clubblad
Operlclrt t5 tprit re2g

t

qlf,nIDIF|rF@@IRNI
copy inleveren mqondogs voor 20.oo uur
tèà(iêtÈJtJê+Ét+'rÈ)eJf

J(tf i+*'Jl)Étf )Ê+;(JÉ.)f +.ttàt àrtf *t+r()Srê**+É.i(J{.)T t+JÉXtFt( *àÊ*

P. F.HERNE 12
)t*)É* JrrË +àÉ{ÊJ+l+lÉJ+ J+r+*iÊ JÊt+.rÉ)Ê)ËJ+i(tÉi( * Jê
6 Aprll 1984
?4e JAARGONG NO. 14
J+)Êi(t( 'l+ * t( t+ * t* J( i+ {'.)É )ÉJ( * X * tt+É )ÉJÊ )É àf Jf {f )Ë.lFtê lf rÊ+É JÉ.}ii+tÊJ+rf -tf jÊJf *rêlÉJê
RtDc cT I Eri DRES

rÉJFJÊJêt+J+t()Ê.tÉ.tt

j+

:

*'rêàÊ**

*-.)fàÉ

+É

ovERZ rcHI
vrij r^reek-end mag 0ldeboorn Zn ársr zaterdag proberen op de íngeslagen LJeg door te gaan, maar dan moet
r.rel het moeili jke'karr.reÍ uit tegen de Sueach nog even
geklaard urorden. Zeker geen gemakkelijke klus, maar het
behoort niet tot de onmogelijkheden. Het .gaat de Iaatste
ureken goed 7n en een gelijk spel zou al een goed resulNa een

taat zijn.

.

0ldeboorn 3 moest zondagmorgen 0ldeholtpade 4 ontvangen,
Uaren de gastheren dan L,el aanr,rezig, de gasten lieten
verstek gaan en zadoende konden de Boarnsters oovêrrichterzake huisuaarts keren. 0ok Ers. zondag Lreer een
thuisuedstrijd en uel tegen Haulerurljk 4, tr/e verLrachten
geuoon dat de ountjes thuis blijven. Het zaL geen kadootje ulorden maar dat hoeft ook nÍetr êr moet voor ge-

knokt uorden.

..

.

0ldeboorn 4 msest in LeeuLrarden op bezoek bij de kermisexoloitantent vprenigd in 0.s.I. en dan het 5a" elftal,
De gastharen u,arsn beter en 0ldeboorn 4 kreeg een gevoelige nederlaag te veruerken 4-a. [v]aar gauLJ. Lreer vErgeten en ma.r ureer opmaken voor volqend uéekend.
AI
Êen uituestrijd en Lrel tegen Beetguri j. Het zar echt breer
tijd r'rorden om eens ueer i of 2 puntjes te pakken maar
ook hier zal- er voor gestreden moeteË uortJen o
.

