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Nu het voetbalseizoen L972-L973 is g.fgeloPgtlr ?ult u
iiitË"áura nióÍ neàr werèlt5ts [et clubblaatlje in-uw
ó-us vinden. jlleen bij extia gebeurtenissen, zoal-s nu

^;i de jlgenene Ja. nrérgadering voor de deurr komen ue
nog net eetl nulruBer.
iIË we terugbllkken kunnen we zeggen dat er nup en downsrl
waren bij Qnze elftallenl ,,,
HÈt nfnsÓE wi;t à*n te haridhaven in de 4de k]'as--l'N'Y'B'1
war op zLcn Àé"t slecht resultaat is uiteraard. ltel en
óBr"ti"iiii Ï;it hieruij .was dat seen-enkeLe uitwedstrijd
gewonnen *""ó,- Aff".n áit tegen F.O.T. werd éd? nuntje
Eeoakt-de t"át .ii" nederlagen (a1s wii het goed-hetben
i;ilil.i;):-írtUí" zijn we d[s blljkbaaí sterker dan uit'
itJis;;-we'mlsschien Éet nodige zelfvertrouwen . . .?
iigt tWpEDE deed wst van hen-verlapgd werdl'r..1. KII'IPI-
tjËffi0;;;-:àó r<ras F.v.B. is vóor hen ook wel aan de

f.á"t, 
-aacntón *í5. Ook sf,raks in de 2de klas moeten ?Li

ó;t.'tot de 
-iiansËebbers gerekend wordenrnits er. ook dmr

ft"n r"Àehatig getraind ilordt. .Llleen daardoor ka6 er een
optinoaáI resultáat bereikt worden'
IrET DEnDE zette een traaiiié-"óort: het 91!dlgd9^ (weer)ttiffi Íooo deze jongens is de competitie .echter
;ïijkd;r tó-to"t; vóorát in de laatste wedstrijden kr1i-
á;;"rij O" smaak ían het winnen (of- gelljkspeten) te Bak-
ken, Jtls er-tU-eens andersom ttgewerktrt zOU WOrden-ln het
làËfn winnen- zou dat nietbeter zij? .mawten?
I{Ef VIERDE [eneióttórstreed lange ti.iA mee om de bovenste
LfAtffiu"-^óóst uíteind"lllt; na-áe nederLap€ ult te-
Ëén ftnsu;1lr-*itrt "n. De leeftijá zaL hlerin wel een roL
Epáfé"--àtËo"*el aI? je.dat tegen- sommige spelers van
ËËn-z,tgt, ^órg 

àan oai je ult de buurt komt!

Jan al diegenen (of laten we ?'eggen: dle weinlge[..)
dte ons copy beaórgdenwlllen urle onzê dank overbrengêIlr
en we hoBen'd;i-;iÏ óof het vol-gend seizoen ï{eer op hun

^Ëa"""tkÏ 
ng kunnen- rekenen.
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J],GEMENE .i ./,.ANLÏ JKSE VOETB.&W.E9JSEIry,C ..

Dinsdag 5 juni ê.er 19.30 uur P.v.d.Veern

.àGEND/i:

1. OPENÏNG
2. NOTULI'N
3. NOIUï,EN BUITXNGEvïONE LEDENVERGIDERING
4' . J il,,'lR\rERSir/,G
5. INGEKoIVIEN SIUIGEN
6. à. FïN/iNCIEEI YERSLIIG

b. RI,PPORT KISCOI'IIUISSÏE
C . 3}'NOEIV;ING NTEJ\ïE KISCOI'I,,1ISSTE
d. TOt0-VSRSLi1G

7 . V.hlBSLr'rG JEUGDCOMIIIS:IE
B. VERSIj,G FEDiIKTIE CLUBBI,/'D
9. P .A U Z E

10. DIVERSENI
&. uitrelking beker
b. BESPmKïNG DjIv1ES--LXIIER
C. TRI.INING

11. VERK]EZÏNG JEUGDKOIU},ÍTSSIE
aft.redend s H.NIEUI',tr/,ND (niet herklesbaar)

J .v .K/,Ï,SBIII{( herkiesbaa:')
L2..
13.

VERIfiEZING
VERKIEZING

T,EÏDERS
BESTUUR;
af tred end B S . KNO[., ( he rki e sbaar )rr t C.P.v.ÍIEXI (he;'kiesbaar? )

&. l/at schrlftelijk is ingediend
b. Over de vergadel:ind zeLf

l-4 , RONDVR.Ai1G;

.1,.' . Str UITING.
HET BESIUUF.
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r{EuRINg.

