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n?? ?onnig paasweekend is niet geschikt voor eenvoetbal programma, sr-echte twee weístrijden *ó"0àn-'""gesueeld_ gedurende h.ut afgeropen lange-*eetenà. ---
ïn cie gelederen van het eérstê eritaï moet di; gedach_te stellig ook 6reheerst he.bb-en, want cldeboorn ï 

"à"_tr,onde Paasmaalqaq opvallend veel gerijkenis ;eï ;;;yac:l.ol"9:+t , lief st vijf nieuwe góz:-cËten betradende bikkelharde-frnsummer grasmat óm da"r strijd ià--r"_v€ren net het dit selzoen verdlenstelijk douuiárónoàIrnsuri
De noodgedwongen ontqtane conbÍnatie,van eerste entweede elf talspelers bteken .evenals de,tegènpàrtiJ 

"i.,tin staat om een reuke derby te creërèn. rïíe ;f-;;ï;"oorzaek ook moge zíjn, va.slstaand feit was-"àltu"-oátbeide partijen zleh te buitel gingen au.n Àió"oiá-""-
g+g_eorganiseerd lpetr- €o de }-r eíndstand *"á-èïeà;-lijk meer dan beide clubs verdienden.
rraten we dit matige duel ve.rder maar snel vergeten enonze bt-ik richten naar de laatste cgmpgtitieóitràáti"edie ons eerste elf'tar nog wacht, n.t.-àe thuiJwààËi"iptegen ce kersverse kampióen 0erierp, een mooi.; À;i;4""_heid om het thuisfront op een aangenarne competiïiè_Er_sluiting te traktere.n.
lïe achten onze zwart-wi.tte seLectie ,hier zeker toe instaat,

Ook onze veteranen speelden maandag in en teeenrrnsu.nn en tieten daar èen prima inor[t<-ácÈïu"-Eàó"het vijfde team van genoende vereniging met 2-ó teverslaan. Met nog vijf on,tnoetinge!-voór de uoèg-ài"r,we ow'e oude galde nog wel- in de miooenmoot 
":.nE:.Ëàn.llleen de c-junioren die Ín.Nij-Beets twee punten gaanhalen, komen dit weekeincre in áctie.
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Een leeg programma dt1s, het e en en anoer waarschiin-
íi;X-iÀ"vêrUïnOtu t'9 e' rechtstreeks.e televlsie-uit-
i"ËOi"g van oe interland i\-ederland-België'

B. de V'
' ' o-o-o-o-o-o-o

-O-O-o-o-O-O-O-O- O- O-O-O- O- o-O-O-o-O-O-

0p I? aPril in Grourv

9:-!E!-:-8:3:Y:9:---
\ie moesten naall. Grouw te voetballen :

\uà moesten tegen een ploeg waar - -

rrá ár een keeí tegen lewonnen hadden'
iviirar het bl-eek eeí anáere ploeg te zijn
*" verloren dan ook met 2-L'
Ë"t'áótfpr'i"t: wasl van roelof de Groot''
en de veorze t van mi3 .zeLf

n-n- o-o-O-O-O-O-O-O- O-O -O-O
-O-O-O-O-C-O-O-O-O;O-O- O-o-O- C-O-O-O-O'

:Oldeboorn A2 - G,IVC 2'
---,tf moesten zaierdag L7 aprll tegen Grouw voetballen'
Grouw kl'eeg oe aftráp en. toén gingen we voetballen'
i"-Ëeueurdó helema<r niets'
Elven late r t"ápi" Jór'tt'us pcefje s 391 'teeen do b1llen"
i;; ti"p ik 'traP ze n?ar bont en blauw '
.,tn dat hoorde de'scheidsrechter én hij riep niet
sche.:.c1 enr' begrePen?
irc riep jo, én frc gingen w€€r verdGr'
Íerder- gebeurde er niets '
3n even later was'het pavze want de sche iclsre chter
fluite. i;n wË ài"sà" ià oe box, dVat.kregen we thee'
En we gingen-wEË"-nurr he t velá. Nu kregen vvi- j de af-
trap. ile.rst gebeurde er nlets e 'maar even later naakte
ian brouwer óen ei'gen goal
.ifat vonoen rrá-""ii,í"r-i;.k nigt mooi. ','/e hacjden weer een

ti jCI j e gevo"iUoiO .' Ioeá mae"kte Grouw _een 
doeipunt.

