë, besteld moeten ulorden zil Êr
veel-.i"e'rertijd op, S0elers die dit seizoen niet net hun
xurJ tenue ioe kunnen, kfnnen grrlis uia clubbl.ad vracen
om shirtjes en broekjes van medespelers, zadef; niet voor
een kort,e periode noq eÊn nid ienue uehoeft te i,rarcisn
gekocht,,
De senicren elft,:Ispelers zíjn uel verplicnt oj:r r.eeds
nu in r,;it shirt met 3 zuarte strepen, zr":artt: broak
rnet 3 uitte strei,en en en uiitte kousen met 3 zr,ilrte
strepen ie spelen,

Het Besti-:ur.

Cezien op 23 skt. bij 7de elftal, een speier in
shirtje met reklame van'eersle elfi"1, U begrijnt toch
uel dat ciit niei kgrt,,, e......
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Elftc#
ZONDAG

lJ3|gbga r? 1-. *

Zoncjaq liO akl. noest.en *ile fhuis tecen C.l'i.V. IEn plr:eg
cJie naq gBen lunien nad beheald. Dus voor ons uit,kijken
ceblaaÊn" Uani meeslal snderschalten de spelers 'ran G 

"
Utt.e r rlezn .ïenfien d

iiaar het r,.ii:,Ê rjírect itdeboorn dai hel spel in handen
nen Ên ]=:r- resi:lteerde binnen e€n kuartier een stand
'i:.r,rr ?^i- iioel-i:unfen ulercen gemaakt docr J-iemen. *n
ninne n i:,:& vee! druk oil net. c.ioel vafi rjs teqenslander Li25
het ti11*m cjie uerd ne*rgelegd in hel 16-meter geoied"
Nnzs, pentsliy-silËcialiet TYsma schoclt' díl keer nier reak
$aer f;eq*n de lal" i*nnr er inaar hel iJ35 niet anCsrs it'a1-
qende ke,*r islei: ï.,,$ I "!ir-:nr i..el- pi-rbli"*k l.Jas rie eets+-s n*ift een aantrei'r<elijke;
rr sCsiri"jrj" i-;e z\*táTt-uÍtte;i ssoorr:ien rro! eanS ï are.:ii

{dccr oiu i;eet i"í( i-riej: isÊÊr, sciry') * i-re lLree Ca nelf i o.n

fi;ier 7rlJa ie vBrqet"en, li'u*rd qet. laQLtQznr??'L, ?n te'
3f;i1?rln l:mnii,le sDeLeri "r?Ít,l'lrj. il. llilrPn rrelË; ir,';:l- le
k1i-.ris kui:t.,le irai:'Lert art allee a?! beuunr;. f ersi u,-rs



het êen speler van de teqencartij die qenoteerd uerd,
tlaar ean k,,rantier ltlter LJas het i-{arm 0. die er in
trapt,e(Jammer), iÍiet 5-0 ;-oorsÍlronq en dan nog deze
overt,redingen en nog ue1 van ean routine-speler. i'tlaar
ja, u.rÍe uerift maakt foulen.
{J"' een ti jd je rommelen Lras het Uillem die de stand op
6-A bracht. fen paar minuten voor het einde Lras het
een van de sFelers van 0.ltJ. U. dÍe een zLJare overtre-
ding maakte, De scheiosrechter kon maar ê6n ding zeggenttfr uittÍ. iïaar daarna Lrprren de poppen aan dansen, de
speler iilas het er niet, mee eens en sloeg de scheids-
rechter in de rug. Bijma bleeF kalm en staakte de
striJd niet. Í/laar nu 3.sr Zondag uit tegen Langueer.
Het lste elftal hoopt daL de supporters ons niet ver-
geten en dan zondag het hele dorp op naar Langueer.
T of zondeg a

13 november;
Cldeboorn 1 - 5t. Jacob 1,

Honk i e.

