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copy inleveren mqondogs

voor 20.oo uur

ovctzlcht
sportllefhebbsr U leest het goedrltHet ovBDzicht.rt
_ Ja keer
tlke
L,€ar uanneer het [1ubblád uitkr.ram rekende ondergetekende er op dat er É6n of tuee bladen 'tHier had het
ovêrzÍcht moeten staanrt en voor de rest blanco L,ar€Íl,
r.ral terecht, maar gelukktg, dit vlel stbEds L,ear r"".
?aL van nu af trachten U op de hoogte te houden van het
uel Bn bre€ van da 6 gEniorgn Elftallen.
0m dan te beginnen bij het 711.
Qua kr.ralitett een alftal dat aen klae te hoog speelt.
Dat er na 5 uedgtrijden al 4 punten ziJn gepakt is dan
ook alLeen te danken aan het enthouaÍasme en betoonde inz et.
Het is sen lust te zien hoe za steeds maar L,s€r de teganstander het leven.of llever het voetballen zuur maken.
Het ls voor de tegenpartij onmogelijk oÍn in zrn epeJ. ta
komEn, steeds zlt ar usaD Éren Boarnster tussen.

ie dan ook zeker aan te beveIen,, Lrannear het ZÍïl een
t,huisu,adstrijd heeft om ze €ens aan het uierk te zien,
U krijgt Br zeker geÊn spÍjt vêrle
nfgelopen zaterdag hadden za de uituedstrijd ln Scharnsgouturn Lralr za met 3-0 verloren hebban.
Jamrnar, maar de volgenda r.redstrijd beter.
i-'let

1..
in
de
eerste uedstriJd tagen Zandhuizen da 2 pun'il"hoeuel
ten t,huisbleven heaf t hEt 1e Êen moeilt jke p.eriode doorgernaakt.
i-let r,lilde allemaal nÍet lukken en begrijpeliJk komen dan
Je problBmsn.
Inplaats van metelkaar de schouders er onder te zetten
om Ljaer uit het dal te geraken, veel geharreuar, L,aarvan
ael f s 0ldeboorn 2 de dupe ie g€L,ordËn.
íïaar gelukklg zijn zs op de go.eda r.reg teruggekaerd, gst,ulga hat f elt van die keurige 2-2 in tJi jnjer,loude tegen
f] oD. u,
0ok zondag j.1. tegen Uis.polia bleek LrBer dat ze terug
zijn ván uegger,leeat.
Usrd sr dan langs de ltJn gezegd, ja maar €en zuakke tagenstander, dat 1s ten dele L,el L,aar, doch aan ons 1e de
verdlenste dat Uispolla de kans niet kreeg om in zln
spel te komen.
Het r.lerd dan ook aen keurige 6-0 overuinnl.ng.
Ga op de nu lngeslagen L,eg voort Bn dan zal êr8r zondag
ureÊr thuls Tjonger Boys merken dat Oldeboorn esn ploeg ls
die ln de kopgroep thuia hoort.
Jullie supporters hebben het vertrouuen in jul1Íe hervonden sn rekenan.ook 8.8r zondag op een rulme overulnnÍng.
, OLDEBOORN 2.0ldeboorn 2 begon 1n 3E voortvarend met 3 overulinnlngen
pn.1 gellJkspel in Bakhuizen, ulaar mat €Ên gehavende-ploeg
toch nog 'l puntje ult hat vuur werd gesleepi.
De uedstriJd zou dan uorden 0i.deboorn Z - Akkrum ?.
Het 2e kreeg zekar kaneen on te scorgn, maar dre L,erden
allE om zeep gebracht, teruiJl Akkrum daarentegen elke
geboden kans r,rel benutte.
De 4-2 ovàrulnnlng voor Akkrum 2 uae dan ook zekar vertjiend te nosmsn.
0uk j.l, zondag tegen Nisuuaachoot blaek dat ar msar goede
ploegen ln die afdellng zitten €rn de Boarnsters moesten
dan ook mat ssn 4-1 nederlaag genoegen nsmen,
I]LDEBOORN
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Volgende ueek L,BËr een ultLrEdstríJd tegen F.F.S. 2.
Van die ploeg is mlj nlets bekend, ataar voor het moraal
van de ploeg zou het goed zijn orn L,eEr Ben6 belde puntjes
te pakken €n dat moet zeker kunnen lukken.
Succeg.
OLDEBOORN

3..