llus was lre t"i:O:- r/e: gingen af trappêo fiàar' ineens kreeg

, Grouvr oe, ba]- náakte ianéelw een' óóelpq4t ' jn we gin-
gen aftrappJr**áá",*" haoclen nog sr<.€r.r fr€t .rfgetrapt



toen fl-uite de scheidsrechter.
{n^'we gingen 1n de bcx. rus had Grouw gewonnen met3-0.
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Z.4TEi-ïD,1,GI!IIDD./,G 24 ,4pRIt. ê. s r0u'Iqlglliio 0t,deboorn It : Oldeboorn 18.
,i.ANYJNGI 2100 uur

Trai-ner en spelers van rB wensen ',,/illem van,ïials-beek die momenteel- in het leademlsch ziekentruiste Groningen.verbrijf t, va-n harte bátersehr;. --
-o;o-o-o-q-o-o-o-c-o-o-o_o-o_o_o_ o_c_ c_c_o_o_ o_o_o_o_

urT oNZg GESCIïJ.3,,JrYrs._

- Het rvas verr;o* *g.r. arweer zcrn j3 jaar geledendat onze voetbalclub'werd opgericht r- í5"aprii-rgá:-'oo,precies te zijnr €ír het is ààa.r'om dat íe nog eens even
!:tlg gaen in de_tijd met behurp van een stónoii oii1960 geschreven door de toenmalÍg. "."ieta.rris dhr.v.d" i,teer.

l.J april L923. 0p deze datum werd onze club opge_,rlcht. tlet was begin.april in dat |aay, toeÀ-u"-Eii diverise zakenmensen brleÍjes voor de ruiten irÍ-ngón,-Ë"tde_volgende tekstr "Ei zal getracht worden een voet_bal-ctub op te richren. zii aió rierïn Ë"rur.é átËrià"worden ter vergaderlng_geioepenr o! 15 aprif 
":;;-il deBierhalle van de heer-J. DijÈstrat'i

rie rierhebS:i:';ilf;ii"ï; ;ïlË: à:'f,:;:lï"fr.r. deJong. en I\,{ ' s. r/ierengar- wcrke oá .í-rgs in-ree uwardor-u"_zochten en aldaar ín áe vriju urèn-màï ,ro"tbar in arlrr.raklng kwaroen. Ook de ileer D." Zwageruan uit rnkhuizen,ambtenaar ter secretari.e op het Gómeentehuis t" oiáá_boorn, en de heer L. v.d. Èe1de uit Joure, destijdsgasfitter alhi-er, hadden weleens aan "oèiËuii;;-Ë;:daan. ii/elnu op die vergaciering werd dan ook de vóet-balclub opgericht, ondèr de náam 'rovc,' met 
"*nrrunku_



iijk 20 ledenr íI.1.__.
II.J. de Joná; II. Visser ( chauff eur bi j E]q"IsTu) i

ii.J. Hoekstraí J.!,. iïeide (assistcnt_zuivelf.'briek) ;

i. Vultman; !,'. Prins ( sl*ger bi j de FCE) ; S '-\ï1e linga
(tnonsternemer zuivelfabriek); K.. Stroop; I{. Talma"n;
L,. v.O. Heicle (Gasf itter); B. Schurer (Secretar"i.s
G.",.entehuis); J. Poepjes; \rÍ. Piersmal .1,. Vleeshouweq
i,ïr,táËi-ïB;kiát bii .li"oe' Jong) I -D' zwaggtgt-an. ('ig9:.
:tània" Sècretarie óem.huis); S. Hosper; \v.Fï. de uith;
iii. S . ii leringa; A. 

"i 
leringa.

ïápt . ígZ3 íráAen nog toèl 0.J. .Vleeghouwer en G.Velb
Etía{I. }ln nov . Lg23 P,vrO. Feerl .4.T. Vleeshouwen en
J. .'víiersma.
\laar nie ts bii vermeld; Boarnsters'

Het eerste Éestuur" Yoorzitter, .iJ. Zviiagernan.
Secr. Fi.ï. de Jong, Penni-ngm' K' Yissert
Óómm, J. Veitr,an, Conxtr" Ivi ' : ' ir'leringa'

l.-àóËtqibutie wero vastgestel-d op J' 0r50 per maartdt
en têvetis.een inleg van,/o 2r-- per pers€ton. Het toen-

