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OIE 3.AN v.v. r'.0llE300RNtt

J A, in l-923 was er een begln
Velen zagen er niet veel in
Men noemde het tocn een schoPPerij
Dat was zeket spoedi-g weer vocrbij
"A1 was de opheffing soms nabij
Toch keerde cian weer het getij...
Docr goecl beleicl en ve'rtrouwen al ïe jaren
Mogen we nu Jeze dag er\raren
Zo"zljn we hier aLlón bljeen

Vanwege het vijftigjarig Jubileum
Ik vind het fljn
Hierbi j aa;lw ezíg te nogen zí7n i

Toen iX fret dubileunnummer las :

Ja, alsof het in crie tlicl rlo$ lnrê,s.. r

Eén wecistrijci weet ik nog goed
ï/aar werd góspeeld in. . .onderbroekt
En ian die fotors en vele nanen
Ja wat was het mooi tesanen. -
Een clertig iaat nocht ik groot en kletn
Gadeslaa,n langs de lijn
foch was het áiti;o góen- ól-ézier :' -

En zet eens een elftat oP PPPier .

Iloe veel comnentaren er spmÈ op kwam
Daar weten V/IEGERT ROEL en, SIEBE nog wel' vÊrl. .
Maar al-s de weAstiijd was gestreden
\'t'aren velen ïrlee'r tevredeh
.Àan de jeu6d van deze dagen
Heb ik een Paar vragenl
ÏÀ-"t' oog oie goede-geest
Die êr alcloor is gew.eest?
Ik lees nog eteeds de 'Ïreeuwarder Courant
En zie' srmáancla,gs eerst naar oe stand

: Een overwinnlng-doet ner leVen :l

Yerlies valt ne soms teEen o ' l

Is. er onderllng soms wat vêrsehil
Ióon ijan steeds ie goedé wil
En geef 'ell(aat-de_ hgo9

"Zo houclt je een club in ,stand i

Wat wordt-de'club nodernri



j

Eea êponsor bood t zich aarL
vïaar werd oP in- é.egaan .

.Áls het goed---iè-voor de baten
Kun je dlt niet laten
Ook ierd er nog err'eld :

Ja straks komen cle clames in het veLcl!
Ik heet ze welkom bij Zwatt-Y'ltt
En Jat u oan vàck roepen kana die zitL
Zo hocr,Ce u iets uít'het verlecien'
En kan u trots ztin oP het heoèn
iot slot mj.jn clanÉ voór deze daË
En oat I'Oloóboorn" steecls .bloeien 't*a I

.'

J .V-ELTM,|N.. | , ., i
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ygqLI-qETrN sJvoND. i

Vri3cag 6 april i-1. hield de 'toenmalig.'l Jubileuq-
comá:_séte .ên soórt .r'vogrrlichtingsavond" :in verband'
met hun cadeau - een tweede voetbal-Veld!
Doel' Van deze avoni: was vooraL een gooowil te kweken
.roor hun plan bij, het gemeente bestuur en de raad.
Deze instàntle zál naaí nedewerklng' oienen te verle-
nàn wi:- dit Plan een kans maken'-
./ianwezig dÍe avond waren o.à' vele raadsfeden (de mees-
be fracÍies waren vertegenwoordigcl ) t wethor:rOer ?iersma
(Uo"gu*t e.ster ./,nker waá verhind órd ) , d e sportraad ,. d irec-
ióur*Cem. Werkerr, Pláatselijk Belang enz' . ,.
fiÈt PL/.Ni De beáoeling is ten oosten van het bestaande

." áo" páf tegenóver de Spar) een ultbreidlng van
het sportcomPlex te reallseren'
;.o"tei van Oit plan beclragen ongeveer ,/ f B0.0Q0r-"1
ingenieurbureaU- rrOrani ewruo il is voor technisch'aCVi-es
iangezocht en hao een en ander 1n kaa'rt qgbryglll-.1o0*t
,.O4át een i.eOer zich kon ove.i-tuigen van de streklrl-n.- ,Yan
uit plan.
:ï1 waren er bij sommigen we1 e$-elg bezwaren, het meren-
leet der u,al3*"á1g"tt tóonde veel bijval voor het vele
*u"t Oat de J.C."had verricht - en nog zaL moeten verrich-
ten..
ilénenandergeschiec]deonder.bezie1enq.q1eidingvande
nàË"-v"íri, diË";iï"ó-iràro"r en d,irideliiR $aar voren bracht.