De nog enige ongeslagan ploeg van dE gEnÍoren,
Za stonden dan ook op een keurlge Za plaats in de Ie

klae J met 6 punten ult 4 uedctiijden.
thuls tegen 0lyphia 6 maaktan ze ge€n fout of
9qt zondag
gezegd, za bleven ln de race door mEt-6-0 ta ulrnllever
DBh r
Ze hebban tevens het publlek een leuka morgen bezorgd.
Hat ls echter niet zo mooi ulat het publiek deed, veál

lol om te zÍen hoe opgelegde kansan om zaep uerden gebracht.
Hadden dE Boarnstere het vizler uat scherper gesteld, dan
L,a8 de score zeker verdubbeld, maar uat geePt het, za
beleven ar veel plezlar aan en ze laten hat publlak mea
gsnl BtEn.
Ik kan alleen naar z€ggen: Houue zor
4.9,2ondag san vrlJa dagn uat zondag over Ben ueek op
het programma staat r.lachten ure maat rustig af .
.

I

a
I

I

OLOEBOORN 4O-

Het 4e heeft ln de 5e klas H nog niet zoveel klaargemaakt.
Ult de 6 gespeelde r.redstrijden zÍjn 3 punten behaaldr Bfl
ze bezetten '1n.hun afdellng de 7a plaats.
Oeze stand gaeft zaker mogËtlJkhedbn orn in dE rangliJst

tE kllnmen.

Rustlg beglnnen, urant hardlopere zijn doodlopers.
KfJk maaa naar Heerenveen, j.1. zondag L,ssr vErlorEn met
2-4. Oeze nederlaag is helemaal geÊn pchande.
Ze moesten biJ de koploper Friegland ? (+-e) op bezoak,
Het Lukte de thuisclub slechts 2 naal de roos te treffsn.
Hleruit bltJkt uel dat de mogel.ijkheden om te kl.lmmen
zeker aanr.lazlg zlJn.
Haud ln ieder geval hot plezler Er ln Bn dan konen ar
zeker nog punten.
Ook het /re Ís zondag vriJ. Ga sens oefenen tegan hst 3a,
ook diE r.reten niet uat zè zondag moeten.

--5--
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dit ls niet zo bEst voor mÍJ.
Ik uraet algenliJk niks van dle hele ploeg, aLleen
dat: za ult 3 gespeelde r,ledstrljden 2 punten hebben g€Och,

dat:
dat:
dat:
dat:
dat:
dat:
dat:
dat:
dat:

pakt.
ze practlsch attijd vrtj zijn.
,
er e€n beer 'van eên vent in de goal etaat
€r ankale routlniers Ín het elftal zlttEn
er enkele leerlingsn bij zlJn dla het voetbalspel
uord biJgebracht
Henk da Jong de lelder is
er veel geoefend r,lordt op terugepeel.ballen
zB ar veel lol aan bEleven
zB nog . veel punten u1llen pakken
Z€ Brer zondag de hel.e dag voor het voetbal opofferen, urant ze gaan naar A.U.U, 2, Terschelling om
,

1 punt te pakken
dat: liefhebbars voor hat vostbal bij het 5e terecht
kunnen
dat: za blj de eerste thulsuedstrijd hopelljk veel publlek krÍJgen en'
dat: r,,1J ze alle succas toau,ensen in deze competitle

Tot slot ultclagen

En

-

TJongars Boys
0Ideboo rn
Boyl
TÍ Jnje
,. Zanflhuizen
Stand:

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,

gtand

Tljnje

7

Boyl

ln 28.
Thor
2-O
l,lÍspolia 6-0
0 .0. v.
0-1
Uesthoek 4-0
Gsrsloot 2-1

-12

?-1rl
6-9
7-8
6-7

0,0. V..
Gersloot

ïhor

6-5
6-5
0osterstreek 6-4
6-4
Zandhulzen

t'Jesthoak

0ldeboorn

tJispolÍa
b-5
Tjonger Bo1i.s 6-2
--lt--

WINDE
RfDNKÏE

Uat 1s nou eigenliJk a€n

I

r

VOETBALKRANTJE?

