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'ïle,-dèroe is cle winter speiSre ker geweest voor het voet-
!?1,i" het. afselopen wèei<ènd.En fid;;;; w€ ilÊ vooruit-zlchtËn bekijken clan zj_et het er nOe niet ."g hàópiài uit.ÁI net al wordt het_een fate Ue áoánïo!-.o wanneer betni.et vlug_gpschlL.t aan woiai Ë;;-È;;5€ zoner voordat we
litgespeelct zijn.goverldien 6rengt-Ë 

-Ëiir.t.od 
van dc

-ïóto cen grote verrnild:I1ng van-de j_nkonsten ueaË.Ui-zrftU'zegsen dat de wedstfijdeË tócn-ee"e.Ëïà n6.;;;';;iaá'"en er dus ook een toto áoet draaiEn]áÀàr er zu11en-"ii"t"
T9q,slwaargchijnlij-k ne erdere-ËÀá;;;ilË.o Der week ee_sp€erd wordÈn net dus naar e€n toto.Eifin ie zuii"n.àe"uts geng].ag ook we1 ie 'boven 

toroe n 
-èn-8. 

tben uonÊntÊe1nooi. de tijd oó op ander terreÈn in bei-cIuuiá"*"-àêt:.ufte zijn.Daaroro vciwachten wè-àào àir-àiu.-;ë;È ;;oïi;;;.contxibutiÊ-ophaler_en ook saf<è1e-iáa."' die zich w111enr:nze.tten on nieuwe donateurs te winnÀnlVerde.r wordt €r aebter ae sóuermËnlààï.,eÊ".rrkt. aan devo-or.6ere idingij a voor he t tu strun-È"a- d"Sè' à" Ëi riïtuËi a
ts"- ven de adressen van de oud_leden.Deïeeste aAre Ësun-ii.ionog we1 te achberhalen ppar sonmisg àua_iàào":iiji';;r"r'.hun helc aaahane vêrtrokk!"n cn siiásàion spoorloos.Toch zu11cn zo icel *og.tijx.ouà:i;à.:;';u" uitnodiEinpo.ntvangcn,.waxt ho€ meei ziéIeo *. "[r"*"-io-oiá;b"Bil"\rijgen des ti". m,eer vreugde zai- et-àíjnlWeet U soms a_dressen van oud-1e den ctaË ziÀá wij i."Ëà""= rog;il.;oP sParstraat 4. xxxxxxxxxxx)r H.
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Tcr oezc nr€uwe aanwinstren zuLlen op ouze ueuri , 'OÀ" r

Zsart Witt€ot laar bet Ooóten z.naen,- -- H. l
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Zaterdag 2 fêbr-trokken we nct , man.naal de door a" V.V;
Tijnje uitgeschrevea l aqge 6aan estafette-rijderij voor
voe tbalvÈre nlgi-rlge n van hc,t gewest !"riesland.De jongcns
hÊbbin stuk voor stuk gere,jen voor wat .ze vraard waren
I{et was a11een jaumer dat ,errto..n c'T eÈn onge}ukkige
wissel !ïasruitge brr.id oveï gepraat nocst worden.Mijnê
Heren. dat van die wiss,el. was erg. janrnerrnaar zoiets g€-
b€urt ni.:t roet opzetrdat rooet nen goed in ogenschouw
nenen. Genoe g hicrover.
In de errste'omloop moestrn H;AkkermanrA.Jeeninge Ên W.
Huisn:n bet opnÈn€n tegen F.F.S.uit Vegelingsooid en
Gorredijk.Ze ooest,-:n nct de twu.edc plaats gcnoÈgÈn ncm,en.
Toch kwaneo ze in Ce volgrndc. ronde want Oldeboórn hoor-
d€ bij de snqlstr. verliezers.
Dc tweede omloop ging tegcn Warga cn gakkev,-'en.!eze. rit
was voor O1de6r-rorn ngt rui-nt voorsprong op BakkÊvecn.
De noodlottigi darde rit ging tegen -Akkrum cn Irnsun.
Door eea ongelu.rrige wiSise I wrrd ec.a -61jna zckerr. eerste
plaats nu Èen tw.ede plaats nct ecn nindcr goece tijd.
Het hctft er lang aaar uitgezicn dat !!i slÊ€r biJ dÈ
snelste verld.eaers zoudËn 6ehoren.D-T.Lr.uit Jelsum
maakte echtcr ccn iint, aan de.ze illusi-e .No.2 cn , in dezÊ
poule reden n1. sneller dan OJ.deboornrzodat we uitgescha-
keld warcn.lc prijzen wÊrrle n verdeeld door.*
1 Sport Vcre."nt
2 Ge r s1o ot
t r'.F.s.
4 Akkrum
5 D.T.D.
6 Sne ek.

0ïdo5.rkoop

Vegclinsoord

Je 1 sun

Het.1s mooi dat clubs m"t nindÈre voet6alcapaciteiÈtn
hier de bovcntoon vocrden;
?.S. Als nen zich voor'zi-jn vcrcniging opgeeft en zlcb
op tret 1. gtste ni .pertje nog laat uitscbrijven!vanlrÈge
anderc activiteiten, dan ós n0È n niit bet ideale lid.

;.De organisatie was bij d€ spor tvÈrÊni- ging Tijnje in
Prina handÊn. R,Bantcna.
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VERZ E I(ERI}íG-
lJ i-j zu11tn trachten de ve r zekering, waaronde r momcnteelalle werktnde 1t'den vallearLrier ióts te ve rduideli.jken.
Wij ,ondersctrr.id e n dc ongevallen verzekering en dc u"l .n.
v e rzekc ring
Dc onge vaAl enver ze kcring heeft bdtr.._{kinB op ongcvallendie ovcrkomen zijn geduicnde sportlrredstrí jOcn ii club-
v!.rband, training in c1u6ve:r6and of gedurencle rèizen
naar sp ortvíecl stri j d en, ook wecr in cl-ubv€rband.

