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0verzicht.
Íïet o? te beginnen een nabeschouuing ven de op zondag

13 aprif e""pà"iá" uedstrijden. 0ldèboorn 2 kreeg Ak-

krum g oD U"=o"[, 
-met in nét begin een sterk aandring-

end Akkrum ,"í-"i óàr, enigzins lur,irje êr u,:s het 01de-

boorn2d.lthetinítÍatiefovernamenmetsubliemspe}
de Akkrumeru k""" op rkeer nu paniek bracht en dat de

boarnsters met een 3-0 voorsprong konden rusten uas

zeker vardienrJ. Met na de rust eán r'kkrum dat iets iian

die score uilde doen maar de verdediging hield stiind
en het uas uoo" J" Boarnsters moeilijk om Lreer in hun

spel te komen, De uitslag een 5-1 ovóruinninq u 's h?t
resultaat v;,n- het met ueót inzet spelend r.lldeboorn 2.

0ok0ldeboorn4hadsênthilisr,redsLrijd-enulelteEen
Blauuhuis tt. Had'het Zde geuonnen met 5-1' het Ade

kreeg met 5-1 een gevoelige nederlaag te incasseren,
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Uat noq opviel bij deze uedst,rijd Lr:is de bela:ngstalling
van de leÍder van hei, Sde" Een goede zaak u.:nt ock 01de-
boorn 5 ontvangt dit e1ft,,;1 osgr zodet de mogelijkheid
v'.n een goede iaktiek te bapalen zich dus voor deed.,

Í
0ldeboorn 1 moest bij 0osterstreek beide punten pakken
om kandid':at te blijven voor het kampioenschap.
De boarnsters begonnen voortvarend en leEden een frÍs
partijtje voetbal op de gr;smat,, u;'i| resulteerde in
Ben riante 3-0 voorsprong met' de rust.
Cppervl.*kkig gezien kon er niks meer gebeuren maar nÍets
u,.is minder LJriêrr ftla de rust een sterk aanvallend {loster-
streek en Cldeboorn uerd op eigen helft teruggedrongen
en de Eoarnsters gingen echt ovBr tot paniekvoetbal,
Niks lukte meer Ên er ulard Ë€en enkele bal goed uitver-
dedigd en de hoop bi.j de thuisclub gaf die mensen uleu-
gels, Orn het kcrl te houden een keurige 3-0 voorsprong
met de rust en na het, laatste fluitsignaal een benauude
3-2 o rierurinning. f'laar qauLJ vergeten , die turee punten
uaar uiteincjelijk alles om dr,:aide zijn binnen.

Donderd':g 17 aoril. 01$eboo rn 2 moest Frroberen om ook
F.F.5 ?- ztn zegekar te spannen, 7e begonnen uitstekend
door een 2*A voorsprong te nemÊn LJaarna aindelijk de
thuisclub urakker r"iercj en het initiatief over nam en
moest de Boarnster verdediging 3 gcals laten gaan u.t
betekende d,rt er risi.ccts moesten r,.rorden genomen en
bij een uitval lukte het de thuisclub nog om de eind-
st.',,nd te bepalen op 4-2, Van dÍt Êcarnster 2ae toch
uel iets t,egenvallenC.

0ok 0ldebcsrn'i moest t,huis spelen tegen de miCden-
moter 0DI5 uit, [1s1oo.
UÍ1de !ldeboorn kamoioensgegadigde blijven dan rnoest er
beslÍst gerr,oilnen eorden,In ze hebben geLionnen maar vraag
niet hoe. ïn de eerste he1'ft Lr.:s hel ,'Ll"emaal s1echt,,
SteBds r,r s CDïS net, eerder bij de bal Ên de Boarnsters
mcchten riiin geluk spreken dat ock 0D I5 gesn raad r"ist,
met de g.ecreërde kansen en met C-0 de rustste,nd aafl-
brak. Na de t,hee een iels Feller il]debccrn en ze kre-
gen d n nok r,;erkelijk kansen uaarvan er tuee uerden
benut. DÊ kampioenskansen zijn dus nog eanLrÊzig maar
om dit te berei-ken zaL er zeker uit een ander vi:atje
qet:nt moelen uorcjen. Ir staat noq een zu.iàr program-
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tna te uachten Bn alle supporters hopen dan ook dat de
Ínannen hun oude vorm terug zullen vinden en ze staan
zeker nog achter het eerste.

Zondag 20 aplil. Voor :':l1a elftallen een uedstrijd
Liaarvan 0lde$oorn 5 als g,,stheer moest optreden iegen
Harlinger tobbed::nserspr;:atploeg. f en ploeg die d.,cht
ik 'geheel uit scheidsrechters bestond. Dit gezíen hun
deskundig kommentaar op de leiding, Íilaar balcontrole
haaden ze en het Lras d .n ook maar goed voor het 5de
dat het laatste kleine mannetje za goed op dreef ur,;s
ulat echter niet r,legneemt dat Br toch met 1-0 uerd
verloren.' Gezien de tueede helflt hadden ze zeker een
qelijk spel verdiend, maat ja, dan moet er gescoord
ulo rden

0ldeboorn 4 had de . ret,urn tegen en in BLauuhuis 4.
Thuis ve::loren met 5-1 en in de uit,r,iedstrijd konden
ze de score beperkt houden tot 4-1. Dus uel verloren
m?er zeker niet tegenvallend.

de

0ldeboorn 3 r,lel duidelijk op dreef de laatste uedstrijden
na de r;interst,op nog alles gBrlonnen, stond Voor de zuare
spgaaf omoD de goedè ueg -door te giian m?ar. d.rn moËst uit
te[en 0lynhla r,lórden ger,ionnen.0ok dÍt bleek geen hinder-
p"át te ii3n, een t<euiige 3-0 o vertrinnÍng. Het had zelf s

zo ik uit Éetrouuibare bron heb vernomen ook r,.rel 7-0 kun-
nen zijn. Goed r,:erkr êfi ga zd door.

$ok 0ldeboorn 2 begon na de r,.rinters.tog za goed maar ze
schijnen r,lat van sÍ"g te zijn gezien de tulee opeenvol-
ganOË nederlagen. 0ok zondagmorgen CIp bezoek bij Udiros
áoest met een 2-1 nederl,:ag genoegen genomen u.rorden.
Jammer t zê drraiden i,,ear mooi mee in de top. De promB-
tiekani"n zullen nu r.lel verkeken zijn. Speel dus maar
vrij de kompetitier,ledstrijden uit, misschien een mooie
kans om eens uat uit te Proberen,

Rest noq 0ldeboorn 1r,.r:it Zandhuizen op bezoek kreeg.
Gezien áe.r,redstrijd tegen 0Dï5 een geheel anders in-
gestelde o1oe9. Zá gingen er enthousiast tegen aant
Ëet plaatsen ,J"s beter verzorgd, kort gezegd een- over
,l1e Iiniets beter spelend elftal, Als dit nou als

oorzaak had dat de met hernia behebte tr:liner een vÊr-
V;.ngBnde trriner/begeleider n.1' r.Drenth uit Donker-



broek had gestuurd, ik ureet het niet' ugl gelool lk
dat deze het;;;-ni"i;''1s een hopeloze taak ziet om

