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Opstellingen :

Doel i
Achter r

Midden :
Voor :

Totó-nummer:-' 58

.S; de Groot

oldeboorn - Blue Boys. Aanvang 2 uur
Doel : J. de Vries

, .r' Àchter I Jac.Wagenaar en M.Meester
Midden : J.AdanserB.Strenler en J.l/agenaar
Voor : A..IeaingarR.Banteroa,D.Benedictus,&Ë!W en A,Oastelein.
Reserver H.IkkernaÍr.

Aanvang 12.oo uur

L';Visser en H. Be rke nbo s ch.
K;WLe rsurarP. de leeuw en-S,Wagenaart
fu]ary, 0. S chriemerrW. Huisnan, J.Bethle hen en S.Knol.

gldeboonr ]A - Drachten 24. Aanvang balf e1f.
Doe I : H. dc Roos
Achter : R.Dan en S.Huisman
ff.,iiáaè" , e,L..'*Urrre,E a}rk€lg4 cn vl.Hoekstra ,
Voor : D.'iqjage maai;fG-eninga, F. Zanalstra, 'i.Schricner rn G.Kno1.

--Y--._'Heserve: i1. v. d..tIe rde .
De Jubioren A worden verzocht e"'n kwartier voor hct 6egin van de wecl-
strijdrdus on kwart over tien in d€ box aanwczig tc zijn. i'"'"'

TOTO-NIEIIIdS.

Hierondcr volgen de rcsultat€n ven de laatste toto-zondagen.U ziet het
r,rrisselt nie1r vee l.Toctr moet hct nog omhoog.Wij zijn hier bijna'aan de
bL.urt om een pr:bjs te winnen. hLi ss chien fent U hct !
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Zoals U zult bencrkcn wanncÊr TJ de achterzijde van dit blad leestl,
dit is rccds de vorig" wcck geschrcv"n.liij hopen dat ur varr nu'af aan re
gelnatigcrr gevoe tbaild wordt en wij d.u s ook weer normaal net h.'t krant-
je kunncn verschijnen.Daar wij nu e cnmaal- nict net copic worden verwcrld,
is dit ccn bcetjc mocilijk"
omnoeilÍjkhcden 1;e voorkomen willen wij gaaTne dàt Dictus en Lou zondag d
de verslagcn schrijven.De Junioren worden door de comrhissie aangewezen.
De jaarlijkse scbutjasavond voor onze 1e d.n- cn donateuls zal dcze keer
gehóudcn worden op zatcrdag 24 februari a. s.fJij vcrvrachten al1en die
de schutjaskunst rnachtig zijn en \,íanne er die gc'nen a11emaal komen ,is oen
ge zeltrige avong gegarandcerd.Ook voor de ondcrlinge band en voor dc
clubkas is dezc avond van*he!-gl9a!g!9-bgJqEg: H.
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de h€er'J.Bethlehem en echtgenote werQen verblijd m€t alL;
geboortr van een dochter;onze hartelljke gelukwensen ;

ons actieve 1id J-Kuipers naandag j.1.zijn exanen voor
schcidsrechter hccft gedaanlwij hopen dat htt succesvol zal
zi jn,

bij de enige overgeblevene is van de drie. die 5egonnen zijn,
Albert Tel..d. cloer. ziekte is uitgeschakeldi ;_[Íj vertlijft nog
in het" zie-kenhui s -;wij wensen hem 'van harte b€t€aschap;

de derde gegadigdÈ Gerrit Otter wegens gebrr'k aan tijd van ver-
dere deelneming afzag, hetg€Ën ons z€êr spijt,
de oploep voor Persilkaarten nr-i recds met succes.is b€kroond,

.de hcer R.Muldcr 22 kaarten bijeen beeft gcveegd o.a.bij
' juni or en-1e dtin,

Bcrltus Meester zijn oude club blijkbqar tocb nog we1 een
hart toedraagt, ge zien zijn aantal van ! kaarten,

onze krantenbezorger dac.llagenaar het respectabale aantal
9 bereikte,
vrij de volgsnde. keer nog neer mÊnsen met nog meer kaarten
w acht. n,

goecl

]u"
V€ r-

de volgendc Juni-orÊn in januari hun verjaardag Lrebben gevierê:
t. E-liiicbrc n Hoekstla, Áf6e rt Vo,o_Istra, Jan Jeni-nga, lViebe Ve enstrr
H. u,/agenaár, Itabetr e Kaisbeek, Ta&ne le emburgr Meinàeit J. v. d.Ve 1de
un Ocnc S chri emer,

een supportex van Steenwijker Boys vorige we€k veroordeeld is'totr,e e n fikse gc.ldboete omclat hij na een thuiswedstrijd in
Stecnlvijk de scheidsr€chtL.r opwachtte en hem tegan d€ schenen
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trapte,

zulke supporters ons gestolen kunnen vrorden,

wij eèhter zondag naar Tijnje op een stroom v4r sportieve sup-
porbers rekenen on ons aan te nocdigen en on het krljgsge-
huil van de Tijnje supporters te overstemmen,

het r.e rs'ire l',te i ec-ns v,cer e€n !ïedstrij nag winnen daar cle naas-
te concurrenten ook nict st1l zitten ;n wij in Lret benauwcle
hoekje dreigen tÉ komen,

er daaron ètevig getraind noet wordcn, en ook degenen die in
dc. winterrnet als de oliermoeilijk in 6eweging komenrop hqn
conditie moeten lettenr '

voor zoïer U het nog niet wist de training biJ slecht wecr
in het gymnasti eklokaal van d.-, Open5are school gehouden wordtt

enige van onze feden hi:bban meegcwèrkt on Concrdia zondag j.1.
aan zijn negende eerstc. prijs'in successie te helpcnriets wat
een fornj-dabelc prestatie is,

dcn ook zondag a.s.in staatwij hopen dat di; Ie
naar cen cerst. prijs te schoppcn.

zijn hun tean
LÍ