'áfign 
Gemeentel.ij[e*Sportterrein aan de Braksdijk

kon ín gebrui-k worden genomen tegen een huur van

,f 5, -- fur *eo stri jd 6uá:
Goals waren spoeciÍg geplaatstr, oci! 9en berl kwasi er.
In eerste instantië wei'O er één of twee maaL per week
geoefend, zo noemde men dat in die dagen' 'lr wa.rten

iog oiepá greppels op let terrein hetgeen geen be-
;;;"; *às.".nrè-oe bal ciaarin kvvam mocht deze er door
àu--iágu"partij erult ;'eha..lo worden, daar kwaryi geen

tc*estíe àoor. "M.tl voetbal-de en dat was hoof dzaakl
Íit het kasboek ontleen ik het volge?de; Ultgaven
ígZl in totaal ,f L32r23. We zuJlen dit nie t helemaal

"p.óiflceren, 
aileen dit.r

I klos touw l' o,Ai;,t schrJ-ft ,' 0rI0;.1 b+-,f 8'?5;
1 voetbalpomp f L765. Huur gpgltterrei'n ,f L5r--Z
3 proppen voór" binnênbal ,o_0r39i,31oemen en costuums
É"Ltei-Leeuwarden ,," 

'4t--;- i?epetitiekosten J. de j?oos

t"-lgriol Kinocrman"; té r,eeuwárden, Br60; Muziek
i. \lijbenga ,1' Lor--o
IíieruÍt kunnen vle csnc.Llrderen dat er ook nog aan

- toneel werd gedaan.

I

'?



PJJSR.APP0i?T OI,DEEOoBN I B.-
Nadat de necierlaag tegen Jkkrun

een feit was geworden, konden de
balans opmaken.

donderdag j.J.,
B-junioren de slot-

t
V
L.

"':len balans met een positief saldo want de,vergaardeL4 pun!?n git evenvele wedstrijden zijn-naar;ii;--waarschijnlijkheid goed voor3 eén vi.eráe plaatÀ-in deeindrangschikkÍng. : I

in eeze ein<if,a,-rlgschikking moest voor"rang worden vêr-leend aan kampioen Gorredijk, rkkrun (,2ó plaats) en
II.D. T.
De behaalde vierde plaats leek in de beginfase vanh"! seizoen, dat voor de Bt s noodgedwongen zonder
oefenduels moest aanvangen, nog eén onháalbare kaartwant nadat de. wedstrijden t-egen HDT en;Blug Boysal teleu.fstellend warán verlópón 1uídde het wiiiter-
:"1d9 6 puntjgg uit de eerste compet-itleh-9lft-
Nadat men.-in dle vlnterpauz'e bij het, za.aLvoeibaltoer-
nooi al een ultstekgnde prestatie had geleverd doorde finalê te halenr ging het in de sloifase van de-competitie duioelijk enígszins beter en eindigde men
dus met een pqntentotaal van 1{., dat vergezelà' gine
van een doelsaldo van L9 (+O voor en 21 Eegen)." e

Gezien de omstandigheden beslist geen gek Ícsultaat.
Gedrag z 7
Vlijtr B

fot deze cijferconclusie komen we als we het trai-
nlngsbezoek v?n ge B-junj,oren in cijfers gaan waar_
9g{"+, want bij |ro! berekenen vèi.n oe opkoÀstlijst
Fi; de training krijgen: ,Àe een gemiddeLd trainíngs-
bezoek van 14 melsen per week op een totaal van j3trainingen met 16 spelers.
J.'}en sportieve felicitatie aan hct adres van 18 ishier dus wel op zijn plaatè en al warell er wel eens.de nodige strubbelingèn, de kwestie werd al-tijd opbevredigende wijze opgelost, ook hier dus een ruiÀe
voldoende.
Prettige kanttekening bij dit s.eízoen was voor de
1-B leiding het feit dat oc ouders over het alge-
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meen Voldoencle medewêrking verleenden wat betreft
het vervoer bij de uitwedstrijden, bedankt voor deze
órrmisbare sportieve biidrage van' uw kant'
tot ro toe Lunnen wii terugkijken op ee+ toch w*el

"ào.fi;t 
geslaagd sei-zoen dat overigens nog een

Éiáartje [rijgt-in cle vorm van en]icle ,vricndschappe-
lijke áuels án e en toernooi in lTarga'.
I'lij rekenen ook bij deze laatste kraehtmetingen op
juÍfie sportievc et1 prettige medevJerking'.