Jntussen 1s de keUring voor de dames aangevraagd,, al,hoe-
u'3I zi-j het keuringsgeld nog niet betaald hebben'
f-:r het vervolg zal a.Lleen een keuring van dicgene aange-
., iaasd worden; die vooruit betalen. Voor het volgend sei-
i áán"ËoÀ tiót írveteranen" elf tal nog niet ingeschreven
v,of,d€fir daat z: tr niet voor de keuri-ng wensen te versehij-



Ír€.írc In het voetbal,krantje va.n januari staan hun namen
vernoelden tot nu toe heef t ruaar 6én persoon betaald.
l'rïochten de heren' nog willen voetballen, dan dient binnen
14 dagen ,r 6r-- aan de secretarls betaald worden. In ie-
dee geval betekent dit dat zíj in een aparte competitie
ingedeeld worden en dit brengt extra kosten en noeite met
zích rtr€ ê.
PE VO4]ENDE P.,3RSONEN ZïJN OVER TIJDI

C. J.AIDIRS; J.BXIHLEHXM; D.v.LEXIIï{EN; .4.NIJHOI[ ; 0.SCHRIS; ..

MER; J.VELTI'lllN; S.VïSSEïi; M,MEESTER en K.WIERSM"4'.

De heren P.lïJNSVffif , D.BR,l1[!ïNG/r1 T.M-lr.,tFtsN en f .HEMMINGJ
worden niet eerder olgesteld dan wanneer zij voor de keu-ring gaa.n; bovendien dienen zíj opnieuw te betalen,
le jeugd wordt geregeld door de jeugdkornmissie.
Ook de heren hI.VOOLSTR"A en J.de JONG moeten voor de keu-
rind verschijnen.
VVij hopen dat i-edei"een zLJn medewerking verleend, want we
krÍjgen per jaar maar twee kansen om voor de keuring te
verschi-J.ren o -

Xlk jaar wordt het nroeilijker om te bepalen hoeveel elf-
tallen ingêschreven worden i.v.m. de volgende competitie.
Dit wordt gebaseerd op het ,antal- leden verminderd met
diegenen die niet op tijd voor de keurlng verschijnen en
dÍegenen die te Laat hun pasfoto inleveren, daar hun inden-
titeítskaart verlopen is. Lrever ?,o spoedig mogelijk uw
foto in, want van u kan afhangen of er een elftal neer of
minder ka,n worden ingeschreven.
DE VOIGENDE PERSONEN BEHOREN EEN NIEUÏIiE FOTO IN TE Ï,EVEffiN:
J.Teunissen; D.0osterbaanl S"Jageri R.Valk; F.Bies; B.v,
Heel i H. Bruinsma; H.de Jong; C" /ialders; D.v.leeuwen;
K.lt/iersma; lil.Rodenburg; P,Hoekstra; U.Nijholt; P.Roden-
bur-g en S. Rodenburg"
Nieuwe .À-welpen en ni-euwe leden oienen ook eefr p.qsfoto
in te leveren.
Diegenen, die volgend seizoen 3-junior worden behoren ook
een foto in te leveren n-lc
Jeep Huisman; .Abe Mulder; ïir.Visseri Rinse Veldstra; ï,am-
mert Dijkstra; D.Num.an en y',. 0osterhof .

ITET SESTUUR.



BEFER9IN/,IJE 3-JUNT0REN 9ÏNsplc 29 MEr Á ' s '
/i/rl{VÍNO 19 uur op het temeLn vovo IIOIIDEBOORN'I

1

Dit ter attentie van de h.h. jeugdkonmj'ssle, ter-
relnverzorser' .n"":I1::i:3Ï::: € 'd '

votgen hier nog "";"indstanden:
1de kI. E..
O].deboorn 2
Gorredijk 3
Nieuweschoot4
Mitdan 2
Iijnje 3 \
Bakkeveen 3
Heerenveen6
Read Swart 2
Goruedi jk 4

Jun.B /,fd.C:

Drachter BoYs
Oosterrvolde
ONT
OlYPhia
0erterP
Gorredijk
Àkkrun
Stanfries
Oldeboorn

4de kI. H.

Drachten 7
Irnsum 4
Oldeboorn 4
ikkrun 3 ,.'
!ïarga 4 /
lïispolia ?/
BIue boYs,/ 3
OldeboorÉ 3

/

.lunrbJta. 9:

fijnj e
/,kkrun
VenV
Irnsun
Oldeboorn
Narga
De Sweach
G/'VC 2C
ONF

L6-25
L6-23
t6-20
L6-L9
r6-16
L6-L4
l-6-13
16-13
r6-1

L6-29
L6-24
r6-23
L6-2L
16-18
L6- 9
16- 7
16- 6
16- 3

.L4-2L
L4-L9
14-16
14-16
14-15
L4-L2
L4- 9
L4- 4

16-28
t6-28
L6-23
16-19
16-18
16-13
L6- 6
L6- 5
t6- 0


