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Zondag 23 oktober behaalden
onze senioren uit de vier wedstrij-
den die men speelde prima resul-
taten. Met name het derde deed
het meer dan uitstekend door een
3-4 overwinning opWZS te
Sneek.
Er zit blijkbaar meer in het derde
dan men aanvankelijkzelf dacht.
Ga zo door en er zullen nog vele
punties volgen.
Het vierde behaalde een 2-3
ovenrinning op THOR.
Aangezien de koploper verloor is
het in deze competitie nu uiterma-
te spannend aan de top. Zullen
de bijna veteranen €r weer in sla-
gen om kampioen te worden of is
dit teveel gevraagd. Men is in
ieder geval leuk bezig en we'zul-
len wel zien waar het schip
strand.
Het eerste blijtt iedere week ver-
bazen. Langweer werd met 4-0
verslagen. Deze ploeg die vorig
jaar nog KNVB speelde kon de
eers{€ helft nog aardig meeko-
men, daarnawas het gebeurd
met de jongpns van oud
Oldeboorn trainer Jan Bakker.
Met het tw€ede wil het nog niet zo
erg vlotten. Tegen het v'ljfde van
Nieuweschoot lieten ze in de eer'
ste helft vêelte veel kansen lig-
gen. ln de tweede helft counterde
Nieuwescfroot naar een geflat-

teerde 1-4 overwinning toe. De
achterstand op de koPloper is nu

al aanzienlijk dus moet er wat
gebeuren jongens. Sommige sPe-

Van de Redàktie.

lers zouden bijvoorbeeld weleens
wat meor kunnen trainen lijkt mij.
AÍgelopen zondag werden helaas
alle wedstrijden aÍgelast.
Zondag moêt hetvi€rde naar
Dractten om tegsn het plaatselij-
ke S.G.S te spelen. De verwach-
ting is een kleine ovenrinning
zodat men goed mee bliift draaien.
Volgende week speelt het vierde
thuis tegen het vierde van THOR
en weer verwacht ik een zege.
Het derde moet naar Leeuwarden.
Het stamcaÍé van deze iongens
zal naar ik heb gehoord zaterdag-
avond al vroeg dicfrt gaan aange-
zien het derde zondagmorgen al
om acfit uur moet vertrekken. Om
negen uur is Friesland 5 de tegen-
standêr. Succes op dit vroege tiid.
stip.Volgende week speelt het
derde weer een thuiswedstriid dus
zal er weer op een normaal tiidstiP
gespeeld kunnen worden. L.S.C.
uit Sneek is de tegenstander en ik
verwacht dat de twee punten in

Oldeboom zullen blijven. Het
tweede krijgt zondag Wolvega 5
op bezoek en dat is Volgens mij
ook algeen kat in het bakkie.
Deze ploeg staat opk ergêns
bovenaan en er zal dan ook hard
gewerkt moeten worden. Tocft . .

hoop ik dat er weer twee Punten
bijgevoegd ktrnnen worden.
Volgende week moethet tweede
naar Renado en ook hier venracht
iktwee punten.
Het eerste speelt zondag tegen
Black Boys uit Sneek. Vorig jaar

ë
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was deze plbeg nog een geducttti
tegenstander, maar nu draait het
wat minder blijkens de vijf neder-
lagen tot nu toe. Niet onderschat-
len,dan zit er een kleine
overwinning in. Volgende week
gaat de reis naar Olderberkoop
om tegen Sport Vereent te spe-
len. Alweer een nieuw gezicht in
de HooÍdklas. Maar Sport
Vereent kennen we nog wel van
vorige seizoenen en dan hadden
we het er altijd erg moeilijk. lk hou

ZATERDAG 5 NOVEMBER.
587 213 ryB COMBINATTE 81 -
OLDEBOORN 81 12.00 U.
634 313 oLDEBOOBN C1 -
BAKKEVEEN C1 12.00 U.

zoNDAG 6 NOVEMBER.
1502801 oLDEBOORN 1-
BI-ACK BOYS 1 14.00 U. M. V,D.
WOUDE
1596 818 oLDEBOORN 2 - WOL-
VEGA 5 12.00 U.
2259820 FRIESLAND 5. OLDE-
BOORN 3 9.00 U.
2301 827 SCS 3: OLDEBOORN
412.00 U.

ZATERDAG 12 NOVEMBER.
0585 2't3 0DVÈ1 - OLDE-
BOORN Bí 9.30 U. R. LEEM.
BERG :'
0633 31 3 HAU|-ERW|JK Cl -

oLDEBOORN Cl í0.00 U.

ZONDAG 13 NOVEMBER..
1504 801 SPORT.VEREENÏ 1 -

het dan ooÉ hïaàr een gellii<spel al
zullen de jongens daar hopelijk
alles aandoen om te zorgen dat ik
niet gelijk krijg.

AÍgelopen zaterdag was ik getuige
van de wedstrijd Oldeboorn 81

tegen Houtigehage 81.
Houtigehage was nog steeds
ongeslagen en Oldeboorn verloor
nog maar'l keer. Door een 4-3
overwinning van onze iongens
neemt Oldeboorn nu de tweede

OLDEBOORN 1 14.00 U.
G. JELSMA- 1598 818 RENADO 4 - OLDE-
BOORN 212.00U.
2262A20 oLDËBOORN 3 - LSC r

6 í2;00 U.
2304827 oLDEBOORN 4 -
THOR 4 11.00 U.

ZATERDAG 19 NOVEMBER.
0585 213 oLDEBOORN 81 -
oNT 81 14.00 U.
0631 313oLDEBOORN C1 -
HAULERWIJKSE BOYS CI 12.00

.u.
ZONDAG 20 NOVEMBER.
1501 801 oLDEBOORN 1 -

THOR 1 .Í4.00 U. P. DOEVE
1 595 81 8 oLDEBOORN 2 -
JUBBEGA 512.00 U.
2257 820 WARGA 5 - OLDE-
BOORN 310.30 U.
2299827 oDV3 - OLDEBOORN
410.00 u.

plaats in. Helaas was êr bij deze r
wedstrijd niet zoveel publiek aa6-
wezig. Dit erg leuk spelend ploég-
je verdiend echter wel meer
publiek.lk hoop dan ook dat er
zaterdag veel mensen gaan kijken
in Nij Beets. Om twaalÍ uur gaan
deze jongens dan proberen de
r'y'B Combinatie een loer te draai-
en, Veel succes in ieder geval en
hopelijk pakken jullie twee punten
van jullie oud medespelers. ,

ZAALVOETBAL APOLLO ENGI-
NEERING OLDEBOORN.