;;i Jit elft,,l-iog-u"r te komen. Ik uens hem bii deza

;;; ;;[ , mtt de jongens .veer succes' Het zaL een

zu::rÊ t ,ak ,o"áÀnl l1áar dan nu de r^ledstri jd
Taa|s al sezesd CIldeboorn gins 9r fel t9?"1?11^:l^1?:9-
huizen moóst iale zeilen bij zetten-om. de aanvarsgorven
van de thui"oirO-tá bedr..ringén. Dat 0ldeboorn uiteinde-
1i jk met e€n "oV"f 

à +-9 .o 
vórr'''inning de uedsti jd be-

sloot LJ;rs gezieÁ de veldverhouding volkomen verdiend'
gndanks het ";ó tuu^r af te r;erken proqramma zijn er
zeker nog mogeliikheden.

fen dan nu de uedstrijden van de komende 10 dagen'
ErV3nuitga,náàdl.'tóitc1ubb1ada1sa1tijd0p
L,oensd'guitkorntd.:nvanavoncldeuedstrijdcldeboorn.S.
BlauuhuÍs 4, Á"nuung ? uur' Supporters naar het sport-
veld en steun de mznnen ui:nt de Blaur.lhuisters hebben de

laatste tuee ,át*n van 0ldeboorn 4, alle 4 punten 9e-
oakt t zê hoeven niet nog eens punten-er.bij' 0ok êosr

zondag een u"J"tiija n.í. uit tegen Rood Geel 7' Daar

zijn zeker moóeriSi,nedan om beide punten te pakken Ínaar

àr-moet uel vóor trorden geuerkt'

0ldeboorn 4 ontvËngt zondaqmiddag om 13 uur f\'U'V'2'
voor het moraal van de proËq zou het een goede zaak zijn
als er eindelijk r,reÉr eens Jerd geLronnen. Het koppie
er hij en dan ii:n *t zeket moqelijkheden' Uij r^r 'chten
af,

Hetlekkerdraaienrl0ldeboorn3heeFtdaneindelijk
uBer eens u*n-[ÀuisueCst.rijd, tuee op 3en rii zells'
A. s. donder,:,,,g 

-niJáUootn 
3* -Àkkrum 4. Ien derby dus

maar ue zien á" thuisclub. zaker geen fout maken en ook

dit zul1en .*íá, tuee punten opléveren, Uoor de lief-
hebbe rraanu"nf-? u,t. !qk "rsr Zondag een thuisuedstrijci
dit keer tegei irel ':ttijd "dregnt'BgqrnberBUm 4' Gezien

de resultaten van cJe 1aátste t'ládutri j den mag ook dit
oeen crobiemen geven'
Ëá""c" zaL r'rel óe kampioen 'un rden maar
mooi in de kop ÍïÊ€e fen ?-de plaats zit

het 3de draait
er zeker in'

0ldeboorn ? aak donderd;gavond een thuisr':edstrijd nu

komt G.A.U.C.4 op bezoek en de Eoarnsters zullen er
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zeker op gebr -nd zi jn op een na de tr.ree opÉ6nvolgende
nederlagen LreBr eens 2 puntan te pakken. Cadeautjes
zijn er echter niet bii dus er zaL geurerkt, moeten
uorden, En d,.n lukt het zeker de goede Lrêg terug te
vinden.0ok l.B. zondag een t,huisuedstrijd n,1. Hu-
bert Sneek 6. Ê.ls ik goed ben ingelicht een hoog op de
r,nglijst strand elftal. Dus 411e. z9i1e1 zuIIen biJ. ge-
zet moáten r,lorden omook daze r,redstrijd tot een goed ein-
de te brengen. fen gelijk spel ligt zaker binn€n de ver-
uachtingen.

0ldeboorn 1. De ploeg ur .ar de meeste belangstelling naar
uit gaat, heeft 3 zus,.:re r^ledstrijden voor cje boe9.0n:
d,nki Oit zullen deze 3 r^redstrijden tenminste 5 punten
oD moeten brengen om mee.te dingen naar de zo fel be:
gaerde kampioensprijs.
Á, S. donderd 'g 0. D. V. -0ldeboorn. Een zlJare maar zeker
geen onmoqetijke opgaaf oÍn deze uedstrijd tot aen goed
óinOe te brengen. Ràken eehter op geduchte tegenstand
uant p.D.U. zàt die 1-0 nederlaag in Oldeboorn zeker
nog niet vergeten zijn en is er op gebrand revanche te
nemen.l.S. zlndag t.ieàr een moeilijke r^redstrijd uit-te-
qen Tijnje, nog áftijd ?e koploper: H"! kopke €r bii
án de ioóeiijkheid deze uedstrijd te uinnen is zeker
aanurezig, GeËruik het hele veld sn scheur die verde-
digíng ,.tit elkaar di'n komt êr door het midden ook
ruimtó orn door te breken.0ldeboornr L,ii supporters
rekenen op jul1ie. 6ok donderd.g(koninginnedag) moet
0ldeboorn 1-Br ueer voor en dan deze uedstrijd uresr
thuis tegen :'melandiar ook aen kampieonsgeg':digde'
Dit zal ook zeker geBn makkie urorden maarrdit is
zeker, beide punten moeten in 0ldeboorn blijven om

kampióen te uillen urorden. Veel susces deze drie r,red-

st,rijden al hoe zv.,êr ze ook zijn en een beetje geluk
to eg er.l en st .



Tot slot.
Uitsl?gen don#erd- q 1? aoriÀ vàn Zda kl.8.

Í
Zandhuizen
0l rjeboo rn
De Uesthoek
Tijnje
Tho r

Zo.ndag..._ 20 apriJ,
0ldeboorn
G e rsloo t
De Uesthoek
flmel andis
Tho r

- 0osterstreek 2-3.
- 00ï5 2-D.
- Blue Boysi 1-1.
- 0'D.V' 1-0.
- Amelandi.a niet gesp,

- Zandhui zen 4-0.
- 0osterstreek 2-2.
- 0DI5. 2-1.
- Bl-ue' Boys 1-0.
-0.D. u. 1-1.

Uit deze uitslagen blijkt d,'t 0.0. V. kost,bare punt,jes
heeft verloren en qua verliespunten op de 5de plaaÈs
staat, 0ok Gersloot verspeelde thuis een punt en heeft
nu 2 verliesounten meer,itls tildeboorn. lok Amelandia,
zaker no€ kanshebber, Lron mear net met 1-0 van Blue

Tíjnje 14-')4 (ZS-tO). iJ.D.I.5. 15-13(SS-ZZ).0ldeboorn' 1/i-ZZ (34-13) . 0osterstr. 15-10( t S-g01,
0.0.v. 15-?0 (ZS-t:). Thor. 14- ?(lc-25).
Amelandia 1 z-18 ( ze-t S). ue Uesth, 1 3- 6( 9-31 i,Gersloot 1 3-18 (SZ-Z1) , BIue Boys 1 S- S( rO -34).Zandhuizen 14-13 (ZS-;tA) .
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DSTRIID