Juist ja, aen krantje dat het r.rel en uee
van aan voatbalverenlging beschrijft,
Dat kan zljn: de r.ledstrl jdverslagen van
de eIftallen, madedelingen van het bestuur Êflzr
In principe gaan L,e er vanult:
als Br 16 paginaf-s zÍjn, komt et een krantje
uit, het LÍEfst hebben L,e 20 pagtnars,
fiaar ne€m zou hat afgelopen ureekend.
BlJna allee afgelast
Kunnen uij dan een krantJe uLtbrengÊnt
zonder copy?
Uaarom er uekeliJks geen krantJe ultkomt?
0m de doodeenvoudlge raden dat er GEEN
copy is.
Heren Lelders van de diverse elftallen,
als Êr gevoetbald Ls, ligt hlEr'0u taak

dat €r ÊEn verslag komt, zodat ei
krantJe kan verschLjnen.
--5--
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Zondag hebben 1l8 een uedstriJd aan het publiek latEn
zlen zoaLs het moast......fi.1. ulnnen.
Uoor het vaste publiek LJaren !,e dÍt r"rEl verplicht, maat
voor ons a1s spelers le dit ook een goeda opsteker.
Uorige ureek Éên punt uit l,lljnJeuloude gehaald en nu 2
ui nstpunt en.
Songens ue ziJn L,Eer op de goede u€Qr

Nu de uredstriJd.
Van begln af aan Lras het

gelljk e€n ovErr^richt voor ds
Boarneters door zesr fEn €n agreesief voetbal,
ívlet dszElfde opstelllng aJ.s vorlge r,leek, fi.1. 2 spltsen
.

en 4 man op mlddenvel.d'.

Leuke kansan Llerdsn gekreËrd, maar etsn doalpunt r,rou het
nlet ulorden totdat..._. jap let op, da laatste man HonkiE
naar voren kuam dle €en goed strak schot op doel .plaatste, maar de goed keepende doelam kon hEm in 1a lnstantle
nog etoppen, rnaar Jan lïleaster pLaatste de terugsprÍngende
bal behearst ln doEl, 1-0.
Na deze voorsprong drongan L,lJ steeds aan, uaardoor
l,lispolia ook enkela leuke kansen kregen, 66n daarvan
L,as fi,1, door een mlsvErstand 1n de verdediglng, kuam
een LJispolia spaler alleen voor Uander, maar het geluk
uas met ons uant de paal bracht reddÍng.
Halverr.lege de 1e helft uerd er eteeds mser druk op het
doel van Ul.spolia ultgaoefend met enkale lansen voor Jan
H. en Ulllem v.K.
Deze laatste spaler had vanmlddag het gel.uk niet fiBe,
Situaties r.laar hlj andarg alttJd scoorda, luktan hEm nu
nÍet, of de keeper r,lag hem te snel sFr of het doel L,as
:

hem

te klein.

0e 1e lralft kondan ue afslulten met €en 2-O voorEprong.
0it 2E doelpunt r.lerd gescoord doort Ja, alr"reer de naar
voren komende Honkl.e.
Deze schost met een hard en etrak gchot de bal ln de
to uugn.

F u s t.
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In de 2e helft L,as de ksns voor 0ldeboorn om de Bcorg
nog groter te maken.
En dtt gebeurdp ook, 3-0 do,or Ulllem v.K.e 4-0 door Jan tyl,
Daze 2e helft uas nagenoeg 6Ên rlchtlng verkeer.
Kansen L,aran Br genoBg, maar doelpunteÀ bleven achteruage.
lYlaar hoe verder^ de r.redstriJd vorderde, hoe slordigEr L,€
begonnen te apelan.
Ívlaar er uerd toch nog Z maal gascoord.
N.1. door egn fraai afstandschot van plet R. en door
Jan lvl. met het moolste doelpunt van da uadstrijd door Êen
fraaÍe boogbal over de keeper.
l

,

6-0 L,as de eLndstand.