: anveng 1 4.0C uu!.
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llc'ebrornrn 2 - L;nn?z\:aae 3.

il:a vorí.ge ueek in eBn oeiennartij van ijeers lr re hebben
!er,.iflnneni:-l ) s zauclen LJe r.,andaaq ki:ploper LangezLJaeE
kunnen lalen z-íen ueer hsl-emaaI ierug te zi jn.
ïrou*-ans Z punlr:n LJarÊn onk r"lel" riodiq oÍn ueer in de
middennroot, te belanden. ïn het begin r./an de eerste
t'relft i,lrren er nogel ';at m*eifijkhed€n.
tian:-nÊrkirrqen r:lF de leiding ery ïíaf oqqressiel gedrag
\ri:in beide kan-.fen Lraren voor rje scheidsrechler hijna
aanleidÍng om de r,rsdstri jd +.e staken. Bi j dit alles
u.ierd ei ook noq qeuoei{alrl en naar mijn nening dtor
Írr-rs het i:est. IiÍt kr,lan nak ueI lat r"ritdrukking in het
aanial krnsen" 3ij 6&n uan die kpnsen kan L.p. ce goed
keepencje dseluaclrter van oe g:stÊn rnet'hel- haofd vór-
- -È-..-, 'l l. - ^':rL,i.cL$,Et{e

i.n rie rust uerd \-J.L" qei,:isselei \iiloÍ K.r - en rirocht, i.
Ítrr i. alv:st m*t epn vlaqje !aan uerrn laper"i, }ak na
iie lnee hadrJen ue rJe icuuljes recieli,jk ín h*nrien.
lria een l<u'; rLíeri_-i e Lj&s J. de J" zocianig on te.:-nperaiuur
r-t::t hij in k*n i;a1l"en en nocï-rt *nrjergaà*.ídÊncjÊ qaan
r_ii:l_;cl-ien, i.,,€Fjr ui'L ,je i:r:x qekcmr=n hcarce ik drt Lcir.te-
ztJ?ir; cen ler-.altir lad qemi;L, ,.raar uercêr zaq.l-lel €r
naar uit da', LJa *nZ* rJoor'sprOng niel r_nÊsr uit hanrien
zrst:den esuÊn. JamrnEi: dat ean uedsiri j d gij ninuten
duuri, u;nt Ín de laele'be inuuf, scncrrie L_ana?z!J-.rlg
tscii nnc de gelijkmal..er rïa ÊËÍt fcui ir: de r.rÊr'.{enÍeinq,
r,'nlgeniSe ueek {jaen ue naar Eakkeveen. Hopenlijk ioi:rJen
iíe jr:inuene. \.Jan rJe na hu*r" urant ua qïan hen mel aan
nulïet ie r:f u:.;t^ het hos ii-r sturen"

I
$-{

ilt ''i *
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E1ftcd

Borrnbercun 3 - lldebccrn 3

lie tr,ree vrijn uBekenden uprden Lre user het ueiland inqe-
stuurd. le grote aFurezige uas i'leint i-jofstra uegens een
blessure aeil eÊn ván zijn kuit,en, hoeuel ik naoit qezien
heb det i'leinl kuiten een zijn dunne beentjes ha,d. 0ok
qeblesaeerd Lras H;ns Pnepjes, mF.ar hii Lras r.re1 met ons
iïeeqeqêan.Lj;rarsnhijn:ijk niet cm in te uallenr Ínear
om de nabesprekinq laler;an de stamtafel niet t,e mis.
sen. rllnze leider Tysma h.:d €en nieuue assi-qtente/nras-
seuse, u;rarrJcor hij vreàsde dat er tijdens de r,.redsLrijd
nDq meer snelers ï.icht geblesseerd zouden raken.Ce ued-
strijd urerrJ o\ierigens niet gefloten door de officië1e
scheidsrechter miiar Cacr inl'a11er, Jeze man liet zich
inderdaad. leide n docr invallen, u;,nl hii had voor cle
uedst,rijd tegen de.renvoerders gezegd dat hij ÊuÊn-
r-reel uedslri jden f l.cct als ean haan eieren legt t GÊ

rnoesten ffisar voelb,:llen en híj flnot r,.rel op de qok.
Cndanks al deze i:Íjkonstiqheden begcnnen ue de r,red:
strijd qoeir ËÊ ?'L nê een ninuut r:f uijf standen ue
nret il-1 voclr dnnr eÊn sct"1uiver van 3ape. In tian mi-
nuten i-ater kulmen'*lg z.ei-f'$ {:rp fr-2, na qoed cjaorzet*
Len v?n Kees" lJa die tueeile gonl meenden us zelo.er dat
ue het oF onze qepropte s3.nf'jes doen konden, r;anl
het tempo Einq er uit Ên us gÍngen steeds slcrdiger
snÊlÊn. ïoen de fIr:iliisl rta een,:uertreding vËrl B.B'
liet d.oorspelen, nnCal i"ri;i niel uist tJ':rl. aan speler
afií') de [:enen '.iestp."kken e*n ;vEr'íreciinq u33, scfiorl*n
d* RasthÊtsn"i*2le l-Jet i:leef ci.:i finÊ::nrrrn*lcn en tien
r{i.nut*n vo*r ruei ri ai?i(t€ ts.;l .idif staat rlocr 3i:crrr*
|Jsr'!i ui'.,. Ên nisi ucfrr b*r:enhi-.r r'i.) nr tt:Lfs ?-*ji r,'ai-'r 

