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oan eerst de r,ledstrljden gespeeld cip r0 àn '11 novemberBn dit ueekEnd,

0LDEB00RN Zlvl .ontving scharnegoutum en verroor met r4-0,Een L,edstrijd lie gezien de ui[slag zeker niet gàirat:,teerd genoemd kan r,lorden. ' ''r --v:
ï:t. ls. jammer, maar 0ldEboorn zïq is in deza klas echt telicht bevonden. uas het begin van de competitie zo slEcht
lgg nietr naarnate. de cornpétitie vordert, komt dat a;licht bevonden toch r.rel ebnt naar vor€no :uok dit ureekend moest 0ldeboorn zlJn meárderg erkennen int{ljtand en ursrd ook r.reer met forsá ciSiárs-;";i;;;ii-àri-"reken er dan ook maar op dat ?e in het-u"rioop;;;-J".r,competÍtie zaer' luaar zulLsn kri jgen an dat "'" ""inró_"""te behalen zal .lijn,
Ga echter niet blJ de pakken nÊerzitten an probeer metenthousiasma toch nbg uat puntjes te paXken]-----. "'-:l

0L0EB00RN 1 -had'op 11 november de ultr,redstri jd tegenhekkesluiter TJonger Boys.
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iji:r--i*i-i de :,:'{,ÊnJ en l"ret red*1i3kn i:*rst*t- ,jirf: ': j.r.1r,,iíi
itiJlht rii.i ge*n Br,erblsíï;n qe\/síir rriaar n.tels is rilindc'.
'tJii*lf6 r i:
;-iBt *-erC ÊsÍ"1 slechts L,Bdstrijd, vonral d': eerete."-heLft
rln fist cje rust.zag 0ldebaorn tenccht tegen esn 1-.0 ach-
t,orstand aanf 0ok:.-de tuende hetflt LJas nj.pt bêstr':i,.gaar het
lukte tar:h noE 3 donlpunten te n:ken, zodat de r.rinst
cuch nog mee qíng naar 0ldab*orn" :.-.-

uCIk dit ueaknnd L,.ier el:n uitusdstrijd.
fl*,*iersirsnk rÀias qanlhosi en hier bleok rncer'tegenstand
l,e zÍjn dan unrlqn'J3*i<.
ilcrsterstre*tr<e sen grnd combi.n=s'enCe ploeg met Bsn heel
q;rnrJe spal\1ËrrlËlirr cp h*t m-idrJenveld (Oie volBens mij
t*: veel viijhrid krarg) r,raar \inil afmaken haddel...ze Qeen
!{nês gegetcn, tsruijl cck de verdodiginE het hoo'fd koel
i"rield *n 0ldebcarn i"jsË dln ook niet, onfortuinliJk dat
ze rnat BGn 1*0 vflor$prong ging*n rust€nn
i\a cjs rr.rst, hed 0ldnhsorr,5 mln, nodig rjrfi d* stand tst
3-ll cp ts v0*rËn,
Dit betnkpncie uel- dat 0a"*lerstreek ginq drukken an dB
verdediqinq rnnaet met kunst 6n vlleguerk de teggnstander
van scoren af hor.ldenr :'.

Toch ues hnt 0ost,rrstreek die met een mooie boogbal iret
nat, vond *n daarmee Bon ierdiendc tegengoal liet aante-
kenan. UË;reJer l" r:ten de Eoarnstars het níst kornen Ën Lrê-
ren 2 knstbare zuaar b6r'-chtcn punten binnen,

lllDtBCIfH.ti ? had 11 novembsr f,f.5. '! cp bezoek en con*
slateercJe dat dit niet, eên ploap Lre$ 4ie zich maar ?-a

nafir de slach'n:bani< rra;"1 da sponscl 1Íet leidsn. :

Intaqonucelo Ce vnrdedigLng matsh cteeds attent zijn,
!J?firop dan asi< j-.ïÈ€n aanm*rkinqÊn, en ja de aanval heaft
nl.: ste*ds veel kanssn nsdj.g #n daar 6Ên van te var-
zil varen. ïoch ïr r$ h et iildeboo rn 2 die aan het l.angste
slnd trok #n za behaalde,, dan onk Ban zL,aar bevochtsn
2-t.r overuÍnninq"

i:ok dit uaeï<end h,eËr eàn t,huisuledstrijd,
f .i-" Neeurant uit Lemmer L,as de'tegenstander. In Ben
spnrtieve stri jd ( Ous heel anders d.-n de geruchten uraren)
uas hst Ílldeboorn 2 día van het, begin af aan het heft in
handen nam en dÍt aok niet maer ''l' gaf .
til kondan de Ëjoarnsters maar moeilijk tot,scorsn komen :

Lrogens meestal ( iets) te hoog Eericht, Ínaar in de tllee-
de hêf f t geloof den de Surinamers het r,iel en kon er toch
nog ÊBn hoge 9-U score uorden behaald.
i\log Êen uitslag uit die afd.: Akkrurn 2 - Nieuueschoot 4
t-'l ,
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ULUb-LiUuHN 3 had op 11 november de thuisr,ledstrijd tegen
Haulerurijk 4.
le gingen goed van st,:lt en clrukten de g:sten goect de vBr-
clecliging in sn namen aI gauL, een voorsprong.
Het uerd uiteÏndeiijk een ruÍme 4-t averuinning.
tiok oit ueekend een thuisLredstrijd tegen UIU 6-uosteruolde
uit Lras dus da kans om revanche ta nêmen op de d.ar gele-
den eerste nederlaag.
Gezien het spelbeeld bleek
Ínaar een sterker uldBboorn
creËerde kanseni

ook Lrel O"$"Ée bedoeling L,as,
r.rist zich geen raad met de ge-

uuideli jker gezegd t zE L,erc'en jammerli jk om zeep gebracht.
Ue door de gasten opgezette buitenspelvai maakte de
Boarnsters r deloos Bn zs Llero€n steeos Lreer d ar ingelokt.
tn de eerste heii t uraren er kanssn g8noeg om de r,ledsirr jo
naar eigen hand te zetten, maar de juiste richting bleef
zo ek.
u-;t het .uiteindeliSk B€n 3-3 gelr jk speJ. L,erd mocht ge-
zren het spelbeeld redsr u,el tot vrede steflnmen.

ULULBUUT{N 4 moest zondag 11 novembsr naar Leeub,r",rden
on brj hekï<esluiter xoodgeel 7 te proberen om ook ueBr
eens het zoat der ovaruinhing te proeven.
|iaar helaas ook dit lukte niet en het L,as dan ook Rood-
geel die beide punten thuis hield en bfij ulas met de
eerste 2 punten in deze competltle.
Uas het nu .ult medelijden of zal Br echt niet meer Ln.
In íeder geval zal het 4e Br toch r.rat aan moeten doen om
blnnenkort niet zelf hekkesluiter te uorden.
Jongens zal em oF, Er zal- r,lat rneer agressie moeten komen
en dan hoeven zekSr niet alle r.redstrijden verloren ulorden.