ïymen v, d. Íïleer.
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Na de nederlaag vaí'r vorige ueek tegen Akkrum, moesten
b,8 nu ook tegen Nleur.leschoot g€noegen namen met egn ns-

derlaag.
Direkt na de aftrap bleek al. gauu dat dtt dE betare 2aniet de beste ploeg bfJ ons ln de kompetitie ls.
O}deboorn, dat er uEI van alles aan deed om zoveel mogeliJk tegenstand te bieden, ^!on nleL verhinderen dat
Nleu,.leschóot al gauL, op BBn 6ên nul voorsProng kulam,
na ean prlma ultgeapeElde kans.
fiok $ldeboorn probeerde zo nu 6n dan uat terug te doent
maar de paar kansen dle r.r'e kregen ulErden helaas nlet
b enut.
Uel r,llst Nieuueschoot nog te gcorenr zodat Lle mat tuee
nu1 achterstand gingen rustEn.
Na de thae r,lag-het een hard r.rerkend 0ldeboorn dat probeerde Ltat aan d,E achterstand te dosn.
Dlt resulteerde al gau!, Ín een Prachtig doelpunb van
,Harke.
'Na dlt doelpunt bagon Nleuueschoot uat te. kankerenr 2odat '.rlJ nog enkale f raaie kansEn kragen, die helaas nlet
banut uerden,
Langzaam nam NÍeur,leEchoot het heft LJEsr in Blgen hand Ên
t^risi nog traee maal te ecot€Fte zodat de elndstand 4-1
voor NÍáur^leschoot u€rd.

H. Nieuuland.
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.,"f,ïeiol-1en zoucli;lg stor:.c C"e i.,eastr-ijd tegen íJ1;r,cl.ij-a oï
lre t jlr j-1 í-ïril:il:.ia.
)ccr voor d.r: ued.ctri jci eve:i: d.e ra:rgliist ,ce bekiil:en
bleejc dat (ï,1 te3ensta::d.er ever:vee1-,ruriten had. clari wíj,
n:,.me)-ij1r. 6 ::unteu uit vier iieasiri jd.en.
.i-tat bel-tufi"e c.us geeri al te gemak:-:ólijlre red.strijd..
i'ïa rie toss te l:ebben gewor:ir!.en kon d^e wedstrijd onder

leidi-ng rlalt de heer ]{:reefel uit ai:.iru:n l:egiiinen,
na enlcere ni:nuteir uist Kees vr'd velde zijn tegen'teeás
stander uit te st:elen naarrra hij de bal bel:eerÀt in-d.e

rechter hoelc schoct.
O1;'.ohia proboerC.e hierna de balcens te verzetten, maar
ond.anks de unrlge strij.d.kreten van hu:r. linl<sbir-ck bleven
d.e ?:esie kansen-toch vóor 0ldeboorn.
uÍt één van deze kansen lui.rte het ;inno oru d.e lceeper van
c]-;rpiria te verschal.icen d.oor d.e bal nooi in d.e bovenhoek
te 5"rrii-r:ren.
.lla nog vele kansen om ze'rp te Ïrebben gehol.len lionclen i.rlj
met dáze 2-O voorsDronJï vàn het oatcje thee genieten.
iiia o"e rust een comnl-ete siornlcop van onze kant,
iiiai* zoals zo vaak lulctre het maar riiet d.e juiste richti-ng