0ldeboorn 2 moest op bezoek bij Heerbnve'n 5, Ook dat
elftal bras niet bij machte om óldeboorn 2 van
de ov€ruinníngaftehouden.Hetr.lerdzeLfSeenriante4-B
Jammer van die slechte beginperiode, r,rant
?yqryinnlng.
0ldeboorn is momenteel r,ier de beste plóeg'in die'"FJ"0m nu nog kampioen te r.rorden zal móeilijk
1ing.
fr
zal hulp van andere oloegen bij nodi g zíjn"omzijÀ.
tËcÁ
nog kamDioen te uorden. 4.8.. zondàg r,,"ei eeÁ uituedstri jd
en dan tegen Bergum 4. Het betekenë r,rel vroeg uit de
veren urant de aanvang is 9.90 uur. 0ok hier íerr,racht ik
een overr,rinning voor de Boarnsters. underschat ze echter
niet r,.rant ieder elftal is er op gebrand om die iáqá-k""
van de Eoarnsters tot stoppen te brengen. ue houoán het
maar op doorrijden.
0ldeboorn 1 ging op bezoek bij uispoÍa in Teruisper.
7e uerden hier geconfronteerd-met eên stug verdedigánoe
soms harde pl0eg.0rdeboorn kon hierop heI juist"-;;;uoord niet vinden en er uerd dan ook àp
gerust.
""n-o-ó "t""j
Na de thee een iets feller cldeboorn die dan nu de
stug_
qe- ygrdediging Ín moeilijkheden bracht, ,"""uii
delijk 0ldeboorn kon scoien.Gelukkiq qínq"n de Boarnsters
"it"i"_
-Ëràcnt
door en r,rerd het al spggdiq z-o. Eán-rríemetgori
uiteindelijk een voor 0rdeboorn verdiende !-0-overr,linning.
-i"ó-"'
0ok áo s. zonrJag Lreer een. uituedstri jd
o"
mede-koplogrer. 0.0.r.s. uit frsloo. Dit"À-"grr.",
,ordt
éen
íru*
opgaaf maar r.ril 0ldeboorn mee blijven draaien dan ,Áí'
er geL,onnen moeten r,locden. Denk uij het betreden uunhet veld ár s' zondag aan die 2-a nàderlaag en hopenli.ik
geeft
dat'vleugels. Het za]- nodig zijn. ÀÍn"rr"i-ó.'ó]ï.s,
de laatste tijd goed van srag is, Teiens is de u".ru"Àdat, ueel-suËp91ters 3-rÍre zurr"n u"rgezerren en
!inenatuurlijk
dan
om 0ldebooin te zien r.rinnen. rrlaar het is
aan dB 11 man om de punten te pakken en de supporters
tevreden te stellen.
-*2--

Proora,Tma:

Zaterdag I 3 April.

Zondag

-1

[ April.

0.N.T.4
0. N. V"

0ldeboorn
0ldeboorn.

Zl1.

12.45 uur.
2.AO uufe

0ldeboorn2 - 0.0.V. 3.
1 0.00 uuFr
0lyphia 6. - 0ldeboorn 3. 12,0A uurr
0ldeboorn 4- Dokkum 4.
1 0. CI0 uur"
Tot slot de kopgroep Ín Zde kl.8.
1 5-26.
Langueer.
1 5-24.
0.0.I.5.
1 5-24,
0 1 deboo rn.
0.0. u.
1 5-2n.
L aten r,re hopen dat 0ldeboorn na zondag nog tot de kop9roep behoo

rt.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- o-r/
I

V

L

K L A U E R J A 5 5 T R 5 JJJJJJ

Bij caFê ri0tKt D[ BRUïN beginnen Lre binnenkort met klave
jassen. Degene die zich hier voor intfresseren kunnen
zich opgeven. 0ok beginners zijn uelkom. Tot ziens.

f

]

tls en Tinus.
-o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -a -0 -o -o -o -0 -0 -o -o -o -
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ZONDAG

IJISPOLI" OLDTBOORN
Hier vol.gt dan op
verzoek van onze doelverdedÍger een
verslag vanuit ïr De zielienboegfi.
Gezeten naast mijn privê chauffeur Uillem(en collega
r?krukkerrr) togan Lrij zondag j.1, in de Kadett naar
Terr.rispel om daar de mannen van derrnoodslachtÍng 01deboornrr 2 x 45 minut,en gade te slaan.
Nadat Lre plaats hadden qenomên in de dug out, ulerd er
begonnen aan de eerste helft. [Ja tr,rintig minuten spelen bleek dat zich bijna hetzelfde voor deed als de
eerste ontmoeting in 0ldeboorn. n.1. dat het openingsoffensief volledig kr,ram van de kant van 0ldeboorn, maar
dat dit niet uerd uitgedrukt in doelpunten.
In dit openingsoflfensief zakbe het duel tot aan'de rust
naar een zeer bedenkelijk niveau.
Jan v.d.Uoude uerd nog geuisseld voot Harke Hartmans,
een uissel die Ieidde tot iets meer agressie en Itbodytt
op het middenveld.Ruststand derhalve 0-0,
ïn de tr,reede helft kuam er een ongeuijzigd 0ldeboorn
binnen de lijnen dat duidetijk het publiek nog een paar
doelpunten urou laten zien, fr r.lerd maer in de breedte
g?speeld en er urerd een beetje agrpssiever gespeeld,
[Én en ander leidde er toe dát ná:10 minu[en spelen
Jan Íïeestarr oa qoed aangeven van Harke, de stand op
f-1 kon brengen. Dezelfde speler zorqde na luttele

