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0LD[B00RN Zn stond zaterdagmiddag voor de zL,are taak
om in Beetsterzuaag te proberen om de Sureach l goed parti j te geven en zo mogeli jk proberen er r^rat aan over te

houden.

Ln ze hadden succes, uant ze namen zorrraar beide puntjes
mea naar huis.
Ien knap resultaat'
A. s. zaterdag al u,eer een uitr,redstri jd. 0ok dit is een
zuare klus, maar gezien de laatste uedst,rijden zeker geen
onmogelijke.
Ue L;agen ons níet ean een voorspellingr €fl trachten rustig af.
0LDfB00RN 3 ontving Hauleruijk 4.
fen in de eerste helft dominerend Hauleruijk kon zeker
niet tevreden zijn met de bij de rust 1-0 voorsprong.
Na de thee aen iets Ê'eller 0ldeboorn 3 en het llrkte zoLJaar de geli.ikmaker te scoren,
.

Hierna L.leer áen beter spelend Hauleruijk en de verdediging moest alle zeilen bijzetten om de gasten het seoren
te beletten. Bij een uitval van de Boarnsters lukte het
zelfs de uinnende goal te scoren, zo haarde Boarn 3 meer
een fortuinlijk dan verdiende overurinninq binnen.
llolgend ÉeeÈend naar Noorduolde om tegán 0Iyphia 6
een puntje te pakken. 7aL r.rel betekenen dat er beter aangepakt moet uorden als dit, tegen Hauleruijk het geval .

uasr
uLDtB00RN 2 ontmoete

in

Bergum geduchte tegenstand

zeL dan ook zeker tevreden en blij

Bn

zijrf met de keurige
3-1 overr^rinning.
Schreef ik vorige ueek dat 0ldeboorn 2 afhankalijk L,as
van andere elfltallen om nog kans te maken sp êen BVêÍltueel kampioenschap, dat Uátekent uel dat ik slecht op
de hoogte uas van tiat de stand betreFt, r,lant Jubbega 6
heeft 3 punten meer, teruijl 0ldeboorn 2 nog bij J[bbe,
ga 6 op bezoek moet.
Ir zijn dyr heel redelijke kansen op
kampioenschap,
uant ook Jubbega 6 kan en zaL nog uelhet
eens struikelen.
A.s. zondag komt U.D.U. 3 2 puntjes naar 0ldeboorn
brengenn dit dan aIs het 2e zich niet laat verrassen,
en Êr echt tegenaan gaàt, zal dit zeker lukken.
Hopeli jk r,rordàn de s[andbn ureer eens vermeld in dl t
cl-ubblad, dan r,leeL men beter LJear men over praat.
I]L DEBOO RN 4 moesL de Fríese klei op en uel naar Beetgum 4.
lÍet hulp van de Boarnsters uerd de uiteindelijke uitslag een 6-0 nederlaag. Arme Cor.
A , s. zondag L,eer eens een thuisr,ledstri jd en dan tegen Dokkum 4. Het zal ureer moeilijk uordenr Frobeer zo
sterk mogelijk het rreLd op te komen, u.rant er moeten
eÍndelijk ueer eens een paar puntjes gepakt ulorden.
Tot slot 0LDEB00Rhi 1 . die bij de medekoploper 0DïS op
bezoek moest.
voor beide e1ftallen betekende deze r.redstrijd beslist
uinnen om aansluiting te houden.
Ir is di:n ook aen baide kanten hard voor gevochten,
ook speelden de zenuuran parten, vandaar dat er niet
altijd even nauuikeurig uarcl geolaatst, en de uiteindelijke uitslag 0-0, L,as dan ook r,rel terecht.
De beste kans uas nog r,rel voor de Boarnsters in rje laatste seconden van de uedstrijd, maar het beslissende
t,ikje kurem niet,
-2--

Jammer, maar niks aan te doen.
Langueer zal zeker tevreden zijn met deze uitslag en
heeft nu 3 punten voorsprong, tenminste a1s van Uispolia

is

geuonnen.