te vind.en. De'mocir:te lcansen gingen leti;erlijir en
flguurlijl< d.e lucht in. (narneá nóei..en r':ij niet)
.ïet za]- d.anocir pas halverlvege de tr,,'eede helft g1,rê?St
voor:dat $Ie lveer to'b scoren lrri.lamen, 3-O d.us,
?ijr.
OlyphÍa probeercle het hierna nog even met een vranhoc':Jsvrissel d"oor d.e j oi.:er in te zetten, maar ool; d.it bracirt
geen succes.
!e sl-ctminuterr vsaren geheel voor tJldeboorrr.
t{aoat een d.oel-nunt van Kees rva.s afgekeurd. lu-l.rte }:.et deze
s.leier toch rrog esns de keeper te Dasseren.
Direkt hie:'na v,'erd. uit een *iooie corli:inatie hei vijf,le
d.oelpunt geroaa,kt.
I,iog was oïlze cond.itie niet aangetast, zod"at ?ieter d.e
na goed d.o,rrzetten cie rr1lnifref, zê$ in de ffitroof.
*.:-l
vreter o zo blij ivani...,.,, l:.Ër nu korn ik oolc in irei
irran"i; j e'.t
iiiet d.eze 'laatste goal ','"re;:d tevens oe eincstand. berei:<t van
een uiterst s'portieve treêsirijd.
Dit iroud.t tevegs in dat r'.'e na ! wed.strijden nog ste,:d.s
ongesla',gen zijn.
.
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1B TIJNJE 28.-

1

0-0.

Uij moesten zatordag om 11 uur vo€tballen.
In het bagin ging het dlrekt al goed.

0p o€n geg6ven moment, ongeveer 10 minutan na het begin
kreeg Jan Ulsser de baLl.
liep naar de rechtarkant van het veld, ong€vo€r
lii
20 meter van de goal.
De keeper van- TiJnje kuam uitlopen, Jan Vlsaar schopte
mooi biJ hem langs, zo 1n ds goal, 1-0.
In de eerste helft uerd het'nog E nur en in de tr.leade
helft r,rerden er nog 5 goals gemaakt, dus 10-0.
De doelpunten taerden gemaakt door:
2 goals Cees Reitsma
1 . goal
Sybrand 0osberbaan
2 goals Jan Visser
2 goals . Jan de Graaf
l goaL ïheun Foepjes
1 goal Sohan Tysma
l goal trFlayingtrHarry
En'namgns de Bf s r.louden LrtJ r,lat meer toeschouurers btj
de thuisuedstrlJdan.

uorgende ueek moetan L,€ tegen NLeur.reschoot 4a om 11 uur.

Siemen-Uillem (keeper).

,l
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In het vorlge krantje uerd €an advertentie over
mtj geplaatst.
Olrect nÊ dtt berlcht urerd ik al opgebeld door
betaalde voetbalclubs om ean contract te takEnen.
Contacten met blJvti'orbeEld clubs aLs TJongerboys,
0.N. U., I'l1spo11a En Zandhuleen,
Ik ketsta dit allemaal af, vanr.lege het fElt dat
deze ploegen allemaal sven hoog staan als mljn
vroegarg uerkgever.
Uel kreeg tk een zeer lnteressante aanbleding van
Ben lelder van Ê6n der làgare Elftallenr.n.l.
2 fLesJes bler ln de kantlne.
0verigens r.las het van de advertentÍe-opEteller
Brg knap dat htj za goed op de hoogte L,es van
mijn voetbalcarriàre.
maár ja, misschlen h,as lk r.lel zijn Ídool.
Ale dit zo 1s, kan hlj r.reL een Fote met Ê€n handtekenlng krljgên.
Uoorlopig r,racht ik rustig af rlat er nog aLlemaal
gaet gebauren.
lvlet vriendelijke groetan
de Uedette,
--1 1--

Op vrijdag 9 november
houden wij weer

SCHUT

lAssEll
\

,ï

van V,V.Oldeboorn

te Hotel Goerres

Aanvang 20.00 uur
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UraaEl
De doêtuêrdêdigêr van partil A en één van zijn verdedigers

hebben ruzle. EÍwordl overen weer geschriËen. plotóeilng
gooit de doelvordediger, staande ln zijn straÍechopg€bied, met
kracht de bal tegen hel hootd van da verdediger, die er buiten
staat.
Wat beslisl de scheldsrechter?