minuten dat er een o-2 stand op het scorebord stond.
FlenigeËn dacht toen dat 0ldeboorn door zou stomen naar
een ruime overulinning, echter ze vielen LiaBr terug in
de oude fout(met de 6al,gaan lopenrrokoniek gaan ipelen,
ge€n overzicht behouden).
Dat dit geen verdere gevolgan voor 0ldeboorn had, uas
voor een qro8t deel de danken aan de niet zeet schotvaardige voorLraartsen van uisporia, dia r,lerkelijk deze

middag geen deuk in een pakje boter konden trapien,
0ngeveer 1CI minuten voor tijd zorgde het rtstormraam"
tddie Riemersma dan toch voor ean fl-3 stand, door met
ztn bekende inzet de bal uit eên scrirnmage in het doel
te gl1jden. Deze stand uerd ook tevens de eindstand
uaardoor Oldeboorn nog volop mee doet, in de race om het

kamoio enschap.

t
a

Dat 0ldeboorn.nog meedraait, bleek urederom uit da grote
schare supporters die L,arBn komen opdagen uit 0ldËboorn.
Hopelijk staat
grote schare srpporters zondag
êrsr LiÊer voor 9g!-d"z?
lgaf" achter 0ldeboorn, Lranneer de topper
in en tegen 0DIS(Ëlsloo) op het progi"m*" staat.
fls ook de spelers zich aan hun taak houden en met 1sa,fr
inzet het veld ingaan kunnen er volgens mij belangrijke
punten mBe uorden genomeri' naar 0ldeboorn.
Dustt0ldeboorn !. "d" supportars rekenen op jurlie inzet
Ên ttsupporters't, 0ldeboorn 1 rekent CIp juliie'!.uidkeel,se

aanuezl ghei d.

uerder uenatttde ziekenboegrrBinne en Garrie plezierige
toe in Paris(5t. Germain) sn 0rdeboorn 1 z succtgJ

dagen

Piet.
-

0-0-0-0-0 -CI-0-0-0- 0- 0-0-0- 0-0-0-0-0-0 -0-0-CI- 0- 0-0- 0-0-

r

Teruisoel(uisoolia)
ïn Teruispel kregen

0l"deboorn 1"

L,e de nieur,le shirtjes van onze
níeuue soorfsor Frocee,
Ue kuramen ook nog op de foto met ztn allen. Fiet T,kon
niet mee spelen omdat hij met ztn'vo.et in het gips zíL.
( van harte beterschap narnens ons allen).
Ous moest er een ander oF links verdedigen.
Piet R. speelde nu op links urat hij. r,lel goed deed.
Harke ging ook r,leer met ons mec! als reservÊ, plus Sape
v.d.l'1, [Je eerste helft hadden urB voor de r,rÍnd maar daar
maakten ue r,leinig profijt vêfio
Na ongevear een half uur r,rerd Jan v. d.Ur Q€r,Jissêld voor
Harke. Uat in de eerste helflt uienig hieLp.
In de tr^reede helft ging het bótar. Jan Íï, rnaakte na een
kulartier de eerste goal,
Het spel uerd ruLrer en er r,lerd een tegenspeler genoteerd. Uat later maakte Jan Ií1. zijn tueede treffer van
de uredst,rijd.
Het duurde nog even en daar QÍng Eddie mee naar voren
met r,lat paniak in de achterhoede van de tegenpartij
scoorde Iddie na vee]. r.rroeten een doelpunt,
[r r,rerd er ook nog êên uit, het veld gestuurd maar daar
is verder niets van gemaakt.
Het uas een betere uródstrijd dan tegeri Nij Beets urant
die L,as goed slecht.
JohaflÍ'lESo
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Heerenveen 5

- 0ldeboorn

Z.

fvenal"s het
ook het tueede in de racê
"gl"!e.brijFt
de kampioenstiter
in r'ln klasse, n rgàiopen zondag rJe om
achtste over'inning op ri j
j t
het slacht,ofFer r,reiO. - uaari.i É u*bn 5 met o-4
Hoeurel de uitsrag.0-4 ope een makkie rijkt moest
Br toch
flÍrik geknokt r,roiden om dit resultaat
te
duingen.
filet name in de eerste helft Lraren de kracntsverhóudingen
"h
ongeveer gelijk.