MAANDAG 7 NOVEMBER
UTINGERADEELHAL AKKRUM.
023 APOLLO ENGINEERING 1 -
NOORD HEBOSTONE 4
22.',t0U.

MAANDAG 2í NOVEMBER
UTINGERADEELHAL AKKRUM.
023 APOLLO ENGINEERING 1

- HASK. HEBOSTONET 22.10U.

MAANDAG 5 DECEMBER
UTINGERADEELHAL AKKRUM.
023 APOLLO ENGINEERING 1 -
JOURE 222.10U.

DENK OM DE WED.
STRIJDVERSLAGEN! I ! ! ! ! !

Oldeboorn E3 -
Heerenveen E2

we begonnen met 0-1 achterstand
de rust in. en na de rust gingen we
weer hard tegen aan en toen ging
Heerenveen weer een goal
maken en dat vonden w€ niet
leuk. toen gingen we er weer hard
tegenaan maar Heerenveen
begon steets meer te sooorên er
was een lilipeuter en die ging
maar door tot aan O-8 en toen was
de wedstrijd uit.

We moesten spelen tegen ODV.
ln de eerste helft speelden we wel
goed. We speelden veel over,
maar ODV was toch sterker, daar-
om hebben we ook verloren. ln de
rust stond het 1-0 vàor ODV (erren
praten!). Toen begon de tweede
helft dat ging een stuk slechter,
alles ging bijna de mist in. lk hab
toch nog gescoord (mijn eerste
goalin een wedstrijd). Jeroen
(onze keeper) had nog een paar'
goede reddingen. We hebben ver-
loren met 5-1.

ADVERTEREN DOET
VËRKOPEN!!!

Wilt u ook een advertentie
in ons clubblad

plaatsen?

Neem gerust even contact op met
Jan v.d. Woude 1e1.1772

FVB-INFOLIJN
058-671615 (D|VERSE
|NFO VtA CASSETTE)

2

jolle v.il. krieke René Eyzenga



J EUcpSpELLETpER/JEUGpVOETBALTRAT NER/SCHEIpSR ECHTER WORpEN???

De KNVB AÍd. Friesland organi-
seert ieder jaar de nodige oplei-
dingen inzake jeugdspelleiders,
jeugdtrainers, scheidsrechters
e.d. Wijhopen dat er binnen onze
vereniging ook een stel enthou-
siastelingen zijn die bereid zijn
om er met z'n allen voor te zor-
gen dat de v.v. Oldeboorn ook in
de toekomst kan besóikken over
een goed kader. Het is voor onze
jeugd met name zeer belangrijk
de elementaire kennis en vaar-
digheid op eerl.ge{egen manier
over te brengen als trainer c.q.
leider (dus tijdens de trainingen
en wedstrijden). Ook zal de
KNVB in, de toekoms! waarscf iin-
lijk een grotqr beroep op de ver-
enigingen moeten doen inzake

i::1 i.. t:i

voETFALSCHOENEN

Wijhebben in de kantinê Dog ;

enkele voetbalschoenen liggen.
Deze schoenen zijn te koop voor
| . S,-lpaar. Komt u weekends rus-
tig eens kijken of erwat bijzit. De
schoenen liggen in het voorraad-
hok bij de frisdranlíbier e.d. op de
plank boven de koelkast.

zoNDAG 6 NQVEM?
BER SPORTCOMPLEX

oLpEBggFN.

12.00 UUR OLDEBOORN 2 -
WOLVEGA 5 ,

i: i

14.00 pIIR,oLDEBOORN 1 -
BLACK BOYS 1

WEDSTRIJDBAL AANGE-
BODEN DOOR ONSALLER
ANNE NIJDAMIII
(ANNE BEDANKT!!)

DUS ALLEMAAL KOMEN,
VANAF 12.00 UUR SPEK.
TAKEL IN "DE KUIP''III

het zelÍ aanstellen van êen
scheidsrechter bij thuiswedstrij-
den. Hetgeen inhoudt dat de ver-
enigingen moeten beschikken
over clubscheidsrechters. Ook
hiervoor verzorgt de KNVB cur-
suss€n en wel 5 lesavonden van
drie uur en 1 examenavond van 1

uur. De kosten voor deze cursus
bedragen, slechts /. 35,-- inclusieÍ
literatuur). Het'examen bestaat uit
multiple choie vragen. Leeftijd
vanaÍ 16 jaar.
De cufsus jeugdvoetbalspelleider
omvat 24lesuren waarin worden
behandeld de praktijk van spel-

- vormen en lesgeven rond dribbe-
len, drijven, passen, trappen,
koppen enz. Er wordt geen exa-
men aÍgenomen. Men ontvangt

BIJ TWIJFEL OVER AFGELAS-
TING ALTIJD EERST DE LEI.
DER BELLEN, DAARNA DE
WEDSTRIJDSECBETAFIS
(AANGEZIEN DEZE LAATSTE
ANDERS EEN "TELE-
FOONOOR" KRIJGT!!). WAAR-
VAN AKTEII!