DÍt r,leekend uras 0ldeboorn 4 vrij maar als ik goed ben
ingelicht L,as Br een oeFenr^redstrtjd tegen 4kkrum 4.
0f dat nu het geval r.las en hoe de uitslag hiervan uas,
1s mlj niet bekend, maar verechlLLende jongens van dat
Akkrum kennende, geloof lk nlet dat er daar voor de
Boarnaters 

. 
vael Bucces Lras Lreggelegd,

OLDEBOORN 5 moest dit r.leekènd aantreden voor de Oe'rUV
€n tevens r-eturn tegen Akkrum 5.
Thuis geuonnen met 4-1 en tevens €en koffietafel in het
voorultzicht L,aE man geneÍgd te zeggen: dlt kon geen
problemen geven.
Het 5e had ar geén'rekenlng nee gehouden dat Akkrum (ga-
brand) uas revanche te nemàn op'de in Oldeboorn geledón
smadelljke nederlaag.
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Hoe dÍe uledsbriJd 1s verlopen zult U hoogatuaarschÍjnlijk
in s€n verslag van het 5e kunnen lezen, maar het belang-
rÍjkste is rael dat met 3-2 is varioren.
Kan alleen nog zeggen dat het vÊrmoedelÍjk een koffieta-
f el kan L,ogden op eigen rekening.
Uat let julllel

Zoals U gemerkt zult hebben is het overzicht deze keer
lets anders van opzet als normaal, maar dÍt komt omdat
het FUB-nleur,rs niet te bemachtig€n L,ae. '

Oit ls me maandag toch nog gelukt bij buurman v.d. Laan,
Nod bedankt.

Dan nu de vastgestelde r.redstrlJden voor dit en volgend
ue ek en d.

0LDeB00RN zívl hesf t dlt ueEkend aÊn zLrarê opqaaf met dereturn tegen Nijland,
ilier zal niet vael eer te behaLen zÍ jn, alleen probeer
dB nederlaag zo klein mogalijk te houden.
Jammer, maar niks aan te doen.
Uol.gend r.leekend de thui.sraedstriJd tegen Stormvogels t 64.
Zou hier dan eindelijk Lr€€r eens een euccesje zljn u,eggB-
lagd. fvlet volle lnzet er tegen aan, €n er komt loon naar
u;o rk en.
8iJ dB afd. zondag en dan 0ldeboorn 1,

A,s, zondag dE return tegen 0osteratreek.
Gezien de uitsLag dít afgelopen rreekend zou dit geen pro-
blesm moeten zijn, maar onderschat ze níet, ulant-ook nu
zuLlen ze zeker proberan om het middenveld uesr ln handen.
te krijgeflr
Geef dle nummer 1U nlat te veel vriJheid, dit zou het
voor de vardediging een Etuk gemakkelljker maken, maar
toch zien u,a beide punten 1n 0Ideboorn blijven,
Hun spealilijza is nu bekende dus daar zal bij aangepast
moeten urorden Én dan zaL het zeker Lukken.
2 decamber moet getracht r.rordan da zegereeks voort te zet-
ten, maar ook in en tegen Zandhuizen moet op zL,are u,€Br-
stand uorden gerekend, naar als de Eoarnsters het koppie
8r bij hsuden moet ook hier de mogelijkhaid zljn om beide
punten ta. pakken, naar onderschat ze nLat.

Ook 0LDEBOORN 2 a.so zondag €€n raturn tegen fC Nesurantj.n LsínmÊr en mlJn inzÍens hoeft dlt geen problemÊn te ge-
ven, ook al gezien de uitslag in de thulsr.ledstrljd.
Beschouu hat nlet als een makkle, urant dan za} het zaker
tegenvall Ên.
Het r.reakand v"rn 2 december betekent voor Dldeboorn Z een
vrij r,reekànd.
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ULDIBO0RN 3 ontvangt ársr zondag Renado 4, ook al Bpnploeg ult de bovanete regionen €n dat kan dus spannend
ulo rdBn.
ÍYlet het voordeel van een thuisr.ledstrijd zien ue toch,als tanmlnsle het vizler t*rat scherper r^iord gesteld, Áet3e a€n kleine overurinnlng behalen.
0p 2 december de derby Akkrum 4 - uldeboorn g, san r,rad-
strijd uaar bij elke uitslag mogelijk is,
Heeft 0ldeboorn 3 r.rel de baste paprórenr LrB zullen ons
maar niet aan een voorspelrtng uag€n en rustig het resul-taat afurachten.

ULDEB00RN 4 a,s. naar Nlcator 11 en ook dit zaL e€nnoeilijke opgaaf uorden om tenminste 1 punt te pakken.
Probeer eens voor ean v€rr. ssing te zorgsn, Jullle heb-
ben het nodig.
up 2 dacembar eindeli jk'r.leer eens een thuisr^redstri jd 6nue} tegen Uarga 4,
ZulLen ue dsn nu al afspreken dat ar eindelijk uesr e€nê
gsuJonnBn gaat urordenj
Doe je bEst en probeer hat ln ieder geval,

0Li.lEB00HN 5 ontvangt 8. s. zondag de eiland-bBu,oners
A. u. v. 2 van Terschellifg r Bn gezian de Lange reÍs r.lillenze zeker de volls r.,inst mee terug nemen.
Len urederom zuara opgaaf, maar aan julria da taak om datte beletten.

Volgend. ueeksnd naer Leeuurarden, Nicato t 1.2.
Uok dít zal niet gemakkelijk zijn, maar gezien de kuali-teiten dle ln het 5e zitten, reÈenen Lrs [ach CIp een klet-ne o verurinnlng.
uJrslri UEN :
'l 1 no vember:

Uost€rstreek
ïJonger Boys
S, V. Thsr
Ui spo I ia
0,0. u.

1 I novamber:
uo sterst reek
Tjonger Boya
Uispolia
S. v. Thor
/andhuizen

€,n

Z andh ui z an
ul deboo rn

- BoyL
G ersloo t
l,Jestho ek

uldeboo rn
Boyl
lrJesthoek'l'ÍJnJe
LJ. U. Ur

S,LiN0 eH:
'0.0.V. 1u-1?
Tijnje 1u-16
Boyl 1 U-l 4
0osterstreek 11-13
Gerslobt .1u-11
uldaboo rn '.1 

U,- t 1

Thor f i- I
landhuizen ,1u- b
de Uesthoek 1i- 6
lJispolia 'iU- 5
1j, Boys 1U- z

3-t
1-3
1 *'t
't-3
?-a

1-3
AFgsl.