Gelukkig zorgde Hendrik NieuulLand na zorn halfl
uur spei
len met een fantastisch afstandsschot-van
zorn
25
neten
voor esn CI-1 voorEpronq.
Na de thee uerd er g"cónc"ntreerd
een grotere voorr
sprong gebouud, r.raarbij -bij vragenaan
erg
g"uoàtu"io
uerd. Er r^rerden kansen-qecíeË-ru-r"""íuigoeá
uiteinderijk
I in doelpunten omgezet konden r,,orden.
Daarnaast
breef de achterhoede onder Àu"uoering van
5Íeger Rinsma de 7a?k goed onder
door daar'de nul behouó"À urerd. "Ànt""I" houden Lrêaruorgende r.reek. is Bergum 4 de vÀtgenoe
Ín
uederom een uituedstii3o. Naar hét ,i"r,tegenstander
Íaat
;;;;i-;"
moet dan op de onmenseriSt<e ti jd u"À-e..ó-[i.;ii";;;;"le.tijd) vertrokken
mogerijk.kunnen de thuis*
uredstrijden voortaan"o"àËn,
op zondagriiáJ;9 z-ur" vastgesteld
uorden oín de zaak r,reer urat in"evenr,ri"Àt-t" brengen,
fll

. v.

d.lYl

eulen.

-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0-CI-0-0 -0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-0 -0-0 -0- 0-0-

0_

ffi .ffffis?&ffitrerru
lgdelraske.- 0ldeboorIr. (0-3).
zaLerdag 31 maart moesten r,lij naar 0udehaske te voetba11en. Ue r,Jaren nog maar net begonnen of de sneeuL;vlokken vlogen ons om de oren.
lvlaar dat kon Lykle Kees niet tegenhouden'
HÍj nam de bal mee naar voren en poeierde op de goal
ên ja hoor 1-0 voor ons.
Za Éleef het tot de rust. Na dê -rus't kulam onze scherpschutter Lreer in het veldr hij spoot naar voren en
bracht de stand oP 2-O.
Toen kuamen er een paar kansen voor 0udehaske maar die
benutten ze niet.
Door een uitval van Ons maakte Sietse er 3-0 van. En za

bleef het tot het einde.
En gingen L,ij vrolíjk traar huis.

Janco Uoolstra.
-

0-0- c -0-0- 0- 0- 0- tJ- s-0-0- 0-0-0-0- 0-0-CI-0-0-0-0- 0- 0- 0- CI-

íí,,
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F-puoÍ11en.

Urijdag Lras h"! dan zover, na een lange r,.rin,t.erstop.
LiÍj zouden thuis Joure ontvangen maar
tot
vÊrbazing kuram Joure nieb ópdagen maar stond onze
Boornbe"gu*
voor de deur.
Na urlt overleg besloten ure toch te gaan beginnen. Het
rrr -i€ lekkrr L,eer om te voetballen duá
begonnen LJe vol
qoede moed. rn de eerste helft maakte sióte nadat
hiJ
t'ree keór op de. lat _had geschoten het eerste doetpuËt.
Daar maakte ik het zde, Íoen gingen Lre theedrinken,
In de tr,ieede heLFt uras tïiario teeIer maar hij heeFt niet
veer te.doen gehad. siete maakte er nog Ben mooí
doel-.
purt bij. En udo maakte het 4de. Dus eindstand 4-0.
Dat uas Ben leuke start, ik hoop dat, ue volgende r,,áek
tegen Uispolia ook uJeer zo qoed voetballen.
.

VRIJDAG

Groep 6f7

*

6 APRIL 1984 -

WEDSTRIJDDAG 2.