Het blijkt inmiddels datwemet
name zondag's grote scheidsrech-
tersproblemen kennen. Aangezien
ons tweede, derde en vierde elftal
niet over een oÍficiëlà scheids- '

rechter beschikken, moet er een
beroep woiden gedaan op de zgn.
"clubscieidsrechterso. Helaas
hebben we wat dat laatste betreft
een groot probleem. We kennen al
sinds iàar en dag. de fieer Douwe
v.d. Laán alS geweldige club-
scheidsrechter, maar het is uiter-
aard, mede ook gezien het Íeit dat
er ieder weekend twee lggere elf-
tallen thuis spelen, voor één
scheidsrechter een onmogelijke
opgave om deze twee wedstriiden
te leiden, hêtgeen zelfs niet eens
mogelijk is i.v.m. de aanvangstij-
den. Kortom er zal op zeer korte
termijn minimaal een clubscheids-
rechter bijmoeten komen, anders

SCHE]DSRECHTERSPROBLEMEN ! ! I

een csrtificaat. Kosten bedragen

f .75,- ln overleg is er waar-
schijnlijk ÍinancÍeel via onze ver-
eniging welegn regeling te tretfen
voor een tggemoetfgmiiig in de
kosten. Dus leden, en een ieder
die de v.v. Oldeboom een warm
hart toedraagt, niefd-t u aan voor
een crlrsus, niet alfeen in het
belang van onzê vereniging, maar
zeker ook in uw eigen belang (het
opdoen van kennis en nieuwe
ervaringen etc, op het voetbalge-
bied). InlÍc*rtingen en opgave kan
bij 

PietTijsma
S. de Grodstr. 26 tel;1807.

KLEINE REPARATIES/
SGHADES |N/OM HET
SPORTCOMPLEX.

Wanneer u schade o.i.d. consta-
teêrt op oÍ om het sportcomplex
(zoals ook de kantine en de kleed-
gebouwen) meldt dit dan gaarne
z.s.m. bij Haaye v.d. Heide tel.
1525. Dit geldt ook voor kleine
reparaties/onderhoud e.d. Bij
voorbaat dank voor een ieders
medewerking.

zullen het twêede, derde of vierde
elftal voor wat betreft de leiding
gigantiscfr in de problemen
komen. Het gevolg kan zelfs zijn
dat erwedstrijden geen doorgang
kunnen vinden, met als gevolg
stevige boetes. De club is uiter-
aard niet van pian om iedere week
stevige boetes te betalen, zodat er
ook binnen.deze drie elftallen over
een oplossing,dient te worden
nagedacht, anderszaler een elftal
teruggetrokken moeten worden,
hetgeen niet de bedoeling kan
z'ljn. Misschien zijn er spelers bin-
neh deze elftallen die ook wel
eens een wedstrijd willen fluiten.
Begrijp wel dat het voor onze wed-
strijdsecretaris iedere week weer
een gigantisch probleem is om
voldoende scheidsrecfiters te
bezetten. Het bestuur rekent oP
jullie medewerking.



Zaterdag 15 okt. moeslen we
voetballen. We moesten uit têgen
TFS. We moesten 10 uur bij UrÍ
wezen. We waren om halÍ 11 in
Drachtster Compagnie. Daarna
konden we 10 minuten wachten,
want er was geen plaats tneer in
de boxen^ Na die 10 minuten
moesten we naar de sporthal, :

daar konden we ons aankleden,
We moesten eerst 2 rondjes om
hetveld draven. Daama gingen
we ons inspelen. Om 11 uur
mgestên we spelgn. ln de eerslg
helÍtwerd het direct 1-0. We kre-
gen een paar kansen. TFS maak-
te nog 2 goals voor rust 3-0, Na
de rust speelden we een stuk
beter, we kregen maar 1 goal
tegen. De eindstand was 4-0.
Daarna gingen we douchen, maar
het water was ijskoud, een zooitje
vond ik het daar.

Theo Huisman

diskettes

Er worden nog steeds verslagen
ingeleverd die in mijn ogen wel
heel duidelijk vervaardigd worden
met een computer. lk heb het vorig
seizoen ook al menige keer
gevraagd oÍ het dan misschien ,

niet mogelijk is om het verslag oÍ
andere kopie op een diskette te
zetten en bij mij ín le leveren,
zodat ik alleen maar de diskette
naar mijn harde schijÍ hoeÍ te
kopieëren, Op deze manier wordt
er nogal veel dubbel typewerk ver-
richt. MisschieÉ vraag ik nu wel
weer teveel, maar toch...als het
enigszins mogelijk is...G RAAG!ll
Gewoon de naam even op de dis-
kette zetten, en voilà u krijgt hem
gegarandeerd retour. 

piet

Robur 1 - Oldeboorn 1 (de Return of the Reporter)

Op 16 oktober j.l. stond de wed-
strijd tegen Robur uit Harlingen op
het programma. De koploper op
dat moment. Na een heuse toeris-
tische route over Sexbierum, kwa-
men we er ongeveer een kwartier
te laat aan, zodat er weinig tijd
overbleef voor de warming-up. Om
half drie begon de wedstrijd waarin
Oldeboorn het eerste kwartier niet
geconcentreerd voetbalde en dus
ook enkele kansen weggaí, overi-
gens zonder gevolgen. Vervolgens
kwam Oldeboorn wat beter in de
wedsfijd en kreeg men ook een
aantal goede kansen, welke niet

-tot een doelpunt leidde, zodat we
met de rust nog op gelijke hoogte
stonden. Na de rust had
Oldeboorn de wedstrijd volledig
onder controle. Dit'rêsulteerde na
een kwartier in éen doelpunt. Na
een scfiot van Douwe Hein
sAkkerman was het Sietze

WAAR BLIJVEN DE VER-
SLAGEN VAN;

. oLDEBOORN 2 (HEEFT LIZ
GEEN VERVANGERiSTER?)
oLDEBOOHN 3 (GEEN TNSPTRA-

TIE MEER?)
oLDEBOORN 4 (SPEELT DAAR
NIET EEN EX-KABOUTEROP-
PERHOOFD?)
oLDEBOORN F (OOK DE
OUDERS MOGEN OPSCHRIJ-
VEN WAT DE KINDEREN
TE MELDEN HEBBEN)
oLDEBOORN E1 (ALS DE LEt-
DERS JULLIE VRAGEN OM TE
SCHRIJVEN,DAN MOETEN JUL-
LrE DATOOK DOENil)
oLDEBOORN D1 (HETZELFDE
PROBLEEM HEREN LEIDERS?
OF NIET??)

zaterdag 15-ïG94. we gingen
om kwar over 10 weg. we moes-
ten tegen Engwirden in tjalleberd.
De aftrap was 10.45. in de 1e helft
heftanna vroukje in eigen goal
geschopl omdat hijverkeerd op
de voet kwam. we verloren met
1-0

Akkerman die uit de rebound
scoorde. Oldeboorn bleeÍ de
wedstrijd controleren, hetgeen
een hoop kansen opleverde,
maar het bleef 0-1. Tot overmaat
van Íamp gaven we ook nog een
punt uit handen doordat er even
niet werd opgelet, zodat Robur de
gelijkmaker produceerde. Erg
jammer na een respectabele
wedstrijd om toch nog een punt te
verliezen. Volgende keer beter.

de ReporteÍ.

