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OVERZTCHT.

te beglnnen met de uitslagen van Zondag
2 okt.
Híerin ontving 0ldeboorn t het vorig soizsen
qedeqradeerde 5t.A ÍrFlÊr Hadden LJs een kleine ov€f,voor rJe Boarnsters, hel tegentieel
'"innin- veruacht
Lras Lraar, het r,rerd een gevoelige nederlaaq n.1 .4-2.
Dat de thuisc:lub nu sl-echt s'o.eelde r.ril ik niet
beueran, maar het spel van de teqenstander uas veel
clirekter, Zij'uisten hae doelpunten tot stand
moeten kornen n,iL. knallen op die qoal' terulijl do
thuisclub meer op uitgespeelde kansen loerde, maar
die moeten dan r.lel benut uordenr uêÊr r^lel aens iets
aan mankeBrde. Uandaar, maar uie ben ikrde oogelopen
0m dan

nederlaag.

0ldeboorn 2 moeet op bazoek bij Turkse Sport.
Een zLrate opgaaf maar presteerde hat t,och om daar
een qelijk spel uit het vuur te slepen. Een knappe

orestatie.

0ldeboorn 3 heef t ,ondanks. êen 2-1 nederlaag ook
een beste uredstrijd gespeeld in en tegen Akkrum3.
lJe hadden ean dikke nederlaaq verr,lacht en het zal
de Akkrumers zeker zijn tegengevallen dat de
Eoarnsters hun huid zo duur mogelijk verkochten
en dat ze eenoegen moesten nemen met een maar
2-1 overuinning.
ófO*Ëoo";-a rr"u een thuisr.redstrijd tegen Read
Suart 5.
In deze uredstrijd Lraran het, da Boarnsters die het
spel maakten en de uj-teindel ijke 2-0 overuinning
L,as zeker verdiend maar uas gezien het spelbeeld

karig te

noemen.

okt. moesten de F,V.B.ers het opneman
teoen rle ueergoden en hierover kan ik kort zijn het
uerd een dikke nederlaag voor de F.V.B.
PrograÍnma Tondaq 16 oktober.
Een uitr.redst,ri jd vcror 0ldeboorn 1 teoen F. F. S.
Zondaq 9

uit Vegellnqsoord.
0o oaoier moet hier een overr,rinning mogeliik zijn.
llaar ook de Boarnsters zi jn van s!-ag Ën er zal,

_L

lret daer -uoelaten uat noíl te
betuijielen va1 i, a11es 3an cedaan noeten ucrdel
on de goede bJe-q teruil te uindEn.
fen mak".ie zal nei zeker niet zÍjnr maer het moeikunnen, ZeL alLes oD alLes en s1:el juilie supporters
niet teleur.
Cldeboorn 2 kee?t een urije dag, terr.rijl lidehncrn 3 een thuisuedsr'rijd heet'l en uel Àkkrr-rr-n 3.
Daa r rnet, ?-1 verlorên Ên ook nu zien uJÊ cndanks
cie kLeine nederlaaa ie Qkrumniuers de aeicje suntjes
rnFeneíngn.0LCe'onsrn 3 zcrq nOg €ens VOor Êen veiassÍn1,
ielVanq 1l UUr.
$1c,{eboorn 4 qaet naat de Knijoe L,aar r-ead 5uari 5
klaar st,aat om reuanche te nemËn cp ce Ín lLdeboarn
gel.eden nedarleac. ien qsuaarschuud eiftal relt
vo$r t-uee.

!ï]ocnt het terrein

ZondaQ ?-" ok-i:ober.

