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OVERZ ICHT
0ldeboorn 1 speelde dinsdag 17-a een oefsnL,s6strijdtegen het enige k1"ur"n-nogei sFrelencl l,jieuueschoot.rl rqet eL een leuke pa"tij voetbal, met een technischbeter itlieuueschoot. --J

5toot 0ldeboorn nog al eens r.te bal \/oor r:fe tegenoertijbii rle gasten uerrJ de bal stukken Uei"" oongÊnomen enrJe uitslaq, hel emaat geen schanrJen urerrJ dan or:k Z-Jvoor de gasten.
Donderdag 19-4 speelde 0Ideboorn A een inhaalr,.redstrijci

lhuis tegen St. Anna 4.Eindeld'jk konden eens r^,eer z-'punten aan het tot;ar uor-den toega\/osqj.
Het uercl een keuríge 4-1 overulinning.fen felicitatie r,raÀrcJ,

Cldeboorn 1 speelde zaterdagmiddca thuis teqen goyl.In een van 0ldeboorr-zÍjde srócht nËgin, urt resurteer-de in enkele qoede kansán voor Eoyl, -De Eoarnsters mochten dan ook niet kragen, uant tot 3



keer toe moesten pa"I en Ir:l reddinq brengen.
Lanqzanerhand begon illdeboorn urat meer vat op de u.red-
sLrijrj te krijqen, alhaer,rel het, bij enkele uitvallen
bleefl. \Jan de drie uitvallen uerden er 2 fraai verzil-
verd en konÓ Cldeboorn, misschien teqen de verhouding in,
de rust ingaan rnet ?--ii \/oorsDrong. .

fjz de thee noq eBn fraeie uitval, dÍe ook keurig rierzil-
verrl uerd en de zeqe uras veilig gesteJ-d.
ïenminste dat dachten de Boarnstersr maar Boyl 9af zich
niet zo mpar geLJonnen, urat nog resulteerde in 2 rloelpun-
ten, Liaarvan 1in blessuretijrj.
A1 met ;l een meer belangrijke dan verdiende 3-2 over-
uinninq.

0ldeboorn Tlíi kon op de inqeslagen ueE niet doorgaan,
Bn rnoest in en tegen Jubbega 2 toezien hoe Jubbega 4

keer toesloeg teruijl 0Ideboorn er niets teqenotier kon
slellen en dan ook met een 4-l nederlaag huisur;arts
irrrl6st keren.

\-iaL urel de uedstrijtl van de uraarheid qenoemd kon uíJr-
den, uas paasmaandeg de strijrl om de eerste en tr"eede
olaats in de 3e kl. E, tussen Jubbega 6 en i.lldeboorn 2.
:;tand u.ras: .)ubbege 6 - 15-?2 z iJldeboo Ír1t:2 15-?1.
len sterker Cldeboorn 2 kon di,t Ín de eerste helf+-
niet in doelpunten uitdrukken.
Integendeel, Jubbega 6 kreeg op de rand \/án het straf-
schoogebied een vrije bal, uaarom? la uist ik het maar
feit is, rjie urerd keurig genomen en onhouribaar LJ?s het
1-il vo0 r Jubbega.
Het uas ian alles merkbaar dat er onc'Jer een bepaalde
druk uerd gespeeld, uant de ::fuerking liet veel te uen-
SEN C]VET.
lria de thee ues het ueer [.]Ideboorn daL het heft Ín hrnden
nËm en jubbegi'; op eigen helft terug drukte.
Zc kr,;am dzn uit een hoqkschop de gelíjkmekÊr.
illdebnorn Liis hier kennefijk niet mee tevreden en uit
een mooie ranval r,rerd zelfs verdiend, de leiding Eeno-
ÍTign.
jubbega probeerde vÊn a1les ma?r de illdeboorn-verdedi-
qinq is hiei in moeifijkheden geueest,
In de leatste minuten uerd L,p. in het straischongebíecl
gevlo erd.
De scheidsrechter uees n.'ar de stipr
)eze kans uerd door de duikelaar feilloos benut, zadal
ce iloarnsters met een verdiende 3-1 zege huisuaarts kon-
den keren.
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Cm kampioen te kunnen uorcJen z=.,L Er s. zondag nog een las_tige klip omzeild moeten uorden en lukt dit,; daí r.àn dekamoioensvlaq haast uÍt de kast gehaalc.t urorden.
l-'lou het kopoid er bi j.