.-,eiciing 1B-
-o- o-o-o-o- o-o- o-o-o;o- o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o- o

P-iucÈl'líiMi Jr{Jq!$q!x-Lí,EN ?4 XPRri,. -
.{

Jun. C Blue BoYs - Oloeboorn fC

Junioren B;

Junioren .A:

l:anvang Vertrek
1r"00 10.30

{t€
{'
t

t{

:r

ir

:r

:r

iui ST ÁNT COl'tPi tI T IEPJTO G RXI[iq J' Bi{--!E -J499D'
Pup. ts zíin uitgesPeeld
Pup. .A I en 2 ztin uitgesPeeld
Junioren C; Ult; Blue BoYs

!larga
eveneens uitgesPeeld
nog d.ri-e thuiswedstrijden te we tenl
Drogehan
G. s.v.v.
0. D.v.

o-o-o-o-c-ó-o-o-o-o- o-o- o- o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o-o-o- o- o- o -'J- Q- e

IIe t bestuur geeft met leecjwe zen kennis Van
' het overlijdén vem oe hcer

Jelle Veftnan te Garre-lsweer
oprÍchter en erelid van v'v' Oldeboorn

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o
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9.Ie rs - 01!EB003N 1B 0-7. -
Omstreeks 2 uur begon deze wedstrijdr die zeker

wel onsportief werd gespeeld door ONF.
Door eeà goede doorbiaak val: H. Oosterbaari- kwamen we
aI snel op 1-0. N-a deze goal ging hct spel:vriiwel
gelijk op. tot, de rust
Itr werden nog twee gescoord, ondanks ons vele bui-
tenspel t zo oiigeveer 20 keer in deze wedstrijd.
Na de rust ging het spel een beetje bcter dan.1n de

3;53ji'"n3ttl;t" fouten in middenveld en voorhoede
kwam tcch de vijfcie goal door een goed spelende
J. i'ieester.'
!e zesde werd' door een speler van ON!' Ín elgen goal
ge trapt.
I'la deze wercl er door rommelige situ.tj-es nog één
gemaakt en zowel ook de eindstand.
fe staan nu op een derde plaats en hopen die te be-
houden door donde rdag 18.00 uur van /lkkrun te winnen
.Als we geen training over slaan, zaL het met 18 wel
goed ,affi 

H. stoker.
.-O- O-C- O- o-O-O-O-O-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

9L!EBCrO,.1N1C - IRNIUIII 1C.l
tt uur begon de wedstrijd.

V'/ij namen Oó aftrap. Irnsun waarvan wij.dachten. f at
ze-bater dan ons zóuden zíin liet dit niet blijken.
Even later brak Rienk Hultema door en kon scoren
op een wat vreemde wijze.
iáter kreeg Jan lllee ster de bal maar schoot de bal
over de goal heen
Toen kwam de rust.
Irnsum nam de aftrar) maar werd afgestopt.
Toen kwam. Tjeerd Ypna erin voor Tjeerd Jlltena.
Irnsum zag later kans om door de brekcn en scoorde.
Jan &iecster ging er even ging er even l-ater weer van
door Íraar kon helaas nlet scor€ÍI.



Na nog vele kansen niet te benutten floot de scheids-
rechter af.
De eindstand was I-1.

Hafitren Numan.'

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Sf .AN'trl\I SXNIOfiT]NTJ.AÀ4 $ . -
Res. 2e klas .4.

]-. Heerenveen 4

2. .L. S. C. 3

3. Nieuweschoot 4

4. Oosterlittens2
5. Jubbega 4

6. Bakhuizen 2

7. 0loeboorn 2

8. Renado 3

9. Gomedijk 3

10. .Akkrum 2

11. Harlingen {

L2. \i/.2.S. 3

4e klas- E.
1. \f arga 4 Lg-32
2. Rh. Êergum 6 f9-30
3. G../,.V.C, 4 Lg-28
4, Vispolia 2 fB-19
5. Thor J t8-18
6, Heerenveen 6 L5-L7
7, tijnje I 19-14
B. lkkrum 3 L6-L2
9. Irnsum 5 Lr-7I

10. Oldeboorn 4 16-1f
1l-. 0ldeboorn 3 17-11

(-z strafp. )

L2. 31ue Boys 3 L7 -5

6. Hark. Boys

7. Dr. Boys 6

8. R.v/.F.2
9. 0.N.T. 3

10. Oldeboorn zn

1B-16

1B-14
1B-13
1B-10
16- 1

L8-29
1B-26
L9-22
L9_2L
L9-20
1B-19
w-r7
IB.T6
ag-L5
r9-13
t_6-r-0

1B-10

*'

3e KL/i$ H (Zlr.MrtDiG).-
l. Goruedijk zn

2. rt Fean t58 2

3. rl .S.C.
4. Z.V.B. 2

5. T.F. S. ufr.

r7-32
L7 -25
LB-24
LB-22
1B-19



RE S TjólT C0jdP], TI3r EPRO GR rMM .{ 
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Sf NI CIIEN . -.'