3Ídebeorn heeft een urije'Jag en zaL vernoede!e v?r:iÊren'
1 i ik prcberÉn €en oefentredrtriid
L.5.C' 5 uii
bezcek'oij
cp
?0ldeboorn laaf
krijqen'
niet
nekkelijk
aár
zekei
Sneek en zal het
zijn.
knap
resultaat
al
ÊÊn
fen nunt-enl,.erdelinci zti,J
ll deboorn 3 qaai oo bezoek bÍ j 'iJarca 4 ook een
zLJáre opÊaaf om daar luee Punlen tE oakken.
'iJe r:okken oo e€n qali jk soË1.
llr:Jeboarn e kan zich alvasl klaarmak'en om
revenche le nenen op de daar qeleden 9-i
n*derlaaq, llet. zull,en de Ílkkrurqers uel zijr die
nei beide ountjes gaan striiken ''neer de te!enstand
z-el zeker grcter z.i j n dan daar in Ê' kxru'-'r.
l,f e uach ten a fl.
ZonCaÊ -'t.l nktcb'er.
Êakhui zen '1 - f ldebocrn f . iin deze zeker naei1j.jke i,,iecJstri;d kunnen Ce iloarrsiers echt iaten
zíer uat ze uaatr-J zijn' fen gelijx spel?
laten ue hei noÊei't. iist uord in ieCsr gevaL eGn zLtar€
oBgaa
" f.
0Ldebcorn ? ontvangt cn i1 uur Êead;ir.rari 4
en .'ncet !n ciez* ueCstri,"rd tocn beidE nunten ítunnei-'
na kk ei-i

.

-2*

0ldeboorn 3 zal zich de nederlaag tegen Bakhuizen 4 zich in het feestueekend nog r.lel kunnen
herinneren en nu zeker niet zomaar over zich heen
zal laten lopen.
Aanvang van het te verL,achten spannendB parLij is
Is morqens om 10 uur I Lràarmea ik uíI zgggen komt
a11en.

Oldeboorn 4 moet naar St.Nic. uaar Renado 6
om te trachten ook nu L,eer 2 puntjes
Le oakken.
Teket ueten is dat de Boarnsters daar anrjers ouer
denken en ook t,ii zien in ieder geval dab ze in
staat moeten zijn om 1 puntje nee naar huis te

klaarstaat

nemgn.

Stand 2e kl.
1 Amelandia

2 Oldeboorn
3 G.A.V.C.
4 5 t. Jacob
5 St.Anne
6 Bakhuizen
7 Thor
I Buitenpost
9 A.V.V.

A

8-3
13- I
10- 2
- ?-4
1U- I
8-3
9-8
2-6
4-1
4-1
0-6
2-1

3-6
5-6
3-5
4-5
4-5
3-4
4-4
4-3

1

1íl F.F.S.
11 UV,Aenuirden

4-0

6-17

koopt bii
onze
odverteerders
*

J
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- 0ldebocrn.
CIo 25 september (dit Lras oD een zondag) gingen
ure mel de hele deiegalie van hel 1e elftal naal
Holuerd om daar de oversteek naar het uesten
(Ameland dus ) t" rnaken.
tussen de
fr uas gelukkig niernand die eijn poot oversteek
deuren van het autodek deed, zadat de
Croog en veilig geIukte.
tenrnáal on het eilanC, meieen in de bus en oo
naar de plaats des kampes'
Na r^rat gBesiekijke bijsland van Êen zanokoor dat
ter pleIke dit voetoalgezelschap uou Dekeren
{uat niet echt trou lukken),rerden ue bij het veld
ven lnrelandia Ce bus uitqezet.
lJa een toch nog redelijke urarÍfling-up kon de
strijd losbarstBn.
Ívlet áa reis nog in de benen begonnen ue niat erg
sterk en dat resulteerde na ca. 10 minuten Ín een
1-,j achterstand. Uakkergeschud door deze vrcEge goal .gingen u'Ë
Ue enkele
rlriftiq oD zoek naar de aanval r.laardoor
ulerden
niet
helaas,
helaas,
die
kregen
kansjeá
t
hat
nocdsloeg
minuten
n
25
naar
zo
líïaar
benut.
tBe.
0ldabocrn
voor
tot'(ahum)
Binnen 2 minuten Lrêrd sr door Amelandi.a tr,ieemeal
derhalue 3-C.
-oescoord,
óe daaroávolqende Z0 minuten van de 1 e helfll uas
het een qelijk oogaande strijd en blaef die
(godverqóten akeliqe) stand staan tot de rust
f,ia êen Faar tittige urosrdenr,lisseLingen ginqen us
(toct'' noq uel)vol goeie moed he.t veld ireËr int
ir* hcefáen de 2e'Ëelft immers maar met 4-0 te
uinnen).
het belsre
ïn Ce eerste tr,.rinfÍg rninuten had Cldebocrn
het
duurde
maatr
kansen
goeie
ook
kreeg
str€l en
erg' lang vooidat er één uerd benut'
fiaár rne[ nog zo t n 20 minuten te soelen uras het terug
êên de soitien n.l. Honk.díe de spanning u€er
bracht 3-1. ffaar in de resterencje ti jd L,as het turee-