0ldeboorn 3 thuis tegen Irnsum /r creelde de puntjesbroederlijk met de gasten.
Deze uedstrijd uerd gekenmerkt door een zuakke leidincen het zar tijd r,.rorden dat de competitie maar eauLr,:ráe-looen i-s.
Lre f ut is er uat uit, maar B. s. zondaq komt DIC iloster-uolde 6 op bezoek en dan zar er LJeer í.raneenakt moeten
r,ro rden .
Het kan de koploper zíjnp fiêêr in ieder geval 1 uÍt deborrenste regionen en ue L-corspellen dan óok een (t<tei.ne)
nederlaag voor de Boarnsters t -

íjok 0lcieboorn 4 kon in Trynu.ralden geen vuist maken enr-noest met een 6-1 nederlaaq huisr,raaris keren.0ok 3.s' zandag in Harlingen tegen Hobur s zar r.iel nietveel eer te behalen zijn, maar hou de moed er in,Juilie voetbalren toch vooJ je slezier en er za1 echtnog uel eens een puntje gepekt uorden.
illdeboorn zi'i moest maandagmiddag thuis pantreden tegenGorredijk 2.

In een gelijkopgnende r.redstrijd met de gasten technischiets beter, maar rJe vechtlust ven de Boárnsters daarteqenover, kan ieder uel vrede hebben met de 1-1 punten-verdeling.
0ok ê. s. zaterdaq uJeer een thuisr.redstrijd en uel tegen
RUT 3.
Gezien de
tie zíen
De vechtl

Tot slot uan dit uitgebreide Daasprogramma nog de ued-stri jd illdeboorn-Oosteistreek. -

Ien veel aEressiever cldeboorn a1s in cre r,.redstrijc] teqen3oy1, kon direct het heft in handen nemen en rreeit zicndan ook volledig uanr Qeman14l.I'ie een 7-J voorsÍlrong ur"s het 0oslerstreek die vlak voorrust daar iets tegenover kon slellen. Rust dus Z-1.
[t'ja de thee een goed doo rgaand i.lldebonrn Ên []osterstreek
uerd van het kastje nêar de muur qestuurcl.

--3--

resultaten ven de laatste helft van de competi-
ue toch beide punten in Uldeboorn blijven.
ust is volop aanu.rezig.



Dor:rd'.t de con6urenten steken Iieten va11en is dit een
\/oor [lldeboor:n 1 en 7, zeker een goed peasr,reekend geuleest,

ile uitsl; g 7-1
geflatt,eerd te
lest mij nog te
ven doelpuntenrrschoenmaher bl

Stand '2'n voo t: de Fasen :

Sta.nd nu v?n koo 2D:

Bij ? D Lras de stand arn
Langueer 17-29
Ildeboorn 17-27
irDi5 17-',26

vo{:r r []ldeboo rn uas dan ook beslist niet
noemen.
\/ermelden het Lraren allen juueeltjes

en dat voor Honkue noq steeds geld
i jf bij je leest't (zíe onder).

Jubbega 6 15-72
0ldeboorn 2 15-)1.
[ildeboorn 2
Jubbegr 6

korr:
t\iu Langueer

0ldeboo rn
IIDIS

1 6-?3
1 6-72

19-31
19-31
1 9-29

i-'iooelijk bent U nu ueer volledig met de stand van z"ken
oÍl de hooqte en kan nog meedelen dat J.lal. voor volqend
ueekend het overzicht-zaL overneÍnen door afuezigheid mij-
nerzij ds.

Schoenmaker blijf bij je leest.
líet, [ildeboorn zondag B.s, kens om op meland

ountjes te pakken dan zijn de kampioenskansen "?lijk dichterbij qekomen.
i-let. zaL zeker niet qemekkeli jk *',o rden en ue zÍen
s1::g dan ook met spanning teEemoet.
L aat. je d;ar niet verrassen.
+loorr:Íat, de concurenten enz.*'

beicle
nmerke-

de uit-



DI3 il0 iiNi .À i'; [L ;] I..J [] I
i_.s. zondaq Zg acril speelt Cldeboorn 1 uit tegen

^'n"landie op het voetbalterrein te Horrum op i'p6|:,pj.Gezien de stand op de ranglijst. en r-r"t-r:.tijd r""tïàávoetballen legen -meranciià tËruis, is "*n goed meerevendeen. dus Erote sutrporterschare ,ooí meegenomen.Uie rl.:n ook uel mee zou uillen *omi'iondaqmiddeg om
re naal het [ioelhofl, uunr.u" bre dan vertrek-ken met ei gen auto t s.
ile boot vaart orn 15.45 uur, terug oÍn ig,j0 uur.ure zul1en dus rond I uur r".uonáu terui zijn.De kosten: Je bootkosten zi jn ! .f 

- 
ó, Ën ,àor voluas-senen en t Í 6rl0 voor kinderen.

