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fn het cluborgaan van de vereniging Vriendenschaar.trof-
fen wij een artikel aan, dat waard is er kennis _va+ te
nemen.
Het gaat dqarin on de vraag die in onze voetbalgenc.e[-
schap meer en meer opdringt: wat willen de spetórs/
speelsters: recreatievoetbal of prestatievoetbal.
In het artikel lezen we hierover o.Er" het volgende!
v/illen wij naar een g"ezondere verenigingssrructuur, dan
zullen o.ê. de spelers duidelijk moeten gaan ovei.rwegen
wat ze nu. preeies willens op prestatle gericht voetbal
of recreatievoetbal. De consequentie s van dje keuze zaL
een geheel seizoen moeten worden gedragen. En waar het
daarbij om gaat, is dit. le vereniging in de ruÍmste zin
(Ae teOen' en supporters) zien graa& onze elftallen stre -len die op een za hoog niveau zo góed nogelijke presla-
ties leveÍ'ên. Tegen hun zin in, zíen zIi de prestatjes
al een groot aantal jaren dalen. 0m deze lijn te kunnen.
ombuigen nroet de vereniging gaan beschikken over een
aantal spelers, die niet a1leen over bepaalde kwal-'l-
teiten op voetbalgebíed beschikken, maar daarenboven
langdurig verpliehtingen op zich wlllen nemen om met
narr.e de hoogste elftallen zo ver mogelijk te laten..komen,
Het- gaat daarbij om begrlppen aLs kwaliteitsverbetering
en homogenÍteit in de el-ftallen.
Een aantal verplichtingêrr die bij de keuze prestatie-
voetáI aangegaàn moeteÀ wàrden, ié hieronder opgesomd.
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"le spelers dienen over een
ken. i.raarenboven dienen zii

I

bepaalde aanleg te beschik-
aa!1 de volgende verplich-

tingen te voldoen!
---2x in de week trainen; verpllcht afmel-den in geval
van niet voorziene en te respecteren omstandigheden.
---beschlkbaar voor alle door de KNVB vastgestelde
wedstrijden ook als-die op feestdagen (lcerótrpasen,
pinksteren, carnaval, verjaardagen)vallen.
---zoveel mogelijk beschikbaar voor oefenwedstrijden
voorafgaande aan de competitlewedsrrijcien.
---beschikbaar voor tactische besprekingen,
---bereidheid'on deel te nemen aan groefsactiviteiten.
---zieh schikken naar het opstellingsbeleid, ervan uit-
gaande dat dit zo eerlijk en deskunoig n:ogelijk geschíedt
en welke door de trainer wordt uitgestippeld. -

ln de recreatie-elftai_J.en woroen zij oBgenomen, die
gewoonweg de capaciteiten niet bezitten voor vóetbal
op enig niveau, alsmede zij dle. niet aan de hierboven
opgesomde verpliehtingen kunnen en willen voldoetl.
\,t'at we.van de recreatie-voetballers verwachtenl
---geen verptichtlngen on te trainen; wle . traint heeft
echter voorrang in het opstelJ.en in wedstrljden.
---verplicht afmeloen voor wedstrijden.
C,ok in de recreatie-el-ftall-en wordt ernaar gestreefd
zoveel mogelijk spelers aan bod te l-aten koàen in ver-
houding tot het aántal ingeschrreve.n elftarren (er wor-
aen zoveel elftallen ingeschreven, a1s êrr door het ge-liele seizoen heen, in redelijke nate spelers beschikdaarzijn).
Zcáf:á net er nu bij staat' is de groep d1e in staat iste voldoen aan de verplÍchtingen uit de eerste kolom,
za kl-ein da-u het bestuur van mening is <iat het vol-gen-
cie seizoen niet nieer cian 2 eLftaLlen trr estatie-etf-,tallen zullen kunnen worden, Het bestuur zou wel_ net
neer prestatie-elftallen wilJ.en spelen, maar de _real-i-teit gebiedt op te merken dat momènteel niet mddr spe-
l-ers werkelijk de bedoelde verplichtingen willen à,o.r1-
e.Aen.



tIoor deze zienswijze hoopt het bestuur een stuk duioe-
lijkheid geschapen te hebben, waardoor geen enkele
speler volgend seizoen in verl-egenheid behoeft te
worden gebraeht.
VAN TYViIE Iï.AILETJIIS ETEN').'\'l .2.
ilENr' MJ"Al'l !.IEI, Z0 HOOG I\'{OGXLIJK