Deze- onge vatrlc.n rnoe tr.n bi-nnÈn drie dagen na het oplopen
wordcl. dt orgeg€ven op de daarvoor be sóhikbaar gesïclàe
f orrnu lic re n.De zc zijn bij de ve.re niging verkrijgt3aar .cn
rooe.tcn van een handteke nj_ng van een-dei bcstuuié1.--denzljn voo rzi.'n.
Na 6-ne zing_ ven hêt ong!:val .rnoe tcn o.a. worden rnL.de gc-
dcelC het lóon dat, ls gcde;rfd,'het loon dat door dc àiek-.te w61 is uitgekeerd en het vcrschif tussen die bÈidJ.
Geneeskundi-ge koeten worden niet vcrgoed wanneet r-. r
sprakc is van vcrgoedÈng- krachtens het zl ekc.nf ond stre ssluit of uen of anílÈrÈ vcrzekering.f,eden die aangeÀ1o-ten zijn. qij c9n ziekr'nfonds noe tán handclen vo1[e ns d,_.
voorschrj.ften hiervan.gij hulp Suiten het ziekcnionds.(Si.lv.uitwedstrijdcn)noet het- ziekenfonds onverwijld
in_kennis v,rordcq gestcldrcn rle ontvangcn i-nstructies
st ip.t urorden o pgcvo lgd
Ko.sten die nict kunn"n word,-.n vcrhlald op eÈn dezi-.r in-
stanticsrkunnen u;ordcn ingelev,-.rd met het b€wijs van wei-
gE ring, bi- j de l\,lakelaars Flrna Stit^,be ,postbus ZB0 te Rot-
terdan.Schade aan bli11 en en kun-qtge bitt!'n etc.kan fra-tuurli-jk nict worden vtrgoed. H.

xxxxxxxxxxxxx
Ons oud-lid cn donateur Henk Ar, nds is a1s ze.sde geein-
digd in de zware E1f Stêdetocht van dit jaar.Deze bÍ-zondcre prestatie is een hartelijke falióitatie waaid.
O.ok-de 6uren he66en zích niet on5e trtlgd gel.aten .Henk
werd op ecn bijeenkomst gehuldigd en Èca-werden vele en.
waardevolle gescbenken aangc6odetr.,
Het Coet ons. goed te beclcnkcn dat Henk zÍjn eerste spor-tieve opvoeding 6Lj ons genoten hecft.
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IJ s nRP
Vele van onze leClen-iijn ete laatste wekcn actief_ ge*weest op cle bardrijdirs blanen..0ok in tle twee kor-'pelwedstri jctcn die r*e hie r i-n Olde-boorn g_Ê haal bèbbeu, wa!Èn onzc ledcn goed v€rtegËnwoor_
di6d..0,1.1een S.raol en iri.Ëuisnan hcbbËn hÈt ÈiÈ;i;-il;e€a.priJs-gebrachtiEr zljn echter nóg .nc,e.l teO"n-OiËlest. gere dr:n hebbea en zèker tockonsÍ be b,b.en Ín ilitsooxt. w€dstriJde:a.!e pri-j zen n€rdÊn ec:btéi ei**o.rn.n Ooorgeroutioecrde wedstriJdri;clera .ne t aaan.
Ook op de Èorte 6anen-be6pen. cIÈè1i lran on*. leden zich
B.';;"Ë'ïil"fl;fïi-Ë.$:ir:il.3;l.u' prijzen áuui'Ëui ---- h

xxxxxïxxxxxx
De gefingeerde toto cliÉ cloox d€ K.iI.f .B. was vooree_steld_ is door ninister BÉernaa atte*.ezía.Ii.. -""áJi'nio"_
1o.9r ]ig! -rroor d€ band: voordat dë nu Araaico.ae-íoïo--tot stand kwaa is tsÈt.vecl noei.,be Suweáen rla t ne o voorhet winnen van de to.to we L dqge 1ig[ "o""i""á-*"t'frJi_ben van vor._tlalrop deae grerdt-.n is tc,:a slo-ttc de-toïÀË!oegÈstaan WannÊËr Du c cbt':-r net ge fingc!.rcl€ uitslaqÈnzou worden gcspeeld dan zou dit nótiÈf'geleef Èn*ài'--
vc r val1en.
Ï: ,?!11.+.aus^no6-e\r€e gedald noetca. b€.bb!.A net de totoen êrerïrit volgt dat tl.toto au&a€ r 19 .aqg steeds goeá -noet 6e*aren-Dit kau strake voor U ván g;ote *ÀárEu-ii.ln.

xtaxxxxx:txxx.x
Er.zi j. nog enkelc leden die niei grkeurd zi jn- r,/ir-, clatzijn Fal cl€ berrokkcleg wgl bekenà' zija.wi;"wi-ri"n-t-"er_echter_op wijzen dat zij,wanneer zij bij ae lcrvat_ErDg van dr= conpetitie nog nict gckeurá ziJn,niet zu1_len wor(lcn opgr êts lo.ï€n er:rste. is dit voor dc betrokkenÈB onverantwoorde li jkeO teq tweede kont dit rle vereniging op .e€E clioke boetëte gtaan.Weest dns versÈandigrzeË nàgeii5k. UezwarIn. 
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wat dez€ ook nogen zijn,aan ài kant,ën láat È kffi;;:
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