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Ook dit ueekend uaren de resultaten van de Boarnster
elftallen zonder meBr goed te noemen.
0ok 0ldebocrn Zffi, r,.rat zich bij 0"N.T. niet liet ver-
rassBn, urist een keurige 2-1 overr,rinning'ult het vuur
te slepen. Uas dat, de eerste helft maar matiqjes, het
draait in de luleede helft van de competitie lekker
rnee en deze ploeg is nu .Êen goede middenmoter ge.
r.rorden. Het is een leuke pittige en doorzettende
ploeg en de Iaat,ste t,egenstanders zullan dat zeker
ondervinden aldus een trotse Haico. Ze ook ê.$, za-
terdag Jubbega 2 díe Can Uldeboorn ontvangt, Uij zijn
benieur,rd oF ook dan beide puntjes mee naar huis komen.
Paasmaandag, ik meen om half 2, komt Corredijk 2 ap
bezoek en zal ons 7n in, eindeiijk Lreer eens een thuis-
r,.redstri j dr Froberen ook in deze uedstrÍ j d de punten
te pakken. Succes.



0ldeboorn 2 ontving zondagmorgen cDV 3 op bezoek en
uist naar ik uit nótrouubare bron vernom'n heb, in
een minder goede r,ledstri jd een benauulde 1-n 0 vêr-
uinning te tehalen' Hetgeen betekent' dat het Zde
paasmaándag r,lel uit aen ander vaatje zaL moeten tap-
pen om in Jubbega tegen de kopl-oper' de kampio€fls-
kansen te behouden,Ous hel koppie er bij en alle
sUcCes toegBLrenSt. Het moeten geuoon 2 punten *'.lorden.

0ldeboorn 3 moest naar 0lyphia en ondervond dat die
ploeg beter Lras €n het 3de r,lerd met, een 2-A nederlaag
nEar-huis gestuurd, l.s. paasmaandag komt Irnsurn 4

op bezoek án zaL er toch minstens lpuntje gepakt
moeten ulorden. Het zal- zeker lukken als er geuerkt
urord. Jongens, stel jullie leider niet' teleur'

In dan 0ldeboorn 4 e€n verdomd moeilijke ploeg om

te becommentareren. i1 r.rerd het dan tegen Dokkum lt
een 1-1 gelijk spel, volgens mijn'zegsman heeft
leider Uóolsira beueerd dat er vanaF nus elke u.reek

2 puntjes qepakt zouden uorden. uil dat lukken dan
za! de- zueèp er o ver md-eten, o F ja ureet ik hett
er zal in ieder geval harder geLJerkt moeten u;o rdert.
fn aan de leider de taak om ze dat, ê.sc paasmaandag
in en tegen Trynuralden 6 aan het verstand te brengen
en Liij z'íen de uitslag dan ook met spannqing tege-
mo Êt.
!ldeboorn t heeflt, de moeilijke klip zonder kleer-
scheuren omzeild en p-L uas het .mager het uerd ePn

à*l overurinning legen 0.i,J.V, ïk denk dat de jongens
van het lste UÍii iiSn met d!e, al uas het een magera
?-1 uitslag.
0ldebr:orn LJas niet in staat am in zijn spel tb ko-
;;"; er hing een zekere angst om de ploeg, misschien
uas het uel een geluk dat 0ldeboorn via Ben penalty
al in de eerst* 'iinuten de leÍding kon nem€n' i'Jet

uerd nCIg 2-A en vlak voor rusL een verdedigingsfout
en een óoor hen genomen corner kon ongehinderd het
doel indraaien 2:1 , i,la de rusL nogrieen door 0ldeboorn
qi*a*Lt doelpunl uierd op aanr,li j zingen van da grens:
rechter geinnuleercJ. tJez-e broodnodige puntjes tiil
binnen, áez* r,.iedstrijd maar gayu vergeten en jullie
maar LJser opnaken voor àrsr iaterdag met de thuis-
uedetrijd tegen Boyl' Geen gernakkelijke opgave m9ar