't-u
1-t

H fgel.



Vsn het bestuur

sTICHTING sPtJRT. EN ;ICTIUIIqTIE!!AL-_UIISESEg.8EEL. -iá= ÈÉÉs= =**==Ès=:g==*====-=======================

De nieuue sporthal in Akkrum komt volgand jaar gereed.
De verur;,chting is d t da hal eind mei 1985 klaar ie en
nu r,ril men de eerete uleek van juni de ha} gratls beschik-
baar stellen aan de verenigingen van Utinger deel.
Dus ule €€'n goed idee heeft kan dit naar voren brengen.
Nu hebben r,rij als bEstuur gezegd, uat kunnen L,ij als
voetbalclub in de zomerperiode in êan eporthal organi-
s ef gn.
f en vraag Lr ar urij nog gesn anturoord op hebben gevondent
maar U misschien uel.
is dit het, geval, kom dan naar onl toa, en pratan L,e

erovÊr.

Het Eestuur.
P.5. : Ue zi jn r,rel van plan om straks in de ulntermaanden

geb.ruik te maken van deze hal, zorael voor junloren
als senioren^

Hlri: ue Leiders van de JUNiUHL-N [.N Dt sh-NIURti\
tLFTaLLEN van de
V. v. tiL DIBtJU RN. -

Liraag zlu ik jultie u,illên varzoeken om na een ge-
speelce competitle-r.ledstrijd het uedstrijdformulier
zo spoedig mogeli jk in te leveren (r,lat nu meestal aI
gebeurd ) .

ueze formulieren moeten il.1. zondag rs avonds met
de laatste buslichting van 21.31J uur mser omdat ze
anders'te laat op het bondsbureau aankomen.

Koman ze daar te laat aanr dan moeten ue J 5r--
boete per formulÍer betalen r^rat dus zonde van het
geld ig.

H. Hartmans.
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Kantine ni.is.

Fan6f b*jtn eeptimber is de ka"rrtine 4 kear ynte wike
iepen. En wol de beíde trainingsJounen; tiiedei en
tongeredeL en flerder it wykein.
Op de trainingsjounen ís it bestjoer oanfoJ"d meí
ledon, sada.t trJa mar ien kear ynf e 6 wike tsjinst
ha. Binne der noctr guon finder jimmer dyf t tinket
dat J.iket rÍs ek woL lrwat, skil-je my dan mar efkee.
Jo namme rrurd dan opskreaun en letter komt der wol"
1n i-Lst1 werrt jo namme opstLet en de dei dat Jo
tsjinst ha.
Efkes 1n oantekening oerrt beteJ"jenl of J-eaver,
oerrt net beteLjen.
ït komt te faek foar, dat der net 6frekkene nrf,d.
Soks bliuwt dan stean en rint mar op.
Op dit etuit stiet der noctr foar J 125t-- oan net
betell"e konsumpsjes ynf t skríft.
En dat is tefoLlo. Der moatte Jimmt as Leden sels
de hán'hwat better oan hálde. It moat fan slken
ïerom byhoLden vr4rdËr êo dat bringt wer in protte
wurk mei. Sn soks hoectrt nett as Jimme fuort be-
telJe. Dtrs minsken, de pongê teneí ynf e bfise as
jo neitt fuotbalfjt1d g:eane. '
En foar de minsken, dytt noitr yntt kryt stean,
meitsJe dit ynoarder, sadat el.ts vit, verft der
oan ta is.
JoLanda wie Lt 6froune rykein net ynte kantine.-
HJa wí.e slik en moast ynte tr0s bliuwe. Better-
skip tauinske. Har heit, Theo Kooistra, lrat doe
de saek waernom. Sa koe aLLes moad troclegean.
Kooietra betanke trjJ.rfoar.
Oankommende wike sil de sintral.e ferwaerrning ré
makke wurde, sada.t de drankJes net befrÍeze.
Lit kenlng wínter nou mar kommel
Fierder binne der noch wol. vat dingen, dytt oars
kinne, mar Jar ve binne aLlegearre mar begjinners,
alles moat Leare. Einne der guon dytt op-en/of
oanmerkingen ha oangeande de kantine, dan woL ik
di.t graech fan Jimmr treare.
Tva kear ynf.e vike wurdt de kantine skjiamakke
troctr Jan en lÍLmp5.e Nieur,rland. ït J.s altyd tlge
lmoarder.



Hans Brandsma soarget foar de lege en d,e fol"le
fLeskes. lfy bLnne der tige nrei yrrnaem, dat Hans
dit docht, dat besparret rís in soad wurk. iíy as
bestjoer ha ek mar ien pear lrannerr.
Sar dat wLett foar dízze kearr
0ant sjen ynre kantine,

Johannes Brouver
tillefoan* 1 2OO-

-- ----ï---
====

vrijdag 9 november Lias de eerste schutjasavond, geor-ganiseerd door de voetbalclub, van dit sóizoen,[r LJas [,eer e€n goede opkomst, 
"a r.lerd n"1. aan B tafelggekaart en dit alles onder de goede leiding van J, vanKalobeek díe L,e hierbij nog rraiteJ.ijk uiLLén beda;ke;,0e strijd begon om I uur, hoeuel u. uaenstra te laai

kr.lam, omdat hi j ',losgetrokken?', moast uro rden,[r r.rerden 4 ronden gókaart met 16 uit.
,!* t 1 uur vielen de }aatste slagenl
uaarna de prijzen uierden ui"tgedeóld door een met kussenst roo iende cerernoni emeêstÊr.
Hierna uerd Grr nCIg door deze an g'ne nagekaart en tosnkuamen Br t,enslotte toch nog ani{e besi,]ursladen ,Àn 

-,:e
v.lJ. 0l'deh*orn, die niet meó r^riràen kaarten maar derest ual uilden meemaken.
Ê1 met al eÊn gesl.aagde kaartavond; r.rarke uerd gehoudenbij H, Êrandsma.
finderst ande personen gÍngen ar vandoer met de vleespriJ-zen:

5 C H U T I t. 5 S t Nr-

1. H. Goerres
?. J. Nieuuland
3. íïêvr. de I ruin
4. P. Rodenburg
5. í|'levr. Vaè.1stra

11. H. Hartman i 1?.

6. Jikka Ueenstra
?, E, Vink
8,5. Theunissen Jr.
9, D, v,d, Laan

10. H. Foepjes
G. 0tter: 13, H. Schriemer?

14. Íïevr. Hemminga,

--8--
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Na ean paar ureken niet te habben gevoetbald, Lras het
,tly de tljd. om naar Scharnegoutum te qaan.bje vertrokkên om kr,lart over 9êtr. met precies eIf man,de ;rkkermannetjes d*rchten dat nát "ig[i""t LrêsrHet veld uàs zeer goed beepeelbaar.uat de uedstrijg bátreft uas het nÁt eerete kr.rartier e'ngeltjkmatlg voetbal, maar al gauL, r,rerJ-Ëet an de kantvan 0ldeboorn L, t rommerig, zóo"i ;;-i-;enpartij-"i-f"u,tot scor€n kLrain.
De tueede kr.lam Br vrij snel achtÊr .an.Tien minuten voor de iust, uerd Br een doerpunt gescoard,door eÊn kleln mannetje in etgen-go"ï,--Tjitt. uas het niet, àie u,as irat=;;;; €n van Jorrs mochtÍk niet zeggen r.rie á t ur, s.In de tueede halft uerd nret maêr gescoord, Lre kregennog urel €ren penalty tegen (onterecht, -"-"t nát-Àenà;;;.buiten het str,fschopgóui€à), r"u" oá u"i ging vrij hoogover de goal.
Het L,as aen slechte r,ledstrijd.deze keer, maar goed, brjde volgande pakken Lrs de dr ad uEer op.'

t

7e ElÍtql zaterdag

B E T T E R L E T A 5 N [ ïI

Z. ffl. sPeler.

0LDEp00RN zfít - SCHA ENEG0uTuÍvt r ?!. -
Zaterdag 10-11-rg4 speelden u,€ de return tegen scharnB-go utum

De uitr.redstrijá hadden ure verloren in een uan beide kan-l"n slecht gespeelde uedstrÍjd.
Nu- yij hun thuis mochten ontíangen uisten Lra uat de mo-qeliJkheden L,exen. 

.9-_



ïn de voorbespreking is er,deor de trainerr spÊler, t

coach, baI3.ànjongen'"en grensrsel.ttp'r op gsLrezen dat er met;'.'..
inzet resul'baat te" behalen moest zi'jn. -

Verder uegd. ondergetaken.de nog even aangezegd om een
verslaq te s'ÉhrlJvenr,bij deze dus.
ilver dd tred'strijd zelf kan een spele.r eigenliik nooÍt
zoueel:-schrtJveá btJ hàt'.zlYlr omdat ói met zotÁ inzet gs-
speeld moet urordenr ''dat' je na de uedstrijd geen bah Íneer
kunt z€ggsn, laat st "an schrijven. ,

fen paar dingen bliJven dan nog hangen en'dat zijn dan
meestal de hoogte- o'f jLaagte puntsn)

De eerste he-lft r,re:rd. afgesLoten m.et 1 doelpunt voor
Scharnegoutum gn, tr,ree schoten achter elkaar op de paal.
lle tr,reeda 'perioderspeelden die lui nog fanatieker als ds
eerste, zodat.'r,ri j geen kans hadden esn ba1 aan te nemÊn,
Iaat staan tê plaatsen.
r,rel zagan hun nog kans tL,ee doelpunten te maken Bn LrÍj
net zoals in de earste halft geon 6ên.
Uit lag''in het g€:hi+eL niet aan onze keeper, uant die stak
zelfs nog. in een grote vorm.
IX r.lou ei,genJ.Íjk gsen na'men nàemen, dan op het einde mijn
elgan, maar voor Sipke _Vlnk Ben uitzo,ndering om het 7n in
deze .periode zo te helpen "dat is klassei'r nu de vaste
keeper gebJ.esseerd isi beterschap. ', :

Hopende met dit verslag aan de opdracht voldoende te
hebben voldaan sn een. b'ladvulLing voor het; voetbalkrantJe
te hebben verzorgd hoop ik veel supporters crsr zater-
dag'om 2 uur fs míddags tegen NiJland, langà de l.ÍJn te
zíen en te horen om het, ZlYl te steunen

..: ' '. I'

:

--==O0 COO==---:: ,.

i.rLuucourifrt zyt - NIJI-,:[\p.-
''-,r"t*" 

"" "tt"lrt* u,Bek geen krantje kuam (te uei-
nig kopie neem ik aan) kan ik schrijven dat door slech-
te ueersometandighedBn, het Lrês maar net boven nul en
zu,ara snge,{.lL, j iich,t,en, nou zL,aar, maar LJB zl jn ook nog nlks
.geyend, er maar ueinig toeschouuars LJareno
De getrouuen Lreer bedankt voor de aanmoedÍgingen en steun
die-het Tt'r zo nodig heeft .
. D€ uedstriJd verliep bou ni.at direct zoals r^rij het r,lil-
den, de gasten gooiden roet in het Bten.
De opstelling L,as ietr,iat vêrandercl, maar ook.dit mocht
riet baten,



Het Lras reads 'l-u voor de gastan, voordat hun keeper €snbal op de goal kreeg.
Ítra ingrijpen van de van vele functies vsorziàhe coachdoor een pa1r spelers van plaats te veranderen, konden
LJa zo nu sn dan een klein vuistJe maken.
I och maakten ds gasten ar .voo r 6ê thee 3-U vaÍtr

ï i jdens het thee-kurartiert je r.lerc het geheer €ven Enaldoorgesproken, zodat ue het r,re1 aens raeráen dat er rnetmeer inzet gesnaelo moest uorden.
Lj€ tueeoe helFt konden ule ook mBer op de aanval spelen,
maar doÊlpunten blevan uit.
uit in tegenstelling t,ot irrr jrand" zlJ scoo rden Br nog I,Lendresultaat U-b.

Nu url rk toch nog even det schrijven:als de Ínzet op de traÍning É,n vooràr ih de uedstrijoen
net zo goed zou zi jn aLs.oe sf eer in de proeg, kan ir.er vrede mee hebben.
l'taar LJaar u,js zaterdag de inzet die er in hel begin uande competitie r.rel bJrsr
Het lijkt mij dat, als êr vooral op de training ur.:t
meer van de trainer zou r"lorden aang€rnomsn, zonàer u€pr-uoorden, Êf toch voo r oÍrs nog L,aÈ te laren valtr ofzle ik dit verkeerd'i ,

i.k-hoop niet dat dit als negatlef ovarkomt, urant het isjuist andersom bedoeld,
Kljkend naar. het aantal punten behaald tot nu toe Ín cJezekompetltler ''ivier" ult san stuk of g r.ledstrijden;;;*iar toch uel uat gebeuren, r,rant het is mij te-gemá*teii5t<
oÍn maar te zgggen dat uB eÊn klasee te hàog speren.