A,s, zondag moet 0ldeboorn op bezoek bij 0.il]. V.
Dit, moet ge'en problernen opleveren en Bldeboorn zal_ zeker
de puntjes daar pakken.
Het is een onbehouL,en ploeg u1 dan ook nog een goede
raad aan de Boarnsters: HCIU Dt K0p Ell BIJ en zCIrg, niet
in scheidsrechters boekje te kornen.
Het zaI zeker uitgelokt trorden.
Tot slot uitslagen en stand 2e kl. B.
0DI5 - 0ldeboorn 0-0; 0.D.V. - Gersloot 3-1:
De Uesthoek - BoyJ. 1-21 Amelandia - 0. N. U. 9-1 ;
Langureer - Uispolia 7-A.
Langureer liet zich dus niet verrassen en heePt nu een
riante voorsprong van 3 punten.
Stand dus nu:
angr,leer
ODÏ5

L

OL DTBOO RI{

Boyl

0.D.v.

Tijnje

andia
st erst reek
De Uesthoek

Amel
0o

Uispolia
0.N.u.
6ersloot

28
-16
16-25
16 23
16 - 22
16 - 22
16 - 18
16 18
16 - 14
15 - 6
16 - 6
15 - 5
16 1
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\ryEDSTRIJF*

dle rffi*#,-'-VERSLAGEN
olDFBog .o.?.Irs. 1 ouraarheid
ZONDAG
=-urorden,
de
zou de r^redstriid
t

É

Zondag
Y?l nog niet ne!.9eva1.
is dit
resultaat
behaalde
maar na het"O*f
Piet T.
0ldeboorn had nmaarrt ll selectiespelers,0' omdat
met
zich
nog steeAs in de ziekenboeg zit en Binng
vermaakte'
jn
eltoren
de
en
oÍn
.Eif
Ger op
zi
f.al
Geiukkig L,aren er Lre"r spelers van het tueede elf
af
ts
bereid om als uisselspeler met ons naar Elsl.oo

rei zen.

0ldeboorn 8n
uedstrijd begon met een overr,licht vanniet
uerden
echter
ue creËerden een Paar kansen uelke
maar
f olbenut, 0DI5 kr.ram na 20 minuten goed opzetten,0-0 ruststand.
den toen nog g""n vuist maken, derhalYg_e"n
Na de rust ó*n opnieuur aanvallend 0DI5 en een counterend OÏdeboorn.
aanr maar ze kregen niet
ó" gehele tr.reeáe helft vÍel 0Di5
u"rí echte kansen, het meestg qBvaar kulam nog van onze
eigen terugspeelballen op Uander'
maar geen een
Zeíf kregen ure ook nog enkele mooie kansent
0-0t Lraarmee
uerd errán benut, dus een eindstand van
uedstri jd
beicle ploagen teireden moesten zij1rt zadat de
en Lrij
is
van de uaarheiJ-nog enkele ueken uitgesteld
Langueer
bij
ii:"-á"ó benieuud rlat 0DI5 volgende ureek
gaat doen,
Uij zelf moeten zeker 2 punten uit Friesche PaIen gaan
De

-

hal en.

Ha

rke.

EIft i,al

'A'ÉRDAG

Dt

SUii_cH zi'| ,: 0L!tts00RN zt,t.,Á
Na onze overuinning van de vorige u.reek tegen de Heerenveens Boys kuramen Lie tot de conclusie dat LJe orJ het
goede

sp0or zitten.
[iaar nu stond de Sureach voor de deur.
Onze eerste ontmoeting met de sureach uas een gelijk spel
geuorden. De Suleach, die erg technisch speelt en áoo"'
een enig handicap bij ons dat, uij tuee vlste spelers mist?n, Lraren Lrii genoodzaakt 2 speiers van het 4e te lenen
die hun uiterste best hebben gerJaan.
Na enige tijd in de eerste nelrt tiep een sperer van de
sureach sen vri j ernstige beenbtessure oFr en moest Lra r-