--2**



ét moeL geuonnen {Jo rden orn kanshebber op de titel tÊbli jven.,Dok paasmaandag een thuisr,iedstrÍ jd Bn dan
legen 0osterstreek. ''t heeft Uosterstreek thuis
0ldeboorn een puntje afgesnoept L,s zien toch nu bei-
de punten in 0ldeboorn blijven, l,laar onderschat deze
beide. r,reds!ri jcien niet r,rant de punten kunnen niet
qemrst LJordan.
Tot 31ot uitslagen 7de kl.8.
l.iispolia - Tijnje 0-6. ' LangLreer" 17-Zg.
BoyI - Gersloot 0-0. Oldeboorn 1?-27.
ONU - Uldeboorn, 1-2, Ctli5 . 17-26.
Langueer-ODlï 2-?-, B*.,1. 17-23.
Amelandia-ODU 1-1 . ttiu 17-?3.
De Uesth.-0osterstr,2-4. ïijnje, 17-ZA,

i melandia . 17 -19.
0ostersi,reek . 17 -1 6.
De Uesthoek. 16- 6.
Uispolia, 17- 6.
0N u, 16- 5.
Gersloot. 17- Z.

Doordat ik dit r,reekend afuezig u,as, J"Íyi. bedankt
voor de inlichtingen omtrent de verschillende
elftaLLen zodat het mo!elijk lras dit overzicht,
te schrijven O

A.

-0-íl-0-0-0-0-0-0-c-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0-
Ívli d- Fr i esl a n de r.

0ldeboorn 1 stond zondag voor de moeilijke taak om
in Friesepalen beide punten uit die r.iedsLrijcl mee
near huis te nemen, i-let is gelukt, al urerd het een
magere 2-1 overLlinning. i,l in de eersle minuut r,ierd
U.v.Kalsbeek in het sLrafschopgebied qevloerd uat
een penalty opleverde.
Het Lras een ruggesteun dat deze niet uerd gemist"
De r,redstrijd op zich Lras zeet slecht, urat misschien
ook te u;ijten Lras aan de Lrel heel zuakke leiding.
0ver de Boarnsters hing een soort angst en er r,.rerd
gespeeld met de gedachte voor alles de poten heel tn
ho uden ' 
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Jammer dat het op deze manier in het amalËurvoet'bal
mogelijk is, het is zekar geen reklame vccr hBt
voetbal.
0m er niet verder over uit te uijden.0Ideboorn uon
met 2-1 eT\ u,as blij dat- het afgelopen uas. Doordat
0DI5 en Langueer de punten deelden staat 0ldeboorn
dan nu op de 7de plaats mat 2 punten achterstand op
Lenqu.reer, t,err,li j1 LangLieer de paasdagen een moeili jk'
karuei krijgt, aan ODV en BoYl uit.
tok 0ldeboóin krijgt het ê,s. zondag niet gemakketiik
in de uitr,redst rÍ jd tegen :,melandia. De supporters
zullen ze zeker niet ín de steek laten op het o\rêr-
zeese gebiedsdeel.
0ldeboórn Zl't heeft ook tegen 01JT gsen fout gemaakt
en kr,ram thuis met een keurige 2-1 overuiinninq.
Hel begint bij dit eLftal lekker te lopen en zB

zullen op ds ianglijst zeker nog stijgen. '.s. zater-
daq komt RUF 3 op bezoek en lJe zíen ook hierin clde-
boorn aan het langste eind Lrekken.
Cldeboorn ? hi-d aán 0DV3 een zu,are kluif en ze zullen
zeker blii zijn met die magere 1-! overuinning?
lr!aar ze Ufi3vón nog lianshebber, aLhoeuel er r,lel uit
een ander vaatje getapt zal moeten uorden.
' . s. zondag ,,reér geen gemakkeli jke oFlgave, uit tegen
0erterp 4.-Toch zie ik de punten naaI. 0ldeboorn gaËnr
óiUeUÀbrn 3 moest naar glyphia 6 en ondervond daar
dat de beste ploeg LJon en 0ldeboorn 3 r,rerd met een
2-o nederlaag'naai huis gestuurd'1.$. zondag komt
Dï,3 0oster',roÍde 6 op bezoek en ook dit zaL een moei-
1i.jke opgaaf zijn. fen gelijk spel zou aL Ben knappe
prestat'ie zijn, -