Hiervoor hebben ure qroepskortinq aangevraagd, zadet uedeze kosten voor Li vooruit zu11ón beí:len.0p de boot kom ik l;ngs om met U te verrekenen.up'meland qaan Lre met de Frambus naar Ho1lum en datmoet u met de chauf f eur verreken€nr Ín€t- kontanten, ,i"""het kan oek met de stripnenkaart.
f'let de 1e kras F. v. B. binnen handbereik, zondag alrenop naar Ameland,

LIFttaQa

--5--



lVED$TRTJD*

f ZONDAG

7-aierdag 31 :pril speelden ue thuis tegen -noyl .'oPl rJe

"";;;;iiiá, 
díe noesten Lre r'rinnen om nog kans t'e hebben

op Êen kamPioenschaP. -
Cm tuee uur begonnen ue aan de uedstrijd' het eerste.
kuarlier hadclen ure het erg moeilijk, d?t veranderde toen
J. v. cl. Uoude 1-ÍJ maakte áoor een schuiver in de hoek'
Ln nr; een r,lat heen en ueer gevoetbal Scoorde ï'v'd' lleer
2-C door een pio"ntig schot langs de keeper en zo r^lerd

""nogr,;at,heenenLreergevoetbaltmetaanbeidezijdennog uat kansen, Ji" ni.et"meer benut uierden en dan víe1
nei eindsignaai voor de eerste helfr'

In de tueeoá hel f t uerd. J. v. d. uoude 9et'Ji?seld voor
H. [iieuulancl (nog bedankt) ' Het eerste kurartier Lraren

uij de beter"'pt6"g, uat resulteerde in sen doelpunt van

ondergetekender 3-n.
Ë;-;iÍ 

-ouchten'clerêr hebben ui j r'rel gÊnoeg aan' maar die
anderen dachten er niet zo ovár en gingen door' ur;:t re-

"riteerde 
in een teqendoelpunt, 3-J: . .

fven lr:ter Lra"-r'"t í-Z in btesáuretijd door een klein
foutje in onze verdediqing.

Uolgenrie ueek maandag L'eer een thuisuedstrijd
0osterstreek die Lie uleer moeten uinnen en verder
:È-n*t publiek nog bed.:nken voor de steun tijden
uredstri j d.

tegen
r,li I
de

C

rJ. v e K:l sb eek.



f,l; de 3-? o verurinnínq op Boyl moesten ui. j Z daqenlater tegen (zíe boven) aantrecjen.
De.,er hadden Ée ?--z gespeercrn dus Àet bercofde een zuareuedstrijd te uorr1en.
londer de geblesseerde spelers piet en Iddy b"qonnen u,eueer, net zoals zaterdaq Zuak!Het uaren de qist,en crie het betere soer hadden, ilrar alszo vaak maakten uij Ce openinesgoal,
Het.r,ras Tymen clie na gr:ed dooizótt"n scoorcle.l:ia deze goal drukten rij goed donr, ""i meteen succes
i I .i rJ a

liet Lras Einne die r/oor ?--n zotgde. zo zourJen r,jij de rustin qean, rls anze verrjectiqing Ienrinste r,lakker ias g"àf*_uen. i'iaar dat uaren Lrij dus Áiet, Z-1 ,
, iia rust, ging het arlèmaar veel t,e sner voo r onze g.:s-ten. iian c'e lopende bancJ uerd er g"""oo"at .Tymen noE 2x, ïJi11e,rr Zx en Jan 1",;. 

-1x.
i:t dit bij de z-1, r,rordt het na enió rekenu.rerk 7-1.Llij de gasten moest helaas een spelei per L:rancard hetveld r*,r:rden rrflgedraqen. -o"ng ezíen Langueei en cill-q qeri jk speelden, staen t^rí jnu met Li,,ngo*"r op kop mel i:IDIS oó ttree punten;:chter_
stand.

L'rLDiË [11 i:ïii - 0c gT tl,_SI F,-I5tj . _

Het kamoioenschap zíL er clus nog steeds in.
Zond:.g moeten r^Jij naar ,-nelendi,.
l-iopelijk qean Êr da rr r:ok veel supporters mee naar toe.t,rij hebben ju1lie steun nodíg.

Har,'n.



2 Elftcil
iflgeloFen maandaq h,:dden ure een

\ioor de.boeg, en uel tegen Jubbeg':
stond.
lja een redelijke uarminq-up begonnen Lre aan de u;edstrijd.
l,' e begonnen gOerJr PBr'l paêr leUke kansjeS \-/oor Onze \/Oor-
hr: ed,
lrraar het, mocht niet batenr u€ konclen er Qeen 6ên in krij-
Qenr en za tiep de eerste helft nlar het einde.
iilaar net voor de rust, ues het Jubbega die beqon aan te
drukken, en dat r,:erd onze aanvOerder te rreel en tikte de
be1 net de hand aan, net buiten hel strrfschopqebig{.
,ie kregen een direclg vrije schop t,egen die er in êên
keer in ginq, 1-l -
l1.,t r,Jiis áus eÊn teqenvallerl en za gingen ure de rust in.