lvij zullen hcpen dat het vere werk van de Jubileuri, con-
missie niet voor niets is gewecstren dat de nodige ver-
gunnningen spoedlg zullen áfkomen, zodat binnenkórt metdit werk kan worden begonnen.
!e v.v. 'f0iJlE300.RÀï" zit er om te springenl

M.
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DE FE.iSr!"AG. . .. o

L4 april was elndelijk cle dag aangebroken van ons 50 ja-
rig jubileum.
Er waren heel wat schietgebed jes gepleegd en dui_men ge-
draaid o& maar goed weêr af .te smeken. l,tet goee of sleclit
immers stcnd of viel het vele voorbereí<iendó werk wat
onze mensen gedaan hadden. Maar zie, de goden waren ons
wel gezind, want het was de. hel-e dag prachtig voetbalwe.
voor diegenen die er geweest zijn, hoef ik niet te vstel-len hoe het w&s. Zti, die. thuis waren gebleven, hetten Gnprachtlg stukje voetbajpropagande gemist.
Fiet enthousiasme en de vechtlust waarmee er om te verdelerr
prijzen werd gestreden, deed je te toch wat schrale wind
verget en.
Vooral de kleinsten op het korfbalveld waren een lust om
naar te kijken. Ze knokten om elke centimeter grond , mw
onze scheldsreehters hadden ze goed onder controle.
Ze waren er maar wat groots op dat er 'rechte" scheidsrech-
ters waren om hun spel te leiden, naar dat verhinderde hen
niet om fel om de bal- te knokken. .

Op het grote veld ïvaren de wat groteren bezig,en ook daar
sloeg af en toe het vuur in de pan.
Kortom, het waren stuk voor stuk leuke partijtjes voetbal
en de deelneners hebben er en bloc van genoten.
Er is geen wanklank geweest.
11 de mensen die er aen meegewerkt hebben dit tourno i
te ooen laten slagen, kunnen met voldoening op hun werk
terug zien,
Ook de verzorging van de koffie en de soep, dm r è fam,
Meester, was uitnuntend,
De muziek, -'de leiding, de scheidsrechtêrsi kortom alle
was uitstekend verzorgo. . :

Toen als ktap op de vuurpijl CONC0RDI/, 'en de IRUMBiIND
ons terrein op kwamen, vond ik het waarachtig jammer



dat er a.,n het eerste gedeelte van de dag een eind

iï3 $:*iïïï-tlrrreiklng.bleek, dat..onze gasten met. ! e

màËste b"ijzen na.ar frÍis gingeg.. Maar zo zijn we hier'
in Oldeboorns we gunnen een ander ook 'watl
óor. rr*t tweede'g"áeelte van de feestdag, de RECEPTIET

was heeJ- geanimeerd.
tjr kwamen veel afgevai;rdigden van zusterverenigingent
áiu bulten hun gelukwensen ook wat tastbaars aanboden'

Het werd al-lemaal in dank aqnva?'rd I

i{et hoogtepunt was 9+ge}*iirgla ?"} plan van de^J'9.'
riá""6i;;-ó; A;ar- twijielen-wij nlet azn, vov' "gllE-
3OOC'1"óp korte terrnijn over een zo zeer begeerd twee-
oà vefo kan besehikkent
,; "àóápi:_", 

wethe getei$ werd door de heer v/,r,K, was

éináefijf< eón *aaneeáschakeling van hoogtepuntefi.
là--á".6íeding van, de'K.N.V.B. wimpel_en de. _zllyeren
spefOen , toégekend aan de heren Rg.itl NIEUWL-AN! en
giPlnnsl,[i,,was er één van'
ï;;á;; nog het z,eer verdÏ--end" -u-rylldma'tschap Yo?'1,9.9
fiàrên J;,N"NIEU\,'{Li'.N! en RINZD IvlUilER , maakt. wel duide-
íijf. O"t onze vereniging zéér verdienstelijke mensen

vóórturengt - ^.-,
ook de receptie was za gezelllg, dat het erlweer zorlde
wáË à"t pok*Oài we,er vcórbij gina: Er zijn ï"gI wat
óuOe herj-nn,eringenr €r is veel Selag!9n, zodat men