den aFgevoerd.
Eeide .p*rtij ?l LrorÊn erg goed aan

elkaar

geLrêaQd,

uerd door beide pal!Íjen Éard geknokt. rria Êen óoàoeropgÊzetle aanvar over links, brak pieler door en scoorde
rnet een prachtige lob over de keeper.
fíienigeen dacht dat het een voorzet Lras, maar dat maakte
niks uitr. 1-0 voor ons.
Als Lre dat maar uast konden houden. Na enige aanvarlen
van beide kanten, die geen echt qevaar oplíepen voor ons,
blies de scheids rust,
fr r,rerd geuisseld, Uim V. voor Jan B,
Ue kr,iamen in de tueede helf t knnp onder druk te staan,
er Lraran vaak romrnelige sit,uaties in het stra fschopgebied. ftlaar doo r het steeds qoede optreden van ioha nnes
konden de doelpunten uorden vermeden.
De scheids maakle een eig rare beslissinq, toen hij ondergetekende beschuldigde voor hands in trát strarsËnopgebied, r,rat overigens onterecht uras en dat teruijl d;laatste man van De sueach dacht dat hij op hanclbal zat
ma31 hij deed het, r,iel zot dat de scheiás het niet zag.
ptNAt_ I t
De penal r,rerd gelukkig niet benutr €Fl Lorke liep langs
da scheids en riep: god straft onmiddellijk,

uat de man niet uraarderen kon.
--5--

fia enÍQe t,ijd Lrerd de onrust in de ploeg van de Sueach
steeds qroter, die ook steeds harder begonnen te voetballen, Ínaar omdat er goed urerd v.erdedigd, kr,;amen de
ouertredingSn al1een maar in het voordeel van or'lsr
iJe scheids blies af en Lre gingen al ueer met 2 punten
naar huis.
Uolgende r^reek 0.1',l,T., dat r.rordt eBn zuate dobber nm
Caar 2 puntjes Lreg te halen.
f
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EIftcil
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tlat de vertrektijd voor een enkeling aan de vroege kent
u,es, name)-ijk half negen, bleek uit het feit dat onze
BERFUl.,I

0LDEB0C,R,N 2,

routinier moest ulorden ger^rekt sm ongeveer kuart vocJr neNa een snelle rit naar Bergum bleek de gedane moeile
om op tijd te komen, tevergeefs geueest te zijn.
Het u,rs de man in het zuart die kennelijk de aenvFngstijd van de r,redstrijd oo( te vroeg vond.
Ue begonnen om luttele minuten voor tien uur de strijrl.
Ieder van ons uist dat Eergum een zuare klus zou uordeno
Dat Lre eigenlijk de gehele eerste'helft r,reinig tot niets
hadden in te bregen hadden ure echter niet veru,,,cht.
Dit deel \/an de strijd Lras geheel voor Bergum, maar zij
r,iísten dit niet in ci j f ers uit te drukken.
li'let de brilstand gingen Lre thee drinken.
f'la de hervatting r,listen L,e aanvallend leuke dingen te
doen.
Dit resulteerde in een paniek-situatie iri de Berqumerachterhoede. fen Eergum sperer r,list r,;at ons toekuram Ën
passeerde zijn eigen doelman.
Sneu, maar een prima opsteker voor or'!s.
Direkt hierna r,list Hendrik N. te scoren, d.m. v. een inqenieus genomen vrije trap.
uoordat er tien minuten in de tr.leede helft verstreken L/êren, mocht ik ook nog eÊn keer scoren, nadat Tinus v.d.
jul, de beI goed liet liggen,
lvlet deze 3-0 stand in het voordeel van 0ldeboorn 2, uras
aan beide zijden de strÍjd eígenlijk tael gestreden,
Bergum urist nog de eer te redden,
I €ln.

',1 met al van.0nze zijde geen goede
ï i en t!go uden ' ml. nut an h ebb en de volle uedst rij d,
r,rinst gebrecht.

Í

u.7.

Liekele F. heeft, zijn bank rekeni ng LrÊer qeslo_
len, omdat er te r,reinig op uerd !estort.
Hij heeft trouuens al rJe"r
een ander bed, dus..,.

j

D funioren
f.F.l.

- flLDIBtJ0RÍ\.- D FupÍ11en.
Lie vertrokken helf
Ir reden drie auto I s. iian.
H. Hartmans, - R.l\. J. 0nderurater Ên J.
tuarr6.
lJe probeerden met de bal naar voren
te
komen,
maar dat
lukte niet zo best.
ïoch lukte het een
er door te kornen, Jan dacht
natuurlijk ik scoorkeer
en dat ging go"J-*n'ni3 maakte
eÊn
doelount, gBlukkig 1-0 uoo" ons.
Na een poos je maatite F-. F. S. ook een goal,
ue probeerrr en goed om eer te scoren=*""" dus 1-1 .
nee hoor dit
lukte niet vocr de peuze.
bak je thee f lipten L,e heL veld
L,eer in.
,,-n:_!:!
';e uaren noQ maar even
beziQ to*n
r.5. -sperer de
har near e",i xlein :""g;;j; soeelde
""n-i,
en
deze
bal keurig in de noót ion"on" doel, z-1 vsorschoot de
hun dus
snik - snik,
Ze maakten noq een goal en L,ij niet, dus
3_,n voor
F. F. 5. - snik - sniii.
Zrs bl eefl het tot het einde,
[.n rJe ri j ders hartstikke bedankt.
ur