Cldeboorn 4 àntving Dokkum 4. In deze geliikopgaande
strijd uas er geen elftal dat recht op de volle uinst
had án de puntjes uerden broaderlijk gedeeld 1-1'
i.S, zondag nuár Harlingen Legen Robur ï. Ue zien
hier vtror Àet 4de niet veel eer te behalen en een
gelijk spË1 zou een goede nrestatie zijn.



WED$TRïJD-

f ZONDAG

0.trÍ.v, *.olDEBocF-N.

Zondag 15 aprit gingen wij met zrn al-len naar Friese-
palen. Een wedstrijd on naar snel te vergeten. Het
was sneu voor het fubliek van oldeboorn, dat in gro-
te getale aarLwezig was. Direet in het begin van de
wedètr'Íjd we-s het !ïil}em die er alleen vandoor gingt
en ïret was .hetzelfde Oud.e liedje van 0'N.V.311 onder-
uit met die hapr f. Zo gezegd zo gedaan. De scheids-
rechter 1flees direet op de stip en in het boekje. i*et
w'as Bi-nne die de ba1 vLekkeloos in het doel schoot.
Voor 0ldeboorn eett mooie stimulans in het begin. 01-
deboorn speeld.e een partij voetbal onn de benen niet in
het gips te krij€enr want deze ploeg trapt op .alles
wat Ëeweegtr eg-áat was aan het spel te zLett. 'vle speel*
den alles-door de midden' wat bii ons de fout wast
vr,€ had.den de vleugels moeten gebruiken. Een kv;artier
voor rrrst vras het Eddie die het veld. moest ve:"I-aten
wegens ean enkelbless'nre. Hij werd vervangen d.oor {?t*.
trei paar minuten vocr d.e thee v.'as het Jan Seester di*
h.et iret voór de tweede keer Liet trillen, De tweede
helft was het rt zelfde liedje een slecbte tweede helft'
Het vras 0.N.Y, die de stand. op 2*1 braeht. Het was
een kleine fout i-n de achterh.oede , Tilae'r. wie werkt

r-.-l
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na?.kt fouten, J{et was Cld.eboorn die nog 3_i maakte,maar, die goal werd d.oor de, grensrechtei árgei{"""á.'
ï:l^ ?:1 ove5winning voor Oláeboorr, ur, áfr""*p;}_;; nog
65ezond. en wel. volgende week naterdag thui" ï;g;;-nïy].laten u;e hopen dat 'r';e die twee 

""r{JE" 
-thuis 

houden.

Tot zaterdag, Honki_e.

WWW
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'Elftcil zHrenoHs

. T . - 0t deboo rn Zl',i.