07-01 lijnje-sv Thor
06-02 SC Joure 4-Langezwaag
05-0) Wispol ia-0ldeboorn.
08-04 Nieuweschog! Z-Read Swart

Henrico.
18.00

18.00
18 .00
18.00

Vrijdag 13 aPril
Groep ÉI7

07-08 Ti.jnje-Nieuweêchoot

0l-0ó

t

VRIJDAG 20 APRIL

Tij.l
2

18.00

Thor-SC BoornbergunrS0

18, 00

02-09 Langezwaag-liiópolie

0]-04 0ldeboorn-Rearl

Swart

i3:33 *

i984

-

WEOSÏRIJDDÁG 4

Sroep 617
06-O7 Boornbergurn-Iijnje

05-0i i,fuspolia-Ihor.

lg.0!
19.00

q1-9?
S*art-Langezwaag tB.0C
08-0JNieuweschoot 2-Oldebóorn lB-00
ReBít

SPEI.ET![ET

De scheidsrechtersdocênten worden niet moe hun cursistên op het hartte bindên datds
ogen goed moeten zijn; het kan
met de oren wel wat minder. Mel
dal laatste bedoelen ze dat een

scheidsrechtèr niet op alles wat
hij hoort, moet reageren. Hii mag
best wal begrlp opbrengen voor
een spêlerdi6 in hetvuurvan het
spel eenswat z€gtdat niet ín eên
salon thuishoort. Ook als het tot
hem, de scheldsrechter, gericht
is, moeten dêtonen niettelang
ziJn.

Het spreekt vanzelÍ dat de ontboezemingert van de spelers binnen rêdêlljke grenz€n moeten
blijv€n. Daarbii is hetvan belang
tê wetên wie zich

onderhetge-

hoorvan de speler bevinden.

scheldsrechtermag bestgrootzijn als hij
De tolerantie van de

Zo biJvoorbeeld, dê

ment niet belangrílk voorde
scheidsr€chter. Dle bal komt
vanzelf omlaag. ln zo'n situatie
ziln het cle spelers die het belangrÍJkst ziin. De spelers die op de bal
ult zlJn en die, als ziJ daar hun
voordeel in zien, datdoen met
míddelên die tsgen de regels indrulsen. Dat hoeven helemaal
geên dramail;che vergrilPen te
ziin. Lichte duwtjes in de rug €n
hoe vaak gebeurtdatnlet - zijn
niet alleen nlst toegestean, ze
zijn vaakdo ooraaak vanveel

-

zwaardèr€ overtrêdlngên.

Endande hoekschoPPen! Je
hoeft nietzo heel veel te doen om
êen Íloetv€rdediger, die oP de bal

alleen de tekst hooÉ. Genieten

kleskeurigertljn.

vangen, indien hij .,doorwoordoí
gebaar tooht het niet e€ns te zijn
m€t een beslisslngran dè

'scheidsrechter", oÍ,,zlch eóhul-'
dig maakt aan onbehoorlijk ge-

drag". Hij moetzellsven het
àpeelveld gezonden worden, indien ,,naar hetoordeelvan de
scheidsrechter hiJ onbehoorlijke
of bêledigende taal gêbruild. "
De ogen moeten goed ziln, leren
de docenten. Ze zèggen er dan
bij dat vooral clie spelers in de
gaten gehouden moelen worden,
die in een striJd om de bal gewikkeld zijn en dlewelke in afwachting zíjn van de bal die ln hun
rlchting gospeeld wordt. Metandere woordon : er zíJn situaií6s
dat dE scheidsrechter nauwell|ks
aandacht moet bestedon aen dê
tial-

stander kopt niet mee, dan is het
opnleuw zaak voorde scheideÍechteÍ even de baltevergetên
en te zlan watdie têgenstand€Í
doet. Gedraagt hii zich volgens
de regels ten opzichte van de
koppende spelsr, oÍ pÍobeert hU
de koppende speler tet'elemmeren doortegen hem aante sprin-

Cgenenoren

anderen, to€schoqweis, spelere,
mee, dan moét ctê schêídgrschter
ln regel l2staatdate6n speler een wagrsohuwin g moet ont-

baldie

door de doelverdediger uligetrapt wordt en ergens hoog door
de lucht zeilt. Deze is op dat mo-

aígaat, uitbalanste brengen oÍ
uifziin concentÍetiê ts helen. Ook
dan lsde balvoorde schelds-

rechter nietzo bêlangrl|k. Hiikgn

v€ql iÍritatie sn ergervoorkomen
als hij dê spolers goed ln het oog
houdt qn ze dat nog leat merken