Lykle Kees Foepjes,
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UI5pilLï4 F^pupiI. - 0LDEB00RN F pupil,_
Stand 0-11urijdag half 6 vertrokken
4. auto I s en veel supporters. Lrij riehting Teruispel met
C1 6 uur mqesten Lre spelen en toen de aftrap begon,
LJaren LJe steeds aan de bal.
Terulispel kr,.ram er niet aan te pssr In aI gauu L,as
het 1-0 door Siete,
lYlaar Siete uou steeds alreen voetbarlen en nooit
de bal
a

fg e ven.

Plaar_ye.gingen de rust in met 3-0, door nog een goal
van Siete en 1 van mij.
Na de rust kregen ze helemaal qeen
en Lras
uel een leuk meisje bij'die voet,bardekansen
u.rant ze had een
nauLre korte broek aan án het viel udo Dijkstra
ze een heel leuk konrje had, dear uas hij ze'r op;;l
*nt--housiast 0 ver.
[ïaar lvlario scoo rde nog 1x en Siete noq 3x en ik ook
nog 4x, dus de eindstand Lras 11-0 voor onsr

Pieter Poepjes,
--9--

Elftcil

ElftaI
Híer urfis ruímte
u00r ul,lt cgpa.
,MW;i)
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zoals reeds eerder is gepubriceerd in het voetbalkrantje, gaat met ingang van het nieuure seizoen
voor iedereen het dragen van de juiste kleuren van

I
I

i
I

t

tenue gelden.

De meesten van de sEnioren

zijn reeds op zuarte

broek overgestaptr een enkeling moet nog.
Voor de jeugd gaat het straks ook geldenr €n moet
U dan nog een nieuLr shirt of broekje kopen, dan
loopt U het risico dat za op zijn.
Ga daarom even

bij

Numan

langs, zodat die

r,reet

urat Br nodig is en voldoende kan bestellen.
Ons shirt vart niet meer in de standaardvoorraad

die de fabrieken aanhouden,
fen nieuue bestelling van Numan bij de fabrikant
houdt dus in dat alle shirts dan nog gemaakt moeten ulorden.
Er ls dus een flinke levertijd.

--J 1--

PUPILLEN - F
'Vriidag 13 aPriI
*

€roep
07-08
01-06
02-05

0l-04

t

617

ï

Ii.inje-Nieuwesehoot

Thor-SC Boornbergum'80
Langezwaag-Wispol ia
0lrleboorn-Read Swart

18.00
.00

18

18'F

- wEpsrRrJDDAc

vRrJpAG 2C APRIL 19.94

í.iíl

18.00

2

4

Groep 617

$

06-07 Boornberqum- Ti jn je
09-01 liispoi.i.a-Íhor
04-02 Reacl Swart-Langezweag
oa-or Nreuneschoot ziolaebóorn
VRIJDAG

18

,00

18.00
16. B0

i8. u0

27 APRIL t994.

0ó-08 5C Boornbergw-Nieuweschoot
07-05 Ti,jnje-hlispolia

2

0l-04 sv Thor-Read Ssert

.19.00

Lengezwaeg-0ldeboorn

02-03

18,f,0
18,00
lB.0B

zaterdag senioren
ZATTRDAG

Je klas

'

*-

c

Oldeboorn zn l
l0-07 R.l,i.F. l-Akkrrm zm I
Lf-Oó Jubbega zn 2-Gorredijk zm ?