Àerust kan ""gg!* 
z' zLJ die er niet bii Waren hebben.

veel genrist- !

tlet is voor mij om cilt.op te schrijven geen moeÍte'
wánt ook het koud buffet wqs een, succes'
Jóír." -lichgelaar en z,n helpers heblen moeite nog
'kosten gespaard om van dat kou<i 'buffet een p4achtig .:

;;;;;ï i;ï"ken. .Alie hurdet
OOk dat was fantastischn !i-iqglg*het, koud buffet heeft
het bestuur à;--iUBiLliUrur-COnmï,IstIE gehuldigd,.voor, h?t,
vele ên terangfàós werlc dat zii tt:g|l .yerzet om he!
;ó-ju"ie juUiÏe.m tot een onveigetelijlce daà te makenl

ftát"mo"l ír. nóg meer vertellen?
óór. ["t feesï-ilat stavonds volg{e.!!as. zQ ,r?tldloos.ge-
regeld, €o ,á eàr"ir j"g, 

- 
dat mij' eingeli jk woorden te

kort schieten 6n dat áítemaal te vermelden!
ó.r.i',i-S -llN HEREN, die aan die ae,n die voor ons onverge-



telijke dag hebben neegewerkt, nogmaals namens het be-
stuur van de v.v.. trOLDEBOORNtr,

ONZE iiIEI.,GEMEE}ïDE. DINKI :

J . F. Kraah .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++

- D O N I T E U R S.

-

langezien het Jubileun veel van onze vrije tijd in be,slagheeft genomen en daardoor andere activitóiten-bijna stop-zette, is nu de tijd aangebroken de club DTTERSE'NrEUIVE-
INJECTIES te geven.
Eén daarvan is om te trachten het aantal DoNlrrtuRs ult te
bre id en .
Hieraan is de laatste tijd weinig of nlets geclaan.
Dat deze uitbrelding noodzakelijk is, om zodoende de clubin de nabije tsekomst draaiende te kunnen houden, zaL uwellicht begrijpelijk in de oren kiinken.
Meestal wordt er in zotn situatie de contributie verhoogd,
maar deze n,oodsprong, welk,e wij als de,weg van de minste
weerstand.r'zien, willen wit' echter niet maken. i i

naarom willen wij een donateurs-werwing'ga'an doen.
Laat uw gedachten hierontrent eens gaan, warneer u nog
geen donateur bent. r

Voor f, L}r--.pef jaar heeft u het gehele seizoen recht v;ngratis toegang tot aLie wedstrÍjde, behalve bekerwedstrij-
den. (K.N.V.B. voorsehrift).
!/i j hopen dat u op d eze manier de
BÍnnenkort konen wij bj.j u 1angs"

club wilt gaan steunen.
op d eze V"?dg- !o_on-delingte kunnen afronden.

3ij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Ilet Besbuur.
++++++++++++++++++++++ +++++++++++++ +++++++++++++++++++ + +++

ygEZggEI ryg_ gg{_ 9gg9EIg_IiI:EgI_ yggggi! .