I'ERSLAGEN

Elftal
0ldaboorn 1 - Zan!-hgiZ-9-n--1-:,

Na de bekeken r,.linst af gelopen donderd -,gavond t'huis te-
gen 0DïS met Z-0, moesien r,ri j vandaag aantreden, urederom

ihuis, tegen ZandhuÍzen.
i";;-óijná atie spelers in de box Lrarên verzarneld voor
de r,lekeíijkse verkleedpartij stelde de voorzitter onze
uàtu''ng"ná" trriÍner voor, dà heer A ' Drentht die ver-
uoiq"ná tennis rnaakte met de spelers en tevens Bnze
gráá"rechter, uelke volgens hem niet op papier stcnd en

hem dus onbekend LJ ,$r
Na dit kleine voorval de uedstrijd
ftiei, een str::ffe r,lind r,relke schuin over het veld stond
Uàgon 0Ideboorn voortv','r.end en ulerd de tegenstander
met prima spel onder dru'k gezet: Di.t resulteerde' met

vele kansen uóo " de thi..risclub, in de 30ste min' een

doelount' uelke gescoord uerd doq!- -Ja5r-i'ieester' 
na goed

;;;;;;iËén*{usáefi tuee tegenst';nders 1r'r'
vermeldingsL,.ardÍg tevens noa het prima schot, net voor
de rust V n T;;;;; ;;i[;-n;ó='F[.oF -:diee mceite nqt
door de keepeí';;; 2;;;huizËn tot hoekschop kon uorden
ve ruerkt
Na 1o vende u.roo rden maar
niet beslist" en tfhou ze
de tr,reede helft'

toch ook uoorden van rrhet is no

onder drukrr uerd begonnen aan

tla
í



Itet de urind half om half in de rug begon CIldeboorn 9e-
lijk aan een offlensief'uat, behoorlijk u ! kansen ople-'
ve r de.
Dit resultgerde na ongeveer tien minuten in een dcei-
punt met het hoofd gemaakt door onzB aanvoerder Honky
die L,rs doorgelopen van achteren uit bij een goed opqe-
zet-le aanval r.lelke in eerste inst,rntie uerd;rfEeslagen
maar bij het opnieur-r inbrengen van de bal in het straf-
schopgebied dus keurig uerd i.:.fgemaakt en 0ldeboorn dus
op sen ?-A vo0rsprang kuJ,,,il.
Niet rreel later r..rerd uit €en voorzet door Plichael in-
qekept Lriiarna de bal toch r^re1 door de r,rind uerd meeg€no-
men en men 3-0 op het nog niet i"lanqebr,,chle scorebord
kon aanbr€ngêÍlr
0mdet 0ldeboorn nu vrijuit kon
1e kensen r,relke onbenut bleven
d.r! alles prima onder controle
denveld als de achterhsede,
Na het verv,;ngBn van Fiarket die een prima ueds'trijd had
gespeeld, door riieur,rkomer Sybrand 0osterbaan, kreeg
Zandhuizen een grote kans, na de BnÍge onoplettendheid
v,;rn de::chterhoe'Je. De?e onoplettendheid ulerd mpt grote
kl.asse door onze keeper irjander opgelost'
Gelijk d.:Brnà uerd Zandhuizen uederom in de verdrukking
geb racht.
Na enkelB iár-r'rall-en u'e1ke niet ulerden benut; bepaalde
invaller Sybrand de stand op 4-A, na een verui;rrende
toest.:nd vsorde goal van Zandhuizen.
De resterende tien minuten ulerden professioneel uitge-
soeeld en de eindstand uerd dus bepaald op 4-C,
íïet nog de mededeling dat L,e onze trainer Uietse Blaaur,r
veel beterschap an zt n tijdelifke varv.rfleÊr de heer
Drenth veel succes toeuensen besluit ik dit verslag met
de haop dr:t ue Ín de r.asterende uredstrijden veel steun
mogen verL,achten van onze' toeschoutJ€ltsr

0e mail in het bLauu
langs de 1ijn,

-B-

gaan spelen ku.r;;men er vB-
maar toch de,'"antekening
bleef, zourel op het mid-



ZeEIfrar
O.lFeboorn 2 - Akkrum 3 6_1

Bovenst ande kan Ík niet met zekerheid zeggen, maar uehebben qeuonnen cJat uer, Akkrum staai-ono"rrtan, 0ldeboo rnop Êen 4e olaats dus dit iJas een makkie. i,e. hebben elkeuredstrijd gastspelers niet omdat uÀ ;;;-reuk ;Í;;;";-'maar ue hebben niet meer. Jelle is d,n-door de ueek ookaltijd oF zoek naar spelers en het rukt hem erke keer LrËerom 11 man oB qe grasmat te r.okken(oF-li"n aJ.s er protse-ling iemand afbelt). Dus mannen komen of z ureken van Levoren afberlen. ue moeten toch die pu"" uedstrijden noguel met 11 tieFst 13 uitspeten, ous-"i die guii;;;ï.;;bedankt en re, rekenen op jullie. Van o"-r^,"0Ë[;ij;-;;;;ik totaal niets meËr, de iitst"g ni"t-"rn" zeker. fn rlatkomt goed uit uant i[ moet 21 airir cm-áo.ro uur de ko-pie naar de typiste brangen' 
,.v.d.u'ude.

ElftsI
70ars gBrroonrijk verzamelen L'e ons in het doelhof, uoorde 66n Lj is her"r"i -;;il;;-; uyr-JÀn-j",'inder, maar tochgingen ue met 1z y À-oÀ'-""ó. f,reint ,ou ïony in Ni j_Beetsopolkken en ku m n"ruóI"Jóà t:ulertrijk tor ontdekkinodat L/e e6rsr u?: f ;; 

";;;"ffesren, 
,"i 

-nJ 
r,uto van depcmobediende yrt:ino*iiJr. "[ocn. 

lóe-ruxl'J. Aangekomen oDhet verd van de.tegen"tino""r uteá*-J"t-0" iangeLiezenscheidsrechter nfeË-k;;;"o"Jo"e"À. -I.i";;'uieet 
bereid omdeze plaats in.tu n"rÀn'"i-a"ónr ,i"n-rà'Lo in met gratÍskorrÍe. uireinoeir j[ '[r.i"*" 

tocn -il; ;;; juniorenscheids-
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rechter en konden ure om half elf beginnen. Ïn de eerste
helft hadden uB da uind me6r ulat meer problemen 9af, dan
uind tegen t vànlrege de tllange halentt. 0nze tegenstanders
bleken áe Ëuitenspel-valr soms met veel hulp van de grêns-
rechter goed te beheersen, maar toch kregen rre enkele re-
delijke kansen. Tony bràk op Iinks door, omsFeelde de
keeper, maar deze kreeg hulp van esn van ztn handen in
het beruchte gebied, straflschop dus. pieter de Pleer uist
de keeper Vanáf de stip te Dasserenr 0-1 voor 0ldeboorn
dUs. Het leek erOp dat tr,e sterker LJ:irenr u.rnt ue kregen
toch een veldoveruicht en soms LrerktÊ de buitenspelval
niet nerfect, Na de rust Lrss het HaulerLriik dat met lan-
ge halen probeBrde de qelijkmaker t? foijceren, maar vaf-
áer rJ :fl onze goed spelÊnde verdÊdeging kur,imen ze niet.
0nze keeDer heef t deze r^redstri jd z I n talenten niet kun-
nen tonen, omdat de thuisclub amper eens langs de ver-
deda_oing kuam. Nadat Johannes een paar keer bijna Lreld
getoipeáeerd uist Hans, die in de 2e helft in het veld
lir .m voo r Tony nog een f raaie koproL te maken, maar dit
liep gelukkig ook Lreer goed af en gingen de tuee punten
naar oldeboorn' 

Geert.