GEEN INSP/iNNINGEN IEVE-
WITïJEN YOETtsJTI,EN' IS

En NIET BIJ' 
- hnrrrt* ni at i n d 'Ít-r êêt nr' ,'Teze scheidíng houdt niet in dd een prestatie-voet-

bal]er niet zóu kunnen recreëren als hii voetbalt en
dat de recreatie-voetballer geen prestatie zou kunnen ,

leveren, de prestaties hebben in de prestatie-elftal-
len gèwoonweg ee.n andere prioriteit.
Een ander mlsverstand is dat de rec: eatle-elftallen
door een dergelljke scheiding ten achtergesteld zul-len
worden. Dat zaL beslist nj-et het geval zLJn. Het ver-
enigingsbestuur heeft tot taak de belangen van al-le in-
geschreven elftallen te bêhartlgen en alle spelers aan
[un trekken te laten komen.

V/at Vriendenschaar hier stelt is beslist actueel- en zaL
vele verenigingen uit het hart gegrrepen zíin,
Hopelijk kan er ook bij anoere verenigingen op dit punt
kláarheid komen, door het vraagstuk ter discussie te
stellen en er eoncllrsies uit te trekken.
======= ==- ===-======= =-============-=====-=============
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Het eerste lenteweekend van dit iaat bracht prachtig
voetbalweer met zich mee en anderzijds een serie neder-
lagen voor onze vereniging.
0f het PaasweekeÍnoe garant staat voor betere resul-ta-
ten valt nog te bezien, zeker is echter wel dat het
Boarnster vóetbalterrein gedurende de paasdagen met
zotn zeven thuiswedstrijden weer danig op de proef ge-

In de wedstrijd Oldeboorn 1- Tijnje 1 toonden de gasten
zi-eh rroorna&eliik door beter positiespel wat slagvaar-
diger dan onze eerste elfta.lspelers en manifesteerden
hun vetdoverwi.cht 1n een 3-0 score.
Een dubbef verlies, want naast de reeds geblesseerde
Iloekstra móest reu ook doelman Valk het strijdperk ver-
laten wegens een hinderlijke blessure.



Naar-we moge.rr aannemen zijn beide steunpilarur nr""J
maandag weer fit genoeg om de reis naar de ïiilpér
Boys mee te maken, zodat men d.eze strijd r,et hèt no-
dige vertrouwen tegemoet kan zieno
captain Poepjes en col-legar s wezen het zwakke de sweach
2 met duidelijke cijfers (+-O) terug.
Een overwinnlng 9+" op matige wljze tot stand kwani,
rnaar cie punten zijn natuurlijk van harte welkom.
Y/iI Olqeboorn 2 maandag ongeólagen koploper Irnsum 2
de voet dwars zetten, dan zal er wel uit een ancler
vaatje getapt moeten worcien, we hopen dat men.deze
zaak succesvol weet af te ronden!
In de rol van underdog schoot Oldeboorn 3 weer èens
daverend ult haay sl-of men versloeg Tijnje J met 2-L
en. toonde zích een tegenstander waarmee roen tedege
rekening .behcort te houden.
le thulswedstrijd tegen G..J.V.C. 4 is een uiterrnate
geschikte gel-egenheid om het bovenstaande nog eenste ver'duio eli)kenl
Je oudstrijciers van het vierde kregen Ín Irnsum klop-.ran Irnsunr 4.
Je veteranen J.i;ken ons*echter fl-exibel- genoeg om na
oeze neÉerlaag tegen Blue Boys weer eens van zich teooen.l-aten sprekenr w€ kijken dan ook naar e€n ovgi-
i, inning uit.
--re enthousiaste zaterdagéquipe rukt opr en hoe !
_,itmaa1 was het Gorredijk ztÍi 3 dat Ín Oldeboorn haar
r,eerdere.moest erkennen aL hadden ze daar wel- enige
r.oeite Inee.
,rr. Boys wordt naar alle waarschijnlijkheid het vol-
1ende slachtoffer van de energle bruisende en onge-
rraakbare zaterdagstrij ders
Op, de jeugdafdeling vj-el er dit weekend helaas geen
i,@te bespeuren voor onze teams,l
ilet vvêrêfi hier de B-welpen die het goede voorbeel_d
6,,ê.yêr7. In een vriendschappelijke ontmoeting meti;orredijk wisten zrj in een l-udiek treffen met ee.n
boeienoe en sensationele sfotfase de tegenpartij door
r:en goed benutte sóraf schop nog op de knieën te krijgen.
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I]e grotg match voor de .A-junioren: Oldeboorn - Jkkrun
ligp voor onze jongens he,laas op een tel-eurstetling uit.ioor !g i."*tpachtig spel gaf men oe /ikkrumers de gèfe-
genheld het spel te bepaleno
Nadat Oldeboorn via een strafschop even ontvluchten konr'
kreeg lkkrum dat wat feller en net p,eer,bravour optrad.'
steeds rlieer ultgespeelde kansen. illen wist er twee teverzílveren wat net genoeg blee\--te..zijn noqr de zege,
{anqer e maar met nog zeker 4 beslissende wedstri jden
in het voorultzicht hoeft men de lnoet nog niet oÉ te - :