In het prachtige voorjaarsueer moesten LJe aantreden
in Coeinde orn daar te proberen onze suÊcesreeks
voort te zetten. ïn het begin zag het daar trouurens
niet naar ud.t omdet ue al in de eerste minuut tegen
een 1-0 achterstand ààn keken door een kopbal van
een van de tegenstanders, Door deze snelle qoal
groeide hun zeLfvertrouuen en zo behielden de 0pein-
Cers tot de rust het ove?u.iicht. llaar ure voelden irel
dzL het nog kon lukken tenmÍnste êên punt mÊe naar
huÍs te nemen. Uooral Tjeerd Ypma geloofde er nog in
urant vlak na de rust zorgde hij voor een gelijke
stend door vanaf het midden van het veld drie spelers
voorbij te soleren Bn daarna de bal tussen de latten
te nlaatsen. Ik denk dat Tjeerd revanche r,rilde nemen
uant hij had er net een schorsinq op ztLl-en.
Door cíit doelpunt ven Tjeerd uerd onze topscorerl
Henk Vink een beetje bang voor zi$n positie en daar-
om prikte hij vijf minuten uoor het eind de bal nog
een keer in het net. Hierdoor LionnÊn urij met ?-1 Ên
voor Henk uas het zijn t.iende compelitiednelpunt.
Deze zege verhoogrle ons puntentotaal tot 13, uit
evÊnveel r,redstrijden" ,-e zullen hopen dat deze onge-
luksgetallen ons komend ueekend geen parten spelen'

Dcuue B.



EIftaI
Clde$aff2-iJ..D,U. I,
fen magere overr,linning ven 1-0 op sen ploegonderste regionenr geeft al aan dat het eenuedstrijd rrras.
1k denk dat, ue gÊrust kunnen zÊqgen dat hetslechtere uedetrijden uas die t ó-Uit sei zoen
hebben.
De eerste helFt u?s vrij rauu. uij speelden uat on-geintereseeerd en urÊ Lraren veel t,;1iefl, dÍt laelsteuerd in de rust noQmaals opgemerkt door-Ate L,,d.L.in.filaar 0, D ' v. Lras gelukkig niet bi j machte om het onsyrii moeiliik te maken of onze látsneio af te strafl-fen, Hoeurel 'te toch sen keer gestrekt de hoek inmoest om eÊn hard schot uit de kruising te halen,
De tueede helfl Lierd er iets beter qesóeeldr ruui.za gÊmakkelijk ure in Ê)erÊum, vorige-ueek, hát eer_ste kuartier 3 doelpunteÁ máaktenr- zo roáilijk qinghet fiu,'
f,oed. opgelegde kansen uÊrrjen herhaaldelijk onbenutgelalen en het Bne doelpunt uat riiepie scoorde LJasook een hele opluchtino.
ïi: scocrde beheerst. ná qoed eangeuen uan TinusRodenburg, irierna is'er Àiet ueeí meer gebeurd,ii.D. V:.probeprde nog iets terug te doen"rr,,,r rnenhield achter de zaak ciÍcht, zo,Jat de elfdÊ ange_slagen uredst rÍ jd op rÍ j een f eit Lras,
uolgencie ^',:eek.(p:l:laandag) uachL ons de zepr berang-rijke uedstrijd lUÊÊ'CtA S - CLDIttCRi{ Z.i,iaaron belangrijk??
Kijk inear sL/en mee,
De sf and \,,0t:r dit ueek end(15/4) u,es;

uit de
slechte

É6n u?n
gespeeld

'lrrhh en = Ásuku!q:.

íildenJs rn Z

14 - 22,
i4 - 19,

Lengszuiêag 3 i3 * 17.
Rheem Bergr-rm 4,1Ít - 17.
De .r,redstri jd LanQe zwaag 3 - Jubbega 6 gespeeld op1\i4 urerrj Z-2, Z,adat dó stand nug is ,-

--p__
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- 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - n - 0 - 0 - 0 - il - il - n - 0 - 0 - u - t - c - il - ír -,'r - c - 0 * u -
.0tvphÍa 6. - Qlcteboorn 3.

Naar aanleirJing van de heer ïysma irrcest ik een vêr-slag schrijven.
Zondaq. moesten ue uit voetbalien tegen 0lychia.Uertrek 9 uur naar het urerd qeloof iXi.g,I S uur.Aangekomen in NoorduorrJe dronken Lre eerst hetsebruikelijke bakje ko ffie, ( Oit uÀiukt;-;";;i,lrn 

".!yr 
began nót sFektakel. Inke1* *"nneft Lrar€nn?a r I ZN ger,:eest rnaa r ze zagen er aardig nuchterui t.