Arcal"andia

maal de paal En noq enkele gemiste kansen (o* het
maar niet over het omspringen van de kansen van
Amelandia te hebben)dat ons niet verder bracht
dan deze 3-1 nederlaag.
Hooelijk volgende ueek beter (ik geloof niet dat
het beter is gegaanr uant het is inmiddels 3 okt,
a1s ik dit stukje aan het schrijven ben maar voor
die uedst,rijd verr,rijs ik U graag naar míjn
pa

rtner) ,

Johan.

Ik, DennÍs v Íïarrum, zoek voetbalschoenen
maat 30/31.
Brlttenburg
01 deboo
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Voor het seizoen 1988 - 1989 ziet heL bestuur er als volgt uit:

H. v.d- Heide - voorzitter,
tel. 1525
K. Postma - secretaris.
tel. 1959
U. NijttolL - penningmeester. tel. I613
W. Tijsma-lloekstra - materiaalbeheer.
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tl. v.d. Krieke - wedstrijd secreLaris.
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ilit da oucl g daos '...""'t"van
{tekst: 5.Hui-snan)
te maken
'illdebosrn 3 kreea in het seizoen 1970?..?1 4'
f 'F'5'
liisnr:1ia, Jo*"o ' Ti jnje 3, iorredí;k
"ut
tlack ÊaYs 5 en Lle Sueach ?-'
die iegenuclrdiq
ili*ini j Áu* tuee teg*nstanders
scelen'
eerste
ons
als
ni'':eau
hetzelfcie
oÁ
j;, rJe lj.id staai niet siil' (Ui jlen ]1t'nan ce \/ríes
1

z*j.hatreeCsrffïaardaninhet'tfF'ryrktt)'
r"o*" 'Jistoiiá noest -de snils t'iordon aflqebat'en
uas ian
sn her uerrJ Ëen -1-5 necJerlaag' KseÍler
n i i kq ra sn verder rJ-" ne!nen van velslaqgevers t
dcel schor:+" zi jt
;.':tl;*oo"-loui ju", die in eiqen(qoed
ucGr tuee
o"o"iu-s."Zinbo" ir"n Zinderen
H.r.-'3nËí'rear'. Deze laatste berL'rten
d;;i;;.',áni-*n
u?u thr-:is
eei sl::aischcn.'!e ttnlnande undstri;d
stond in hei
trcen le Sueach en cie opstellinE
genoemde sFel'ers
clubi:laÍ rror**1d" Bensi-ve de eerder
5'jaqett
bestnnC het gerde rrerrJer uit: H'Kerkstrao
thlehem
ll .v,rJ.VeJ,de, Tn (ramÊ'r U.UeenSt'ra, i'Be
i3-2) '
*il K.,lef sina. .1et uerd aen nie uue necjerlaaq
voiiq
dan
no?sr
klasse
aaír
oak
dan
i'naar 2e sneelrlen
soeiers
cÍ e beste
ssi zcel sn novpnrl en' hariden za
c f siaan'
rnnet'pn
rei
iurnnde
ean
nonCreÍJilon?8n
slelers ver*
jci
re
uertj*ri
ilnor'*e r,'nlle neje ueCstri
pre:ies
3r')
nielj:s:ri
jnqo
Ën
f f sr,tcr: li jd !-'s \',ra]-'
cnk
ïi*,'rru- "líaff'Ji(nï:[ttri-'rl LiFrarl tr t*en jknae ue :;-rir:
r
*tii
t* nFrcÊn i-n 'rÊi: i{rËrt:* ireak itru*rd
nan
ne?Ên
nel
i.r1y,3i{, *,.rsnt i,FnEii 'i*nn 3uatrl
1-