ookt
Overigens, niet alleen de doelverdediger kan bij hoekschcip
pen het llJdend Yoorwerp ziin.
Ook veldspelers kriigen duwti€s,
of worden even vastgehoude.n.
Als maar één sp€lêr naar egn

hoge balspringt met het duldsliike doel te koppen en ziJn tegen-

--1 0--

uir:

gen zondereen poging te doen
dE balte spalen, of, ergernog,
door hem gewoon tegen de benen te schoppên.
Dat laatete ls helemaalniet
zo ong€woon Ên

woÍdtiuiotdoor

dat mêespringen gecamoutleerd. Wanneer een aanvaller oP
een doelverdedigar aÍgaat (of andersom), inwai jezou kunnen
noem€n Een toneglstukvoor
twee horen, dan isde(mogelljke)
confrontatie tussen die twee belangrijkerdan de bal. Ot hel al
dan geen tloelpunt wordt, komt
voor de scheidsrechter Pas daar'
na aan de ordg.

zaterdag senioren
ZATERDAG 7, APRIL 1984..

le klas 6

0l-ll
*'

(019)

Heererl.Boys 5-Jubbega zm

12.t0
14.00
14.10
14.00

?

04-08 de Swêach zm l-0ldeboorrr zm I
A5-O7 Houtigehage zn l-Akkrum zm l

0ó-l? Gcrredijk zn

?-Harkemase Boys

5

G.J, Balster

6.J.

Atsma

A. Bull
P.r,.d. Veldt

junioren A
7 APRIL
ZATERDAG

ï*

1984.

2e klas D (107i

0l-09 Bakkeveen-0ldeboorn
B2-08 de Sweach-SC Boornbefgum
0l-07 Haulerw.Eoys-Dracht.Boye
05-I0 Heerenv.Eoys 2A-0.D.V.

72.4,
i1.00
lf. It
10,]0

1Á

junioren C
7

ZAIqRDAG

]e k.lás

G

11.00 A. de

3C

15.

APRIr 1984.

.

S.

I0.00

-0ldeboorn

Jong

Hoooenbero

ZAÏERDAG

l0.nn

*
.

t5 L.

zaterdag senioren

Klas 410
os-:otT;v. r.-r.B.c.

06-0t F,f

Jongsma

11.00 G. Droát
11.00 A. t.enos
11.00 E. Rozenberg

pupillen D
7
*

Adema

APRIL 1.984.

02-08 Sport Vereent-s.v. 0lyphfa
0l-07 de Elesse-Oldeooorn
04-06 FC l.lolvega Jc-Langezwaag
05-10 fiildan-Udiros

ZATERDAq

8.

K. Glas
A. dê Vriea

(lf4)

dT]09TffiiEscFoot 2C-Heerenv.Boys

{í

A.

Je ktas G (019)
09-08 0.N.ï. 4-Oldeboorn zrn
10-07 R.14,F. J-Akkrum zm I

IE

I

Il-06 Jubbega zm 2-Gorredijk zn Z
0.1-09 Heerenveense Boys 5-Houtigehage zm
02-04 EaóLermar Z-De Sqeach am I

junioren C

-l

APRIL 1984.

12.4'.
12.15
14.00
f2.3A
i4.00

G.P. v.d. Mast
J. v.d. irialle

H. Zwolle
A.H. ten Baoft
G.J, Atsma

ZAÍTRDAG 14 APRIL 1984.

*

le klas C (rl4)
bd:Ei-ïv otphta-0tdeboorn

09-06 Heerenveense Boyo )C-Langezwaag
01-05 Nieuweschoot ZC-t4ildam
02-04 Sport Vereent-FC I,lolvega )C
0j-18 0e Blesse-Udiros

10.00

V..tO A. v,d. Laan
1I.00 G.0rost
15. 15
11.00 H, Nieuwland

pupillen D
ZATTRDAG

pupillen E

14 APRIL ]984.

zAïtRqAG 14 APRIL 1984.

ri.id

*

07-06 DeLfetrahuizen-F,F. S.

9,00
g.tO
10.00
9,00 ï!
9.00 -

08-05 V. V, I. -old€boorn
09-04 Langweer-Akkrum

0]-0)

0uddhaske-E.B.C.
10-02 0.1",.P.-De lijesthoek

Uedstrijdprogramma

F

Klas

509

B7-06 Nieuweschoot ?-F.F.5.