geven en moeten de /,t s maandag tegen Friesland in ieoer-
geval de laatste strohalm grijpen.
Ook de 3-junioren bleken net niet in staat om een-strak
spelend de Sweac! van zieh af te ho'uden, na een snel weg-
gewerkte achterstand wisten de voorwaartsen de talloze
kansen v,iaarmee de wedstrijd besl-ist zov zr}n helaas niet
uit te buiten en toen de Beetsterzwaagsters na de rust
nog een dankbaar een dekkingsfout ;afstraften ging ook hetgelijkspel nog verloren.
l)e volgende (zware) tegenstander heet -ï/ispolia, we wach.
ten af. ......
'rKrekt netrr gold ook voor de Crs die na een gelijkopgaan-)r
de st.rijd in !ïarga toch nog weer de boot ingingen (f-O). i
Jongens. d<; punten hangen in oe lucht probeer er in de
laátste wedstrijden en ook nu t egen de Sweac[, een paar
naar beneden te haren. -'len zeer stabi.f;l,.spelend de sweaeh
zaL echter geen genakkelijke proói zijn.
Onze /i-1 welpen lieten na een 1-0 voorsprong en een eer-
ste speelhelft in hun voordeel de mogeti;khéOen voor een =

zege I iggen.
Na de rust kwam .{kkrum zeker niet mis terug en zorgden
wel voor de nodige doelpunten, resultaatt áen j-l ieder-
laag voor onze welpen, die nu thuis tegen ïrnsum gaan be-
wijzen wq1 degelijk nee te teLlen in deze comtrFtitie.,...
f,e Ji2 welpen hadden het ondanks enkele sterke nomenten
plus een aantal reële sccringsmogelijkheden- toch te
moeilijk met kampioen 1n spé 3.C:V. 2 dat uit de ver-
kregen kansen vrij gemakkelijk scoorde en tenslotten met
4-I aan het langste eind trok.
fe geboden tegenstand biedt echter zeer zeker 1lerspec-
tieven ïaoor een zege op )rachten ?a.
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Hopelijk heeft de konende Paasvakantie voor de jeugd'
eei duádanige invloed dat cie paaspunten deze week
binnenstfol[€rl. ..

B. de Vries.
++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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'EK/'ST' 0P JE ilmlO BE;08[, IK.
J. S.
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Om 2 uur barstte het weer los.
te eerste hetft hadde-n we tegen. de wind Ín'
Met wat heen en weer getrappel kwamen we op onze tem-
peratuur van overwÍnning.
fteine Yeld viercle z:.in come=back. Eii scoorde reeds! I

als het ware.
Het was,l-0, rla een tegendoelpunt kregen we een ver-
diende strafschop. !i. Iiisinga deed dat heel mooi rus-
tig in het hoekje de bal van de goál ?-L:
Na een heerlijt< trak;e thge gingen we de 2e helft tege-
0'Oet.
Het liep a1s een trein bij
cr niet bij.
l,;aar ja, ïrrii hebben weer 2

ol1s, reLaar doelprinten waren

Brntj e s .
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liij moesten zaterdag 22 maart tegen Gorredljk voet-
ballen. :

'r,le noesten eerst even in de box bepraten waar we in
het veld sEaan moesten.
ïoen de wedstrijd'begon was het direkt al een beetje
i""á"i'iiJt:"óo""de zilart''vltten. (Johannes Poepjes
iías aanvóerd er) .
:"-r.et laatste'van de eerste heÏft kreeg'Egbert yan
cier Krieke nooit nrreer een bal want die was onze keeper.