"
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tierder uerd er voor de rust niet meer gescbord, al.-
leen lug aen speler vAn A.B. aL stuiptrekkend near
lucht le haopen gedurende vijf minuten, orndat hij
duars door onz€ laatste man uou stomen, naar niet
verder kurnmr'dan de eIIeboog.
In de rust vrosgen ue onze leider uiarom hij nF onze
inzinkinq niet ui:t taktische aanuijzíqingen en ingre-
pen had gedaan, maar hij had het te druk gehad met
zijn assistente, Hij ,had geenens doelpunten gezien,
nou je, hooguit punten.
iia de rus+. ginEen de gastheren gelijk in de aenval
ilielÈo moest zelfs zijn doel uÍt on de bal te stom-
pBfir De bal belandde daarna echter bij een speler
van B.F. en Rienk die zag dat de man uou schieten,
zocht dekking op de doellijn mear de man schoai
recht op hem pf , gelukkiq kon lii enk net op tijd bukken
orn de brl te ontui jken, fiitàr het uJas uel 3-'1, ToueL
uij als B.B. konden de rest van de tueede helft nÍet
meer scoren, zodnt tJB een 3-2 nederlaag 1eden. l'1aar
volgende ueek moet het uel L,eÊr lukken :ls u,e thuis-:
spelen tegen Bakkeveen, Noe een tÍp voor liienk H, doe
een helm oF. Tip voor Tysma, koop een paar oorbescher-
mers. iJit uas brandpunt-. goedenarJond.

Pieter,
-3-0-0-C-0-0-0 -CI -CI-0-0-0 -0-0-0 -0- C-0'0-c-0-0 -0 -n -0 *0 -0
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lieL U-tranen el f tal

\'jzar gehakt uord vallen sFeanders. ]e tegenpartii hekt
en ui i zitteÍr m*l de spaander$o uie kaatsl mcel rje bai
v€rLJcchten, dat dr:en Lre cnf,. Íïaer alt.ijcl op het vÊr*
keerde ncrfieilt,,
fle eer.st,e kl;p is Êen dzaLder r;aarrj denkt rJe legenpar-
tij en dat irlijki L,Ëar rÊ zíj*.
iJe artpel velt niet ïJÊr ven ae baom: l-.ê, deze qaat niet
oF. Ho e kan cjit nu? ik denk rJ: I ik da:rr ueL eBn anl.-
uooril on ueeL, ïu;ee jaa:. geleden ees i-,ei 4r:* Êen';ete-
f lnen elf t:!, dit el f ta1 hed Êen naam hi:og te hoLlden*
lie reauiaíis hrcjcjen ze dcnr da jaren nGefi r.cnd zich
spgebouudn v;n dit elf+*al uord \./srrloed*"rijk hetzeifds
veruacht, m''ar Ín praktijk heb*Bn Lre nca ueinig kans
gekreqenn ur:*t behfilue ï.iÍbbercor e;-l ií.*es Jelsr"ria i.sdil zfruai een heel i-:ieuu.i sl_ft,zl. Ulrig Jatr h:dd,:n
ua cngs1,/ÊÊr i I sperors* Dii hield if , niet regeï.inatÍ*
voetballen m?ar ieder Êp zíjn beurt(en €r r,.rercJ eck
noq 6*n eh rander :f ge!ast ) en ue::rk sp eËn :ndere plaats
snelen d,:n dat je eíEenlijk r,.'iIl"
Llai Lrê-s roeien meL zo I r'r verscheicienheid een riem*no
dat er geen louu aan vasl te knopen u.rs. Dit jaar doen
r,J€ het íTrat minrJer p*rsoneel, rJe nsbtren eÊn uuài p.L**.2,
fiaer nog niet iederÊen heeft een vast i:laats. 'l$ onis
leider de qcede f crmuls gevoncjen heef t, k:,n dit_ nfig
best aÊn gnerJ elfial r,rorJen, ilu zijn LrÊ nog janq,
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oneivarÊn en iet,s te happig om ons zei-f le beuÍ i zen.
FËr-neÏ6 in het bestuur, uanhoop niet, u.ianl ui zíjn
nog vele leizoenÊn t,e voetballen voordat hel 4de *-áêr
Êen veleranen elftzl is, fn tegen die tijC zullen Lre
jullie zeker niet meer teleurslellen.
itu de uedstrijdr uÊ ïJsren i,ieêr druk mel ons zelf bezig
a-1 , t -Z)n-3, Het zlq er naar uit dat Lre ueer inet een
flink aantal cjoelpunten tegen klop zouden krijEen.
Toen Lre dit in de gaten kregen ginQ het bleFr ilzl be-
ler, iJenkie uit een penalty 'i -3. Lle ki.ranen nag dich-
ler bij door 1',im 2-3. De rust gingen uÊ in met een
2.-4:chterstand. ïn de rust het nodige gekenl,rer(moe-
ten ue niel doenr uB spelen vocr ons plezier) en in
de iueede he1fli een bater spel. i,rerga naakt,e 2-'".
Thomas.rracht de stand op 3-5, Uerqel-eken bij vorige,
ueek zijn r,Js er du op vooruit geq'?an, hiu maar zíen
uat het êr sr zondag in Leeuuarden uord. iiissciiien
kunnen ï,Je als voorbeeld in plerals van 5.f,. HeerenrJeen
nu een tijdje f.C.Utrecht proberen.'