0-0- 0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0- 0-0-u-B-0-0 -0- 0- 0-0-0-0-0

0f debogrn -Q :, 9lvqhie 6

Zondag 20 april moesten uij tegen_0lyohia spelen. fr
uaren niet zo Veel- lneschoULJSrs. DE r,ledstrijd tJ',s goms

behoorlijk hard, rnaar de scheidsrechter had de uedstrijd
Lrel goed in de maCht. In de eerste helft scoorden Lre

drie-maal, de eerste doCIr .Pieter Hoekstra die vlak daar-
na geblesieerd er uitqing. hij Lrerd verv."ngen door Pieter
de íteer. Het tueede dóelpunt uerd door mijzelf gemaakt
en het derde doelpunl Coor Hans. Ulak na het derde doel-
punt L,,rs het rust, in de rustTuas de sfeer in de kleed-
kamer heel vroli jk net of ;ile de r.ledstri jd al gebronnen
haddei'1. lílaàr in áe tueede helft kregen iJe;-i1 zuaarder te
uerduren. Plaar rJe stand bleef drie nul' l-.rel hebben LJe êen
hoop goeie kansen laten 1Í99en, Í'1. Hof stra die haci moei-
fijkhóo"n mêt zijn conditíe, hii kon niel zo goed meeko-
,n"á op het middeÀv€1d. Uij ze1fl denken dat het komt door
d-rt het komt door zijn'fouderdom!t hij dil zelfl cntkent.
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f{,Hofstra deed de tueede helft ook scheenbeschermers om
voor het geval dat de tegenstander tegen zijn benen zou
schoppen, dit ons heel onuaarschijnlÍjk Iijkt, omdat ztn
benen moeilijk te raken valtromdat ze te mager zijn,
niet goed 6oval1en, dus moeilijk te raken vaIt.
1n de tr,reede helft kregen ure ook nog een str..,fschop te-
gen die heel goed door Kees gestoptuerd. Kees LJ::g cje he-
le r"redstrijd goed in vorÍn. Na de r,redstrijd gingen LJe
douchen, lvl. HoFstra.moet dit nog tre] leren omdat hij
zuart onder de douche ging, maar ook zulart er onderuit
kuam, dus ur.js het m€er ui rterverspilling.

To n.

- 0-0- 0- 0-0 -0- CI-0-0-0 -0-0.0 - 0-c-0 -0 -0 -0- 0-0- 0-0-0* CI- c-0-

0lrJeboo rn a - Bl auh0s 4.

Zondao 13 -oril moesten Lri j om 17.,AA uur
staan, Dit lieo enigszins uit.
De beginst':nd u s C-0. Toen uerd het 0-1t
0-4. Rust.
Na de th ee ging het, met ons r,:at be.t,er doo rdat, veerman
en Bethlehem *" uit gingen (Songens bedankt)en Roelof
En Douue er in kuamen. Berend de LÊËuu en [.rouue I/enema

ueren Íneer aan het eierzoeken dan voetballen maar a1s
Dcur"re de bal had cJan uás hij hem zo Lreer kuijt. Door
schuld van Vink ulerd het 5- 1 .
CIoorrJat ik dacht dat h'et 4de een rriarming-un had van
i7 tot half r-Jria kuam ik te l-aat' voor het vlaggen'
Rick nag bedankt voor heL overnemên van hBt vlaggen.
0nze veiette J.Uierda liep niet zoals hel Lrezen moet.
( nier stond iet,s heel anders maar omdat r^re het netjes
r,rillen houden in dit clubblad ucrdt dit ni.et geplaatst'
In het veivolg qraa! BVen om denkenr(Red.).
IJa het rinetballen uatBn uÊ allernaal ueer. r,lakkel sn ksn
mBn on9 LJeer in cJe kantine vinden uoo r cje norJige omzet.
Zondaq B uur laqen uP allemaal moe ín bed.

VerslAg u/h 4de.

-l l-

op het veld

0-2t0-3.. '.'.
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BIauur,rhuLs - 01d.eEPP {I jl
fiJa vorige ueek onk al tegen ze gespeeld te habben, moch-
ten LJe er deze ureek ueer tegenen in Blaur,rhuis Oroberen.
Ivlet Douue Venima aLs reserve begonnen Lrê de eerste he1ft,
rJit qing zeer voortvarend en er 1,,?s bijna een goal van
RoelÀf Íijsma. De eerst.e hetft kuamen Lre door een rommel-
goal toch nog on B€n 1-0 achterstand. In de rust kuam
Douue er erín VOor Jan Betlehem. In de tueede helft ciruk-
te Blauulhuis nog verder door Ên kregen ue nog 3 goals te-
qen. fiarchel Veàrman redrle de er een door er 4-1 van te
maken zodat ue ten opzichLe van voriga ureek toch vooruit
zí jn gegaan, toen ui?s het namelí jk 1-5. Tot slot r.riI ik
C eós Reitsma nog bed ,,nken voor het meespelen en ïhomas
Voolstra beterschap r^rensen met zijn voet.

Jelie Visser,

0 -0 -0-0 - 0-0-0-0 -0- 0-0-0- 0-0- 0-0-0-0-CI -0-0- c- 0- 0-D -0-0- 0

Zondagmorgen om 9 uur vert*okken we naar Blauwhuis

om aldaar onze kunsten te vertonen'

Helaas was Thomas v. niet uit bed te krijgen, zodat we

zonder hëm vertrokken (Thomas beterschap) I maar we

hadden toch 12 man bijelkaar gekregen'

onze coach had na een lange avond onderhandelen

een tijdefijke transfer bereikt van een jeugdig

aanstormend talent n.1. Cees Reitsma'

Na een taktische bespreking werd als res€rve

aangewezen Douwe die het hièr volledig mee eens waa'

Na.ongeveer een half uur het spel volledig @icteerd te r€hben

sloeg he.t noodlot toe.

Terwijl de pastoor zijn volgelingen opriep d'm'v'

krokgelui cn zicn te verzamelerr scoorde één van zijn

kudde r wàt natuurlijk een gooswonder was'

*tt



Nadat de scheidsrechter aan de grensrechter had

uitgelegd dat, hij gêen vaandelzwaaier ma€rr grens-

rechter was, konden we vertrekken naar de kleed-

kamer om aldaal| ons kopje thee te nuttigen-

ian werd vervangen door Douwe en ook Jan was het

volledig eens met deee wissel.

Na de pauze kregen wê een opgelegde kansr maar helaas

werd deze aanvaf niet omgezet in een doelpunt-

Dit betekende tevens het einde van onze aanvalsd::ang

want hierna scoorde Blauwhui-s nog 3 maal-

En nadat één van onze verdedigers nog een listige
boogbal op het doel gaf die door Henk (die zo

langzamerhand steeds helderder gaat zien op de

vroege zondagmorgen) knap over de lat werd getikt.
Maar plotseling werd het gehele 4e elftal opgeschrikt

door een doelpunt van onze spiÈs Marcel, dit was tevens

de laatste stuiptrekking van onsr zodat we de wedstrijd
verloren met 4-1

p.s. Kees bedanlct voor je geweldige inzet.
p.s p.s. Ricky beterschap met je knie,
p.s p.s. p;s. lÍegens het críminele verleden van

van onze spelers worden er $een

namen genoemd.