A,s. zaterdag de return Nijland-0Ldeboorn als Íkgoed gelnformeerd benr'rzie eloers in dit brad" en LJeueten L,at ona daar te r,rachten staat.íïet inzet kan Br uel resurÈaat behaald'r.rordEn naar miJni dEe.

Be rend.
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7e EIftaI zondog

i;*'i 1-rU4 4r,

I JIJi\GIIi HUY5 - LTLLJtBUUfiIU.-

t'nd*q j*1. moesten LrÊ speren tegan Tjonger Hoys uitrrssrenrreBnr d8 uedstrijd begon om z uurrïr: eel qelijkopgaande átrilcn met aan nàio" zijden e€nírsÍr kanssn u:rs het -t jongei Hr:f s die 't-u maakt,e via eenuncrzet ven recht,s Bn die er met een omhaal in ging.r.*doende moesten [rij 8r ueer hard tegen aan om de gerrjk_mak*r te sco ren LJ-,t, ons in de eerste herf t niet irË;;.ue scheidsrechter ftoot voor rust en stuuroa ons om eenksp;e theB Lrat ons r,;eL gehotpen hseft,uÊ tr.ieeds helf t ?"gonn'n ue metaen te storen en L,1Jkregen de bal Ên gingen via êen pass over rachts naar p.xo*anburp die €€n goede voorzei g8r Bn dls er vrÉ eenverdediger ven Tjonger bays tn ging, i -1,Het urerd 1*2 door ondergaiekendó uíl a€n cornsr,Daarna r.rerd Ër een. beet je heen an u,ser gevoetbald, toenHarke al1een doorglng en uerd gevloerdn -*n 
dus kregen L,ijeel penalty di.e door Binne genomgn zou rrorden en oók ge-zet uerd in tueecie instantiel dus 1 _g en ;;t r;; ;;" :

eindst and,
verder uril ik H. Hartmans en J. 0tter bed ,nken uoor hetr€s€ïvÊ zijn brj het eerste en J. íïijnhser voor het vlag-
g en,

U, v. Kalsbeek.

005.L[ RSTREIK - CLDEBilCRN. *
vrar"rdag 18 no uembsr moesten LjÊ tegen 0osterstreek voet-bai-j-pn.

tJe begonnen in dazelfde opstelling ars vorige r,iaekr ar-dus de trainer en na diens tradit,íonele ero{an ;;['r;iqoede bedoelingen.
Iu. *. een kuartier kuamen L,e CIp uoorsprong,Ecrll.ie presteerde het om een hpekschop uán Jan ulecht inta kappen, 0-1 dus. -12-_

..t
I



Daze voorsprong ksnden LrË tat da pauze
Na de thee kuram Flendrik Nietrulland in

Jan Ulecht,
ult Ëen hsekschop van l-iendruk scoorde L,aBr gc11ia, ditkeer met ds ulol' f Bn paar m^Í.nuten later L,as Jan rvreest*rËsLLla net àe'vlug af en scosrde g-u voor o[!Ër[n to en uas het gebaurd met oÍ.lsoue li"etan 0ost,erstreek uat te ueel voetbarlen, €Bn beetjegemakzucht? €n kulamen prompt onder druk te stàan.uit een van hun aanvalren scoorde de llnksbuiten van 0os-terstreek mBt een mooie boogbal 3-1.Íïear verdar liaten ue het niet komEn. [Ên nuttiqe $vsr-ui nni ng "Beste man van hat veld u,as ongetuijfsls scheidsrsclrterKleln,

Rg"l *iJ nog Hendruk, symen en Ate te bedanken voor deassistentig en natuurlijk'onze suppCIrters.

va stho udÊn o

h et vei. d voo r

Uendêr.

trtrSPun,ING Vf rrz-uuHTi r

iiaar is de ULUETTI gebl even?'t,t'l

lnzendingen gelieve ta sturen
naar nedaktie Llub[,]€d.

p. b. lnzBnder bi j redat<tie niet bekend.
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2e Elftol
'3ÍÍ{'3Í('333:

t'telnt v. d. U,

. _ 9_0.

flldeboorn begon met S. TeunÍssen op de r,llssel en HEn-
drlk Nleur.rland-moesten L,B ..if staan aan het 1E elftal.
Hat zau a€n rare r^ledstri jd uorden L,ds de voorspeLling,
u.int deze pl"oeg ulas al turee kear gestaaktr maar d 't
viel D€Br
0e eerste helft ging €rg gebrekklg voor onb'
Uij kregen vele kansen, maar benutten zs nlet onza voof,-
noáOe r^lóu het r,lat te mooi doenl LI'"t in nlets resulteerde.
Ue uaren te egoÏstisch.
íIaar uij drongen goed aan uat belËond r.lerd met een goal
van Ate en vlàt< vóor rust ulas het Hilbert dÍe beheerst
2-O aantekende, dat urae ook de ruetstand,

OLDTBOURN2-F.F.S,2.-
11 noverirber 1984
findstand 2-A.

0m half elf traden ue met de jarlge Lykle Poepjes
r;ê11 tegen F.F.5.
Hier voorafgaande hadden ue ultbundig de nieuue voet-
balschsensn van daza sympathleke speler bekeken, de
achen an ueesr.n u,aren dan ook niet van de lucht,
uant laten r,,e eerliJk zljn, met het nieuue.trainings-
pak ls het ssn keurig gehe'el,

Iven terug naar de uedstrijdr oê een licht overrlicht
in de ',êflVaflgsperiode scoorde Harm 0osterbaan in de 14e
minuut prlma,r Dà een corner víin rachts.
tjit uas het sein vsor de gasten om ons onder druk ta
zetten, maar de ruststand bleaf 'ï-U.
In de 2e helft uaren de mogelijkheden voor 0ldeboorn
lets groter en dat resulteerde d:'n ook ln B€n doelpunt
van 51em Taunissen, 2-U
uit L,as tevens de eindstand.

--1 4--



t4';.de box gekofien kregàn r.re r.rat technlsche datails van
oÊze leider an de vertegenr,loordiger v-n de Povlakte
poetste zijn nleuure Caf schoen nog avan op on L,a gin-
gan het vBlS uBBr opr
Na het begineignaal glngen ue dlrect de :afiuêl zoeken
en het bracht ook resultaat, 3.-0 door L.p.
Toen kregen 1,6 de smaak te pakken sn 4-0 door Harke, €van
later r,ras het Eddle ciÍe 5-0 aantekende utt Ean co"nár an
uerd met het hoofd gascoord.
Uaarna L.P, esn fout in de achterhoede afstrafte, 5-0.
Toen ku rn het resultaat van de gepoetste scho€ngn eruit,
ulant Harke scoorde tr.lee maal achter elkaar, B-0
Vlak daarna LJas het L.P. die er 9-0 van maakte,

AIe L,iJ volgende r.reek met net zoveel inzleht epelen
als nu .in'de tueede helft, uorden het misschien r,rel
dubbele cljfers, alhoer"lel het ook kan afvallen.
uant dan moEten uE er haen Bn hEt ls voor Íïeint te hopen
dat hEt lukt, r.ránt deze vroe$ eteEda om aan moole pass om
een goal te maken.
Dat moet de volgande ueek naar íYlelnt, je moat moed hou-
dan.