,Jout.

F , s. 'Jerl eden ueek tegen Dokkum heef t Co r
straf'schop uit de serie van vier heel
ue!en te keren.
ue bíjna::m Ítskionybal Cor{ zou hÍj nr
aklie dan oox zaker verdÍend hebben.

de eerste
atletisch
deze
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-illcebgqrn 1j" - Heerenve€n.se Bays '7'l:o' ,

tian-rno rEÊn om elf' uur moesten L.i s aantreden iegÊn cie
Heerenveense Brtvs,
L;e moesLen met de r^ritte ballen van de iegenpartij
speien, dcordat anze ballen nj.et konden uorden op-
gepompildsor ÉÊn deflect aan de ballÊnpomp"
lia de altran gingen Lre ai- riirect de nrisi: in" dacr eÊn
doelpunt van de iegennartij" Ue stonden. toen msteen
e..L acht,er meL 1*0. 3e t,egenpartij t,res duideii.jk
slerker en Êr LJas dan aok geÊn houden en keren aan.
i'iet de rust stoncien Lre dan onk al met 6-l achter.
,Joor Êen blessure van de keeper 5. Uink, die lri.j in
de eerste helft haci opgelopen, noest hij in t t nidden
v*n de tueede helft, t lalen:.:.fueten. ileeron rncest
JohrnnBs fcepjes tussen de F,:,1enn \Jan de gehele ureo'-
slrijd ri.:11 dan ook niel veel posS.liefs Le uermelden"
Drarom l"aat ik hei bf j de uiisS"a; 15-il{het,res) vour de
3o ys.
'ie uapsn enipszins gehendicapt door ai'uezigheid van 3
heren die naar len l-i aae LJaren J:e demonstreren, i,":LgÊn-
de ureek hopen ue rt eindef ijk eens te u.rinnen(van 'kkrum)

i-iendr.i.k [Í zeína.

ll-Cerrorn'1C - Udircs -1C.

la^f,erdaq ?9 okt" m0Êsl r.re
l,ie moesten 1l] uur voet,nal
UdÍras had rje af trap. ln
0at liet,en ure niei op 0ns
'i-'ï. Joen -qinqen ue in de

Udirr:s i I r,,oetballen"
hatf tien in oe bcx.

f mÍnuten rr?s hei iJ-1
en me,:klen a1 qaurr
íïêar het. u0u ir Ce

TAqeí1
len dus
n:..: Vi j
zii.ten
aanval
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voorhoecte niet tot opeens l-ldiros een te3elesi-tL,:j- Ceed
en benutte deze dus 1-2.