* 13-
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Vsn het bestuur
Best jo e rsm ei di el Lnc.*.....É....-_
Sa I t jimme allegearrÊ uol r,ritte is 6s tr.:iner/coach
Uytse 81aaur,-r Ótskeakele troch in hernia.
Uy urinskje him en syn frou de kornmende uiken Ín protte
sterkte ta.
Uy hoooje dat hy gau Lrer lêns de lyn stiet.
Tua uedstriden sOnder dr,ringende frjemde eagÊn tàns de
1yn binne uy sOnder greate nroblemen troeh kaam.
Ívlar doet t Sflroune f reed d0d1ik uaard dat tJytse de
earste uiken 0lskeakele is hat it deistig bestjoer yn
oerlis mei him besl&ten om in forfanger te sykjen.
Auke 0rent 0t Donkerbroek is de interim coach op o3n-
rieden fan lJytse Blaaur,r.Qfroune snein hiene uy him al
ynre "dug outr!. Nijholt hat net foll.e tsjin him sein
mar ur,rt hij sei urie d0dlik,ttTink er om d0 makkest dízze ploeg rkampioentt.
Ês AId doarnsgenoaten lan elkoar hoechden hia ek net
near uurden t,e uikseljen,
It bestjoer hopet en rekkent derop dat de kommende tiid
Onder 1Íeding fan Auke Drent de rasultaten troch qeen
meie s tt de 1êste uedstriiden behelle binne.

H. v. d,Heide,

Kantinenl.is.re
Yngeande hjoed vurdt der ynre kantine neat mear
opskreaunl as jo gjin jiLd ynte bdse ha, lien dan
mar fan in oar, ïy skrl.uïe i-t net mear opj
Op dit stuit stiet der foar f lZOr-- yn't boekn
moat dat nou sal Der sít foar my safn wtrrk yn ámrtby te hálden en foar de kantineminsken ia it for-
felend om al-tyd te sízzenltt Jo eteane noctr yntt
boekr Jo ha noclr net betelleI j
Dus minsken, de ponge mei neirt fuotbalfjild. Tank
foarr de meórurking, ik rekkenje d,er opl

Johannes brouwer.

- ï Í{-



Verslag voorlichtingavond vocr jeugd-leiderst
-trrinersr Bfl i"róuu"sturan ouei het jeugdvoetbalt
ràitÁ t"ri qehËudón op 13 m ';alt i ' 1' te Laeuur:rden'

De avind ging tu", het jeugdvoetbal met als g.rstspreker
Bondstr ,iner ul n de j"ród ón darnes tsert uan Lingen' Na-

dat de 3vsnd ";; gáoË"ná door de voorzitter van de taak'
It""n Jeugdp";;;tíe, uerd het t'roorcj qË9Êven aan Bert van

Lingan, die "án-iËtíng 
hield over hoá het jeugdvoetbel

anders kan zada| de jóugd r.:eer zín in het voetbal krijgt.
fr-rá.C uoorn-r"lj.ik-qeáproken cver voetbalbeleving'
uant nièt gemotiveËroá spelers leren niets. Dit hanqt
onde.rneer saÍflen met hoe geef je een. training en.met tPI-
ke materialen ' nààgu ueio claL voetb.aiiïginilq i's 

' 
voqt-

!3!!ggrd't,.z.oereáinqenÍnoeteffiffiï[enóphetvoet-balspel dus tr;:inen met een bal. Het oefenen van een par-
ïï;;Ï;-4-;;e;; /r met sperreeeLs, is-maar een enkel voor-
baeld. Daarnaast i" coachin{ een- b:l3nqri jk onde"9:'"1
uelke afhant<eti jn-id- u..,n de rnogeli jkheden en ontuikke-
ling van de ";;í*"", 

Tenslotte urerá gezegd d':t "el i"'q*
;;;; is Êen kleine volt't::ssene uelke men groot .moBt- bren-

;;;-ooor hem [ióin te houcen, tvlet andere Lroorden, laat
ze met cplas"i;;;; komen a1s er zich situaties voordoen

u.,iarin men balverlies rijdt en dit achteraP niet nodig
bleek te uet"n. 

-ftr" de leiing kregen ue nog de 
- 
f.i|1 -' 

lltvan Doel !ot,':..:'..oo"i'i i" zión, u::arin duideli jk te
zien L'?s d -'t ;;-;upi1len een heel andere begeleiding en

training tregen c.'q. moeten krijgen .dan de juníoren elf -
ta11en. Na ""n 

r.À"ià doch leer záÀe discussie r'rerd de

avond beslot"n *ál Fen d.,inkuoord voor de grote opkomst

door de voorritià" en konden uie met de vels verkregen
informatie huist';aarts n*"*ni,or*n= 

de jeugdcomnrissie
v' u'ordeboo"nr. 

u. cJ.Krieke.
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Gersloot verslaat Oldeboorn

r{. -o*ol{^L**L (o-u1 'B(,

* 16-

Hootdrol voor Willem
Bakker

Gorsloot"Voor bêt osrrt sins gz oktober
kon Gsrsloot la aktls komen. Tegen-
etrnder wrt Oldeboorn, dat met vlsr
verlleepuntcn tamcn met ODV en TtJnje
op kop grat in de 2e klgc B.
Mede door hêt praohtlgê voorJalrewcer
wsr het publlo} tn $oto gptale opge'
konca, en darr hcclt het geen moment
.pijt van gehad. Belde ploegen wanatên
tot op d€ bodem tê glan' ntêlrblj over bet
gehcel gonomen Oldcboorn het bsstc van
h6t lpol had, maan hrd Gsrrloot dcto
mtddeg de twes ebcoluto ultbllnkcrs ln
z'n geiederon n.l. doclvcrdcdlger Hent
v.d. Fcyd en topeoorer Wlllsm BeIker,
dle ln z'n cenua el ds vler Gerrloottrs!'
Ícra voorziJn retening nem, enzodoendb
dc gretbcrcn nrrr 4-2 ovewlnnlng tllde.
Vetraf het begiaeignaal van scbeids-
redhtor Broersme pakte Gereloot da
zeken enorglek aan een hreèrds een
veldoverwicht, hetgeen n& cn 2Omiauten
epelen de eerste kanr opleverde. Het wae
meteên raak: Jappio de Boer's trekbal
belaadde bij de eefete pael, waar Willeni
Bakker rich gêên moment bedacht en het
laor enoeihard achter Oldoboorngoallie
Wandor Veenstra joeg: 1-0.
Oldeboorn, duidelijk geschrokken, nam
hierna bet initiatief over en braeht blJ
vlagen vloeiende kombinaties de Ger-
slootdeÍensie menig koer ln verlegen-
beld, zonder vooralsnog tot soorÉn te
komen. Integendeol zells Gcralootspita