De Sweach Bl - Oldeboorn
81 Zaterdag
22o\rt..1994.

We moesten om 10.30 u. spelen.
Na een paar minuten scoorde
Andreas, na een mooie actie.
Toen de aftrap genomen was had-
den we de bal zomaar weer. Veel
van ons stonden voorin, en ja hoor
daar kwam de counter: 1 -1. De
verdediging had niet zoveel in te
brengen tegen hun spits. Gelukkig
stonden we bijna direct weer op
voorsprong. Zij maakten nog eên
doelpunt door weer eên counter.
We liepen voor de rust nog uit
naar een stand vàn 2-5; Tweêdê
helft. Zij hadden de aÍtrap, maar
wij pakten de balweer. Jorn
maakte een mooie aktie en werd
in het strafschopgebied onderuit
gehaald. Hij nam de penalty en
scoorde 2-6. Wiiscoorden vrijvlot
2-8. Toen Beetsterzwaag in de
aanval was ontstond er een mis-
verstand tussen Bert en onze
keeper, de bal rolde in de goal; $
L Er volgden nog 2 goals van
onze kant. ln de laatste minuut
haalde Willem hun spits in het
straf scfropgebied onderuit, de
penalty werd toegekend en wcrd
ingeschoten. De eindstand was 4-
1 0. Doelpuntenmakers waren:
Wetse 3x, Jorn 3x, Jelger 2x,
Andreas 1x, Broer 1x.

4

Bauke Dijkstra.



Heerenveen 5 - Oldeboorn
Zondag 16 oktoberi.l. moest "us
twadde" aantreden in en tegen
Heerenveen. Een bekende
tegenstander voor leider Johan
en hijrekende dan ook oP 2 Pun-
ten. De vaste kern van
Heerenveen 5 bleek echter in
Engeland te zitten, waardoor
Johan Fokkema toch de nodige
vraagtekens had.
Voordat hij hieroP antwoorden
kon oÍ moestbedenken kreeg de.

ploeg eerst'een ielifgr lbakk're"
bij kroegbaas Jan. De zwoeger
op het middenveld: Boam moest
na de teleurstellende nederlaag
van de vorige week in
Heerenvèen winnen om de aan-
sluiting met de absolute zeker
niet te verliezen.
Beide ploegen starten aanvallend
en Boarn hgd de betere kansen'
Een paar keet verschêen een
zwarVwitté glleen voor de goalie,

maar deze bleek met zijn 50 jaar
voetbalervaring toch de aanval-
lers tê slim af te zijn. Ook
Heerenveen bleek over goede

aanvallande caPaciteiten te
bescfrikken want ziiwisten als
eerste te scoren. Gelukkig wist
Wllen van K. binnen 2 minuten

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 1 994.1 995

2
gelijk te maken. Dit was na onge-

veer 20 minuten spelen. Naeen
halÍ uur spelen wist Heerenveen
opnieuw oP voorsprong te komen

door slecht uitverdedigen in de

Boarnster verdediging. De man-

nen van het tweede gingen er voor
de rust nog even tegen aan en
gingen via 2 doelPunten van Jan

van derWoude met een kleine
voorsprong de rust in.

ln het begin van de tweede heltt
een veel sterker Heerenveen' Ze

zetten Boarn sterk onder druk
maarwisten weinig kansen te
creeeren. Wel wist Roelof Jelsma
via een woeste uithaalmet ziin lin-

ker devoorsprong tg vergroten'
Opnieuw kwam te sPanning in de

wedstrijd terug na zwak oPtreden
van de Boarnster verdediging.
Heerenveen wilde hierna wel

meer, maar ondanks de hulP van

de eigen scheids wisten ze naast

ons te komen. Wel bouwde Boarn

haar voorsProng verder uit via
doelpunten van Sietse Bergsma

en Gerke van Kalsbeek. Hiermee
werd een toch wel slechte wed-

striid van Boarnster ziide omgezet
in een 6-3 overwinning.

Harke

V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reeds een bal aangebo-
den voor een wedstrijd van
Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard
onze harteliike dank.
- TGV Transport Oldeboorn
- van Elst & Oosterbaan
Ac.cluntants Leeuwarden

- Anne Nlidam Oldeboorn
(onze trouwste supporter)

- Smulboetiek Gafetaria't Anker
Oldebóórn (voor de thuiswed

strijd têgen Houtigehage!)
:

INTERFJOETJES

Zijn er nog liefhebbers die het
beruchte "lnterÍioetjel' willen
invullen. ln de kantine zijn vragen-
liisten te verkriigen. Deze liggen in

de bestuurskamer. Vraag gerust

Harm oÍ Piet even.

- Fa. Y. Rodenburg Oldeboorn
Deze wedstrijdballen worden later
gebruikt biide lagere elftallen en

op de trainingen. Zo ziet u maar

dat de aangeboden wedstrijdbal-
len niet na 1 keer spelen "verdwij'
nen". Alle elftallen binnen onze
vereniging hebben er oP deze
manier plezier van. Dus wilt u in de

toekomst ook een wedstrijdbal
schenken voor een thuiswedstrijd
van Oldeboorn 1 dan kunt u dit
melden biiJan v.d. Woude tel.

177 2. Hiew an wordt têvens mel-

ding gemaakt in het Programma'
blad, het clubblad en de rest van
het seizoen in de kantine van de
v.v. Oldeboorn. Een wedstdjdbal
kost u Í. 75,-- Hiervoor ontvangt u

van onze penningmeester e€n
nota, die belastingtechnisch weer
aftrekbaar is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

WIJ FELECITEREN IN
NOVEMBER:

9 nov. Klaas Akkermans
50 jaar (Abraham!)