'

De voetbalverzekering komt in dépraktÍjk het meest voor
als een aanvullende verzekering van de zlekte-wet.
Dit houdt in als men niet de volledige ziekteuitkering
over b.v. een week ontvangt, deze aangevuld wordt door de
voetbalve rzekering .
Y/anneer mê4 minder dan dan vijf dagen in de zÍektewet is,



door een ongeval op het vcetbalveld, worden twee

dasen niet áoor'de ziektewet 'ul.tgekeerdr maar aan-
r"ï"i-o -á 

oor de voetbalverz'ekering'
ï;ffi; rá"-ori"der dan twee daggn in de.zlektewet z'-ta
-Ëiái"EZ"--d;s'dóó" à"re niet Íitgek99rd, maar uitbe-
taarld tloor de voetbalverzekering, mits het ongeval
i;i; te nakèh 'he-ef t met voetbal '
gokreizurr ro."--Àài voetbalterrein, vervoer, traínen,
*rá"g"oeringen êtrz. vallen onder deze vetzekering.
Het t-s . 'zaalcr*ánneer men letsel oploopt t dil dirgc!
*áioi uii oe'sáóretaris, want men weet van te voren
niet rroerang Ààt duurt esr men hersteld is

====================

BOx vEllwrl,lNq.

ne binnenmo"*r, van de bOx z:!en er veÉschrikkelijk 9iI'
vooral de jeuËor-maar oot< oudere spelers schoppen de

Uáfián tegén áe'witte murenr zodat de vorn van de bal
;;-;t achier bliift'. ,!,! r r
ilut-í" .roon dá-bóxschoo4maker niet te doen de box op

à*r" manier schoon te houden'
Dqs a.Lr.b. \Ioàtnd BUITIN en niet IN de kleedgelegen-
heid !
,,iie geen verstand van de Ii,'.GIï.0Is heeft kan er beter
afblijven, *"ttt--Ëi"f^f;$L-995.*9gt1 eenÊ aan geknoeid

uóÍlr"iltET&I(il,R DE Box zrNnEr,rJK!

=--===--=================

VOETBJ], IGURING.

fi i :*ff à' ?.;2.** fi i :1rË 3?|HËÈES ïá'lËo'it€8;i33g$ . 
w o rd en ;

lri-b;treft di'egenen wier namen in januaqi in het
voetbalkrantje stonden'
B;;;áien rreéitlld" """retaris 

de namen van de toe-
komstige f,-wefpen ook-nog.niet gekregen' zodat voor
;;;-;i;i op tiJd een keuring urordt. aangevraagd '
Bovendien heei-ï niemand van-hen betaatd en de D"'lViES

zíin ook nog niet zove?
iv"ií"àt er áan eens een keuring
*uiut, en bovendiej 1eet,n9n l".t
;; á;i-" gulden: onkósten betaald

isr laten velen het af-
niet eens af en ook

men niet.



Men vergeet dat veel mensen op zotn avond tegen wei-
nig vergoeding -.voor u klaar staan, zoals doktorent
verpleegsters en keuringslelder.
Bovendlen is het gebouw voor de keuring lngericht, bran-
den de kachels en ook de lampen kosten stroom.
En toch la;'t men het vaak om een kleÍnigheid afweten.
tit kan tot gevolg hebben, dat enkele leden volgend sei-
zoen,nlet eerder mogen voetballen nadat ze gekeurd zíin.
Behalve dit, kan het ons misschien om. die redenen net
een elftal schelen in de eoppetitie.
In leder geval wordt
voorui-tbetaald heeft .

HltT H/'UGT V,{N UZEL,F /,F 0F U- WII-,T VOETB.ALLEN 0F NIET !

_;_--__---_:--__

P./.RKSERVERBOD OP HET VONIBÍI,TERREIN.

Het is verboden de ÍUIO te parkeren op het voetbalter-
rein.
Qnoanks dit levensgrote bord stonden.er bij de wedstrijd
Oldeboorn 4 - Drachten 7 L5 autors op verloden gebied.
Behalve dat, werd de docrgang ook nog geblokkeerd.
Het bestuur heeft gemeend dat het afgelopen moet ziin,
en heeft de politie hiervan in kennis gesteld.
TN IEDER G]'V/,I IS MEN NU GEW"A,1RSCHUV{D!

Ilet parkeerterrein van de Spar geeft voldoende ruimte.
Nia-r-ook hier gaet het niet naar wens;bijna elke zondag
staan er één of meer autors geparkeerd voor de Bi?Ilí-f-
Gi NG. . Hier staat duidelijk aangegevens NIET PI,RKEFEN.
Men is blind of te lui.Zo doorgáano mag ffis
ook niet neer geparkeerd worden.