.

-: r:

r'; a'i

tf l'] e Íi
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Tnch uerd met ?-1 gei.ionnpn ( Z" S. v. Zinderen, die
de ogen dus zeker uê1 goed ooÊn had) en varvolgens
een d-3 zeee tegen Jourer fiêt nu zelfs drie doelnunten \lan Steuen en G.Ërander onder de lat. ïegen
31ack 3o'rs een zekere f.Harr:'evelrJ i díe naam t<oÁt
ne urii bekenC vsor) als doeiverdediger.
Uan deze r.lsdetrijd geen verslag teruq te rrinden.
Iret drie invall"ers (Oe À-jun. H.J"itiieur.rland €n
5. Rodenburg, alsrnede S.Uagenaar) uerd [orrudijk
vervoloens ín eigen huis met 1-5 afgadracgd.
Uander liet zien dat hij, behalve keepen, cnk de
kunst uan scoren uel verstond iniat eigenulijs uorden
hoor) en tekendÊ voor l-r.rse doelFunten, In d; vi:Lqnnrie
aostell inq CIok de namen van íYl. VooIs tra Ën À . Jeeninga
sn nog Ëen',,leek later [i.Uagenc?ar, I'la ecirt uedst,rijden
zevpn r:unten on dat betekend€ eên nlaatsj* in de

