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tpark te Jubbega. ggspeeld werd,is er een omvlug_tc vergeten.r-z - 0 liegt ei'niet om.,lulËegi'r-rpái wai-tlassen ueterdan dat van ons.Dc score haá niet zo hobg behoëv"n là-zijn-maar onze .ver-
dediglng faalde vol-konen.Ze namen. telliens een sf"iïachtende houdin aan.Onze voorhoedc heeft na rust maar enkele aanvall-en trunnen óiuourun ,no",dczc hirddcn maar wcinig sroorkrachc.Daar hei ;idà;n;;ïài-ïoiË.Àá"-io Ëonao"vern Jubbega rr;as ppee 1dèn l'ij. soms rnei I nan.achte"-uo-À*ài-àïïé'*ii ffi;;-om tot betere resultaten te-koecx moeten ri; Àináàr-p"ïïè" àr, ,uu, ate her- tsen€n gebr:uiken.Kritic-t moet.onder het spetèn acnter[ó!è-iiriJ"àn . -- ----

oxoxoxoxoxo

Ài!.glLlB - oldeboorn tB Z - t.Yi-.u-=-_-..r--lll-r%qcr uas mooi wcor--6Í-ï6FliëEi.:ïoc d bcgonnen wiJ.rn het ccrst wrrs akkr urovaak Ín dc aanvuf maar ook wij hadden'or ccn pÀ.,r keer o.n oorrrrur-?lïil.Doch he t-wou beide pl0qgen niót rurrÈón áoelpunten te maken.Maar in het mid._dcn l"an 'd.c ccrste he rf t had. Akkru"@ rrrre er de Èar en wr" ïiáË'-"ï;; ;""il"il--toen cÉfl virn onzc sne r-crs de bar- weg wou schoppcnrmaot dà'urr schamptc1an5s zijn voct cn tdc 
bar r<wan-in àis"àig.tr docl_.Dc stbnd blccf verdcrtot ce rust gel-ijk.vr-ak nu de rust bor.nrdóh oe rn[tiuner;ï";;";;n'rrriàr

o]i cn e cn v.jn hcn scoordc i p - O. Vlak voor het ci_nac kre óe t"l.Rodenburgde baI en meakte voor ons ioch nog een goaltje;Mu;-A;;o;-]o1 storrdlflTam het eindo r .

oxoxoxox oxoqlqep_oojqn - I"ronryp Z - O.

Eird.e ]i jk ccns vor-r-c vrinst.i\{ct voor rust bÉtcr spcr- en hccl aard{g eombi-nt( lrdrstevenden we op lcl doer van dc-gusten af"Masr het leck wecr neta1È-in dc voorgaand.e ivedstrijaen,aat-treï eon doer.punttoze weàËt;i;à;;;wo'r"d.en. To td.a t Aríc casteleÍn na óen half . uur spelên raak schoot.Het was. . . ,ocn prima docrpunt.zo gingen we ce rusi in.liraai na--ru"i"aiJïa" hct spcr__peiI, en Dronrlp ging n[ ons doe]- uesfóken,naar z_ondcr resurtaat.Macr naccn ]$/articr knramen wc er vrcer wot beter íni4 
"iï-;;n-;;;Ëinutser_irg voor]r9t doel der gasten probcerde de Dronr-vrister .f inks-back de bar te bemacb-tigen,naar schoot de-bat- hc1&€,s in èigËi doer.à---o.Zà--iràËuón we tot hetcind toc door gcvochtcn maar verdèrc Eóc:_punten trè"ón iiii. -

S chie ten J ongcns , s chie te'n . -

JelLe trdagcna ar.

_!:,:iil=yij Pli; da,t wij niet met een vliegruig naar Jel_sue of Bot_swardJ-rJ.r,cr..!r-J ÍrcDDcn cr n-gg nooit eentJe bli gchad. dic nict nxee wilde met.1: bus of op de fóets.Nóu ja,opde rÍetiJióaír--aàt-eing-áànïà andere re de-
l:";I:-:-1",:"^::-",grore crub word.t dan Érijg ;e nàt à"0"r"-óo:.iilr.ir"fuïrc ,rsnpen.zo ook Lce r.Íwarden..ur wordt wsersóÉijnrijic op caolur ccr vêr-lrchtlng aangebra.cht.p.E,B.stel-t de pslen gratis be s chlkba&r.Maar' d.ie staanin de provincie .A fbrcken, vervoeren eir weerlpbouwen is-íi;i-erg duur nr_.f.l-33.000 .om re duizeleá.Dir bcdgag worat áàói-a;-sÀÁu.eï;; beraar_d maàrce huur voor d.e v.v.r-eeuwarden en aidere gebruikers-worái verhoosd .metf. e500 per jaar.En dan klagen wij we1 eeis. sórrÀànl-u/. '--""-.ï7:"
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opstellingcn:

!.lDr:_lllglooll. Aanvang 12.00 uur Vertrek 1I.00 uur.