+++++++++++++++++++++++++*******++++++++++++++++++++++++
SPORTI,EIEN TN ONDTRSTEUNENDN f,EIEN :

le iILGEMENE JTiIBI,IJKSE VERG.ÀDERING van de v.v. 'rOIrDE-
BOORNii wordt gehouden oP
uur in cafe P.v.d.Yeer.

dlnsdae 5 iuni à.s. om 7 .30

om danllle leden van lB iaar en ouder worden verzocht
ae*nwezig te ziin,
Nieuwe leiders kturnen ztch een week vóór de vergadering

, alleen gekeurd wanneer men



schriftelijk bij de secretaris opgeven.
Diegenen, die volgend seizoen niet weer als J-eider
willen opt.reden; behoort dit een week vóór de ver-
gadering bij de seeretaris te melden. Bij geen af-
meldlng wordt van hen. verwacht dat ze het nieuwe

, êseízoen weer alb. zodanig zullen optreden'
TEGENKLNDIIÍTEN van, leden voor BESTUURFUNCTIES dienen
IíIINSIENS EEN V{EEK voor de vergaderlng schriftelijk en
ondertekend doo.r VIJF,LEIEN bij de secretaris lngele-
verd wordenr .'
Hetze1.fde dient te geschiedell voor verkiezing
JEUGDKOI'frvlf SSfE.
INGEKOMEN STUI{KEN worden ook een week voor de
ring verwacht .
De RONDVR/,"4G behoort gok scbriftelijk te worden ingele-
verd.

van de

ve.r"gade-

vergade-

in een ].a-

Evenwel komt eb ook nog een rondvraag over de
ring zeLf.
De J,GEND.APUNTEI{
ter krantje.

van de-.vergade,ning.,komen nog

Houdt deze avonfl. vrij.
STEM IS BEIáNGRIJK!

voór de vergadering, Vfr',NT U\ï

' .Het Bestuur.
j-

++++++++++*+++++++++ +++.++ ++++++++++++++++++++++++++++++

S/IPE iN PIEBE. ..I. .

Politiek hoort niet in het voetbalkrantje zegt de re-
daktie.
Maar als men alles noteren gaat wat er in de'twee club-
huízen besproken wordt, d."o zul ie zten dat de mecste
gesprekken niet veeJ met voetballen te maken hebben.
Voor en na ee-a wedstrij"d, kan het nog gebeuren dat er
even seriir-:us over de wedstrijd gesproken wordt, maa"r dan
zakken de gesprekken al- ga[w af tot de.dlngen van de
dag.
Dle dingen van de d-agr daar vêl-t al.les onder; politiekt
het dorp, hulsgezinr ilfaamrr r vergaderingen e;rz.
Wat de politiek betreft, het volgende hoorden wij bii
riPietil" .- _..

"ills wij vroeger met het spelen zo ttleb'big" hadden ge-
daan zoals ze nu ooen met de I'formatiqll doenr dan had-

,..'.i. ' '.'l



I

I

l.

den we verscheldende draaien om de oren gehad!rr
Natuurlijk is er.bok andere praat.waar-je om kunt lachen.
U moet z\ch voors-tellen, het i-s bij Jelker om de stamta-
fe}, helemaal volr plotseling ,e8\ sape tegen Piebe t h&
eerÀt even ever ztn schouders gezien te hebben:
ttJij bent e€n zeec moedlg menslrr
De áieuwsgierigheid van de andere stamgasten was nu ook
ópgewektr-ook ál omdat Sape telkens schlchtig'ovèr zr-in
schouders gluurde.
ffEn wa. rom zou 1k noU een inoedlg mens ziTn?tt r vroeg Plebe
zeeT wantrouwig.
S"p", weer a}}é kanten uitziend, wenkte Piebe naar hem

toèr'en zei zachtjes, maar toch luid genoeg dat de andere
gasten het ook konden verstàí:hi
ItVoor geen geld ter wereld durfde ik op zu]-,ke magere

dóiJ "Ë-.iu"i ii 
hebt, te voetballen! rt - :

U kunt z:.cr- miËschien voorstellen dat er een gelach opging
àoals die kerel lachte uit de oudheid lHomerus'r,.