Tot slot'nog de grensrechters Nieur.lland srr Bn jr.
bedankt. ,'

Lykle Poepjes.

-- 1 5--



3e ElÍtol

UL UTHUIJ HN 3 . H': ULL HU I JÍ\ 4. -
lJa esn 1-0 nederlaag tegen DI0/0osterurolde moesten Lrezondag tegen Haulerr.rl jk 4;

?p ltt papier moesten L,€r tggen deze ploeg kunnen ulnnen.0m 10 uur r,rsrd het eerste FLultje geiost.
ue r,raren nog geen tuee minuten ïn trÀl spel of het ser-
ttg doelpunt ulerd gescoord door Ívi. Hofs[ra.H3t L,..is ,1 gaur.r te zien dat ure baier "à""n lr nt er Lrerdal sneL L,eer gascoord door G. Klompr"l"".Haulerr.lijk daar .t"g."n, ovsr kcn maa" niÁi in het epar ko-msn urant K. Kalebeek kreeg een mooLe kans en uerd ook alueer goed benut, S-0
De tegenpartij kon-maar niat rn het spel kornen en vanclnza kant ulerden de kansen Eteeds groter en daardoor r.rerdÊr ueer een doelpunt .bii geteld doàr G. Krompmak;;, 

-4:ó:..s
Hat yês bijna rust, oaaioóor gaf hun *àeper be bar'noggen tr.:p dle over onze lchterhoeda ne€r ïri"f . -Ik zou de bal opvang'n maar hat r.r.is mÍc, doordat hunspits scoorde, 4-1.

Na de rust gtng ik aruÍt en J. de Boer kulam ar in,ue.kragan al-gauu L,êer vat op het speir-*""" r" uildanallemaal zelf Ben doerpunt maken en daárooor r.iep À;tspaak.
Êr r,.rerd te veel.-geknoeid, daar door kreeg Haurer.rijk s'nyiii."_ trap 8n dÍe urerd qóed benut, 4-Z:Dit bleef de eindsLand.
Volgende r.leek hopelijk user Z punten.

:

i

Il
ti
a
Éi

t
I

5r

f:
t+

t..

!

t

Ri enk.
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ULUËBOUfiN3-UIO6..
Goede .,v*hd, hler Lr€€r e€n verslag van de goarnster

t,opploeg (of is het de blerplo€g),
Dames dit laat,ste niet serieus nemËn,
londer kalvelij en verslaperij L, ,s on?B ploeq mnoi oprijd,
Oio u,as €en ploeg die de buitenspelval hanteerde, dat
hadden Lre tr.ree ueken geleden al ondervonden.
Lie sceeloen nu beter Bn zo L;aarr LJ€ kregan kansen.
Ueste kansen zelfs, maar ja de richting,
ln ja hoor aan de andere kant 6án schot en goal, zodat
LJe de rust ingingen met achterstand,

Na ds theË v n ïheo L,eer een aanvallend tJldeboorn,
maar r,reer een tegengoal, nu is hat gabeurd dachten de
t b toeschnuuÊrs, maar ja het deroe heeft karakter en
fieen tuee minuteÁ Êen gà*r van Geart K, uit een voorzar
vdn Hans p.
vijf minuten later een vríje trap van íyJeint l^1. dj.e doortikte naar Piet,er de I'rr_ die r-ak schost.
u6or een misverstand van ong maakte tJio gr 'l-3 v,,in, zo*
íJa t L,e L,eÊr chterstondBn"
I'iaar u,Ê€r uas het spelverdelar Hof'str.r aie een vrije
tr p mocht nemen.
uit kesr'geen rondvliegenda modd€r, mgar een moor schnt
otrr rJe goai- dre de keeper niet onder controle knn krij-
gen en door i\ees v.do u. ln de hoek uerd. gekopt,
Schit'tarenc JCInBens, tuee keer uit achterstand terugka-
Íït ËÍ-l r

under hÊt g€not van eên baxje koffie en eÊn sigaar
van i{lsint bespraken u,e de taktÍek voor volgende .ueek,
Ír.1. de tapper LrldÊboorn - fiêÍtêdo.

K,K.
P.5. Ueten juf lie Llaarom tJouter de liriae

zo hard dB Hraksdyk langs fÍetstJ
uat is voo t Janske, r,lant aI$ tJouter'thuiskornt, moÊt Johannes brouurer ooK
th ui skomen.

-- I | --



,jaKnum s_.- JL!$90.QR$. s.-
Ultslag 3-'2.

Hadden r,llj voor veartien dagan terug de volle uinst g€-
paktr fiu glngan zij met de Ber strijkan.
Ue Lrar€n net op tijd ln Akkrum om da spelers nog de tfjd
te gev€n voor Ben vrosg bakja,
Door de superhefflng kulam onze lelder enlgszins te laat
in het Doelhof aanr hlj had ergens gelezen dat melk de
r.ritte "rnototti hrc.s en zodoende mBlk in de varkeerde tank
g ed.ian r -
ÍYiaar met behul-p van esn speciallste r^rerd aen En aader toch
L,ear geklaard en de ,r,uto kon brordÊn gestart.
i 1 rae bleek dat/ kkrum moeÍliJkar te bespelen L,as dan 1tt
dagen ge3.eden.
Echter toen Tony Ël€n solo ondernam en strundde in het
str fschopgebied door foutÍef ingriipen van de keeper
kregen l,,ij EÊn penalty toegeurezen van a6n 1n het vet
geknefelda scheidsrechter.
l erurijl Tony nog lag te krÊunenr urerd €r
za panalty zou moetan B8Íl€Flr
"tony vond deze opmerkÍng nlet r,laardig aan

gevraagd r.lie de-

de gemlddelde
leeftijd van de spelers+
uit ultte hij dan in de pauze op ean ludieke manier,
maar ja (HoIIanders genoeg) dle er anders over denken,
Unze laatste man verzilverdÊ deze penalty zo op ztn
elgan bekende manlar, echter d I hij enige tijd later
osk op'zln bekende manier cie varoorzaker uras v n de ge-
tijkmaker zaI niemand vÊtbazen.
Fletro scoorde met een hoge bal urelke over de keeper heen
stuiterde, Llr,&ro3 al snel deze voorsprong teniet r.rerd ga-
daan.