TUST
lra de rust_gingen Lre er LrÊer fe1 teqenaan maar het Iuk-
te ons niet de kensen te benutten en Udiros lukte het
ook niet dus de stand bleef 1-2.
grsr De Zde goal LJas Êen grole blunder van de keeper.

aeaeQ

ErPeteet
i:lL JtSt!,?i.'t - iluDIH.q 3K I
Zeterdaq 29 oktober moeslen ue voetballen teqen
rJudehaske, Arjen Ínaakte het eerste Eoa1, later blj
een pen:lly schante nrjen de bal tegen de jongens en
toen schoot, hï de ba1 raak.
Hel derde goal uas heel mooi. Arjen nam een korne en
schoot de bal na?r [eltje en teltje kna]de de ba1 erin.
ilet 3*.C gingen ue de rusl in, De tr,leede helft uerden
er geen goals gemaakt, ue hadden dus geuonnen met 3-0.

Jan P- \/'n q+^'l^"---"

ingEzon&n nis$ïns
ÈiLJ.Jv - '--

Tien jr:,r celeden bea,t CLDEAN0nN eÊn Df i4tS-tL. f'T,,1,
l-ielaasr. r r r.. flu niet mÊerJ zi jn el gesn f annatiekevoetballiefhebsters meer ??? Zo nee, jammer. ls ja,geef .je ian an vDor het nieur,l op te richten ili i,ltë-ILfT'L. Indien jour,: vriendin, verloof d, echtgenote,
dochterrnoederrona, buurmeis;e of nichl.je hát uoet-balhlad niet leest, uijs ha:r dan even on deze op-
rn ón

0nqeven bíj: tielts je de Uries"
5L'etlebuorr*n 9.
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zaterdag senioren
zArtRoAG 5 r.,tovEÍ.rBER 1981,

le t<ias-G (019)
08-0? Ofd€boorn zm 1-8.il.1, 4
07-10 Akkrum arrr i-R.H,F. f
06-Il Gorredijk zrn 2-Jubbega zm 3
t)5-0I.Houtigehaqe zm l-Heerenveenae Eoys
04-02 De Sn_ggcf 1m l-Eesternar 2

junioren A
Z.ATERDAG 5 NOVEHbER I9g].
?e klas D {107i
05-08 Heerenveense Boys 2A-Boornbergum
0Í-09 Akkrun-O1 deboorn
0,J-01 Hauler$rrjkse Soys-Bakke!een
0?-i0 De Sweach-O.0.V.

junioren G
zanËRDAc 9 r,sovC'tBtR leÊ1.
te kl--s illla-)
06-07 Lange?rsag-0ldeboorn
01-08 Mildam-sv 0lyphra
04-Dt FC LJolvega )C-Hearenveense Boys
01-01 De Elesee-Nieu*eschoot 2C

0?-I0 Sport Vereent-Udiros

pupillen D
ZAïERDÀC 5 t0VEMBER 1981.

KIas 410

lar.O0 F, v,d. lleer
14.0{l F,J, (neefel
.14.00 P.ll. Dar*ruia
14,00 C. At6Íne
t4.80

10.10 ll. llenqer
il!.00 ,q, 0versi jk
ll.lt A. Adema
11.0c

*

*

t

|t

J}

lc

I1.00
r1.00
1r.00
lt.o0
t5. l5

06-07 F.F. 5. -Nieuweschoot
0l-08 Read Swart-Tijnje
U4-09 Akkrum-FC Holvega 2

t 0l-01 0ideboorn-Oudehaske- 02-I0 D,W.P.-5C Joure J

I í 
^ J0 14. ..], Puper

I.1. OiJ

14.00 ÍJ. Êokma
14.4: l.!. L lharkaLi
ii{.00 M. l'lqddernan
l e..tC J. 5l*lma

:0.00 A' Buwalda
i0,08 J'E. van lrlePeren
IU.00
lB.B0 J'C. de Lang
10.00 R.C- Sssma

5, de Jcng

L. Hooqenberg

--1 5--

pupillen E
?AïERDAG e N0uq.í993-!:g:-
Klas 509

06-07 F.F. S. -OeI fstrahuizen
0t-08 uld€booÍn-V.v.l, €'V'
04-09 Akkrum-Langwêer
0J-01 t,8"C. -0udÉhaeke
02-10 De !,,lesthoek-0.1d.P.

zondag senioren
rpÀoAc ó r'{0vr{glR L?Bt.