13 nov. Jan de Boer
31 jaar

17 nov. Gabe Boonstra
6 iaar

11 nov. August Faber
31 jaar (kadotip: lamPionnetie)

17 nov. Janco v.d. Heide
41iaar

5 nov. Maarten v.d. Heide
10 iaar

9 nov. Hedde Hoekstra
13 jaar

17 nov. HenkJ. v.d. Krieke
33 jaar

19 nov. Jitkse v.d. Krieke
9 jaar

15 nov. Marten Meester
13 jaar

19 nov. Hennie Nieuwland
79iaar

2 nov. Durk Valk
40 jaar (en nog zo vitaal)

8 nov. WanderVeenstra
46 jaar

5 nov. Ronald v. Warmerdam
20iaar

17 nov. Arien Watzema
8 jaar

: ZATERDAG 5 NOV.
GROTE BINGO AVOND V.V, OLDEBOORN.

zaterdags nov. is er weer de traditionele Bingo avond in

de kantine. Vanaf 20.30 u. kan er in de kantine van de v'v'
Oldeboorn weer worden gestreden om de vele prijzen'

Dus komt allen!!!



SPELREGELVRAGEN.

Ook deze keer wser twee uiterst
geniepige spelregelvragen uit het
blad "de Scheidsrecfitero. Maar
eerst de goede antwoorden op de
vorige vragen.
Antwoorden:
Vraag'1. C
Vraag 2. A

Dan de vragen van deze keer:

Vraag í.
Er wordt een doelschop genomen.
Een aanvaller van de tegenpartij,
staande op de lijn van hetzelÍde
sfafscfiopgêbied, vangt de bal
rechtstreeks uit de doelschop op
en kopt de bal van boven de lijn
van het straÍschtipgebied in het
doel. Wat beslist de scheidsrech-
ter?
a) Hij zal het doelpunt toekennen
b) Hii zal een.indirecte vrije schop
toekennen aan de verdedi gen-
de partij
c) Hij zal een direkte wiie trap toe-
kennen aan de verdedigen de
partij
d) Hijzal de doelschop over laten
nemen

Vraag 2.
Tijdens een beslissingswedstrijd
kent de scheidsrechter een indi-
recte vrijê schop toe aan de aan-
vallende partij, op ongeveer 16

meler van het doel van de tegen-
partij. De aanvaller die de vrije
schop neemt, schiet hem rechtst-
reeks op het doel van de tegen-
partij. Een op de doellijn staande
verdediger, niet zijnde de doel-
man, stompt de bal met de vuist
over het doel, voordat de bal de
doellijn is gepasseerd. Wat beslist
de scheidsrechter?
a) Hij zal een strafschop toeken-
nen aan de aanvallehde paritj
en de verdedÍger van het speel-
veld zenden
b) Hij zal een straÍschop toeken-
nen aan de aanvallende partii
en de verdediger een waarscfru-
wing geven :

c) Hijzaleen hoekschop toeken-
- nen aan de aanvallende partij

en de verdediger een waarscl1u-
wing geven
d) Hij zal een hoekschop toeken-
nen aan de aanvallende partij
en de verdediger van het speel-
veld zenden

Nog een paar kleine vraagjes
n.a.v. de voor de scheidsrechlers'
waarschijnlijk wel meest lastige '

spelregel, nl. BUITFNSPFL! !!

' - Kun je bij een inworp buitenspel
staan? jalnee
- Kun je bij een doeltrap buiten-
spel staan? jalnee
- Kun je bij een uittrap van de
keeper (niet zijnde een doel

trap) buitenspel staan? jalnee
- Wanneer een aanvaller op gelij-
ke hoogte staat met de verde
diging (het zgn. op één lijn staan)
van de tegenpartij is er dan spra-
ke van buitenspel? jalnee

lk zou ook graag de vraag vooÍ-
leggen van wanneer is het werke-
lijk hinderlijk en wanneer is het nu
niet hinderlijk buitenspel? Helaas
is hier volgens mij binnen het arbi-
terkorps nogal eens verschil van
mening over, aangezien er geen
scheidsrechter (laat staan een
grensrecfiler) is diè hier enige dui-
delijkheid in kan verschafÍen. Wie
helpt ons uit de droom???
De oplossingen worden vermeld
in het volgendes clubblad.

. Piet.

P.S. Heeft u ook een paar van
deze lastige/geniepige spelregel-
vraagjes liggen. Geneer u niet!
Het inleveradres is nog steeds S.
de GrootstÍ. 26. l

Overigens wanneêr u problemen
heeft met bepaalde spelregels, in
de bestuurskarner liggen enkele
spelregelboekjes ter inzage (dus
niet om mee te nemen!). De besto
oplossing is natuurlijk een
scheidsrechtersopleiding (maar
hierover slaat verderop in het
clubblad wel de nodige inÍorma-
tie).

RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN
sErzoEN 1994/1995:
- MDM SERVICE
o LDEBOO R N/S N EE ryHAR Lt N

GEN
- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF

EIZINGA IRNSUM
- AUTOBEDRIJF W. V.D. KRIEKE
- FRIESI.AND BANK
- RABO BANK
. HOTEL GOERRES

OLDEBOORN
. M. URFFOLDEBOORN
. BOUWBEDRIJF R. DE VRIES
OLDEBOORN

. CORAAUTOMATISERING
OLDEBOORN

. FLUID SYSTEMS DRACHTEN

=CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOORN

. FA..RODENBURG
OLDEBOORN

- ARK EN REAU OLDEBOORN
. DURKJE'S TSIISHUSKE
OLDEBOORN

. TRANSPORTBEDRIJF
L. VISSER OLDEBOORN

. HORA OLDEBOORN

. BAKKERIJ KAMSTRA
OLDEBOORN

INLICHTINGEN OVER EEN
RECI.AMEBORD KUNT U KRIJ-
GEN BIJ JAN V.D. WOUDE
TEL.1772.

ONRECHTMATIGE EIGE.
NAAR VOETBALSCHOE.
NEN.

Er schijnt momenteel bij de B-juni-
oren een speler te zijn die zich
onrechtmatig een paar voetbal-
schoenen hêeft toegeêigend. Het
merk is Chicane en de maat is 42.
Deze schoenen zijn destijds
alleen maar even 'tuitgeleend", en
waren niet bedoeld voor deÍinitieÍ
gebruik. Hopelijkweet deze spelar
waar deze voetbalschoenen wel
horen te staan, nl. in de bestuurs-
kamer, aangezien ze daar ook
vandaan komen.

KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEERDERS!!!
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Club van 100 v.v. Oldeboorn per 17-10-1994
1. Skineskopper (Haaye v.d. hei-

de)
2. Moeke de Bruin (een calé in
Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, RoeloÍ
en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mij duide-
I'jk)
5. Bogra Sports (de maker van de
bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel dui-
deliik)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder
en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor
Brouwer)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammer'94 (een wedden-
schap)
15. T.G.V. f[ransport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem,
August, Sietse en Harke)
17. D.V. Trofee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje

Akkerman)
19. WK 94 (Weddenschap WK
voetbal 1994)
20. Calimero Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert
en Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse
Akkerman)
23. Beftel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van
Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere caÍé)
27. Wobma Fourages (duidelijk
lijktmij)
28. Anne Nijdam (de trouwste sup-
porter)
29. Black & White (Marcel en
Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buordsje
(Catharina, Anet, Anet, Bea)
31. It Boarnster Kwartet ( Ook een
weddenschap WK voetbal 94)
32. TegelbedrijÍ Roel HoÍstede
Aldeboarn 05663-1ils
33. Marten de MOs (alias Wichard
Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel"

(Jubbaga 5)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bij Binne
Oosterbaan tel. 1768, oÍ bijJan
v.d. Woude lel.1772.
De kosten bedragen 100,-- voor
een heeljaar. Het geld wordt bin-
nen de vereniging besteed voor
"goede doelenn, Er is het afgelo-
pen seizoen o.a. een nieuwe stof-
zuiger voor gekocht.
Kortgeleden hebben we tevens
een nieuwe kalhrvagen voor onze
terreinknecht aangeschaft . Verder
zijn we momenteelnaarstig op
zoek naar een extra koelkast
(dubbeldeurs) en een stalen
aróiefkast, waarin we hettocfi al
talrijke archief van onze vereni-
ging beter (en stofurij) kunnen
bewaren. Ook zijn er de aÍgelopen
zomer ca. 30 nieuwe ballen en
stoÍ voor nieuwe cornervlaggen
aangeschaÍt.

Test:

ln de periode mei-juniwordt een
scoretest aÍgenomen (voor de E s)
waarb,ij de spelers individueel wor-
den beoordeeld op de technische
onderdelen:
1. jongleren
2. aan- en meenemen van de bal
3. dribbelen-drijven
4. passen-trappen
5. koppen 

I

N.B.:

Alle technleken links en rechts
oefenen. lndien er een warming up
plaatsvindt, dan 10 minuten jongle-
ren.

AAN DE OUDERS VAN DE

Hierbij geef ik u een aanvulling
aan van de training die uw kind
krijgt. Het is een heleboelwat ze
moeten doen. Maar wat een beet-
je prjn doet is het Íeit dat ik via via
klaciten hoor dat er nogalwat
verkeerd gaat op de trainingen.
Deze feiteh komen alleen maar tij-
dens een vergadering van het
jeugdbestuur boven taÍel. Moc{rt
uw kind ergens mee zitten, meldt
dit dan wél bij mij of bij de leider,
zodat wij het probleem kunnen
ondervangen. Ooki& maak wel
eens een fout, g toch ook wel?
We weten allemaal wel dat de
beste stuurluiaan walstaan, maar
tocfr... ln het kader van het jeugd-
plan waarwe dit seizoen voor het
eerst mêe werken doe ik u brj-
gaand een oeÍenslof onderwerp
toekomen. Besef wel dat uw kind
zijn of haar best doet, ook al roept
u "het kan beter". Dus jongens en
meisjes ga zo door, dan lukt het
wel.

F. EN E-PUPILLEN.

OEFENSTOF F- EN E.PUPILLEN

Blok: Periode:
OeÍen stoÍondenrerp/accent:
1 Augustus Jongleren
2 September Aan/meenemen
balmet de voet
3Oktober Dribbelen/drijven
(E's + duel 1:1)
4.November Passenltrappen
met binnenkant voet/wreef
5.December Kleine partii spelen
(2:2 tot 6:6)
6.JanuariElementairelicfraamstec

. hnieken (huppen,sprong en kop-
pen van de bal)
T.Februari Kombinatievormen
(2tallen)
LMaart Duel 1:1 - passeerbe-
wegingen
9.April Spelhervattingen-spel-
regels (aangepast)
technische uitvoering
1O.Mei Partijspelen 6:6 tot 11:11
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Nieuwe ballen
Leiders die ín het bezit zijn van
nieuwe ballen van het merk
Achilles l(l/D wil ik graag verzoe-
ken deze ballen te controleren of
ze nog welecht rond zijn, of mis-
schien lek (of leeglopend). Mocht
dit het geval ájn dan deze
bal(len) even in de bestuurska,
mer leggen en er een etiket
opplakken van welkteam de bal
is (etiketten liggen in de onderste
la van het buro). Mocht je dan
niet voldoende ballen meer heb-
ben voor de wedstrijden, dan vul
je deze zolang maar even aan
met trainingsballen. Wel graag
met de grootste spoed aangezien
er op deze ballen nog garantie zit.

Piet-

BELANGRIJKE DATA
V.V. QLDEBOORN.

Zaterdao 5 november.
Grote Bingo Avond v.v.
Oldeboorn. Aanvang 20.30 u. in
de kantine,

Vriidag 16 december.
Jaarlijkse Feestavond v.v.
Oldeboorn in de kantine. Nadere
berichten volgen.

Vriidag 30 dec.
Douwe Venema
Zaalvoetbaltoernooi 1 994 in
UtÍngeradeelhal te Akkrum. Na
afloop prijsuitreiking + Íeest in de
kantine van de v.v. Oldeboorn.

Vriidag 17 maart.
Klaveriassen v.v. Oldeboorn om
de Beker. Aanvang 20.00 uur
Café Moeke de Bruin.

LEIDERS OPGELET.

Hierbij een klein verzoekje richting
alle leiders. "Kijk niet alleen wat
vaker in de spiegel (geintje), maar
zeker wel wat vaker in het vakje
betreffende jullie team". Hier ligt
regelmatig inÍormatie/documenta-
tie in, en bijsommígen begint
e.e.a. al behoorlijk "geel" te wor-
den. Dus graag een ieders aan-
dacht!