0l-05

14 APRIL 1984.

(019i

Heerenveense Boys 5-HoutÍgehage

02-04 Ëaslermar Z-De Sseech zm I

zm

I

junioren C
ZATERDAG

P. v , d, l{ast
J. v.rl. hJalle
H, Zwolle
A.H. ten Boom
C.J, Atsma
G.

12.15
14 .00
12. ]0
14. 00

14 APRIL 1984,

le klas'G (lf&)

*

Ótr-d7

sv 01./phia-0ldeboorn

09-06 Heerenveense Boys ]C-l angezwaag

0l-05

Ni.euweschoot ?C-l.lildam

0l-10

De B-lesse-Udrros

02-04 Sport Vereenl-FC lrlolvega

3C

I0.00

12.JO A, v.d. Laan
1I.00 G. Drost
15.15
11.00 H. Nieuwlaníí

pupillen E

pupillen D
ZATTRDAC

14 APRrL 19q3.

ZAT.IROAG

ri.id

*

07-0ó Delfstrahuizen-F,F. S.
08-05 V.V, I. -'0tdebocrn
09-04 Lanqweer-Akkrum

0l-01 0udehaske-t.B,C.

l0 -02 D.hl.P,-0e id-:sthoek

9, 00

10.00

9.00
9.00

]4

APR]L ],984.

Klas 509
EÊG-Ïfeuweschoot 2-F.F. 5.
08-85 Tijnje-Read Swart

ti-00

09-04 FC Wo-lvega Z-Akkrum

r1 .00

* - 0I-01
IO-02

--12--

0udehaske-0Ideboorn
SC

Joure J-D.h.P.

tl

.00

10, c0

]0. 00

.r,9139,Ë,??fi1ot.n
2e klas B (801)

lZ-09 Wispolia-tijn3e

X

.*

08-10
07-11
06-01
05-02

81yJ-Gerstoot
0.N.V.-Oldeboorn
LEngÍ{eer-sv 0. D. I .5
Amelandia-O.0. V.

04-Bl

De

.

.

tjesthoek-Oostêrstreek

Je klas D (816)

l

6s:n7-6'kËË;rn z-o.D.v.

09-06 Jubbega 6-Langezwaag
01-05 Í{lldarn 2-Bakkeveen }

5

02-04 Bergum 4-sv 0ellerp 4
0l-10 sv Íhor Z-Heerenveen 5
4e klas J (828)
b6:Ot5"mTffiGrwolde 6-Akkrum

K
fF

09-06 Bakkeveen 4-Haulerwijk 4

0l-05

l).10
ir.l0
t 4.00
14.00
ru.A5
í 14.00
10.00
]C,00
10.00
9.,,.
I0.du

SC Eooroberqum

l

4-sv Friso

8-LAC Frisia
02-04 fteetgum J-Robur'5

0l-I0

5t.Anna

4-0.S.I.

J.

5ietsema

C.

Weclman

H, flharkati
A. v.rt, Zee,
H. de Sraaf

O.V

W. Groothoff

H. Achttierr
A.J. Heetsma
G. rte Vries (H)

10,00 A.5Iot
10.00 H. Holsappel
I2.00 P. Vos
10. 00

g

02-04 sv 0lyphia.6-0ldeboorn J
0r-10 Oldeholtoade 4-Irnsum li
!e klas C í8il)
08-07 0ldeboorn 4-Dokkum 4
09-06 ïrynuáldên 6-Warga 4

0l-05 SLrens

J.5telma

lz .00

19.91

N'v

12.00

ll.

I

n,00

12,00
10, J0

5

zondag senioren
zArtRoAc

2t

APRIL r.994.

klae 8 (90J)
l0-09 Getsloot-Tijnje
2e

*

ll,l0 A. de Jong (H)
i4.00 A. Dijketra
14.00 P.J,v.Í1. HeiíÍe
14. l0 B.v. rl. l{eulen
15, l0 J.v.d. Berg
14.00 A.v,Í,|. fnde

ll-0S0lrleboorrr-8oyl

0l-07 s-!. 0,D. I.5.-0.N.V.
02-06 0.D.V.-Langweer

0l-09 Oosterstreek*Anrelandi.a

04j12 íle ldesthoek-Wispol ia

zondag senioren
HAANDAG

*
*

2]

APRIL 1984

(PAASMAANDAG)

2e ktas B (803)
l2-07 hlÍspolia-O.N. V.
08-06 Boyl-i.angweer
09-05 ti jnje-Anelandia
10-04 Gersloot-de Hegthoek
I l-0] 0ldoboorn-0osterstreek

t].l0 l,l, Moílderínan
11. l0 H, .rle Jorrg
14. ]0 K.S. Notles
fl,l0 A. v.d. fnde
14.00 J. Ste.ina
14.00 T.