Vfillem Bakker was bet, die nt o€n vrij€
trap ven Jappie de Boer porfect weg-
draaide van z'n bewaker en andermael
Wander Vsenstra kaasloos liet 2-0
De druk van Oldeboorn werd nu nog
groter Èn hêt was dan ook nlet meor als
gereohtigheid det de gaet€n via een
uitgekookte lob tion mlnuton voor ruat
lerugkwamon op 2-1, zodat er in de 2e 46
miDuten Dog van alles mogelijk'wr8.

h:*r"r oËsr$R"$Bf."8Btsffiu,"1&Bt 
"$t

varschil dat Gersloot, middelg Willem
Bakker, de kansen diE het kroog wist te
bonuttan en det de Oldeboornvoor-
waartsen keer op keor een magl8trasl
keeponde Henk van de Reyd op bua weg
vonden, zodet in felte met Dog ecn
ks/ertier te spelon en een etand van 4-1 de
strijd wss beslist,
In de slotminuut zag Oldeboorn nog kens
om oD 4-Z to koman, maar dat kon de
poldeipret ntet me#drukkc!; do triost en
twos utterst belangrijke punten zaten in
de knip,
Door deze overwtnnlnghebben do polder-
bewoaers de aansluiting met de koploper
Tijnje, ODV en Oldsboorn behouden en
do6t m€n nadrukkelljk mee in de race om
het kampioenschap,
A.s, zondag wacbt voor Gersloot de
ulter3t lestige wedetrijd t€gon ODIS uit,
Eleloo. De aenveng is om 14.00 uur.



Uit dg oudg doos .........r........r.oVao Koos,
(tekst: s. Huisrnan).

lJe uaren dus voriEe keer geËindigd met de r,ledstrijd
A rum-01debot rn in no v. I 54.
Het bestuur nam naar aanleiding van de diverse inci-
denten de volgende naatregelen: Ê6n speler on disci-
slinaíre redenen een r,ledstrijd geschortst en voor
vier man een u arschur^ring. Na 9 uredstri jden g punten
terrrrijJ. Êkkrum notabene aan de leiding ging.
De st,,:nden uerden biigehor-.rden door Ccr de Eoer, in
het begin van dat jaar ook nog Noordelijk Ëross-kampioen
v0or niet K.N.A.U.-ledgn.
ilp 31 jan. t65 ues er gelegenheid om af scheid te nÊmen
van trainer Reekers' Deze LJas genoodzaakt onze ver-
eniging te verlaten L,eqens vertrek naar elders i.v.m.
het sluit,en uan de F.c.f. in Akkrum, zijn r.lerkgevBr.
Helaas kr,;,,m de beste man zeJ"f niet oodagen en is er
ncroit Ceen taal noch teken van hem verncmenr behalve
dan jaren later eens via Panorama.
Zijn opvolger, K, de Vries uit Grouu, zou lat9r bij
zijn uert,rék het voor lleekers bestemde ',fscheids-
caáeau ontvanqên. 0verlgBns urerd de trr.ining zelfs
noq even uj.iarqenomen door voorzitter Uan Heel(ex-
naótayer), f!a tr,ree maanden Eeduongen rust op 7 Febr.
1965 rJeer competitievoetbal en na een aanvankelijk
):-3 achtbrst ,nrJ r,ierrJ het in Blaur'rh0s nog een 2-3 av€r-
uinning, mede doord t G" 0tter rond het i jsbeerde. l-ii j L,as
Ce man die de nieur.re trainer moest inuijden. Daatna uerd
De Uà1Cen thuis met 6-0ttafgedroogd'r. 0p 14 naart ein-
digde de derby te Akkrum in een brilst,nd en tegen Oss-
teiburen uit Beets uerrJ het 3-3n clit na een 1-3 achter-
st:,;nd (rrat Êen karakter toch). Clcjeboorn einciÍgde ten-
slotte 1s goeCe middenrnoter en nu uerd Stiens uel kam-
nioen. q,,f eeninga uercj'uitgenodigd cm 9en proef r,redstri jd
voOr Heerenveen te spelen, meer UleeP ItEoarnster'r,
Het tr,reade u.s ingedeeld bii Surhuisterveen 2, Kollum 2,
tiokkum ?-, Elue Sois 2t Trynu:lcen 2r 0.N.8. ?, Drachten 5

en Houti.gehage 3. Het uerrj een raínDzallig seizoen met als
gevolg déqr.,iatie naar de 3e klasse, 0e eerste *-sdstrijd
íerO Ieq"n Drachten met 4-2 veiloren, met als opstel]inol
C.de Br:er(doel); n.Darnr K.Uiersma, D.Uagenaar, 5.Knol en
S.i,Jaqenaar en t_.Uisser(achter), J.Êetlehem Bn R.Kncl
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(midden), BStemler, J' Ui:ser(voor) ' Reserve! f'Kalsbeek'

0n 22 novemb"i"ï ,i' +-ount"n'')it-à' ,rdstri jden, terui j1

Kollum nog slecnï" Aah Í:unt;;á' 0e animo trerd steeds

geringer en táó""-n"uli9*n"oe kon zelfs nÍet opgenomen

uorden Lreg€tns Iebrek ""n "pËi"iu' 
Dit ku'-m hen cp 2

extra verli""pÏIïË^'t""-"t';;-ói;; een boete van f25'-'
Het bestuu, b;;ï;;; [o"n de"kË;;;Í.l-;; de'rschuldísen"

te verhalen en-oor< de p"""oonii:x" "tl:ffen 
Lr ren in

de toekomst oo kosten y?1. ;; ááËo"treffende sFelers' een

maatregel die'";;;ào"ri5r<'iu-iog "1 kracht is' In febru-

arie r65 kon t;;i;-ó"ó",árstàno ion Kol1um uorden senomen'

ue reikten nià[-uË'á"t d'n'á--2' mede !o?" een blunder

van schri5vero;";;;(;"ná"i"1'*l'"t"n h?! eerste en het

tueede) en o"t-n"-áàn 2-a;;";;ronq bii de rust' In

Houtigehage ui"r-nát doek járinlti"r miàoels een tl-1

nederlaag en ài-r."n-oox d";;';;;r-*uur"tijks ?"n compleet

elftaL op de Éá*n uotden 9eÉr"cnt' fnkele spelers gaven

de voorkeu, uáI-""n È"ro"X-u"n de toenmalige topper Cam-

b uur-H ee ren veen '
Het clerde bracht voor de aanvang-ya1 het seizoen eÊn te-

genbezoek in ileppel tegen-;;;-tÍrtor van de N'S' In stro-

mende reqen ""ïá-["t "Ë1.5:ó 
nederlaag. ['len ucrs ingedeeld

in de 3e xiu"l"'-r'r oi: uairoi ï;-ià"noin"' Gorredijk 4'

Gersloot 3' Ë:;'5'-3; T'H'óla.' z €n Read 5u'irt 2' De

eerste r,redstrijd tegen,co"ï*Ji:I uerd.met florse cijf ers

verloren. voài"áe tíeede'.r;;;;Ëii "r"s-oe 
opstelling als

vorot :H, Ni"ri,i""it j""ri,. p.ó"írl:",, l.uoLzema, K'Alderts

(acÉter), r.;;;;;;-;:uá;1"i;"i;ioa!i):^*'uerd', H'ce Jons'