&ilsoord
DedoelverdedÍgerwordt \rafl hel veld gezonden. Het spel{ordthervat met een indirecte vrlje schop tegen parilJ A vanat dê
plaats waar de do€lman stond toen hij de bal gooide,
Het betrett hier éán van de negen overtredingen, die met een
dlrecte vrlJe schop c.q. straÍschop mo6i worden bestraft, als
deze gepleegd wordt (opz€ttelijk) tegen een tegansbndar.
Tegen een medespeleroÍofilciel begean, moefsreen indirectê
vrije schop worden gegeven

//

Ilnag

De doelverdsdlger heeft een hoge bal gevangen. ln pláats van
Íus1ig te kijken, wie hij dê bal het best kán tocópeten, gooít hij d6
bal ongecontÍob€rd hêt vêld in. Deze koml reèhtstreèks teg-en
de rug van dê schaidsÍechter en stuil t€rug naar cle doslmai.
Deze pakt de bat op en trapt nu, beheerster, de bal naar een

medespeler. lg dat correct?

f,nfroord

Neen. Zonderdat gon ANDERE spelereraan te pas kwam, heett
de doelman de baltweemaal in bezit g€nomen. De scheidsrechter of lievefriens rug Ep€elt ln deze sÍuatie geen Ànkele rol. Dc
doelman moet bestraft worden mal een indiiecte vrije schop.

HUP! SHETEN!

Jf ytrr

NEE

T

AVER DE

JOUWE

!
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zaterdag senioren
ZAIIRDAG 2? 0XI08[R 1984.
2e klas-D (006)
n'9Jz H.J. 5.c. -scharneqoutur

10-08 E.8.C.-Sdeboore

14.J0 0. v.d.

Heide

14,00

em

14.00

-0ó Akkrum ztn-StqrÍnvogels' ó4
02-Í15 ï.0,P.'61-0udehaske

01

14,50 D. FoekÊína
14.1Íl F. van l(laarberqen

0J-04 Arurn-Tzum

B
iunioren
zAïrRpAF_27

0KJ09ER. re84.
5e klas E (228)
E :ïd-Eed Ewert 28-Nier.rneschoot 48
08-06 Det fstrahui zen-0ldeboorn
09-05 ïijnje ZB-lleerenveen JB
0l-04 Heèrenveense Boys 5B-SC Joura
02-0J Nieweschoot jB-0udehagke 28

iunioren C

zATERDÀG

-?7

OKTOEER

rr.00
I

t.00

11.00
9,00

]B

11.00

I984,

le klae H (Jl9)

07-10 Udiros-sv 0lyphie
08-06 Bakkeveen-llildÊn
09-05 Dê Grif fi.oen-ïijnje

10.

l0

r0, ]0

11.J0 L.

t0.00

0l-04 oldeboorn-De Blegse

02-tl1 Sport Vereent-Read Swart

13.t0

pupillen D
I

t;
!-

zAï,rP.pAG

l-

0ltIoBtR 1984.

Kiag 412
EÍÏ-o o-rnu e r gut- Ge r s I oo t
02-04 Ï jonger Boys-Oldeboorn
05-06 t'lisPoIia-Ti jnje

pupillen

r0.00
t0,00
10.00

E

IAÏIRDAC 27 OXTOEER T984.
i(1as 5?4
Ct-09 Iinsum-t"t.w.S.
0?-04 C. A. V.C.-0ldeboorn

C)-06 Akkrum-Warga

I0.00
t

0.0u
9.00
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Hoogenberg

zaterdag senioren
I N0vÍ{BtR 1984:
?e klss D (006)

zAïlnDAG

6'tr0tTiïïEófr

zm-H. J. s.

07-10 Nijlend-t.8.C.
05-01 OudehaÉkê-Akkrum
94-92 1.g11-|.Q.P.'6)

l2-0J

c'

zín

Scharnegoutum-Arrrn

t4 .00
14.

J0 J. ïiekstra

ltt.45

14.10 T. Roersma
14,00 G.l'1. van Di jk

junioren B
zAIERpj\C.

I

Novil4BeR 1e84.

5e klss E l?28)
0CnZ-0fZË6Ëorn-Reed Swert 28
0)-08 Heerenveen JB-DelfsLrahuizen

04-09 5f .loure 3B-Tijnje 28
0J-01 0udehaske ?B-Heerenveense Eoys 58
02-10 Nieuweschr:ot ]B-Nieuweschoct 48

11

.00

1r.15

rt.t5
9,00
11.00

pupillen D
ZATER9AG

J NOVEH8ÍR 'l984.

Kias 4l?