In de rust uerd er even Eepraatr Êfi praten Lre

elka:-'r goede moed in.
l,ta de lhee begonnen Lre gelijk goed te voetballen en dat

resulteerde in + 5 min. in de qelijkmaker, door U' Tand-
bergen 1-1, een-mooie bal in de bovenhoek.
i{, ; 1I min. kuam 'le 0, in het veld voor Siem Teunissen,
u:,t-meer lijn in het soel bracht en dat resulteerde in
goede aanva]1en.
È6n van die rênve1l1en L,ês het L. F, die 1-2 liet aantekenen.
l.ie bleven doorgaan, en maakten niet dezelfde fout r:Jie an-
dere eIft,rllen r.rel eens riaken, door in de trerdediqing te
kruiDen, en het aanvallen urerd beloond.
ïn de }àatste min. uras het L.p. die om de keeper heen LJout

mF,.ar uerd neErgeled. fen penalty, die ik Ín eigen persoon
uel even rou nemen' i'lz;::r het mocht niet van de ionqBFlsr
llenk mrar aan de uedstrijd LanqezLJaaq thuis, zeiden 7ê.
lJus ik t eruq.

--B--

belangri jke r,redstri jd
die 66n punt, voor



L'P, nem
De stanC

hem zelfr ÊÍ-,t

ísnunadel
0l rieboo rn 1jubbega 

1

LaogezLreag 1

za uerd
aatste

-23
-2?
-21

de eíndstand
uedstrijden al

'l-3.
s volgt:

4ls
2.
I

Á

o
6

p.s. L]ok uil Ík het puDliek
L/oor de steun en ?.s.
nen LJe LJeer op jullie.

t,e v. d. Lean

van illdeboorn bedanken
zondag in Certerp reke_

2 APRII. 1984

IACOB.FOTKERT

JONK]E FAN MINKE HOEKSTRA EN MEINTE VAN DER WERF

BROERKE FÁ}I AKKE.MARItrE

WJITTEnINGSWEI 36, 8495 Ip oLDEBOORN
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'3 Elftal
pLptBtullj. 3- : IRt'i5Uíi a.-

Faasma,,:ndag 1iJ uur moesten ue t,egen Irnsum spelen.
iat, ï rnsum aiti5 a een moeili jke tegenstander -i.s om te-
Êen t,e voetballen bleek ook deze r.ledstri j d LJeer.
i;ij moesten Ce 1e heLft tegen de zon in spelenr r''tat

vrrór de achterhoede r,iltijd moeilijk is.
ioraar toch u"ren LJij niet de mindere nloeg, integendeel
uB kreqen zo LJaar nog een p rar leuke kansjes.
In loen gebeurcle urat.-meestal het geval is, Irnsum êên
uitval en ja hoor, goal A-1,
i'laar ja ure lieten het Ër niet bii zitten en ja hoor
cJoor áen nrisverstanr:í tussen de laatste rnan vi::Ír Ïrnsurn
( Reade Jaf:pie) en de keeoer L,as het raak , 1-1 .

hi,. de thee r,ras het kori gezegd een grote puinhoop van
;.11e kanten bekeken, zelfs cJe scheidsrechter urist niet
mÉer uaar en uanneer en hoe hij moest fluiten.
iiladat er nog ÊÊn góa1 van Irnsum uerd afgekeurdr kregen
uij ook noq een oaar kansjes.
Cnle superáne11e spits l-lans F. kreeg d:a.r toch een kanst
m:jar moest de bal le snel ueg trappen omdat hij achter
hern êên hoorde tthyr jen", maar ja hii raakte toch noq de
-^^'tlt:icíL,

Uolgende ueek 10 uur DI[j 6 op bezoekr Lreer een 7-uere
strijd,

Joh. i:] .

-Ë:-ee=--@
--i 0--
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ODIS niet langs
taai Oldeboorn

ELSLOO. Doordat er zondagmiddag in de
srntlekkelijke en fgir gespeelde rïedstrijd
lussen ODIS en Oldeboorn op,.Elzenhlgen"
niet werd gescoord, blijÍt de strijd om de
Íweede plaats in de 2e klasse B voortduren.
Beide ploegen hebben nu drie punten
achtersÍand op koploper Langweer.