T.



fn het eerste kwar-tier gingen we er goed
een goed spelende Klaas de Groot maakte
o-1. Yiaarschijnlijk dachten wlj toen dat
strijd reods gewonnen hadden. lit bleek
te zijn, want /tkkrwr maakte er gauw l-1
In de tweede hetft was .Akkrum de betere
ook' we}- tsi-zien.

t:
Voor de rust bleef het nog 0--0.
Maar in het laatst van de tweede helft scoorde Johannes
Poepjes nog 1-0 voor oflsr

, .Piqï Jqlsma.

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

J. IEUNTSSEN, .llCHTEil0M 12, MIST nEN EFFSN BI,.AU\'/ Z\ÍETÍï-
tsil0EKJb", Vffi.V/EIT HIEI? lÍl3ER V,4N.
tllT HET'VII) SOMS STECHT IS, WETEN \m, M,Un Zïffl\Ít\/tEN t/,7
Y/Od;I TCCH TE GEI(.

J. S.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

/J{KllUM .'il ; CLJE.r]OORN /tI 3-1
tegenaan, En

de eerste goal
we deze wed-

eehter niet zo
van. Rust!
ploeg, dit was

le ikkrummers maaktea er'gauv\, 2-1 vaR; Na deze goal deder
vrij nog ons'best pm er Z-2 ua4 te rnaken. lit gelukte ons
echter niet. Integendeel. de jongens van Jtkkrurm maakten
nog een goal 3-1.fiit was [elaas ook de einostand.

-louïllE .. :

===== === ======== ===== ============================== === ==''
0I:E30ORN /r2-8. C.v. r12

Zaterdagnorgen 22 maar\ om 10 uur stonden we gereed om
te.gen B.Y.C. te voetballen.
le, eerste helf t stonden w'è set I -0 achter.
fn de tweede helft kreeg B.V-Ci w€er een kans en di'e
benutten zty 2-O. B.V.C. ging door met kansen en het
werd 3-0, toen kregen wij een kans en dle benutten wij
en het werd 3-f, tenslotte kreeg B.Y.C. weer een kans
die kans werd ook benut 4-1 werd het en dat bleef het
dus, alweer verlo ren

Henk Numan



TRNSUM 3---Ol;Er300rlN 4 3-1
Dlt was voor Oldeboorn 4 zekë'r de wedstrijd van de
gemistte kApsen ge$Jeest. Waarvoor ondergetekende ver-
antwoordelijk 1s.

- In dê eersté fase glng de strijd getijk op waari-n 0t-
deboorn beslist niet minder speelde maar tpch vielen
de eerste 2 doelpuntèn in voor ons verkeerde doel.
laarna kreeg ik een kans alleen voor de ke,eper maar
dit mislukte volkomen, kort daarna werd Slenen Visser
gevloerd in het bewuste gebied, maar de penalty werd

':Iook door mij gemist. , .

Iaarna zoudén-wij toch een"doelpunt krijgen uit een
kort. schot van Rein Knol 2'L.
ïrnsu.m maakte voor de rust nog 3-1.
De tweede helft is weinig van te schrijven
Piet liodenburg uit met een verzwikt enkel.
En nognraals tukte het mij niet om een droom-kans in
een doetpunt oqt te zetten.
Er zijn in deze wedstrijd die sportief gespeeld werd
en goàd geteid veel kansen gemist.

J. Bethlehgm

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

VOIJGENS JELIE \r.l,G:1N-A.L,l GEil-iUIKI IIXN HOLL,ÁN;)XI rrEEN i\{Ir-
;EL TEGEN ;E GiiIEP'I XEN FJ1I3S ]JJI.IIENTEGXN IIIN MI']]EL
FOIii iE GilYP.'