--1 8--



lntussen hadden L,ij nog sen goal gernaaktr maar deze uerd
op onverklaarbare r.;i j ze af gekeurd.
In da slotfase scoorde Akkrum de uinnende goal, jammer,
BBn gelijkspel Lras op ztn plaats geueest.

0ndergeteketde uerd L,egens te rus spel nCIg opg€schre-
u6n in het zakboekja v n de scheidsrechtar.
Nadat ik hem verteld had, dat VÍsser met tuee "Bssen"
geschreven moest r.rorden had híJ het begrepenp tenminste
dat nemen uiJ maar adrlr

ila de r;edetrijd nog €ven nazitten Bn r"rat daar gezegd
r^rordt, is niet altijd geschikt om opgeschrBVen te b,ordsn,
dus ik zou zaggên kom ktjken €n lulsteren naar hat 5e
elftal.

Van:
Liel buiten Ínaar niat b.lnnen
NÍat binnen maar uel buiten
UeL speeiaal gespeeld, maar
geen bedrog maar list.

a_

1n de eersta helft voetbalden L,Ël .1s aÊn
tJndanks dat ule onze kop kutijt uaren deden
keer het nat bollen.
Cees R 1-U, HenÊ K. 2-O.
Ue kregen nog veel kansen, maar dle uerden
geho lpen,
0ok Nleuueschoot'kraag enkele kansen, maar
niet benub.
Na in de pauze veel getoeter en geraas (en

--19--
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!*n aangahoord, gingen r.le het veld LJeer op.
Theun p, uerd Br ultgehaald ên Jphan T, ku-m er 1n.
Het. ging de tuaEde herft beter, maar het ging toch nognÍet va'n een Leien dakje.
f r r.rerd-yeel mser gascoord en gelukkig alleen door oDSo
l-q fenê K,, 4-0_51rbrand 0.F:-tJ-Jan V,;6-u Johan T., 

-

?-tl 5ybrand.0., E-CI Harry 8., 9-0 Hariy 8.., 10-0 .:áÉani.- Erg eentonig. H?lly echost ook nog eveá zo hoog
mogell jk o ver, terr.li jl er in een str ár van 20 metárgean Nieuueschoter te bekennen L/ sr
1tJ-O, dus ook zonder Jan de G. qaat het uel.

3e11e T.

tiLDtB00RN_j4B - REA.U /tj.trnT,ZB._
us moesten om 11 uur voetbarren tegan Read-Zu rt.D:arorn moesten Lre om 1CI.1s vertrektei uiJ Jelle ààir,r"_

h em.
Iedereen r.r s op tijd aanuezig, behalve 6Én van de 1ei-dars, PÍet Tysma oia ook zou it5Oen L,as er niet.
.N?.niur hem gebeld te hebben uaà hij onderr,leg, *""rhij kuam maar nooit, teruijl ',rij in-het steeilouae
sneeuL/ende Lreer stonden te L,achten.
Ln omdat het sneeuLrde kr.ram plet ook niet.trant na Êan trleede keer te hebben gabeld uerd Êr verterd
I l hlj met de ;iuto in de dloot,r.ra6. gegladan.
Het uras in het laatst aI + r<L,art uooí órr toen u,ij brjuillem ulssar in de auto Ronden st.rppan dÍ;-ro"r-ËiI['rnviel als rijder.
Het LJas dan ook ar 11 uur geueest voordat LJB aan hetvoetballen L,aren op het houOe veld.In de eerste herf t Lrilde het-r.rsl, daarom maakte HarryBrandsma lx een doelpunt €n Jan áa Graaf 1 x. '
Halvanrege de eerste'herft kuam piet toch Dogr hiJ hadde auto er ue€r uit die nr.et 'zo hele 

";g ,"s-ingeàoken.[n zo bleef de stand in da rust ongeu"ài.In de tueede helrt maakte Johan ryËmu-ár een doelpunt.Later maakte hii nCIg iemunà EBn doerpunt, misschien L,asdie van janr, Sybrand, Johan of K'pes.'
Uus de eindstand r.ras 5-r-l voor Uldeboorn,

Theunis F.oepjes.
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uL uLbUu,,1U,_!1. -_lE,: u sr,i 11l 1L. -
up 'l'7-'t'l-t 84 moestan u,e tagen Haad Sualt, nadat Lrsenkele ureken getgden ook al hadden gaspeàld en t,oen

bedroevend haddÊn verloren met 3-'i, Ínaar d ar hebben
ure h et nu niet, o Vërr
uJe moastÊn half' 1u in de box zijn.
Jan haarde evsn een kl.itJ€ op sn echreef da opotelling
op het bord, daarna glngen ue naar buiten, het'sneeurade
êan klein beetje maar d t zou tn de r.radstriJd ergeruorden. .

Het r,las hartstikke koud, dus moesten uJB in beueging
bfÍJvsn rnaar nu de r,redstrijd.
Ue moesten eerst tegen de r,lind en de sneeuL, in maar
daarom gB€n slechter voetbal, in de 3e min. scoorde
!"? 1-0r maar Bên doelpunt bLeel achter l.ang uit,totdat Leo Ban knal voor de kast gaf en $latze kón 2-aaantekanen, toen llep l'iet als een-trein.
Sletze 3-0, UlLco die v.ndaag in topvorm L,es zeker
maakte sen goal, 4-A. Leo rnaakte er voor rust nog E-0van, toen ulas het rust.
Dat L,as een mooie stand voor esn ploeg die op eenaLaatst staatr oF niet,
In de rust kuomen Jan en Brouurer hun t,t,Tlps (tactlsche
& technÍschE tips ) . Het f rult je ging voo r de tr,reedeher:lft.
ïg"d Sr.iar! ging dlrect in de aanval, Iïaar Janko (ons
ijsblokje) had hem nlet klem e€n vaQ de Knipsters kraeg
hem voor de voeten en schoot tegen de paal, toen kuamen
r.ll j .
Leo schoot voor 6n Roelof kreeg hem voorgeschoteld en
tekende 6-0 aan,
Siatze stond vrij liep door náar de goal, de keep'er had
!.* bljna maar dat tett nlet uant hij zal, 7-e,
Toen dacht Read surart ',,1j moetÊn- ook maar aen goal maken
Bn doar veeJ. geharr€L,ar lag de bal in de nettan, ?-1 ,
f r L,aren enkele optlrnisten die zeÍden dit uinnen ue nCIguel, maar Leo .scoorda 8-1 en Sietza scoorde g-1 eandikke ovaruinning, of niet jongens

Een 66n of andere.
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r^?,Ï*rgq$,fi$'liglen
Ze tLas U l-UUó.,
07-88 Nijland-0ldebcorn zm

06-09 gtornvogels' 64-l'1. J' S.C.
05-10 Oudehaske-Ê,8,C.
0J-01 Arun-Akkrun zm

02--12 T,',1.P.' 6)-Scharnegotrtum

iunioren B
Ínrunolc 24 NovilatR 1984.