Doel : J.cle Vrles
Achhex : M;Meester en Jac.Vlagenasr
Mldden : J,lfagenaer,B. Strenler en J.Adanse
Voor : W.Huisman,R,Banterl'e rA. Jeninga ,A. Castele in.Reserve: Í.Bethlehen

OfqS.loorn fl - ttqgreryeen_+4. Aanvang 11.00 uur.

Doel : D.liragenaar
Achter : R.Dam en S.Huisman
Midden : I.Lecmburgrl,,ÁXEe.Itr,sn-en J.JenÍnge
Voor : S.I(Ie ef s tra ,l'tr. S chrieme r, D. Bene cii c tus , A. Z anËls tra en G.Kno1.

Sohcl-dsrechter : A.PÍjlnan.

Oldeboorr-r 1F - Hàerenveen 58. !.anvang 1?.15 uur

DoGr : ii.v.zlndcren
A chter : J.Kramer e n B. de Lpe r.rw

Midden : J.v.d.Bij,J.Kalsbeek en liÍ.Veenstra
V, 1' : 1{.Rodenbur$TfilïKffstrarTb.Leemburg,M.B.Kleefstrs en lï.Wuite
ResOllre ! ?
Leider : H.Schriemor Scheidsrechter : R.MuIder.

en H.Pl€rsna.

Reservc 3 VI.Hockstra.
T,elder : R.Mul-der

VíiJ wJ11en iI nog evên v! r rlgl Lrln :

dat...... liefhebbers voor tle bus naer Jelsu@ a.s.Eonclag eet het oêrste
zich kunnen opgeven'biJ R.Nieuvr,land

dat....or êT donderdag j.l.niet cloor de B-Jun.is getraincl,omctat ziJ de' s cheidsre chterskamer in een zvlrembs d wilalen omzetten.BLJ wlJze van
stràf ls de trainÍng een week gestaakt.De B-Jun.wordgn gewaar-
schiwd dergelijke flauwe grsppen niet weer uit te haienrdaar
er and.ers streng zal worden opgetreclen,

dat...... de A-Junioren zaterddgmÍddag a.s. een samenkomst in d,c box heb-
ben.D€ tijd is 4 uu.r !]n een ieders aanwezigheicl ís gewenstren

rlat...... het tweede zondag vrij isrmisschien d.er t eon rustdag lren goed doet t

da-...... op d.c topscorerslijst van het eerste een nieuw gezicht is ver-
sèhencn irl.van Arlé Csstel-cin die zondag eon cloélplrnt naakte,de ' )
tweedc goal werd door de tegonpartiJ in eigen doel geschoten,en '---

ctat.,.... bij ale Junioron B Wietse Rodebburg nsast Th€ un Leemburg met twee
doel-puntcn op de êre-plaats staat.
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-Coede 
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Wy b inne Sncin
Neir t sportfjj.ld teiïl
Dronryp soe by 0s komne,
In ploech nei pit'
Dêr ? t fut yn slt
Sarn wedstrlid net forsonme

Sa lcaèm 1n skoft
IIei heldre loft
lln Boarn sei:Goed Os waïre !
r t gefyke spd,L i

Ien-1en, nu1-nu1 ,
Soks mei nou hjoed net baffe

rt Gong hlnn' en wer
En wier-,sjoch der
Boarn ea kke I t eerste goaltsJe
Kastr lein stie klear
Nou s okken mear
Litr t bliu$re 5'n eigen hoaltsJe.

Nbu, - d.izze Snein,
Kaen goed ta e ln,
Ilry smicton I spul, op wlruton,
'n RYBSter fint
Joech rn goal pro sint
Twe puntsjcs wicrne binne,n.

Jac.