OI,'J]BOCRN 2:
Uit; 0osterllttens 2

Harlingen' 4

lleerenveen 4

OI,IIEOORN 3n

Uit t Rh.Bergun 6

,tkkrum 3

OÏ,DSBOORN 4:
---UT'm-'Ti spolia 2

Thuis; Oosterlittens
.1iir?d !joácÈr 3

Thuls: Rh.Bergun 6

Blue BoJrs 3

Tijnje l'

Thuis: Rh.Bergum 6

.Akkrum 3

i./ispolia 2

Bl-ue Boys 3

Thuis: Goredi jk
OLDEBOORN zmc----ïÍïf : rT Fean z

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-O-O-o-O-o-o-o-O-o-o-

0l-deboorn 2 - Jubbcga 4.
Dit was weer eens een oucierrivetse wedstrijd van het

tweede elftal, Er werd wêer behoorlijk wat inzet
getoond.
Wij traden aan met een lnvalkeeper, daar ons eigen
keóper zíek thuis zat.(van harte beterschap).
Dc eerste helft was in het voordeel van Oldeboorn
wat resulteerde in een één nut ruststand bj-i de
rust. Dit v{as weJ een goal met een beetje geluk
daar een speler van Jubbega ziin ei,gen 'keeper pas-
secrde, maac goed doorgaan van Tinus.
De tweede helft was het e'erste kwartier Jubbega die
toen gangaf , fiaar naa.mate de strijd vorderde begon



Olcleboorn we er wat beter te draai-en, wat resulteer-
dc in een goá1 van Han-s wecf met bchufp van ecn
Jubbegaste r speler, de ze ging grogie tegen .de,-grond.
Na een half uur spelen in de tweede helft werd er
weer knap geeombineerd, wat resultecrde in cen mooi
doelpunt van Piet, .1ils \,ï€ de kanscn rekenen, hebben
wij dacht ik wel verdient gewonnen.
trr zijn nog vijf wedstrijden te spelen, dus er zLJn
nog tien punten voor ons te vcrdiencn wat -v*el te
halcn is daq.h!.--i-fc zet als we zo do.orgaan als tegcn
Jubb €gà.,
3n qan w1l ik bij deze onze
de el-f tal- nog bedankcn voor
hij heeft veruicht.
Bed*nkt chris.

.l'Y. Blaauw.

- o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Oul'lBOOr?N l- TFS L.

Zonaag l1 april noesten \4e aantrcden tcgcn TFS.
0m cen beetje aansluiting te houden bij dc kopgroep
wlstcn wc dat we oeze wedstrijd i-n ons voordeel
moestcn besl-issen. Gezien de laatste rcsultaten in
de afgelgpen Jar-cn tegen IFS mocst het wet m.ogelijk
zijn en TlrS voctbalt nu cenmaal altijd moeilijk tó-
gen oÍls. Ivlaar ja dc bal. kan vre emd stuiten en het
veld was bikkel en bikkel hard (fret water -was ge-
daald tot ver bencdcn -AP en de lente-.vorst had nogal
wat gekraakt meldde de radio van onze trouwe suppór-
tcr ,linc ).
IVïcnig speler gíng dan ook v".n het veld me,t cen paar
blaren aan zijn voeten aJ's bedorven kievitseieren
en na een klelnc sliding hing het rode bcha,ng vrcend
over de hcup, nu ja dat groeit wei wecr dicht.
Nadat de scheidsrechter het startseln had .gevloten
(dat ooet hij r1.1. altijd) begon IFS al f.-Áatiek aan
tc vaLlen en dat resultcerde in cên zcer 1u111g
goaltj e.