Wtaar Piebe zlnde op wraa.k- dat kon men aan alles zien.
En het liet dan ook nietJang op ztch wachte' n'
Net als Sape, begon ook Piebe over zIJn schouders te glu-
ren en wenkte de stamgasten naer ztch toel
ijulf ie weten misschÍón nog wel dat,SaBe zrn-vrouw laatst
het leven geschonken heef t 'aan een dochter? Ja Sape t 8à iii
ÍJaa-f even {Là,:? aChteren'
foàvaff ig was ik srmorgens even bii Sapei hii zat ,er *,n
nèátJó-"érloren 1n de voorkalner' zenuwachtigr dat heb je
die momenten. ,

Hij vertel-de mij dat de dokter zlJn vrourv juist-onderzocht"
iláá"op ik zei, áat het aLLemaaL wel mee zou vallen.
Ik haà de woorden nog rr;aar juist over mrn lippen of daar
de dokter van boven èn hij zet tegen Sápe; ilover een uur
ói ":-ó. 

kom 1k wel terug- er ls nog geen rulmte genoeg" ''r o

Dokter vertrok e waarna Sape me vroeg of ik hem even helpen
wou de kamer te ontruime-fi" '
Jtles hebben we de kamer uitgesleept: tafel, stoelent
r:"uro, dressoir, alles wat er maar i-n de kamer stond
ging er uit !
\=/r"i 1k had het .toch zeLf ook gehoordl gat dg1ter z,ei er
i, ,rog te weinig ruimte, 'of was het nlet zor:qa e..?!rl
riát "iige wat Sápe te zeggen had wass
rrJe kunt me wàt...il.
Nou kan de redaktie wel ze4gen fantasle, sraar ik kan u



.' I ,

wel zeggen dat het
Vraagt u het maar

.r t 
;

echt '.\ryaar gebeurd i-s.
aan Piebe en Sape.t..

SpoeJ.stra.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

{ggllggu: !9EEI99 lv:v:l 9!!EE9 I EUi

Zaterdagmorgen om 9 uur ging het toernooi- van start.
Vier welpen B-ploegies, zes welpen /i-ploegjes en vljf
jr,miorenploegjes gingen om de prijzen'rstrlj9"!".
De welpen B en de C junioren voetbalden een halve''
competitie en de welpen /, streden 1n twee poules van
drie ploegen.
De nwnmers I en Z kwa.men in
veld, waar ook om de tweede
gestreden.
r,p het bijveld werd om de derde en vierde plaats ge-
sieel-d. - * 

,

Dáar het weer ons neezat en het toernooi volgens'sche-
ma verliep, ku.nnen we op een zeer geslaagd toernooi
terug zien, wat zeer. fraai werd afgesloten'door Con-
cordia.
Verderop kunnen belangstellenden en staticl de stan-
den nagaàn.

De Jeugci commissie .

+++++++++++++++++++++++++++++++**r*****++++++++*** -r **
lïIE tÍiIST ER IETS?

0UIERS r €r lt s in u e box- hê el wat kled ing-, hli jven
iiáe"n i o .u. ivE.',PENSHInf S, fR;iININGStsROEI{BN'
J,"CKSr SCHOENEN? enz
U k'unt zieh in verbinding stellen met één van de
jeugdconmissieleden als u iets vermíst.

De Jeugdcommissie.

de finale op het hoofd-
en de derde plaats werd



VERSLTiG TOERN00I .{,:1ïEIPEN.