0l-02 s.v. 0.D,I.S.-0.D.V.
le kles D (816)
09:dB-Ju55e9s 6-0lrleboorrr

0l-07 t{ildam 2-0,D.V. l

0?-0ó Bergwr 4-Langezwaag J
0l-05 s.v. Thor 2-Bakkeveen J
04-10 e.v. 0erterp 4-Heerenveerr
4e

klas J

10.00 R.

2

02-06

,h
:1.

li.id

l
s,v. 0Iyphia 6-Haulerwijk

10.00

6

SC Boornbergum 4-Akkrum

04-10 0ldeboorn l-Írnsunr
5e

10.00 J.v,

5

(828)

0l-05 0lrleholtpaÍle 4-s,v, Ëriso

l2.0rl

5

10.00

12.00

8-Dbkkum 4
02-06 Beetgurn !-blarga 4

t0. 00.
12.00

0l-09 St.Anna 4-Frisia ll

5-0.S.I.

5

ScheirJsrechter
01. Dekker

10,00 J.J. v.

4

09-08 Trynrválrlen 6-0ldeboorn 4

0/+-10 Robur

Dekken

I0.00
4

klas c (8t])

0l-07 Stiens

Hoekstr€

10.00 H. Groothoff
9.3O A. Bull
10.00 H. de Graaf

09-08 Bakkeveen 4-Dl0l0osterwoLde

0f-07

Norrrden

-'

10.00
11.]0

Nieuwenhoven

-à'- 1 3-

-

zaterdag senioren
IAIIRDAG

le klas

G

2I

APRIL

1984.-

[Li! Scherdsrechter
;15; sIJ;Tt.r
at;6n
2,Ofi H.5.
8i izitt.r

i0I9)

To:f 9-n-r,rïFl-Tt . N . r . 4
ll-08 Jubbega zn 2-0lrieboorn zm I
0l-07 Heerenr;eeítse Boys 5-Akkrun zm I
02-06 fastermar Z-Gorreclijk:zm Z
04-i2 íle Swesch zm l-llsrkemase Eoys 5

*'

'JÏJZIGING

14.00
I2.10
14.00
lli.00

t.\r. Vgeri
i, de Jorrr; (J)
A. foppes
A. BLrtl

C JUNiORiN:

=De Lredstri jd van ZJ.-A!ILL,
NIEUUËSCHo0T 2C oLD[Bo0Rt\J,
= r.iordt verschoven naar UCTNSDí\G 1B april
Het Jeugdbestuur.
pupillen D
zArrR0Ac

Xles 410

62:63ï;

*.

t0,00

westhoek-F.F. S'

-r0.00

0]-05 E.B.C.-0ldeboorrt

pupillen E
!4Iq!EAG

+

2l APIIL 1984.

Klas

2l

APRIL re84.

509

0l-05 0ldeboorn-Read

Swart

10.00

senioren
zaterdag
j
rAAr'.ipAG

2

AfRIL 1984

(PAAST"IAANDA9)

le klas
TIfi nlil€mË;A Boy6 9-Akkrum ztn r
G (019)

ï

08-06 0tdeboorrr zm l-Gorrerlijk zm
09-05 0.N.1. 4-Houtrgehage em I

14.
2

t0-04 R.ld.t. J-rie Sweach zm I

01-02 Hêerenveense Boys 5-t.aslermar

2

l0

14.00 H.v.rl. Vegt
14.00 5. Schilstra
15.45 A. Hoogsteett
14,10 ll. ter Schuur

--1 4--

om 6.3C

zaterdag senioren

ZAIERDAG 28 APRIL I'ITI.
klas G (019)
T2:69'TáiG;Ë6 Bovs t-0.N.I.