Topschutters W

H.Hartmans
W.van Kalsbeek
D.Westerhoven
J.vld Woude
H.Ament
B.Oosterbaan
S.Bergsma
D.H.Akkerman
H.Veerman
J.Wtteveen
J.Meester
W.Postma
S.Akkerman
Platini
S.Oosterbaan
C.Reitsma
B.Haspels
P.A.Kalsbeek
H.v/d Meulen
M.KleeÍstra
A.Spoelstra
W.Vink
J.Tijsma
J.Akkerman
H.v/d Krieke
G.van Kalsbeek
R.Jelsma
P.Poepjes

Oldeboorn om de Beker

Tweede 4
Tweede 4
Vierde 4
Tweede 3
Vierde 3
Vierde 3
Tweede 3
Eerste 3
Eerste 2
Derde' 2
Tweede 2
Derde 2
Eerste 2'
Derde 2
Eerste 2
Eerste 2
Vierde 2
Eerste 1

Tweede 1

Vierde 1

Derde 1

Derde 1

Eerste 1

Derde 1

Derde 1

Tweede 1

Tweede 1

Eerste 1

t,.
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Robur-Oldeboorn met een
terechte eindstand l-L
IIÁRIJNGB{ - Robur b4or
andrg ru rlir rh.d. op Ë!
Yolgcndc thubrcdrirlrd t ta Ol..
dcb@n Dcl a otrSdjdSd dÍ:
uL \,larÍ dc eÍtlp prcbcgdc Ro-
bu rccr nd c!! rcorptoDg tr
LríJgu mrar Ëd fcl itondr OL
dcboon rorydc ci vmr dtt dc
Robu.voorurts.! qníDlt ot
tE! lonscr hËicn on op hct
docl t! schlctil.
Nr rio mioure b!.! JcXc 1àlhoa
ls r FE mu EdrtEEl E
lrol rD tor da rdlcóocdc eotdc-
b@n w tocÍl lnfrijpcr. Bnndrm
di! tord rt8 S6tourd wrd d6r BFé
Mctz e dl@ op dc Oldrb@E-
l*pq afgiot, dq ae djD *hor !c.
ldd. dc ErlSrpriumdc bd tw
ErdcmDwr aijD m 6nct a
lc€8 dod @r rich rdt@r htj dc bd
G86 dc prt a Lon dc vcrdcdigin3
s Old.boom rÊdcrom tord oprui-
mo, Mm Plcils ichóÍ uit s
gocd! rcoË w Loos Me El.-
linisNduit6so€d8dom6
cods lep€ldr Johatr Ligdrs En
tE mcq 8tibd oB hcr dod.

lli.Dr tuE Oldómn sÍt ttut.wtt"r È md d!fu rpiro 8ing6
lpdo.moÉt dc Robuqàurhocdc
db uils bijËtl6 a nobu.rlod-
me JÊll. Hclfrió m6 d zijn t*
pcEtddt lspEka op hlrd€ Eheh wuÍ dc rEcd. lij! @ m6 Ai.
Pqs Zr'jlín Fddo Drdr Jdl. E
uidopod tcas€d se
lbch trrt R burnot s gocdc tà
oD rlst w ruL Mrr plsiE sin!
ted d@r mE àjn tchor dn8 daot.
Dl ó. Ecl B m Old.bóh-rbdÉ
.urfmd lÀntM mr Robu lenfr
dc wlerdr trDl m & pad Nadnr
op doclrnrn Jcll. HelÍÍió E lsd e-
rug gspcld E, *uIdoor dc Oldc.
boorn-spcls nu$ rchmL rê her
tijd @r dc rhe

Dc redc h€lÍt bÊaon mc 5 G-
wiór E Old€b@m e nrdrr Xh$
lounll s tocd looma qiic m
E Oldèb@m uir hc det tiert ei-Ekq w ha ln dc nade ninriur
drt DouE Alkmu hrrd oD hí
del E Robu Eh6t JcUc lón dr
bd da Llowr lrjj8q m dc m€ oo
8ckomo sicr .Alkc|ru schou

had in, Gl.
Robu finf r4at hio d0 hÉ oo!
w dc B.d4 hÊd dc n bu.drrs.
hocdc @iDdG 6 zt dÊ infrchÈ
re bd lol opluchriot w dc Èdrut lom6.
Himr kw Robu ííl El| 6

Old.bon bctskr€ ridr d6r dc baÈ
ln E ffi dc ijlij! E rchim. Faa
miruu mder Altit ud, tca Íoc
Mct: Erins mo6t mt Èrg Our.
huy$ ruGd6 *u d. gcblqr.àdr
Agc Ptra zijlÍr lD d. ttc ainuit
E há 8sd dooEuÍ E tlÉua
o Emds. dar Raa Má:.tc b.l oD
mut lon lcago mi bonic Osrà-
wijt co dir rchsr Eta dc lepq og,.
mar dc tcrugrpriDtsda bd pifc hij@ dc tÊepq h6 q & rmrl qi
w rclil, l.t.
Aft derlfdr Ooi&ruijl trirÍ E reh|d htd s*hoh w àË bimo

30 !@ndo g rbonDronÍ tsr n!É
bur lsan .

Éo md h dc Lrw minuur n4 ba
@mq &t nobur 6 s wr Oldè
bsn Íloor shcidrrrdlB JÊlsd It
ir cn rpontcf dud w rrcd@m
sm lanm vidn



Stand bijgewerkt t/m 30 oktober
Oldeboorn 1.