K..Kramerl ;'llïluui"no' q'yán i""uu*n(voor)' fr volqde

nos een n"c*,i;;;-ï"n' zó-ó' i"it-:.i.::t3::""15ï;[l3i:".
H.piersm" noàii áeraer in de vereniglnq
Tegen het sterfte Udiros uerd echter met 2-1 geuronnent

maar rrr.t urel met een p"ur"q"=iupelersl-f n* A ' Ni jhorl

kuam ook noq de.qele{9ren íeisterken en zou tol op 58

:;; is;" i: :::t : ::Ïi:"iÍ. 
;n*,, :;:"::tiï j à:"n ;:'ïit?il 

n*o 

"hem te horer
de laats!e J;.:ï;i:;:ï;,iï*o-i;-"ie1 !" chterharen ock

door hef r*it-Jat i.pi*r"iI-de redaktie moest verlaten

ueqens verhuizing naar r"'rto."".-ii: r,rerd opgevolgd door

D. Éenedictus' .

\/olqende keer de resultAten val de jeYgd-1t.t:^:?^",Yi"1-
i;i;;Ïi"""n-;";;n-"án-1e65-'66(net seizoen "rearrn 

ue

Lreer naar ce-x]N' V'B"ouà"n piomoveren) ' Dit keer geen

- tB-



inleiding geschreuÊn, dus nu maar een ttuitleiding". In
Oosterstieáx Iiet het eerste de supPorters ueer êens

;;;tó-in à" piepzak zltten_door het na Een riante C-3
voorsprong nog tot 2-3 te laten komen. fiiaar gelukkig
i;;;-[uá"-prni"n. Trainer Blaaur,l en H.0osterbaan vanaf
áái,- olaats beterschao toegeurenst. Tot slot noq êen

dankr,loord aan de trouue Oeátneíners v.n de toto bii i'loeke

;; Ei;;;;(oii moest ik in opdr',cht van Ets en Tinus schrij-
;;^):-v;;i mansen zullen niet vrJn het best,, an van deze
totá CIp de hoogte zijn, maar cie opbrengst komt ten goede

:ên heL jeugdváetnall Éen vrije bijdragÊ mag t"l a1le
tijcien i; sóuarkas flr. 48 t^'orden gestort, net als vroE-
ge; bij de melkbus oP het voetbalveld'

Uordt verv0lgd.

7-alerdag 12 aFril moesten ue tegen Tijnje voetballen'
íYïet go*á" moed vertrokken Lre uit 0ldeboorn'
In d; eerste helft uaren ue bijna even goed'
t'i""r ïÍjnje maakte t,och êên go?1'
Na de tËeá begonnen r..re met de tueede helft''
íiiaar toen Uegon Tijnje echt en maakte noq 5 goals'
7o hadden ue met 0-6 verloren'

Sjoerd Zuaagstra.

Taterdag 22 naart moesien uJe voetballen tegen,de Knipe.
i,je moesten om 10 uur in de box zijn en harf etF spelen.
ïn de eerste'iheift bleef het 0-0 maar r^re hebben uel een

naar kansen gemist.
ó; ireecJe neÍrt bleer het ook o-o
*"5"t oo de lat an dat uas jamner!
Dus het bleef'C-C.

maar tcen schoot
I

Di rk Jan.
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IrnsumE-0ldeboornE

19 aoril moesten
gesp eeL d.
De eerste helFt
Toen had Irnsum
De tr,reede helft
Ue L,eren haast

Lie tegen I rnsum. Toen hebben bJe 1-1

hebben ue 0 gespeeld.
1 ount.
heeft Henderiko een doelpunt gemaakt.

even sterk.

teg en

oauze 3-0.

maar
ni et,

Haiko Akkerman.

E-ouoilLen.

0o een mooie uoensd gavond hebben ue gevoetbald
onze buren uit Akkrum.
Dm kuart over zes gingen r^re het veld op'
Ue sr: eel den m et 1 2 m an.
.f.1 snel Lraren r,rij de sterksten en Haiko maakte
een rjoelnunt.
tyraar rlaar bleel hel niet bij, het urerd voor de

ll.r de thee gingen Lre verder.
En het ging harcl tegen hard.
Af en toe moesten LJe stoppen voor een blassure
het uerd 5-n voor oflsr En de leider Lras het er
mee Êensr maar Johannes LJas de baas, o, zo! t

Eouke cie Jong,



-0-0-0-0.0.0.0.0.0.n-0.0-0-0.0-0.0-0-0-c.0.0-0-0-0-0-0-
Oldeboorn - UÍroa. -Ers'
0m half eIf moesten Lre voetballen'
Ui: náCOen-de a"rste helft veel mser kans'n dan Uarqa'
siËte ging met de bal naar vorent hii speelde naar
Henrico toe.
Henrico gaf een mooie voorzet en Pieter-Ate zou schie-
a;;; ,""i de bal ging ovBr de voet van Pieter-Ate heen'
Ue iing"n dus rnet 0-0 de rust j'n'
De tr.reede helf t'uaren de jongens Yit Uarga beter- dan de

jongens uit oiJ"Éoo.n, t"ár fiet ging.gelukkig allemaal
noq goed , Deze spannende uredstriio êinoigde dan ock met

0 -0.
Pieter-Ate Kalsbeek.

--0..0-0-0-0-0-0-0-0-CI.0-0.0-0:i]-r]-0-0.0.0-0.0-0-0-i]-i].:-i.

F- oupillen ( oe Kabouters).
Rottevall.e - Bldeboorn.

lrja een tijd van afuezigheid is het de vereniging Liaer qe-
lukt om het, talpnt van de toekomst samen te brengen.
De heren, urelke variëren in de leeftijd van CIng€veer 5
tot I jaar, kuamen in grote getale aanzetten voor hun
eerste trainingsavond op uoensciag 9 april j.1.
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Dat deze training vruchLen heeft afger.rorpen bleek tij-
dens hun eerste eompetilie-r,ledstrijd de vrijdag daarop
vo I g end.
Ue vertrokken ongeveer tien minuten te laat naar Rotte-
valle omdát Hendiik v.d.Krieke te laat van zijn r,ierk
terug LJas op het vertrekPunt.
De uóOstrijd verliep niet:i1 te goed voor onze jeugdig-
ste soelers.
In de eerste helft kregen onze verschillende kgepers
5 doelpunten tegen.
De tueede helft, uelke uerd begonnen nadat de heren
mokkend aan de theet.:f el hadden gezeten omdat ze niet
tevreden Lr;jrsn o ver hun prestaties, begon veel beter
en er urerd zouaar Êen ultval naar het doel van de te-
genst..ndBrs geoleegd.
fielaas mocht het niet baten om zelf een doelpunt te
makÊn.
0e tegenstander scoorde debhalve nog r,rel 4 maal zo-
dat er verloren uerd met 9-0.
Dit ulerd voor €en allereerste keer niet slecht be-
vonden door de heren Piet Tysma en Hendrik v.d.Krieke
maar de heren zeL? h,3{.en niet tevreden, u;t duidt op
een goede mentaliteit, D.1. dat ze alleen maar te-
vreden zijn met een overurinning.
Voor zijn bereiclr,rillÍqheid om toch op een vreemd tiid-
stip meó te uillen gaán danken Lre Piet heel hartelijk.
V6orts is er nog 8ên vraag van het jeugdbestuur, r,rie
zich voor deze ieugdiqe maar toch zeer.gezellige p1?eg
uil inzetten uoór éntófe uren per ueek( circa 2 uur)
omdat de heren die dit thans L,i:rarnemen al 2 ploegen
naaet dit elftsl begeleiden crQo zelf spelen'
Bij. voorbaat, hartetijt<e d;:nk voBr Uu rnedeuerking Bn

inzet voor deze jeugdige. knaPen.