In de eerste hel f t kregen Lje veel kansen na;;r ook
!tyqf ia kreeg- r-reeJ kanóen maar halverLreqe de eerstehelft kreeg Iryphia een corner, Deze r*"i-rJIo";;;;"qezet, en doorgekopt door een speler van f lypi.,i". ----Deze bal belandde tot oÍ'ïze grote verbazing in de g..:;:1dus 1 :'0,
In de tueede helfl het zetfde spelbeeld. ijlrJeL:onrnveel kansen en illyghia eL/enr,É€1.
Dcuue Bethlehem kreeg a*n kr-eÍn'kansje maar knardedeze oF de lat van een metert;e ot i"infig aistand,Caarna kreeg ilnnc. gergsma een hele grate kans mearhij Bresteerrre het deíe ba1 over de lat t,e krijgeri

ElftaI
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Daarna noo ankele kansen voor ons maar toen kreeg
nlVpnia 

"én 
1'kleinrt kansje maar zij benutten deze

dus 2-0.
ó"r"n" ti5 in de aanval maar het uerd niks' Na een

thap schoi uun 0Iyphia speler urerC deze knap gestopt
door onze keeper Kees Kalsbeek en urel door een

zureefduik gestrekt in de hoek.
io"n floot de scheidsrechter eindefijk al'
Dus verloren ue met 2'4.
Voiq"nOn ueek thuis tegen Ïrnsum' Ik denk dat L'e

hieí r.rel 2 puntjés ven kunnen pakken Ínaar zoals a1-
tijd zeg ik de tijd zaL het leren'

J. F.

,r.t:t-1.:l*

--1 0--



0ldeboorn ,1 : lJrulerr.ri-ik 4,
.Í

Nadat ue vorige ueek vÊrgeefs naar het voerba.r.uardLJersn qekomen, konden ue riit r.reekend Ljear vcetbarr"en,
l,,rr,r moesten tegen r-iauleruijk,íj , Teqen deze crub hic-den ue de uituedstrijrr op een sneuá r,rijze vÉrrc::en,
":e uedstrÍjd begon om 1J uur en ieder"á,-r Lras op t,ijdaanuezig, zodat ue meteen kondel beginnBn,He{" uFs in de esrsre helfL i-iaurer'rijI dat de o\rar-nacht heri' ili"l resulteerde dan ook ïn een 1-o voor-sorcng v0or lraulerr,.r ijk.
i"let cïeze slend qingeÀ ue de rust in,ln de rust r,;erden Lre ueer een beetje opgeknant dooreÊn kopje thee.
i 1 vri j snel i.n de tr,.reede helflt kregen ue een kans je.t-iet uas =-iel":.l-i. die op de linker tiant c1oor brak Ën-de bal \/ocrzette, l-iet Lras toen Kees v. d, t,íe1de die J*Lral in de touu.ren schoet.
\'lerder hebben ue in de tueede helft maar ueínig kan*sÊn geh:d.
l'lel uas Hauleruijk uat voor de aan\rar koos en cJaar-rioor aok de meeste kansen kreeg, pas in het leatst.ven de lr.reede*he1ft kregen i,rij ook noq eÊn klein kan-sje die dnor Jan benut r,.'erd, -iJit doelrunt kuam door qoed uerk van Johan ciie ofrlinks doar brak en de ba1 \.ioor gaf.
lla r^rat gerommel \roor de goai,,rai het, Jan die de balin de Louu.ren schocf. In deze stand kuam ge€n Lrerande-ring an za uonnsn L/e inet Z-1 ,ï/olgenrie r,.reek moeten Lre naar i\ocrdr,.ro1de, hopanr.ijkkunnen i,re deze ook uinnen uaardoo r uÊ de punten mëenëar huis kunnen ngmen,.

,-?f'1.