ni

r{r1

onmnn I

Het iaar 197i begr:n m6t een uituedstrijd leqen
Jcurê Ên vclcens A-jun. Jch. ËrouLJer speelden nog
vi jfl vAn zi jn l-sef t,i jdsgencten irleË. Het r.rerd ean
?--ít ovsrïJirrning. Ver;vol-qens uarsËheen ool< LJ .dp icos
in de aFstelling, ïhuj.* tegen f*f"5r ËEr-r zLJars
neciprlaal {i:-+), F.F.5. LJss c'rerigens de nog ongerla!*n kogrloneF met 23 punten uit 12 r.ledstrijden.
ilok uil uarpn de nannsÍ ven Stobbegat **n maatjs
te,qrocto llu uerrJ het 3*i Ên Llauke de Leeuu, die
! s nornÉns repds ,ret he t vi- jide had gespeelC,
gornol eteerde de pI oea. HÊl regende ooÊans i,JÊptr
afzeqqinoen, \Jocral als Cambuur af Flegrenv€en thuis
sneelden. Uoorzitter Krean uijdde in het clubbrlad
een stukje aen Ceze menlaliteÍ.i' ondat men borren*
dian uaaK noq op nét laa+.ste Íïóaal:t aFzegCe.
r. t{1eef stra vsrscheen bi;i het derdB nok plst,sel-in,;
ín beelC, hoeuel ik niet. uset LJaar hij ctreans vailriean kuar'r" !l .3. (in Kran:Êr d:et in zijn verslag $e
san i ets herírneren) tln:t* iJl"dsbnn::n v*rvolg*ns
ne'i. 5-1. Llerv-c1l*ns ups ani overuir':ilinË en usi
j:ererr fcrrer:lÍjk.'s*.
uerrl ?*1 Ên a8n na:ir spe).urs
ueer ta laat* lie:siageaiJer {Jas i;erJgran J"(ra'rÊi:
8t1 i:i.i vefnce*de ais ccrzaak hei ilrunbanC-í'eL-s+-"
Lte:niq ni eut",s onCe r de ;nn Cuso in \/*rg*1í; kinn
nel j:enenunn:Cj,n" \-ar nÊl derd* bBirefi laf,en Lis
hBt hierb-t j, uanl vprdere gÊ!euBns nnlbreken.
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Het vierde had als opponenten Black Boys 3r lrnsum 3t
I rngum 4, Surhuisterveen 4, 0. N. F. 3, Langezr^laag 3
en Thor 3.
ïegen Irnsum 4 uerd tt het balrl geopend met een 4-1
nederlaaq Ên uolgens Ieider 5.de Vos r,rerd er teveel
qêoraat in het veld. Gezien de namen van de spelerseroep qeloof ik dat matoen. Het LJarÊn Chr. Harrleveld,
C.AalCerts, J, ïichelaar, L. Vi$s8r, H' de Jongt
K,Ui€rsma, fl.lïeester, D, de Boere L.Gorterr S.Uisser
Bn D.van Leeuusn. Aanvserder (ulteraard) H. da Jong
kon sen ureek laler het thuisfront esn 1-2 overuinninq melden mede doordat een aantal A-jun. dÊ
gelederen vêrsterkte. 0,N.Fr u8s het slachtoffer.
Vervolqens moest Thnr Br tn€t maar 1ieÊst 12-1 aan
geloveÁ. 0.Schriemer (inmiddels ook bij de selectie)
scoorde liefst vijf maal. Het leek de aloude uondermidvoor Kick Uilstra ulÊl.
0ok de ui tr,redstri jd tegen ïhor levsrde aan dlkke
overuinning oF, 0nder r;interse ornstandigheden
uerd het eind november 1-9 voor 0ldeboorn en onze
latere voorzifter S.Uisser stond garant voor zee
doelounlen. Chr. Hardevald uras ietuat gekneusd en
derhalve C.de Boer voor de verandering Lreer esns in
het doe1. Cor heeft pas goed keepen geleerd toen
hij bij ons optt tilán qeregeld in het doel stond,
teÁ doel dat mijn broer en ik zelf in elkaar hadden
qezat (ttiltt tusáen aanhaLingstekens).
Bat L,as nog in de vijftiger jaren. fÍlaar jar jeugdsentiment Áoet je je vanaf r.reten te zeLten en Ll€
qaan verrJer met het r,lel en Lree van ons vierde.
tiEs !/ar damatstt, zou F. Kleef sira uel zeqgen
ivlaar thans gaan uE dit schrijven bij ttUs HindrÍkrt
inleveren anders r,;ordt het misschien Lreer te Ianq.
fen valgende keer de verdere resultaten van het

vierde etc,

Uordt vervolgd.
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I_iq,.i St iiil rj I . setrieí.nber moesten
i\t

iYiaandaq 5
ue tÊqen i\iieuue_
schoot ryoetbalLen.
Het. LJsg orn cie beker, Cus iJ€ zoui,ren qoso Nns lest.
doen.
C'r ha -r f zeven ber;nnnen jJe,
Het duurde ni ei J.arig oi ï^,e stonr:jen a I voor.
ïoen het pauze uas, ulas rJe st,ano A-'A VOCr- OnS.
i'.:a de Dauze maakte Nieuuesc,root eeí..i goal het
st;li: d /i-1.
UÊ ui.lreri niet ciat rtiiet:uescnoot ncg een
Eoal
zau naken dus ue ginEen er noÊ slerker tecen
aenr
ïoen vrlgden er nog tuee goal;.
[n zo uas de eindstanc 6-í.
u
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GNA'U.C.