Zaterdag de 14de was er een toernooi van. het 50 jarige
bestaan van de voetbalbond Oldeboorn.
Eerst moesten wij tcgen Bvets. Na een goede 5 min. 8e-
sgleeld te hebben kwam er een vrije trap voor ons, Johan-
nes nam he&.. Hij schopte mooi in de hoek dus 1-0.
Maar een pàar mlnuten later l-1.
En het duurde niet lang.of er was sf :.r\{Qer een goal voor
Beets. En zo bleef het. : :

De twèede wed.strijd moesten wij tegen lrnsum; le eerste
helft waren wij sterker mea.T er kw.,m gèen goal. le twee-
de helft kwam er ook geen goal, dus v-ve hadden maar 1punt.

à.-

.iij nroesten te;en tijllje voetballen
oe wedstrijd.
lïe hadden de aftra..p mê&r we waren de bal gauw kwijt een

man van tijnje speelde de ba1 n;.ar links deed een schot
over de keópór en goat. Dus éénnut voor tijnje.
Het duurde niet lang toen was het twwe nul voor tijnje
zo speelden we even vei'der toen was het drle nul voor
tijnje. Daarna was het rust
Na de rust hadden vvij de wind jn de rug - Zo speelden we
.en tl-jd je door tot ér weer een goal kwam'voor:"tiinie'
nu was het vier nu1 vocr tijnje zo speelden we nog lang
door fiear ze kregen geen 5oals meer.
Tijnje had met vier nul Sewonnen.

===========1:n 
annes van Kàlsbeek'

J .0tter.

''.
om twee uur 6e$ón

loor het 50 jarig bestaan van. onze v-oetbalveren_iging'i
Hadcen wij 14 april i.1.. cen voetbal.toernooi.,-!{ier wa.-
ren de volgende c-ubs voor uitgenodig-d t

NIJ-BEETS, ï/.lRG/,r TIJNJE en "{I{KRUM. :-l . , . -.,

srMorgens'om 9 r;ur begon het. De eerste wedstrijd /ikkrum-
61debóorn, Toen hebben we 1-1 gespeeld. Dat was heel
gce0 van oIIS.
Íe twee wedstrijd was Tijnje- Ol-deboorn. Die wedstrijd



was dreeg.;'En de derde wedstrijd *?s tqgen Nijbeets'
Daarhebbenwe'ook0-0gesp"glg..Toenwasdenorgen
il:-E;;; zey llonkie de Jong jullie moeten maar gaan

àÍu* ett srmiddags'
niáït-ïoo"-ééÀ t""r wezen en dat was ook zQ' Ze wa-
ren er atfemáal kwart voor áén weer' Toen- begol d.e.

irËÏ"ii.iia-ivárgá-oraeboorn. vfarga--w?s . 
sterker. En 1Ïar-

;;-h;;iï ook-!"*onn"r. iítet 2-L. Het doelpunt van v'v.
6fOËUà"rq is lezet dggr Henk vlnk. En toen. kwam het
;ï;i:-né-'p"i.iE"iti"ir.lng. warga de eerste 5rF5.js.
ó*áÀ4"-prii""iijtie. .Deíde prí3? v'v' Oldeboornr
B" *" 

-trèUUán een nooie dag geh&d ' '

En het \Ájas mool w€êf,' 
Ja.n v/d wouderlo jaar.

====== =====':======= = = a'==== ======= ==== :: ============
r" UITSI,ÍGiJN 'TOERN0QÍ'

./r welpen:

1. Tljnje 2-4 "(Poule 1)
2. /,kknrn 2-2 :

.J.0ldeboE-Yn? 2-A

B.'Welpen:

1. lïarga
2, .Akkrum
J. Oldeboorn .

4. Blue BoYs

3-5rq
3-4
3-2
3-1 1. lrnsum 2'3

2, BIue BoYs 2-2
3. Otboorn I 2-L

(poute 2)

Finalè' .A welPen:

1. Irnsum
2. Tijnje
3. Ákkrun
4. Blue BoYs

C. Junioren c
-j

1. Tijnje
2. /,kkrun
3' Bleu BoYs
4. Oldeboorn
5. $/arga

{na 
rrenaltv schieten]

4-6
4-6
4-4
4-4
4-0

(na penalty
Ir n-

:

ll ll'

schleten)