De 0pperkabauter.

-.&-



I NHAALPROG RAM MA zondag senioren
DONDERDAG z4APRIL 1986
EE MNVAI.GSTIJDEN VAI{ DE II'HAALWEDSTRIJDEN ZIJN

VASTGESTTLD OP 1'.OO UUR.

I
6C5 ?E KLASSE B TEO3)

2004 
'LUE 

80ï5
?o05 s.v.0.!.LS.
zODá ?IJIIJÉ
200? 0.0.u.

Et? 3E i{tA55E E ttí7)

_ZêNDHUIZÊN
-9.U.ïr{oR
-D€ IJESTHOEI(
-OLDEEOORIi

594 irll{0T P.
J?6 NUIíCI-T L.
4Eá STEIfiTCRT J.C.
! crt 0EXKER lí-

142 tíËNGÉn [.J,
óE4 r(05ÍgR R.
?E7 i(t{EÉFFL F.J.

2014 LEI$IER 5
?r!15 Rgilnoo 4
2C56 F.F.!;. ?. .

EB3I AKXRUI{ :
?0r6 0LDE900Rli 2

E?E 4Ê KLASS€ J (tTE]

.HU8ERÍ sIIÉEii ó
-uDtR05 4
-BAKHUIZÊH 3
-TÊRI{ORNÊ
-6.A"V.C. 4

?214 9LDSH0|.ïPáBE 4 -!Rl{SUtl 5

!2Jó 0l!Êp09Ril 5 -AKt(RUll 4

E!ó 5E K!-ê59F F tE5ó1

?2óó OLD€EOORN 5
32ó? L'AR8A ó

-9tAul',HUÍS 4
-OLDÉBOORN 4

vRiJ -9Ê !i1.,ÉACt,
445 5CF00ÍSiÉR;Ir.LE t "5P0RÍCtti9
449 L.Atl$EZUAA6 -JU89EEA ?
rr50 ifi150 i -0L9É9Q0Rri
45' HOI.JÍí6E}IA6E -ROTTEVALLE ?

junioren C
355 6R{JEF S {1551

Wroareijo

unioren B

:5:6RO€rj 
' 

(:5?i

59? A!.uÉ 90Yg
ï I ]NJE

5{r3 0i-0Ê900'{}'l
59ó DÁ(KEU€E|!
595 6oRREDIi( Á

pupillen D
41 í I(LAS 411

1010 5.v.ïiioR
1O]1 REAN $UATI
1tJ! b.ii.P,

-R.tr.Í" !
- uR l._f

-0. D.9.
-0.H.r. :
-5, ri, ÍH0R

- 00DsHA5t(E
-OLDÉFOOR I.I

- t I :r'iJÊ

-I.ÀHF$EËR
.AI(HRUi
-s.A.v,c,

!0,10
'| l:. o0
'10.t5

2AÍERDA6 Z6 AWL 1386

9. !5
1O.OC 267 KNE€FFL F,].
,r4.0Íl 7Á6 Dl.llll Í.
1 0.00

1 0.00

I 0.00
,! ll. J0
?.00

pupillen E
i15 ÍLí15 515

...Ë 11?3 0LDEgoeRil
lï';; t!74 !,êRGA

in.àó 117r IRÍrsutt

- e3-



Wedstrijdprogramma zondag senioren
zondag zz APRIL 1986

t0, :9 r(LÁgsE I (301)

?0'! ! 9r. uÈ 8{rYS
20'I DÊ UESÍI{OEK
?91 I ÍtlNfE
2D.I 4 AIíELAIIDI A
?015 C.0.u.

s . u. ïrloR

Er? ]E KLírsSE 5 (8r?!

ls,v. 0.0. r,s.
-68fl5100Í
-0L DE 800Rli
.ZAIIDHU ÍZ€N
-OOS IEf{5TR€EK
-UPIJ

r4.00 rr6 DRSNÍH t.
r4.00 4lró gÍElNÊoRÍ 3,C.
!{.0n 4E4 SPRÊÊN l{.
14.11 40e PAASSEN R.A.
t4,00 5!ó vAAnl vAt{ 0f'R J.

t?,00 !{? ËÊNEEF L,3.
it.l0 rót r{AuÍA H,r0,00 alt FozËNEtR6 E.

r0-r0 ?t7 l(NEgFEt É.J.r0.00 tó9 NtEuuENr{ov€r{ 3.3.

?061 t{lEUr/ESCH00T 4
?OE4 BAI(HIJIZEN J
?0E5 F.F.5. I

A(KRl.llí !
ln8ó 010Ê800Rt{ I
?OE? UDJROS 4

2?62 0t0Et{0t.TPÀDÊ 4
E?4J RENAOO 7
2?44 0t08800Íttl l
2245 DflAEHÍ5I{ tD
2?4ó rIJNJq .,

EIó 
'E 

KLÊSSS F íA'è1

???t 0!it 5
e?79 n00D 6€gL t
?2TO HARLII{GÊX 5
?28r 0L0E900RN 4

s.v,0.0.!.E.
?01 ! rrosiER$Í88ËX
?0r t zAl{DHuIzËN
301 5 0L!Ë901)Rt{
?rJt 4 GER$100ï
?01 5 5, U. Ïl.loR

tl? lE KLASSÉ Ê (31?l

-REllÀDo 4
-Í€RHORNE
-$-4.u.c.4
-VRIJ
-HUEÊRT SNETK ó
-LEIIItER 5

-I'AR6A 5
-0LuË900RN 5
-ltAUUHUlS 4
-A.U.U. ?

-AKKRUIí 4 t0.30
-9.U. oLYPHIA é 14.00
-5C 800RNSEn6UH ó r0.00
-ÍRNSUT{ 5 10.00
-IIAUI.ERUIJK 4 10.00

I t.o0
t !.00
t?g)0
r0.00

Wedstriidprogramma zondag senioren

woENsDAG 30 apntl €86
DE AANVANGSÏIJOEN ZIJN VASTGESïELO OP 16.'O UUR.

E[,] ?S !(1A55!, S (803]

- vÍl r:i
-sLUf 90vs
-.J,0,U,
-AHELAND I A
.ÍIJNJ€
-9Ë nÉ9TH0Él(

8rt sRoERsríA J.

417 PO5TíA P..91 SIJ UAN DÊR
4(r! sÍRAt-.PEL l.

F,

zOE] RF.NAOO 4
?OE4 HUEERI STI€ER ó

vRrj
e06t G.A.v.c,4
2OEó 1 ËRHORNË
208ï UoIRoS 4

-LtHrlER 5
-r'tIÊuuegcHooT 4
-OLDÉ9OORN 2
-AKKRU}í ]
-F.F.S. 2
-BAXHUIZEI'I T

83 8|{USH 6. Í.
4E} SPITSE S.R.

82 8R0ll U.
óE4 x05ïER lr"
il?.HARIs 6.

-2\-