- fi -,3 - 0 - 0 : [ - C -,*1 - C - ] * ij^ - I - 1 - i - .l - i:l - I _ 0 - C _ il _ I .. il _ ! _ [ _ | _ C _
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0udehSSke ,-- 0i-debgorn . [-Fupillen.

3joerd.

Nico.

Zaterdag 14 aprí1 moesten uE legen 0udehaske voet

Ual1en. In de eerste helft maakte ludehaske een

ooal en stond ÀàL 1-C' Later kreeg Lute de bal maar

l"ná"t hem irï Oe handen van de keeper'
N;;; thee qinqen uÊ het veld L'eÊr cF' Het qing
direcl qoed, r.ránt' Dirk-Jan scocrde 1-1 ' f en poosje

laler scoorOe 'il r jen en en daarna f elts je En tsen
JantFeler en u;as het 4-1 voor orlso

F-ounillen.

uri jriaË 13 april mossten r,ri j tegen Rood 5r,.rart spelen.
Ui j r,,aien met een grote Qroep. 1/r man sterk en de
teienpartij met B man'sterk. Nou ja er u'aren ook

'r,eiden 
bij hoor. Dus Lraren Lrii ue1 in het voordeel.

uij kanden harcjer rennen an Liij moesten inu isselen

"*i 3 ofl 4 keer allemaal. iÏaar Siete vond dal urel
erq vaak en LJcu er niet uit. Na veel geroep en Ee-
scii.eeulrr ging hij ar loch uít maar L,as zo boos dat
hij naar Éuis ginq. f"lles bij elkaat uas het een
leit<e L,€dstri já eÀ Lri j hebben EeLronnen met 1il-N.

I

I

t.
: :*:,
!.1' _

--12--
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zaterdag senioren
ll!.ggAG 2r APRil 1984.

,e klas G i019) i:jj
1.2,0A
1,1. Cil
i2.1D
LL" "ff8
ia, í0

*
tn-09 R.lit.Í-. J-0.N.I. 4

ii:39 iiiï3Í3#i"3 8it:T:il-il,',.,
02-06 [astermar ?-Gorredi.;k zm 2
04-LZ de Sweach zm l-l{arkenase Bor.s 5

F, y, \leeír
E. rla .lirrn lJj
A. Íoppes
A. Êuii

pupillen D

IF

IArrRD4s 2i $PÍ{rL 1e84.
Klas 410
6E:d'aïê westhoek-F.F. 5.
01-05 8.8. C' -0ldeboorn

pupillen E
zArtRpAC 2l APRIL, J:84,

KIas t09
dIdïïïdeboorn- Rearí Srrs r t

zaterdag senioren
!,AÁ.1'IDAC 23 APRIL 1984 (PAASNAA!',IDAG)

ie klas G (019)
lZ-07 Harkemase tso,vs 5-Akkrum zn I
08-06 oleleboorr) zm l-Gorredr jk zn 7

09-09 0.N.l- A-Houtrgehage zm I

10-04 R,bl.F. l-de Sweaeh zm I
01.-02 Heerent,eense Boys 5-lasternar Z

i0,00
10.00

+ Í0. 00

ï
t4. l0
1,1,d{l H.i,..1. Vegt
t4.Oti S. Schtistra
15,45 A, Hooqsteerr
11;. l0 l,l, ter Sclruur

--13--
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- il -0-0- 0-0-0-0 -c -0- 0-0 -0- 0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0- 0- c- 0-

TilIR[i001[N.

D.:lup.. :

C -.J.u,n. :

[-!up.j

Uoensdagmiddag 16 mei.
te Scharnegoutum.
Zalerdeg 26 mei Uisoolia.
te Terr,rispeI.

Zaterdaq 26 mei Thor.
te LippenhlÍzen.

-c- 0- 0-CI-0-0-0-0- 0- 0- 0-0-0- 0-0-0- n-0-0- c- 0- 0 - n-0- 0-

*

zondag senioren
ZAIERDAG 2I APRIL 1984.