?e klas 6 iSDJ)
6E:89-8;-ï:rïJi.je
07-10 0.N. V.-Gersloci-
06- I l. Langvieer-0i deboorn
05-01 Ameiandia-sv ll,D- I.3'
04-02 De WesLhoek'0.0.U.
I2-0, blrspo I ra-oost-erst-r'eek
'le kias 0 i81.6)
E6:liTansezr.,aas 1-o.D'v',
09-0t Eakkeveen l-0ldebosrn 2

04-0? sr Sert"erP 4-Jubbega 6

0.r-0I s,r inor 2-t"{i1dam 2

0Z-1.í] Rheen Bersun 4-Heerenvee- 5

ae klae .-l (8?8)
06-07 Haulenri.jk 4-Àkkrr:o 1

05-08 sc Frrso 1-Dt0/Bosterrx"lde 6

04-09 0i.deboorn l-Bakkeveen 4

0.i-01 0ldehnlLpade 4-SC Eoornbergun
02-10 sr' 0l'"phra 6-{rnsum li
5e klas t (8]:)
I3lo7ÏáGÁ- 4-ó-ottun +
g5-08 LAC Frlsia ll-0ldeboorn 4

04-09 Robur 5-ïrynnálden 6
0]-01 St.Anne 4-9tiens I
02-I0 BeeLqum ]-0.5. t. t

or/.,-"ffi"#
q-

ïl.id
9. 00

II. OB

10. 00
l0, nn

10.00
10. 00

9 ,00
Ë./ lo.og

9. Ít0

l

*

t0, íi0
i2.)0
10. 00
l2.c0
l.?,íio

ln. 00
r0. 00
ll. r0
10.00
12.00
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È

I iuniorer I I
I zAIERDAG 12 lvEMBrR reg]. I,-l
I ÊffiH::;:::;l;?;l Boys,A ii:BB E:,à.!ffj;,," I
I 9!-!S Oe Swea:h-Heerenveense Boys ZA II.CC I

I 0!-04 Haulerwrjkse Boys-Akkrum ll.t5 E.R. popma 
I

i tHnigr,gilusu,o ,,u,. . II
li"ffi I
I 00-10 sv Olyphia-Udrros 10.00 P. Eri.nksma I
| 09-07 Heêrenleense Boys JC-Oldeboorn 12.70 I
I 0l-06 Nieuweschool 2C-Langezwaag I 1.00 I
| 02-0! Sport Vereent-|lrldam 15.i5 L. Hoogenberg I
I 0l-04 De BIesse-FC Wolvega 5C 1I.00 II pupillen D I
I zATERDAc 12 NovEl€ER r9ol.

1ffiffi h I
I Kl-as -50e '|J, \'f I
| 08-i0 rijnje-SC Joure -l - 1t.00 !l rU" II 09-07 FC tlolvega Z-Nieuweschoot 2 f1.00 I Y 

I| Ëi:ff [ï!:i::iiil;1,il, ii,Ël -lt' I

i zondag senioren I
; z0NpAC 1l NovrHBrR t9st. I

I
| ;Ë+#e*#* z-Heerenuee. 5 10.00 F. R'nsms r
| 09-07 Jubbega 6-0.0.V. 1 10,00 t,l. croothorF I
I 0l-fJ6 Mildam ?-Langezuaag 1 10,00 S. de Vries (J) I
| 02-05 Rheen Bergum A-Bakkeveen 1 9.10 0. Helder I

I 
tà'lri] jnl;rÍ;"" 0erterp 18'00 R' Hoekstra 

I
| 08-lí,1 Dl0/Oosi.erwolde 6-lrnsum 4 .10.00 f. de Haan I
I 09-07 Bakkeveen 4-Akkrum , ' 10,00 l,l. Dekker I
| 0l-06 SC Boornbergum 4-Hau.le.rryijk 4 10.00 P.J. Nicolai I
I 02-05 sv Olyphia 6-sv Fr!,s.i 5 L?.AO A. Dijkstra I
l' 03-0á 0idehcitpáde 4-Oldeboorrl í 12.00 I,
| 5etlasc(alrr I
| 08-10 0ldeboorn 4-8.S. l. 5 10,00 I
| 09-07 Írynw$lden 6-Dokkum 4 I2.OO I
I 0l-06 Stiêns 8-r^targa 4 10.00 I
| 02-05 Eeet.qun J-r\LC f rrsra tl 12.00 I

I 
nr-04 St.Anna 1r-Robur 5 10.0t 

I
I q$EGEiiEN IEnHS KERsïznftvorrRn rnrnNnnr rqnr I

I vencrulcrHc ï''AAL A I c 0 r.nrsJ.s r€rsJrs-puprlL'N I

lrr,ordeboorn 
rr rTf
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