J. S.
+++++-+ +++ ++ + ++ ++++ +++ + + + + + ++ + ++++ + + ++ ++ + + ++ + + + + + ++ + + ++

Zoeken fon van iuinhoven en Frenkel F;ank. in de van
Speyk show on het grote onEenoeêënr' verschillende l-ei-
dérs van onze el-ftallen ho:evetl er niet om te zoeken,
deze zoeken meer om het genoegen.
Iiet zou voor Geryit 0tter een groo t Eenoegen zijn als
hi.i eens zeg,,en kon "nu ftgbben we 5 fgqstrij0en in de-
zelfOe en slérkste ops;elling áèspeeid''
Voor Gabe. Rodenburg is het gro;o genoegenr dat de over-
schr'ljving afgekomen is. :

Het giote-ongénoegen van de jeugdleiders is welr !re-t
gelrgág en gewurg om vervoer te krijgen voor hun elf-
tall-en.

alleen viel



Hun grote genoegen z,ov ztjn, dat ze eens wat meer aan-biedr-ngen kregen van euders om ook eens hun klnderente rijden en te zien.
Theo Jelsma onderarond zijp grote ongenoegen letterrijk
en. f iguurl-i j.k zaterdag 1...1, toen hi j een bal kopte enharf groggy vvas. 4tJn grote genoegen zav zijn wàt be-tere bal-len voor de,tagere eïftatfen. -

Na.het gfole genoegen in het'kreinste kamertje op eenvliegveld in Parijè,. mocht \7:H. ook.hei grotóloràu--
noegen vliegen zienr" Zonder hem.
P"l groot. genoegen veor ondebgetekende zou zijn'dathet tweede van Írnsum 2 àou wínneh.

******r*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'
VOLGENS GEïUCHTEI{' \ïoU Bl]":lEiv! HO]JiiST}ii zoNt,tG J.L.NIET SP&EN OMfXT TíIJ HET NIET ETNS KON 1ïONiEN ME"T.I{ET BESTUU;' SEREN! iiiOu SPELEN voOR EEN piKJE SH,AG .

El\ VIOEI. tiET BESTUUI? ïOU NIET VE.Ë]I:1 G_/.AN DXN ÈËN
P.{KJE SHIG .AILEEN. . -, -'. i.s"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +i

TE' KOOP

2 P/,4-i VOETtsILSCHOE}IEN

M.4.4T 3È en +t
P. Br?OlJïfrER

)r.Boys 9

Maandag 31
Wilper noys
Ol-cieboorn 2
Olde"boorn 4
0Ldeboorn 3

Oldeboorn zm

maart L97i
OLd eboorn
Ilnsum 2
Blue Boys 3
G..l,.V. C.

2,00.... K. JetrNra

G;0. Bleeker
R. Hoekstra
I.,eld er
!e10 er

2.00
10.00
l-2.00

2.00
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JEUG'COMPETITÏIIS:
I

(uijgewerkt t/n L6
naart )

J-Junioreg;
1. l{arga
2. OL'EBOOIW
3. fffirum-
4. F.V.C. 2a
5.0.N.F.
6. Irnsurn
7, rtood Geel
B, Friesland
f . ilo od Geel

C-Junioren;
1" likkrum'
2" Jrachten 2e
3. tr?. Boys 2c
4. le' Sweach
5. V en V
6., Irnsum
7 " Vfarga
t , G. "1,,v.0 2e
9 " OL;EBOORN

3-Junioreni
1.
2.
3.
4.,
Ê

6.
7.
B.
9.

lVispolia
T.H. O.R.
le Sweach
0L,'EB00ilN
GoïT€Aïjï
IJr. Boys 4b
lrachten 4b
SIUe lJOyS
0.N.trt.

2a
2a
3a

L2-22
rr-r9
10-rB
r3-15
13-r0
9-9

L4- 7
L2- 4
10- c

9-L5
r0-15

B-14
10-I2
9-8
7-6

10-6
11- 6
l0- 2

10-19
r0-r7
r0-14
9-6

10- 6
l0- 5
B- !l
3-0

f0-1o
r0-14

B-r3
B-9
7-B
7-8

I0- o
B-4

r0- 0

L2-20
1r-17
11-r3
9-1r

r0-9
10- 7
9-5

t0- 0

.41_ pupi4enj
l- le Sweach
2. Tijnje
J. Oerterp
4. .Àkknm
5. 0l;E,3003N
5 . VïspoTÏ a-

_7. Irnsum
8. 0.N"F.

/?-!ssiflsss
, B.C.V. 2
,0.IY.T.2
" lr. Boys B
. trr. Boys 7
, Gorredijk 2

" ,lrachten 7
. 0l*rE30Ol?N 2

GoFfeAïjF-ï
I'r-aar aanleiding van deze standen een korte opmer-
I. -ng hierover.
1'.:n eerste om mi-sverstanden te voorkomenr de wed-
strijden van zater.tràg en zondag i.l-. z: in nog niet
r.,r dáze ranglijsten verwerkt, doordat de andere uit-
sraggn in deze compptities nog niet binnen zí3n.
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Pii 9e l-.'iFnios?+ hebben onze .Ats hun kansen op een
Ica"mpioenschap uit handen gegeven aa-n lkkrwo vai wie
zondag verloren werd. .