2e kles B (4011

f 616'íïEiêïàïT:r i j n j e
lI-08 0leleboorn-Boyl
01-07 s.v. 0.0. I.S,-0,N,V.
02-06 0.0.v.-Langweer
0f -05 0ostecsÈreek-Ame landla
04- I2. rle Westhoek-h,ispó1 ia

zondag senioren
!44IS4q 2i ApRrL Ie84 (PAASÍ'TAANDAG)

?e kLas I (80))
ll:frf[llfif,fif:6.x. v.
08-06 Boyl-t angweer
09-05 Íi jnje-Amelandia
l0-04 6ersloot-de hlesthoek
lI-0-{ 0ldeboorn-0osterst reek
0l-C2 s.v. 0,0. i.5-0'0.V.
le klas D (816)
6'9ï8-r55'e9a-?-ol.leboorn 2

01-07 ItJiIrlam 2-0.0.V. J
02-06 Bergun 4-Langezwaaq 1

0l-05 s,v. íhor Z-Bakkeveen ]
04-10 s.r,, 0êrterp 4-Heerertveert 9

4e kias J {SZB)
d9:oE-6akGt,EË; 4-Ol0loostersolrte 6
0l-07 5C Boornbergum 4-Akkrum l
02-06 s.v. 0iyphia 6-Haulerwijk 4
0l-05 0lrleholtpade 4-6.v, Friso 5

04-i0 0ldeboorrr J-!rnsw lr

5e kles C (e1))
dq-m-TïyilAffin ó-0ldeboorn 4
0l-07 Stiens d-Dbkkum 4
02-0ó Beetgum }-Varqa 4

il.l0 A. rte Jong (H)
14,0O A.v.d, fnde
14.00 A. Dijkstra
tl+.00 P.J.v.d. Heirle
14,10 R.r,cl. l4euler:
15.]0 J.i.-,í. a'l-i

i

It

1].10 H' l'lodderman
. 11.10 H. de Jong' 14.iO K,S. NoIles

1l ' l0 A. v. d. Encle.

14.00 J. 5telma
lll.0C Í. Nomderr

I0.00 R. Hoekstra
10.00 W, Groothoff
9. l0 A. Bui I

10.00 H. ríe Graaf
I0.{10 J.v. Dakketr

ïijd Scheidsrechter
10. 00 t''1. Oekker
10.00
12.08
10.00
i0,00 J.J. v. Nieuvrenhoverr

i2.00
10.00
12.0C

)3
lr --1{t--

0]-05 St,Anna 4-Frisia ll
04-10 Robur 5-0.5.I. 5

10,00
11. l0



zaterdag senioren
ZAïIR0{F 28 {PRIL l'trl.

le klas G (019)
TZ:6t-FË;[êma;f Boye 5-0. N. Í. 4

t). 08-10 ol.lebootn zm ]-R.id.F. l4 07-Il Akkrum zm l-JubberTa zm 2

06-0I Correrlijk zm 2-Heerenv'Boys 5
tJ9-0? Houtigehage zm l-Eastermar 2

junioren A
ZATTPDAC 28 APRIL i984,

2e klas D il07)
69ï7ïE;Ëil;6oys ZA*Oracht'8oYs 3A

B4-08 Akkrun-Sc EoorÍlbergum
t 0l-09 llaulerw.Bo;s-0Ideboorrr

02-01 de Sdeach-Eakkeucen

junioren C
, - 44ry4q,ë-3t!4 Je81'

le klas 6 {lt4j
0ZL0 t il,rtezwaag-lJr1i ros

+ ll:lá f;'ilï;:j:"!E:tïu. *ypnia
0]-09 de Blesse-Heererrv.Eoys )C

02-01 Sport Vereeiit-Nteulreschoot 2C

pupillen D
ZAfT,RDAG 28 APRIL I-984.

Klas 4 t0
leJóT-r.s' -o.u.P.