gastkecpcr van het vicr-
zijn goed kccpwerk wat



Onzc lange libero schijnt bij het buurt-volleyballen
ecn goeie rrsmashJt i-n huisl I te hcbben en dlt demon-
strcérdc hij ook evenï-
De moed werd niet opgegeven en Oldeboorn probeerde
dan ook lets terug te doen cn onze nicuwe-spits deed
er dan ook al-les aan samcn me t zíjn lijngenoten,
maar ja de bal wou er niet in. Bij sommlge doelwor-
stelingen kon je het niet begrijpen dat dit kreng er
niet in wou. Maar ja hoor daar had je het al.
llaayko Spltz had de oude truc-doos wêer van de over-
loop gehaald en de scheidsrcchtcr trapte cr in.
Vrije trap op de 16 nretcr-l-ijn, hierop volgdc we cr
e cn echte doel-wcrstellng en het was notabene on4e 11-
bero die dc bal er met ztjn benen intrapte. Maar cr
werd hands gemaakt cn jafiuner voor ï/ieger, rnaar het
werd een pcnal.tyr htr geen problcem voor Hendri-k, de
bal schroêide tcgen hct nct en het werd 1-1.
Na wat intÍmide rende actics werd de v,red,strijd afge-
floten door de goed leíoendc schcidsrechter-en kónden
\,re onze opgclopcn dorst even &aen lessen cn dat hoort
er per slot van rekd4ing bij, vr;ag het onze keeper
maar.

.: . Jam dc-,Jong;-
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BrgE 80YS 3_-_Q!DEP904N_í:
-G Aeze" vrlEnf scEap-ppffijk wedstrijd hebben de vcte-
rancn tegen de Boys een rui-me overwinnÍnEi''behaald,
In het bègin van àe strijd ecn hcftig aanvallcnd Beets,
maar hct was Simon die ne ccn schittcrcnde solo ons
aatT een 1-0 voorsprong hielp.
In een .gelijkopgaande strijd dic in een heel prettigc
sfecr werd gespeeld, was het .A.v.d.MeuÍl,en díe de kec-
per van de tegenp rtij, l1et visscn 2-O.
Hierna was het Beets, die mct ecn voor onze keper on-
houdbaar schot, de stano op 2-1 bracht. Maar val-k voor
rust was het Kees die de voorsprong voor ons op 3-f
bracht.
fn de rust bood Siner4 Hein /,kkeman, die vandaag zí1n
l-aatste wedstrijd voetbalde, een vaantje van de v.vr
Oldeboorn aan als dank voor de vele wedstrijden die



Hein in ongeveer 20 jaar voor Oldeboorn heeft gespeel-d.
In Hein z-n dankwoord bleek.duidelijk dat het hem
speet dat hij, ook aI 1n verband rryet zíjn 'bedrijf
en het hieraá verbonden risico, triet móer actiéf
voor de v.v. Oldeboorn zijn nedèwerking kon geven.
Hij mêmoreerde er altijd veel plezier aan beleefd te
hebben, ê1 ïvaren er natuurlijk ups en do,n"ns geweest,
lat na cie rust hct i'iein was, die dc stand op 4-1
bracht was voor hem heel leuk, dat hij daarna 5-1 liet
aantekenen, vt'ak d:aarop één keer oog in ocg met cie
goalie kwam tc staan, maar de kepcr als overv'/innaar
ult de strijd kwan, daaruit bleek wel ho.e acïief
Hein nog was. lIi-erna was het Bluc Bcys dic iets van
de achterstand afknabbelde en de'stand oB 5-2 bracht
Heel attent reageren van Hein op een terugspeelbal
van de Beetser verdeolging bracht de uiteindelijk
uitslag op 6-2, in het voordeel van de vcteralren.

h. NIJHOLT.
N.E. L,eider Blankenberg nog bcdankt voor de mede-

werklng en tevens- onzó gast-keeper L, Visser
nog bedankt vodr de hulp. 

visser.
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VOORIO; IG OEFENPROGR/JVIM J.m
Ë-Ë%àrnooi ï/itlcmsoord .
11 aug. Jubbega 2
L7 aug. St. /,nna
OI.,DEBOORN 2.-faug----To e rno o I Ít' illenso ord .
22 aug. Jubbega 5 - Oldeboo,rn 2
0tD.4800;?N 3.

Oldeboorn 1 LB.30 uur
Oldeboorn I lB.3O uur

22 arg. Jubbega 7
ottdBooRN 4.
ï5 aug. -ffibb ega 6

Oldeboorn J

Oldeboorn: 4

.A.S. 'ilOENSNÍG 28 .êPRII, OP TERiITIN
' SSDRIJFSVOETB.AI.

á/,I[V.É.NG 18.00 uur
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10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur
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