Omdat hier nog enkel-e zee? belangrijke ontmoetingen
gp -!"t programrxa staan, is er toóh Áog van al-lep moge-
l_i jk.
In de comtrF titie van de B-.iunioren heerst een spannen-de sfeer doordat de ondeïTïlfverschítren vrij'à"riruqe sacer qooroaï qe onoerl1nge verschillen vrij gerÍr:6
31in; 0.N,F. buiten beschouwing gelaten, is meá in d.ezcklasse nooit zeker van een overwinning.jnze Brs draaien hier rëdetÍjk mee, aÍ i-s men zaterdagdoor de 2-L nederlaag teg.en de sweach' twee kostbarepuntjes lichter geworden.
Pli- {e e-.jïn}gren afdeling j uist het tegenovergestetde
beetd, want hier val-l-en duldelijk twee grogp_gJl..te onder-scheioen tryat'vaak de oorzaak is-van saaíe wËïóti'ijdán
en'veel- ongenoegen bij de mjnder bedeelde cl_ubs.
zsnder bel-edigend te zíjn kunnen we hier rustig van
een hopelo?e indeling sireken. 

.

)e Jt pupill-e{r .wi ssele n. zryakke en ' sterke . morygnte-n opgevari-eerde wijze ef , zodat men dan oqk eën rustig -
middenmoot seiáoen beleeft.

de hoek waat
eerste seí-

weJ een op-
kunnen mee-

?:. jeugdconomissie hoopt in de.slotfase van de compe-titie nog vele verandéririgen in de standen ten gui:ste
van anze. vereniging te constater€hr

. Jeugdse.creïaris B. de Vri-es.
++++++++++++++++++++ +++ ++ ++++++++++++++++++++++++++++
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Ook de i{Q rruelpen zitten evenals de Crs in
stevi5re-TGfr$ËË-valten maar het is juttie
zoen en het vertóonde spel vertoont-toch
gaa4oe lijn zodat we volgend jaar ook'we}
draaienl

t,{EJSTRU,I I

Zaterdag 29 ma,art
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Paasmaandag 31.-maart. :
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De volgende
genodigd:
oï,tEtsOOiiN 42"

OL;EtsOOi?N .AI:

':
OLtE3OOiïN lC t

()L,JEBOO'iN ïB:

*CI,DEBOOI]N 1A:

spelers worden voor deze ontmoetingen uit-

H. de Vriesl [. de Grooti G. Herema;
O. \'/oudai J'. Kroes; rl,. v.d. Yeen;
S. de Roos; H. Numan; J. Stuiver;
P. Ypmai J. de Boer; M. Jansma; M.T.
Jelsma; T. Il.tena.
J. en l.Bethleheml T. Ïpnal K. de Groot;
H. Numan; P. I{e.ida; J.J" Jíjkstra; 3.
ákkerman; J. v/d Ïioude; J. Fokkena; J.
v/d ïllal.; M. Srouwerl N. Veernan; 3. Hui-
tema'; O. Yisser-.'

'8. iieitsmaT H.Y'l.v/d, Krieke; r?. Jelsma;
T. Keuningi J. Otter; Ph.tiikstfa; J'
JiJkstra; .4. Haayes; H. Oo'sterbaàRi {J.
de-Vriesl 3. Ákenrann; F. vr Heell J.
Meesterl .,!- Folkertsfi'ê-
J. en ïI/.vàu. Kalsbeekl P. Tysma; H.J.v.d.
Krieke; \ï. Visserl B" Haspels; -À. 0osterhof ; .

J.J. v/d Hoekl P. de Meerl .Ao Mulder; l. Nu-
ítàni P, lltenal 

l

'!Í. 'i,iatzema; 3. Oosterbaan; F.. v.d. Meulen;
S. Teunissen; G' Otter; R. Valk;
T. I?od'enburgl S. riinsna; l/. Nijda"m; B.v.Heel;
F. Sies; ï/. Zandbetgen; H. Bruinsma; ). Venema'

Jensen t{ o llen

&'n1* f,^sdoclen