5r kl"" E (22&t 
__--

.10-Bl Nieuweschool A8-Heerenv.Boys 58
C9-02 Tijnje 2B-Nieweschoot lB
08-01 Del fstrahurzen-0udehaske 28
0?-04 Resd Swert 28-SC Joure lB
0ó-05 Oldeboorn-i'leerenveen .!B

iunioren C
Zlitnonc 24 NovtMBER 1984.

rffi
i6:6'i- s v i-itpfrIs - o I deboo rn
09-02 De Grifiioen-SPort Vereent
08-01 Bekkeveen-Rêsd Sïart
07-04 Udiros-De Blesse
0ó-05 t|ildam-Tijnje

pupillen D
ZAïIRDAC 24 NOVEIIEER 1984.

Xlas 412
Ïe-- gÏ-ïjnle- SC Boor nber gun
05-02 Gersioot-ïjonqer BoYs
04-0] 0ldeboorn-|dispolia

pupillen E
ZAïERDAG 24 NoVEr,lStJt 1994,
l(las 524
06-01 lJarga-lrnsun
05'02 !'1.U. 5'-G.A'V'C-
04-0J 0ldeboorn-Akkrum

l{r. J0 0. Foekema
f4.0C 1,,i. Lindetroon
14.]0 D. tlijdam
14,10 J. v.d. !{aI
14. -tB A.P. Gaastra

11.00
1t.00
t1.00
11,O0
11 .00

10,00
ll.l0 L, Hoogenberg
10.r0 P, Brinksma
10.J0 J. Groen
1f.00 J. Stranpel

10.00
9,t8

9.00

ro.óo
9.00

t0. l0
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aat*r*ii;g gemi;rr;.r
lilq8Qii r. piii_i!€x 

_l_:l=,
2e L]as D t 00/. )

T2:0?Tah " rr %6, r rum-Ni J I and
08-06 0ideboorn zm-Storn'ronels'ó4
09-05 H. J. 5,C, -Cudahaske
l0-0:r f,8.C.-ïuurn
01-02 Akkrum zm-ï.0,P.'61
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D'ï:ïíEeeriniêËnse Boys 5B-ïi jnje ?B
02-00 lli.eurveschoot 18-0ellstrehuizen
0l-07 Oudehaske ZB-Read Swart 28
04-06 5C Jotire lB-0ldeboorn
05-10 lleerenueen J8-Nieuweschoot 48

iuenicren C
ZATÊRDAG I Ofcil48tR 1984.

t"-lLr!-tlllJl -
0l-09 Oldeboorn-De Griffiosn
02-08 Sport Vereent-Eakkeveen
0]*07 Read Swart-Udiros
04-06 De EleseÊ-HÍldanr
05-10 ïijnje-sv 0lyptria

IIr . D0 H. Hoeknrrr
14.00 A, dê Vries
14, l0 À. 0ast
14"00 E. <1e Jong (j)
14,00 A,H. trr Sccm
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zondag senioren
zo^Dac 25 rioviltEfR 1984.

2e kles S (80))
EEFITIG666ï;-8ostcrstreek
06-119 Eoyl-ïjonser Boys
0-5-10 Tijn.te-sv Thor
0l-01 De Hesthoek-!ilispolia
0?-f Z 0.0. V. -eandruizen
le k.ta-s E í817)
07-08 Nreuweschoot 4-Akkrun 2
06-09 Hubert Sneek 6-Eekhuizen J
05-10 G.A.V.C. 4-t-eímcr 5
04-ll F.r.5. 2-Ierhorne
0J-01 FC Nesursnt-0ldeboorn 2

{rettas:igZs)
09-02 5C Boornbergum 4-Iijnje I
08-0J sv 0lyptria ó-Akkrurn {
07-04 0ldeboorn J-Renado 4

14.00 H. de t/ries
11.30 P-J. v.d. Heide
14.00 B.i. Stobbe
.Ui.00 J. Stelnra
14.00 J. v.d. Vaart

I0.00 tl.R. hlijngserd
12.4, S.R. Spitee
i0.00 ll. Spreen
i 2.00
14.]{1

10.00 À. (orthuis
l0,oo
12. r5
10.00

*
09-nZ tlóod GtàI ?-i{arlingcn )
08-01 Nicator il-oldeboorn 4
07-04 Harga 6-ïrynnêlden 6
06-05 Elack Boys 5-0osterlittene i

Er is nog steeds aandacht voor
Hopelijk zlen ZIJ ook €6n'a een

5e kles G {8}7)
dd$t'ËÏê-ïdài. A-Brauwhuïs l
07-04 Akkrw 5-Nicator lZ
06-05 Oldcboorn 5-A.V.V. z

zondag senioren
/0M)AC ? DÊC5'4BER 1984,

Íe klas B (80])
12-07 Zandhu izen-0ldeboorn
C8-06 0oeterstreek-Boyl
C9-05 ïjorrger Eoys-ïi jnje
10-84 sv rhor-Gersloot
0l-02 Hispo.ira-U.D. V,

4e klas J (828)

- 02-08 Tijnje J-sv 0lyphia 6

,K 01-07 Akkrum 4-oldeboorn l' 04-06 Renado  -Dlol0osterwolde 6
05-10 HauLeriïi jk A-0ldeholtpade 4
5e klas c (817)
Dí-.0JlE-Trnsrn S-De t{àlden 4'
04-06 NicÊtor l?-Oldeboorn t
5e kIêê H (818)
02-08 Harlingen t-Nicetar 11
B]-07 0ldeboorn 4-!{erge 6
&t-06 lrynrtlden 6-Black Boys 5
.09-lB 0osterlittens S-Friesland 7

iN :IEE ZUARï UITTEN''
zitten.

Il.00
t2. ïr
9.00

T2.L'

het 4e
vsrslao

12.00
10.00

13.00

il*

àtF

àr

14.00 S, Scheer
ló.00 P. Hindt
14.00 A. v.d. Ende
14.0O H. l,lodderman
lriJ0 H. de Vries (H)

I0.00
10.00
12.00
10.00

,10.00
12. t0

10. t0
t0.00
r2.00
12. OO
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