ODIS speelde deze middag de 6este thuis-
wedstriid van het seizocn. Men nam vanaf het be gin
het initiatief. De verdedigend ingesrelde bezoekers
hadden in hun doelman echter cen uitstekende'
sluitpost.. Met name Twelkemeyer. De Boer en.
Hulzinga hadden in het eerste kwartier de oranje-
aanhang kunnen laten iuichen. maar het ontbrak
hen aan voldoende stootkracht. Oldeboorn stuitte
veelal op de goed opererende orfi.ie-defensie.
waarin vooral Lammert Goner op dreef was. Echt
tr-r leverde het dus niet o_J. voor doelman
kVps. 4tpest híi bii enkele rfrvallen wet op z'n
noeoe DFl.

De thuisclub bleef het betere van het spel houden
en middenvelder Worst kon z'n aanvallers veel,
vuldig van ballen voorzien. De mogeliikheden voor
de oranjeaanvallers waren. ook al door het stugge
rerdedigen van Oldeboorn. beperkt. Kreeg men
echterQs scoringskans dan zat er te weinig vaart
in heÍ-tchot. De beste mogeliikheid kreeg Roeiof
Goitet nog. maar ziin inzei ging ne! naas-r.

Ook na de pauze was ODIS de plocg die de
aanval zocht en initiatieven nam. Door het
v_eelvuldig opkomen van de middenvelders krecg
Oldeboorn het in het eerste kwaÍtier bijzondei
druk. Aanval na aanval golfde richting bezoekcrs-
doel. maar men wisl zich steeds goed op te stellen en
ook goed uit te verdedigen. Roel de Boer z.ag z'n
kopbal uitsrekend gestopt door de Oldeboorn-
doelman en Albert Worst schoot rakelings naast
vanaí zo'n twintig meter. Ook Cornelis Diiksrra
had het vizier niet op het scherpst staan. Aan de
andere kant moest bii een uitval van Otdeboorn en
na een scrimmage voor de ODIS-goal een
verdediger van ODIS i'n doelman op dé doellijn
assisteren toen een Oldeboorn-aanvallcr plotsklaps
een grote.6ringskans kreeg.

, r+rende*eg kreeg ook Oldeboorn *a", u", op
het spel en was men voor het eerst in der-e wedstriid
meer op de ODIS-helft te vinden. Tot tweemaal toe
moest doclman Koops tot het uiterste gaan om
onheil te voorkomen. Ook ODIS kreeg in de
slotfase nog enkele kleine kans.ies. maar die .

leverden geen doelpunten op. ln de allerlaatste
minuut leek de O[deboorn-ploeg alsnog op
voorsprong te komen. Gelukkig voor ODIS was
het verdediger Jacob Veensrna die op de doellijn
redding bracht en daarmee de bezoekers van een
onverdiende zege aÍhield. Als er deze middag één
ploeg recht op een zege had. dan was het de
thuisclub w"pl. die evcnwet vooral in het eerste
kwartier vafueàe wedstiijd. die uitstekend werd'
geÍloten door arbiter Wilke Puper. verzuimde om
de werkelijke zege naar zich toe te trekken. Bij
ODIS werd Henk Koetsier de vervanger voor de
geblesseerde Lammert Gorter.

| 4_-
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Nieuweschoot 2-Oldeboornl

l{oensdag IB april vertroken wij om 5 uur 5o
na een kwartier rijden kwarnen weaan ín Herenveen r

Na eentechniesehe besr:reking gingen we naar het
veld. . l-labijna een klelne 2o minuten.brak nieuweschool
door en ja hoor een goal ï-o. En na een paar nooie
uitvalen van OldebooËn floot de scheid.rechter
de eerste helft af.
De tweede helft. iriieuseschoot ging gelÍjk in de
aanvalen ja hoori 2-0. Old.eboorn deed nog

een paar verwoed.e aanvallen. i{aar nee het! bleef p-0
Ivlaar ongevcer I0minuten voor het eind.e werd eed
speler van l{ieuweschoot onsportief en hÍj begon
karata uit te oefenen op Uarinas Dam en die

werd in de maag gvtrofen en de speler van
Nieuweschoot die er elgenlijk de hele redstriJd
llit moest worden gegooid of mee schien nog welrr
meer . die moeht er na 5 minuten weer in.

En veder is er niks gebeurd. dus de eind stand.
bleef 2-A . raear raterclag moetêo r;,s tesen i,Íllda.r
en r,^Iehoope,'r op een overwining.