1F

0ldeboorn 1F.

j naaq Cl:ul'
Ikuasaanuo",d"renmochtkiezenenlkk6os.''ti
het goed
. -,'
Cr"r" had de af traP. Tjerk Akkerman aên goa],:'
Na even speI";' ;;;[i"
; :
, goal AJ?.
0-1.
eên
Ueer even later maakte Tjerk u,eer
t
0-3'

Uoensdag

5 oktober moesten

r'ri

e

'

E; daarna maakle ik een goal
Èn noq even later maakte ik ueer een goal 0-4'
Pau ze

De tr,reede helf t hadden t"ij de af trap'
L'eet esn goal 0-5'
nàg-ár"" later maakte ïjeiksen
daarna :
il;q ;;a later had ik ueer eengoal-0:6r
goal
0:?:
ráár.t" Rienk van der Vel'de
ïoen had Grouu êen kans maar HJalmar Antonijs
keerde hem.
0-8.
Daarna maakte ïjerk ueer €Ên goal
stand Lras 1-8.
-sloíe Oe
Grouu maakte ook nog een ooal.
hark, hii heeft'
De scheidsrechter uas Êen
zeker teveel drank gehad uant hij zag niet eens
dat de bal uit uê6o
7e zeiden dat het 1-? uast maar het uas 1-8.
ul t.

Ultse

HuiËman'

Vrijdag 30 september moesten ue thuis
F.F.5. voetballen.

teqen

blaur'le rÈhirten êáÍlr
De ê€rste helft stonden b'ii voor met 5-0'
In de tr,leede heLf t naakten r'rij nog 3
do e lp un ten.
Ue hebben de r,redstrÍJd met 8-0 geuonnen'

l,Je rnoesten

Horst Neuenechulander.

-10

*

0l- de boo r n
'l

e rielit"

- r.kkrunr,
iie moesten tnuis vcretballen tegen A kkrum.
[rsqonnen.
Dour,ie Hein probeerdÊ een schotr cij.e qinq
over de lat.
Douue Hein schoof heel vaak maar ai-lemaal

1,1€

mís.

f,ereard echooi ock €sn Fasr keer, ock
sllernaal mis.
i---et.qinq r"rel qoedr rQaêr ue hadden qeÊn
goals, dus 'l-C.
2e helfr.-' ioen harJden LJi,:j de
r- af irag rflaar o3eÊns
hacJden Ce Ê hkrumers ËÊn goal. o-"1 .
fen tijCje lat,er haCden ne Àkkruirere aI
ureer e8n goal C-7, r,ieer Ëer''' lijcjje iatar
hadden ze aluleer Êen goal 0-3.
ïoen 'Jês het afgelopËn, dus met il-3
verloren.
Eroer Voolstra.
G.A.V.C.

- 0ldeboorn

1 0ktober moesten L,e spÊ1Ën tegen llrcuur.
De eerste helf t rircesten LJP tegen ce zon in.
f ersi r,rerd het 1-t voor de Ílrlur,lsters.
iaarna zËtte ik 1-i.
Ueer een saar ninuten daarna schoot ik op de
oaal en de bal kularn bii Broer en Eroer rnaakte
eên doelount 2-2,

Tueede heIFt.

Ui-i soeelden goed naêr 0ouue Heín sn Cie
1-3 en

da +-

r.ras

ook de eindstand.

Cerarri Schiere.

-rl-44-

rnaakte

Jeuod-bestuur..

J de Jong
H v d Krleke

voorzltter
secreta ris

tel;
te1 i

U Tíjsma-Hoekstra penningmeesterres
3 v d Uouda
líd
tel;

Joh. Poepjes

1723
'l 908

t,eli

1807

1658

lid

=============== Ê=====€=== == == ====:=*===== =========

Leidars jeuqdelftallenr
A junioren
ï iyl Jelsma
J Eakker (jeugdtraíner)
B junloren
H J Brouuer
tel. 1 527
J v d Uoude
t,e1. 1658
D punillen

E pupillen

H Nieur,rland

te1.1 760

Uv

KaLsbeek

tel.1532

3nh.- Poepjes
5 Jager

tal.1?59

f-1 puoillen

Th. Uoolstra
rnuGvdUelde
F-Z oupillen
J L Zuiderduin
(tijoetijk)HvdHeide

LeI.1 241
teL.1799

tel.