ZONDÊ6 5ÊNIOREN (5í)
]E KLAssE H (81E)

1 6.4.V.C.
2 FC UOLVEGA
3 N I EUI.IÊSCHOOT

r( 4 OLDEBOORN
5 5.C. JOURE
ó LAN6EZIJAA6
7 HEERENUEEN
8 UDIROg
9 SNEEI( HOVIS

1O JUBBE6A
11 RENADO
12 L.S.C. 1E90

4
5
5
?
ó
2
5
3
ó
5
4
4

1
5
3
7
3
5
ó

4
5
3
4
l
t
3
4

Dí
D1
DÍ
D1
D1
D1

1 Houtigehage 4-8
2 Robur 4-7
STHOR 5-7
4 de Westhoak 3-6
5 Oldeboorn +5
6 Langezwaag 4-5

ZONDAE sENIOREN (51 )
RE9.4E KLA55Ê B (6?0)

7 Udiros 5-s
I Sport Vereent 4-3
9 Haulenrvijk 5-3
l0Warga 4-2
11 Langweer 5-1
12 Black Boys 5-0

TOTAAL sïAND
ESPT U T

20- 7
?5- 12
1E- 10
12- 12
19- 16
6- 13

16- 13
9- 17

15- 13
11- ?0
9- 15

13- 21

45- 4
10- 5
14- 11
13- 2A
5- 17
3- 13

ZONDAG sENIOREN (51]
REs.4E KLASSE I (E?7)

TOTAAL 5TAND
65PT U T

4 E 29-11
5 E ?0-13
47 13- 5
5 5 21-1?
5 5 14- 1?
559-9
5 5 15- 19
5 5 1ó- ?3
5 3 1?-14
5 3 1E- 2l
5 3 10- 17
5 I Í1- 30

TOTAAL STAND
GgPT U T

r 39- 3
623-l
ó 32- 10
ó 15- 10
ó 13- 17
5 12- 15
413- E
4 1t- 17
4 10- 19
2 1?- ZO'I ó- 19
0 1-55

TOTAAL 5ÏAND
ESPT V ï

50- 10
1ó- E
E-ó

14- 1'
15- 15
10- lE
17- 11
1l- 11
10- 11
E- 19
9- ?1
7- t4

7
7
h
?
7

10
6
ó
4
2

10
6
ó
4
2
0

1 5.C. 30URE
- 2 NICAT0R

3 C.A,B.
4 L.A.C. FRISIA
5 !'25lPHEIFER sNE
ó LEI.II.IER EENTEX
7 FRiE5LAND

I 8 OLDÊEOORN
? R-E.5.
Í0 F.F.5.
11 |/AR6A
1? 1.5.C. 1890

1 5V DONKERBROEK C1
? DE GRIFFIOEN Cl
3 T.F.s. cl' 4 0.0.V. c1
5 EAXI(EVEEil C1
ó gPORÏCLUB Cl
7 HAULERUIJI( C1* E OLDÊ8OORN Cl
9 DRACHTÊN C2

íO I'ASKEIIEER CT
1 í HAULËRIIj . BOYS C1
12 R.U.F. c1

5 10
58
5E
5é
55
55
54
94
13
5l
50

1 T]JNJÊ
2 T.F.5.
3 5V DONXERBROEK

* 4 OLDEBOORN
5 S.8.5.
ó 0.D.v,
? THOR
8 HAULERIJI JX
9 THOR

1O JUBBE6A
1 1 sURHUISTERVEEN
1? 6ORRED]JK

4
7
4
5

5E
57
57
57
5ó
55
54
54
54
5l
53
52

ZATERDAF E.JUNIONEil (05 )
3E xLA55Ê H (2111

1 ROTïEVALLE 91
? HOUTIGEHAEE B1* ] OLDEBOORÍ{ 814'DRACI{TEN E2
5UENV'óE 81
ó SURHUISTERVEEN 81
7 B.C.V. B?
6 A/B-COfiBINATIE B1
9 0.N.ï. 91

10 DE SIIEáCH 91
11 o.D,v- 8.1
12 DRACHTSTER EOY5 85

1 HEËRENV.8OY5
2 D.t'.P.

* 3 OLDEEOORN
4I'AR6A
5 6.A.V,C.
ó BLUE EOYS

1 I RNSUII
? AXKRUIí
3 l^,,Ur.5,
4 D.U,P.
5 6.A.V.C.

r ó OLDEBOORN

510 43- 3
5821-5
5 ó 't9- 11
5 4 13-1?
5 7 4-29
5 0 t-5ó

ZATERDAG C-JUNIOREN (04) TOTÁAL STAND
5E KLASSE H (513] 65 PT V I ZATERDA6 O-PUPILLEN (05] TOTAAL STAND

KLAS 408 65 PT V ï
4
4
4
5
5
5
4
.5

5
4
5
4

5 10 26- 11
5 ? 19- ó
1 5 1ó- 10
4 5 15- 9
5 4 9- 15
s 4 1?-17
5 4 10- 19
3 4 E- 17
4 1 Í5- 10 1)
5 3 9-14
4 ? 13- 12
5 ? 17-26

9
I
6
4
?
0

4E
45
34
34
44
44
43
43
42
41

ZATÊRDA6 E-PUPILLEN (Oó] TOTAAL STAND
KLAS 51E 65 PT V Í

ZATÊRDAG E-PUPILLEN (Oó] TOTAAL sTAND
KLAS 544 G5 PT V T

ZATERDAG E-PUPILLEN (Oó)
{LAs 555

1 DRACHTSTER BOYS E5
? HEERENVEEN E2
] TIJNJE É7
4 AENGLIIRDEN E3
5 HEERENV.BOYS E8* ó OLDEBOORN E3

2?- ?
?3- 5
?4- 13
'I 1- 10
1- ??
0- 52

Ë1 5
E1 5
E1 5
E1 5
E1 5
E1 5

4t- 2
25- E
2?- ?s
13- ?0
6- ?2
l- 15

1 FC rr'oLVE6A
* 2 OLDEEOORN

3 HEERENV.BOY5
4 UDIRO5
5 FC TJOLVE6A
ó 9.C. JoURÉ

835
E2 5
845
F*25
E55
E55

1 6.A.V.C.
? NIEUT'E9CHOOT
3 l^j,1r.5.
4 UAREA
.5 AXKRTJ}I

* ó OLDEgOORN

TOTAAL STAND
65PT V T

510 t2- 1

5t1?-4
5 ó ?2-15
5 3 4-?t
5 3 5-30
5 0 't- 55

sËilIoREN ( 01 )
4E KLAS H (U?5)

1 NOORD HEBOSIONE 4
? IIASK.HEBOSTONES 7] HAsI(,HEBOsTONEs E4 IRNSUH 1* 5 APOLLO-ENE Ió NOORD HEBOSTONE ó
7 5.C, JouRÊ 2
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