993-s-9sP9r!9r

-- 1 3--



EPetecrt
CLDtBU0IlJ - ilf:,ii Si.J 'lT.- t PupiIlen

in cle eerste heI flt ging het "goed, uianl
ue hadden tegen de uind (0" zon) in,
maar Lre deden goed ons best en
het result,aat ui,s er ook na uant Lre qingen
de rust in met 6-0,

iiUST

Je lu;eede hel Ft gingen Lre er f el tegen aên
mêar ilietse Lras geruild met Durk-píer
Ir L].s een mooie kans voor Read-Suart
maa r to en had ik cle bal aI in de handen
maar LJe deden nog goed ons best en
de eindstend Lras 1Z-A voor ons,

tt - ii.

Hans v.d. Krieke.

--14__

Spel-enspelersmateriaal
\renxaï]ÉFnkostgpld.
Datmoetuitdechfil€s
komen-
Speel daarom Lotto.en Toto in
uw ergen verentgng.



t\J iTU!.JtSCHOLTT - CLDEEOiJ RI{. . 1-4 F Pupillen.
llij vertrokken met 12 spelertjes uit 0lCeboorn.

Daar aengekr:men mochten ue maar met 7 spelen en en
keeper.'
7íJ voetbalden daar volgens het reglement van het
K.N.V,B. en met een echte scheidsrechter.
I'Ja veel geharL,pr begonnen u,e tech,
Het LrÊs inmiddels al bijna half zeven geLrorden.
Siete zette 6ên goal in de eerste hellt en de andere
ploeq êên.
I'Ja de rust begonnen Lie dus met een -Qe1íjk sDel.
Ir kuramen nog 3 goals 'bi j, dodr iienrico 1 en Siete 2.
Vor|at ue dus toch nog hebben geuonnen, miar het uras
i:11een jemmer dat er 3 spelers niet mee mochten
spelen.

i-larm Idsinga.

--15--



C0rrPEÍiTI5T

--__T

A jun.

1. 3. rie L.eeuu

?.. J. de Graafl

3. --loh, Poeo j es
/:. f,, \ir Kalsbeek
ï. R. L/eldmrn

5. H. Dijkstra
? . J. i,li sse r
3. iJ. fizema
9, 5. visser

1). f. Kleefstra

Ciliriïï[3T C jun,
1. T, Roqgendorf
2. J. Tysma

3, 1. .r,i eidena:ar
(:. R. l.looistra
5. R. J. de \i egt
6, S.0osterbaan
?, ;. ileit,smr:
C lr' :-\ ^ ^-t). I a ljdril

9. f. l,iarmerdarn

1t]. 1,,.i . Vi nk

11. J. Teunissen
t._. ,i. Lyz].nc"

12 rnin.

31l.llm

3ilÍlUm

297-5r\

26 3í.1,r

26?-tn

2560m

?36An

23CCm

I LA Lin

2?-6fin

I t- n1n.
252ílm

2ï,O.)n

2 41Ont

23{-r0m

22?.5n

21?5n

211trn

1950n

1 953m

1 650m

1 6 5flm

1550m

ronde = Z]l,n.

ro nde = 2]|,n .

ile trainBrs,

4L



zaterdag senioren

*

zAItnpAG zo ApRrt trta.
]e klas G (019)
E-Ir-HarFef 3l Boys )-0.N. T. 4
08-10 Olrleboorn zm I-R.t'J.F. l
07-l.I Akkrum zm l-Jubbega zm 2
0ó-01 Gorreclrjk zm 2-Heererru.Boys 5
05-02 Houtigehage zm l-Eastermar Z

junioren A
ZATERDAG 28 APRIL 1984.

2e klas D (I07i

Tr_id Scheidsrecht.er
i?:49 r.-ïE-frËEs-
14.00 H. I an.lstra
14.00 G.J,8a-lster
I .40Íl A. G. r/ . d. 8e rq
i4,00 J. Leeqte

x
05-07 Heerenv.Boys zA-Dracht.Boys .íA
04-08 Akkrum-Sc Boornbergum
01-09 HauIerw. Boys-0ldeboorn
02-01 de Sweach-Bakkeveerr

iunioren C
. " 3lgry-4q--4lE!! re84'

.le kias G (114)
D6- l0 I arrgezwaaq-Udi rus
0l-07 lli ldam-0lrleboorn
04-Í18 FC i,Jolvega 3C-s.v, Olyphia
0t-09 de Biesse-Heererrv,Boys .5C

02-0i 3port Vereent-Nieuvreschoot 2C

pupillen D

J.0.lC g.y.d. gglq
14.00 fl. Doooer
il.l5 5.p. poo""
11.00 f .v.et. i.jal

*
11.00 A,
l r.00 J.
It,00
11,00
15. 15

rlc Jorrg
lle;'e r

IAII RDAG 28 APRIL J984.
Kl*-É19
06-10 r.r.s.-D.bl.P.