3e

4

08-10 0lrteboori zn I-R.W.F. l
07-Il Akkrum zm l-Jubbega zm 2
06-01 Gorredijk zm Z-Heerenv.Boys 5
05-02 Houtigehage zm l-Easternar 2

*
'

Ii iíl Scheirlsrechter
l?.t+t H. r1e Roos

14.00
14,00
1.400
14.00

H. Lanrlstra
C.J. Balster
A.G.v.rl.8erg

J'

Leegte

iunioren A
ZATERqAF

28 APRn. 1984.

klas D (107)
0mTTeeient.Eoys
2e

t

ZA-Draeht . Boys ]A

0Á-08 Akkrum-sC Boornbergum
0l-09 HeuIerw. Eoys-oldeboorn

02-01 rle Sweach-Bakkeveen

junioren C

-- -- .41!ryi!-4!8l!

10.30 1.'.:;. gerq
14.00 q. poo'o"
ll,l5 E.p, poor"
11,00 p,y.,1. in1"1

ie84'

]e klas C (li4)
06-

*,
"

l0

'

Langezwaag-Urli ros

05-07 l'l.ildam-0l.,eboorn
04-08 FC Uolvega }C-s,v. 0lyphia

0l-09

cle Blesse-Heerenv.Boys }C

02-01 SpoÍt VereeÍrt-Nieuweschoot

11.00 A. de Jorrg
f1.00 J' t'leYer
ll.o0
11.00

?c

r5,

It

pupillen D
IATTRDAG

?8 APRIL 1984.

KIas 410

l$
'

ïZ:ï6-Ílr

.

s. -0.

t,.i. P

9.00

.

05-07 0ldaboorn-Del fstrahuizen
04-08 Akkrum-v.v. I.

0]-09 E.B.C.+Langweer

il.oo

N

v.

9.OO

10.00

r0.00

Í12-01 de l,Jesthoek-0udehaske

pupillen E
ZATERDAG

Klas

't

28 APRII 1984.

509

06-10
05-07
04-08
Of-Or
02-01

f.f.S.-SC Joure f

10. B0

Read Snart-Nieuweschoot

Akkruín-Tijnje
0ldeboorrr-FC !,lolvega
D,W. P. -oudehaske

2

10.00

9.00
2

I0.00
9.00

--1 5,-

s.v

zondag senioren
qpRïL

Z0NDAG

C<'À

2e

1984.

2e klas B (801)
IZ-OE &,iisoolra-Bovl
cl7-os 0.r,i'. vl-ri jnje
06- l0 Langweer-Gersloot
05-I I Amelandia-01ríeboorn
04-0] de westhoek-s,v. 0.D, I.S.
0J-0? 0osterst reek-0.D. V.
.re

SL
r

,F.,

ln.00

.

klas D

i.816)

0ó-lB Lanqezwaag )-Heerenveen

*.
'

l0
14,00
14,45
14.00
i4.00
11.

05-07 Bakkeveen l-0.0.V. l
04-08 s.v. Oerterp 4-Oldeboorn

0l-09 $.v. Ihor Z-Jubbega

D.

F,

Bokma

Dekker

J.B. Bijma
A. Dijkstra

10,00 H.v.

5

Seyen

i0.00 J.lly'.v. l"jeperen
10. 00
10,00 J. de Groot
9
.jO J. Humme I
t0.00 tá,. J. Puper

2

6

02-01 Eerqun 4-Hildam 2
4e klas J (828:
t.ró-t0 Haulerwi.ik 4-Irnsum 4
05-07 s,v, Friso 5-Akkcum 3
0a-08 olrleboorn í-Dl0/'0oster!!o.irle
0l-09 0lrleholloade lt-Bakkeveen 4

.

12.70
10.00
12.00
12.00

6

U2-01 s.v' 0lyphia ó-SC Boornbergum
5e klas C (8-r.!)
06-10 hlarga 4-0.5,I. 5
05-07 t'rrsia ll-Dokkurn 4
04-08 Robur 5-01cíeboorn lr
01-09 St.Anrra 4-Tcynwálden 6

u2-01 BêPtguÍn l-Stierrs

5.C. 0sinqa

4
Íijd
10.00

9.00

1I.30
10.

l0

B

a

I
a
;

t

=
=
;
=
=
=

HierbÍj r.ril ik graag iedereen bedanken, :
die mij tijdens mijn 'fGIpSU[fKft hebben =
=
bezocht.
=
Verder L,iI ik de 1eider en de C-Junio- =
ren bedanken voor hun schitterende
=
fruitmand.
=
--==oo0oo==-- PÏfT'

-- 1 6__