06-05 ïiJnje-6ersloct
04-01 0ldeboorn-Sf Bootnberqum
0J-0? l,'Jispolia-l jonger BoYs

10.00
10. 00

t0.0Í)

pupillen E
2ATERDAq

J

NovrllgER 1e84.

Klas 524
06-0, l',larg€-ti.hj, 5,
04-01 0Ideboorn- Irnsurn

0]-02

Akkrum-G,A,V.C.

I0. 00
r0. r0
9. 00

--1 5--

zondag senioren
l=9rsê!--?!.-sÍ]sEg!-l!!!.
2e klas B i80J)
69:j-r-TJt

ys

o

-

Za

ndhu i z en

Thor-Oosterstreek
10-08 sv "F-Eo
0l-06 i"jrspolia-Boyl
02-05 0,0.v. -ïijnje
0J-04 De lÍesthoek-Gersloot
Je klas t t817i'
E :E-Ékhuizên l-R.t.s. t

:t
:|ts

1B-08 Lemmer 5-Akkrum 2
i.l-07 ïerhorne-Nieuweschoot

0l-0ó 0ldeboorn 2-Hubert
0.r-04 FC Nesuranl-f.F'5.
zie klas J i828)

o7-lí'TtdË6;r.

4

Sneek 6
2

}-0idehoILPade

ur

08-0ó sv 0lyphia 6-Dl0/0ogterwolde ó
09-05 SC Eoornbergum 4-Haulerurijk 4

0?-0] Iijnie

14.00
14.00
J0
iJ.
'l4.C0
14,00

T, Foks
S. van ldijk
A. Buwalda

12.J0
f0.00
i4,00
10.J0
14.10

G'Ï. Brush
S. Bergsma
L.J. Menger

tJarga 6-Friesland 7
Nicetor ll-Black Eoys 5
Rood GeeI 7-Oosterlittens
Harlingen 5-Oldeboorn 4

*
?f

kbffo%lrrqi*

4-or deboorn

ó1-04 w"rga 5-Nicator l2

02-0] Irnium 5-Blaurhtris

Sietzena
Scheer

!,l' Groothoff
F.H, van

10.00 L,

Gorkun

t^loudstra

I0.00
10 .00

10.00 H. bJiegman

.r-Akkrtltn 4

07-10
08-06
09-05
02-01

J.

S.

9.00
5

L2. tA
r1 .00
10. r0

10. )0

e

i,30

r2.00

1

zondag senioren
4 \0vtl{8rft 1984.
klas B (801)
06:ntTo;ierstieek- I jonger

7oNDAG

2e

f

14.00
14.00
14.00
lJ. r0

Eoys

07-10 Oldeboorn-sv lhor
05-01 lr jnje-i.{ispoliB
04-02 G€rdlóót-o,D,v.

I 2-0 J,Zándhui zen-D€ -Westhoek

t (Bl7l
0Em; um 2 - ti
O-S-j.*r-:
Je klas

a kh

07-I0 \ieuweschoot

Y
,É

14

5

06-lI

i{ubêrt. 5nÊêk 6-TerhÓrne
o5-Cl C.A.V.C. l+-0ldeboorn 2
l2-Ct R't .5. 5-Í C f'lesuránt
4e klas J (828)
OglE7Et-O/Ooste rwo l de

02-10

Tijnje

-01 deboorn
6
4-5C Boornbergum 4
,-Óldeholtpsde 4

U9-08

A.\'.V.

2-Oe hlÊlden 4

16

05-08 t'laulerwijk 4-sv 0lYPhia
04-09 Íienadc

5e kles G (8ri)
b35i-6iG6oor.

5-Akkrutn

0)-01 glauwhuis J_tJêrqs 5

5

(H)

.00

14,00
10.0t)
1I.00
10.00
I2.00

n

J
u i ze
4-Lr:rnr,rer

A. Tjassing
D, Eokma
H. de Vries
P. Windt

fl'R. t'lljngaarrl
S. f abriek

C'

Goudemond

L'J. t4enger
5' Bergsrna

.00
10.00
10

2,00
10.€0

.t

10. J0

lt.30
r2.00

5.

Rozenga

,o?óffit

--1 6--