JF 05-07 0ldeboorrr-Delfstrahurzen' 04-08 Akkrum-V. \i. I.
0l-09 E,B. C. -Larlgweer
02-0I .le Westhoek-0udehaske

pupillen E
ZAÏIROAG 28 APRIL I984.

Klas 509
6oll6Er.s.-sc Joure ]
05-07 Rearl Swart-Nreuv:eschoot Z
04-08 Akkrum-Tr rn ie

f ot-or olrtebor:rr,lró r!,rivcga z
02-0i D.11. P. -Oudehaske

9. 00
11.00
e.0Í)

r0.00
t0.00

i0. 00
l0,0rl
?.00

I0. 00
9. 00

--17--



*.

zondag senioren
1tl:ÀiDAC 29 APRIL 1984'

2e klas'B (BOJ)

,1?:33 Hliï!?;3:ïl
0ó-10 I angweer-Gersloot
05- i I Amelandia-01 deboorrr
04-0L de [,]esthoek-s,v. 0,D.I.S.
0)-02 0ostr:rst reek-0.D. V.

le klas D (81ó)
06-10 langezwaag )-Heererrveen 5
05-07 Bakketeen 1-0.D,V, ]
04-08 s.v. Oertecp 4-Oleleboorn 2
01-09 s,v. fhor Z-Jubbeqs 6
02-01 Bergum 4-l4ilrtam 2

4c klas J (828)

ll. ]0 S,C. 0singa
r4. 00
14.00 D, Bokna
l!1.1, f. Dekker
14.00 J.B. Bljma
14.00 A, Drjkstra

10.0t] H-v. Seyen
10.00 J.hi.v, tdepererr
10.00
10.00 J. rte Groot
9,3A J. Hummel

10.00 i'i.J. Puper
t? tn
t0.00
l2 .0u
r2.00

tt

*
(16-lfl Haulerwrjk !r-lrrrsum 4
tl)-07 s.r,. l-rrso 5-Akkrum )
04-08 0líleboorri .J-DI0/oosterwo ! de 6
0-',-09 0ldehoitpade 4-Bakkevcen /+

02-0i s.r. 0l!phiá 6-SC Boorrrbt rgum 4

5e xlas t rBlt'
u6- l0 iJargê .r-0. s. I. 5
05-07 fclsia ll-Dokkum a
04-08 Robuc 5-0lrleboorn 4
0l-09 5t.Anna 4- írynuiálrk:n 6
U2-01 Beetqun l-5tierrs I

*

I i -i.l
10.00
9, 00

.t I. 10
10. t0
L2.OB

-- 1 B--



PUPILLEN , F
W

Groep 6l7
B5-0ó uiisool i a-5f Eoornbergun
U4-U/ KeaO )yJ6rt-r tjnJe

lk 0l-01 0ideboorn-sv Ihor
' 02-08 Langezwaaq-Nreuweschoot 2

zaterdag senioren
ZATERDAC 

' 
HEI I-981.

)e klas c (019)

t8.00
l8 .00
18. 00
15.00

vRiJggg.tl $Er 1394 r,,,EpsJRÍrppAË j
!I!sp-Á!]
C8*05 fiieuyieschoot 2-i.lispolia
06-04 SC Boornbergun-Read Swart

ll 07-01 ïijn_re-0ldeboorn
01-C2 sv Thor-Langezwaaq

ri.id 9i!etd:13g$cl

12.45 ,4. r oppes
14.00 G. tsakker
14.00 H, l4enger
14,00 0, Roffel
14.00 A. Bull

18 .00
l8 .00
18 .0c
i8.00

* l2-08 Harkenase Boys 5-0Ideboorn zm
07-09 Akkrum zn-0.|i.ï. lr
06-10 Gorredijk zm 2-R.l'J.F, ]
05-ll Houtigehage zm-Jubbega zn 2
04-01 De Sweach zn-Heerenveense Bovs 5

junioren A
ZATIRDAC t r.lti 1984.

*
10-08 0.D,V.-SC Boornbergum
07'09 DlachLstar Boys JA-0ldehoorn
04-01 Akkrum-Harrlerwijkse Boys

iunioren C
ZATÉRDAC 5 t4ÊI 1e84.
). kf*-G (rl4)

10.00 A. Haogsteen
14. l0 D, Duipmans
14.00 H. v.d. Vegt

{Í 07-09 0ldeboorn-Heerenveense Eoys }E

pupillen D
ZAÏFRDAG 9 I4EI 1984.
Klas 410
lo:07 D.w. P. -Del fslrahuizen
06-08 f.F.5.-V.v,I.

+ 05-090ldeboorn-Langweer
' 04-0lAkkrum-Oudehaske

0]-02 t'S.C.-De Weslhoek

pupillen E
ZATERDAG 5 I"ITI i984,

if.00 H. Nieurland

qnn
9.00 .