08-05 Tijnje-Read Swart
09-04 fC Wolvega 2lAkkrum
01-01 oudehaske-ol.cieboorn
10-02 5C Joure I-D.W,P,

pupÍ1len zíe pag. I

11

.00

1t.00

tt.

00

10. 00

10.00

-- | | --

zondag seni0ren
ZONDAG

+

*
''

8

APRIL }984.

2e_klas B (80])

s.v. 0.0, I.S.-0ldeboorn
02-10 Éo.v.-Gersloot
04-08 de Westhoek-Boyl
05-07 Amélandia-O. N. V.
06-.1 2 Langureer-Wispol ia.
0.L-11

le klas D (8f6i
0l-09 Mildam 2-Jubbega

6

02-08 Eergum 4-0ldeboorn Z
oJ-07 s.v, Íhor 2-0.D.V. l
04-06 s.v, oerterp 4-Langeewaag
09-10 Eakkeveen ]-Heerenteen 5
4e

klas J

1

{8ZB)

0T:0'9-5a-ffiïi6erqum 4-Bakkeveen 4
02-08 s.v. olyphia 6-Dl0,/0oeterwolde

*

t

0l-07 0ldeholtpade 4-Akkrum )

04-06 Oldeboorn }-Haulerwijk 4
09-10 s.v. Friso 5-Irnsum 4

Is-gsc.-e-I9:2-l
0l-09 Stiens 8-Írynw6lden
02-08 Beetgum l-Oldeboorn
0l-07 5t.Anna 4-Dokkum 4
04-06 Robur 5-t'Jarga 4

0t-10 Frisie

ll-0.5.I.

6

14.00 td.. J. Puper
14.00 A, Dijkstra
14.00 R.B. Groenbroek
14.45 ,l; de Haan
14.00 G.r,.d.. lee
10.00 G. de Vries (Hl
9.]0 A.v.d. l{eer
i0.00 R. Hoekstra
10.00 A. Ni..iboer
10.00 !i.J. Puper
ïi.id Scheidsrechter
ld:00 ïT-Tosm10.00 H.A. Kuperue
12.00
10.00

12.78 A. Slot
I0.

6
4

00

.00
10.00
12

Il.l0

10,00

9

_*Êfr$dru
*

2e klae B (801)
l2:-09 !'Jispol.ia-Íijnje
0B-10 Boyl-Gersloot

07-ll

0.N.V, -0ldeboorn

06-01 LangÍ{eer-sv 0.0. I.S05-02 Amelandia-O.0. V.
04-01. De Westhoek-Oosterstreek

,*

]e klas D (816)
08-07 0ldaboorn 2-0.0.V. l
09-06 Jubbege 6-Langezwaag

)

0l-05 Hi]dem 2-Bakkeveen ]
02-04 Bergtrm 4-sv 0erterp

4

0l-10 ev ïhor 2-Heerenveen 5
/re klas J (828j

*

#

O8-07 Ol0/Ooatêr$rolde 6-Akkrum J
B9-06 Bekkevcen 4-Haulerwijk 4
0l-05 SC 9oornbergum 4-sv Friso 5

02-04 sv Olyphia 6-0ldebooen f
0]-I0 O}deholtoade 4-lrnsum 4
5e klas C (Bll)

O8-:6t UÍAeboorn 4-Dokkum
tl?-Í16 lr-vnwàldm 6-lrJerqa

0l-tl5 Stiens

8-LAC

4
4

Frisia ll

02-84 BeeLgum J-Rohur 5
0l-10 St.Anna 4-0.5.I. 5

Il. l0
D.)O
14.00
14.00
14.45
14.00
10.00
10,00
10.00
9 .tO
10.00
10.00
10.00
10.00

t2.00
12

J.
J.

SteIma
Sietsema

C.

hlerlman

tt. Elharkati
A, v.d. Zee.
H. de Graaf
lrl' Groothoff
H. Achttien
A.

J'

O.V

MeetBítre

G. de Vrieg (H)

A. SIot

' H. Holseppel
P.

Vos

.00

10.00
12. 00

r{.v

10.00
12,00
TU. )U

-_1 2__