ï886
Le1.1525

vtRvotR......
F-pup. FBr uit,uledstrijd f 1r-- p.F.
overiqe per uituredstri jd Í ?r-- F. F.
Leider int het gsld en verdeeld dit onde{ de rijders.
Afmelden traininqen bij de LEIDERS,

-1 2-

ga*íEtv H€N
'

g

Ëtu=
r----- J;;w
,=-,-á--*,

VoqrbrhrrunigfuU,OLBEBOORH'
Uads
Opecdcht tS

rpÍil

t923

Zate:.dag I i Okt,

A-;un;

1

11

tr I Jd-Frogtanna'!.

31?7

ts- juni
a?.1 y rlA

D--pup. 41 I tCir2'
E-'piin. iEO ti89
ïi -pup,. 609 1427
.ïZ*liup. 6e.q 1à81

b"t,l.P. ol

al..:a-g-..ê.-

'll-deboorn

dl.lc Loot^r

- N,e.r* c s.lrorl

Àkkrum
i).1- i e-ooorn
(-rudei:aske

-01rle boorn

Cl.debocrn,

-HÍl

r,r
r, . tr
r i

-Cldeboorn

fi

A

-\.'.+lr

tf

Ël
!í.r,/.

-01 deboorn
dam

14.OO uur
AL

ll"oa;sur
10.OO
1C.O0
1Z'CC
11 .OO

uur
uur
uur
uur

?ori,jaq 16 Okt.
l *,

1;:,

"ie.
ii,:

*

ECA

?AC

-1

V?llI

817

Eï5
437

Ê_
uD

49
,7

,

l4,CíJ ii';r

'

dr:boorn
Feaci .Swart

-Àkkrun

C.l.

-I3

j

-01 deboorn

-

ï0.'Si) !r)r
'lO.O:.) :-lilr

Zaterdag 2? Okt.
BEKER-...

0-FU9.
E-truÊ.

023
849

0ldeboorn
0ldaboorn

Koqrostttla. . . ( tntraet

F2-trup. 628 1434
Zondag

-G.4. V.G.

10.00 uur

-lllldan

1Í.00 uur

)

Haerenveense Boys

-0ldabootn 10.00 uur

23 0kt.

18.

802

2e.

81? 2090

L.S.C.

3e,
49.

835 50
83? 55

Uarga 4
oldeboorn

URIJ

Zaterdag 29 0kt.
íl-Jun. tEl ,i"fB

B-.lun.

221 31 S3A

O-pun,

415

1

041

E-EUor

324

1

191

F1-puo.609'

1

425

F?-OUF. 628

1

482

6

Hielpen
Nr0.K.
Irneum
Oldeboorn

0ldeboorn
5.C, Soure

-0ldaboorn
-0ldsboorn
-Akktum ó

2.00
I 9.00
1 0.30

-0ldeboorn
-0ldeboorn
-0ldeboorn
- Irngun
-Akkruo
-0ldeboorn

I1.00 uut

-0ldaboorn
-Rrad Suart

14.10 uur
11.00 uur
10.00 uur
t 2.00 uur

I

11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
1 2,00 uur

Zondag 30 Í]kt.

1r. 802 2006
2e. 81? ?A92
3ê. 835 50
4a. 83? 56

Bakhulzen
Otdebootn
0ldeboorn
Renado 6

-Eakhuir.n

4

4

-0ldaboorn

Unze Slaauur bedankt voor de gegevens om dit
oroqramna mogelijk te maken, veel Iezers

zullen ctit zeer op Prijs stellen.
A.Nijholt.
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