I1.00
9.08

I0.00

t

10-07 5C Joure J-Nieuweschoot 2

06-Í18 F.F.5.-ïi-jnJe
05-09 Read Swarl-FC Llolvega ?

04-01 Akkrum-Oudehaske
0l-02 0,tdeboorn-D,tiJ.P.

i0 ,00
Iír,00
I0.00
ana

JO.CO

--19--



zondag senioren
ZolDAC ó t"!ti i984.-

2e kles B (801).
0t-08 Ti,inje-Boyl
I0-07 Gersloot-0.N.V.

* 11-06 0ldeboorrÉ-Langweer
' 0l-05 sv 0.D. I.5.-Amelandia

l)2-04 0.D.V,-De l,Jeslhoek
0)-l? 0oslerstreek-bJ-ispol ia
le klas D a8r6)
C7-06 0.D.V. l-Langezujaaq J

1 06-05 Oldeboorn 2-Bakkeràen J
' 09-0lr Jubbega 6-sv 0erterp 1r

0i-0J Mildam Z-sv Thor 2
i.0-02 Heerenveen S-Bergun 4

4e klas J (828)
6"Ê06 -mk;C-T+aul 

e rw i jk 4
. 08-05 Dl0,/Oosterwolde 6-sv Friso 5

{ 09-04 Bekkeveen 4-0ldeboorn f
9l-9] SC Eoornbergum 4-0ldeholtpade 4
10-02 irnsum 4-sv olyphia 6
5e klas C {8ll)
07-06 Dokkum 4-hlarge 4

i 08-05 Oldeboorn A-LAC Frisia ll
09-04 ïrynwálden 6-Robur 5
0I-01 Stiens 8-5t.Anna 4
10-02 0.5.I. 5-Eeetqum l

zondag senioren
z0NpAc rJ IEI 1284.

2e tlas I (801i
08-07 8oy1-0.N.V.
09-06 I i jn,ie-L.angweer
I0-05 GerslooL-Ámelandia

,f Il-Í)4 0ldeboorn-De i,,lesthoek
0l-0.1 sv 0.D. I.5,-oosterstreek
i2-02 uJispolia-0.D. \,.

zaterdag senioren
ZAÍTRDAG 12 NEI 1984.

* 08-07 0ldeboorn zm l-Akkrum zm l' 09-06 0.N. Í. 4-Gorredijk zn 2
l0-05 R.h.l.F. l-Houtigehage zÍn L
.tt-04 Jubbega zn Z-Dá Sv;óach zm I
12-0? Harkernase Eoys 9-fasternar Z

iunioren A
ZnrERoqc lz rrtl 1984.

2" kI"" D (lOf)
08-05 5C Boornbergum-Heêrenveense Eoys 2A

t4, l0 Í'1. Moeldernarr
14. J0 B,F. Stobbe
14.3A i. F isma
ltr.tO i{. cle Jorrg
14,10 P,J,v.r1. Heide
l4.tg J,v.d. Vaart

10.0n A, 51ot
10.00 J.J.i,. \ieuwentroverr
10.00 P. Rooks
10,00 l-i. r,arr Seyen
12.00 5.0. Veenema

Ti.id Scheidsrechter

t0. 00
10.00 lt1. Dekker
10.00
i0.00 J.v.d. Berg
10. 00

10. 00
t0.00
12.00
10.00
I0, 00

Ti.id Scheidsrechter

ll.l0 H. de Jong
j.4.00 A. ïjaesing
lr.3O J.v.í1. Berg
14.00 A, rle Jonq (H)
t4.00 A, Dijkstra
I]. l0 O. Bokma

TÍjA Scheidsrechi.er

14.00 A. Agema
12. l0 J. [.eec1te
16.15 hJ. Drenth
14.00 f. rÍe Jonq (J)
12.45 G.P.r,.d. t4ast

11,00 A,v, tr.leenen

11,00 S. de Jong
17.4t i. Boers
10.00 fÍ,J. Hiemstra

09-04 0ldeboorn-Akkrum
0.1-01 Eakkeveen-Heulerwijkse Boys
10-02 0,D.V.-De Sweach

iunioren C
ZAIERDAG I2 I.,IEI I984.
le k-las G { ll4 )

07-0ó 0ldeboorn-Langezuaag
08-05 sv 0lyphia-flildam
C,?-04 1'1"u""nurense Boys )C-FC lalolvega )C
01-0J Nieuneschoot 2C-De Blesse
10-02 Udiros-Soort UereenL

+

R.{r

J.
U.

10 .0c
t0.00
1?.30
1_l .00
t1. l9

de Boer

Mu líler
Nr jílam I I

4\i--