*- 05-07 0lrlebocrn-Del fstrahuizen
' 04-08 Akkruín-V. v. t '

01-U9 f.B,tf-Langueer
02-0 I .le hiesthoek-Ouriehaske

puPillen E
ZATIRDAG 28 APRIL 1984.

Klas 509
E3:Tb i ,r .s.-sc Jr:ure J

B5-07 Reart.5wert-Nieuueschoot Z

0{r-08 Akkrum- Irjn3e
f ol-os cldebooril-lt tÍrlvegë Z

02-0.t D. !,t_ P. -ourtehaske

Íi id Scheidsrechter
12,ra5 H. rJe Hoos

14.00 H, laildstra
14.00 Ë.J, Baisler
1.40fl A,C.v.d.3erq
1.4. 00 J. I ee gt e

f0.10 t,.,.i. Beig
14.00 14,6oot".
11.15 g.g. PoOr"
11.00 9.u.,1, 61n1

ti,00
1i.00
i1.00
11.00
t5.t5

A, ele Jonq
J, Heyer

9. 00
1i,00
9. B0

10. c0
10. 00

10. 08
t0.00
9,cc

t0. 00
9. 00

-- 1 5--



zondag senioren
IoNDAC 29 SPRIL 1984

2e klas B (80))
12-08 tlispoLla-Boyl 1t.70 5.C. 0singa
07-09 0.N.VI-ïijn.;e 14'00
06-10 Langweer-Ceisloot I tq.OA D. Eokma

dí. 05-l I Aneianilra-Olrleboorn l4.4t F. Dekker
'r 04-01 rJe 'rlesthoek-s.v. 0.D.I.5. 14.00 J.B. Bi jma

0l-02 0osterstreek-0.0.V. 14.00 A. Dijkstra
.re k]Êg D (816)
0ó-10 Langezwaag l-Heerent,ean 5 10,00 H.v. Seyen
05-07 Eakkeveen .í-0.D.V, I 10.08 J,W.v, Weperen

{. 04-08 s,v. 0crterp 4-0ldeboorn 2 10.00'' 
0.r-BS s.v, Íhor Z-Jubbega 6 10.00 J. de Groot
02-0I Bergum 4-llrlrtam 2 g.JO J. Hunmel

4e klas i (8ZBr
i)6lÏf-I?fie*ï]k 4-Irrtsum 4 1c.00 i'J.J' Puper
0t-07 s.v. friso t-Akkrtn I '12. l0

sL 04-08 oldeboo;rr l-Di0/0osterwoiíie 6 i0'00-l 0]-09 Olrir:holtpa,le A-Eakkereerr 4 12.80
02-0I s.r,. 0lyphia 6-SC Boorrrbt'cgum.4 12'00

5e klas C (8.1'11 ÍiLrl
06-10 Lderqà ír-0.5.I. 5 10.00
05-07 rrisía ll-Dokkum 4 9.AO

,b' 04-08 Robur 5-0ldcboorn /l i1.10
0)-09 St,Anna dr-lrynorálden 6 10,10
02-01 Beetgun l-St iens 8 l|.aí)

-n- 0-c-0- 0-0 -0-0- 0-0- CI-0-0-0-r -0 -0-0 -0 -3- 0-0-0-0-0-

Egggg+l$Ei=

INFO,?FlrTIf ovÊr het veld LJaaroF gevoetbald moet Lror-
den, uanneer er door meerdere eIftallen thuis op de-
zelf de ti jd Lrordt gÊvoet,baId, kri jgt U vanaf . heden

nie! meer vLa het clubblad, maar hiervoor kunl U

zich vervoegen bÍj de heer :rte van der Laan,
Suettebuorren 2A.
Tel. X794.

- 0-0-0- 0-0-0-0 -0-0 -0-0 -0- 0- 0- n- c- 0- 0 - 0-0- 0-0 -0 -il-0-

-_1 6__


