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ZoaLs te doen gebruíkelijk t ze tegen, het einde van
het seizoen een korte afsluitende besbhouwing van Het
Bestuur, over het gehele gebeuren, al-smede eáige toe-
konstplannen en activi-tei.ten.
voor wat betreft de prestatles van de diverse elftallen
het volgende, alhoewel hct bij een leder gcnoegzaa$ bc-
kend is.
Ons eerste eLftal hceft een uitstekend seizoen achter
de f,trgr en heeft aan de wcns van de traincr, om in het
linker rijtje te cindigen, voldaan. Een s[ecesvol jaar
voor onze trainer U. de Jong.
Ook zijn wij er van owrtuigd, oat in de huidlge forna-
tie ons eerste elftal komcnd seizoen nog hcger-op deranglijst kan eincii.gen, dau op dit monent.
V/anneer het de tralner gelukt, cm de zelfonderschatting
er uit te halen, dan nooe! deze vÍens om hoger te e lndí-
gen een haalbare werls zLjn.

Het tweede elftal, met cen redelijke startr kwam
midden in het seizoen, door welke reden darr ook, in een
i-mpasse terecht. Na een verhclderend gesprek net lei-
der en spclers, ging het toen beduidend beter. Vlanneer
een ieder van het twcede elftal, eits mogelijk, de
trainingen regclmatig bezocht, dan kunnen resul_taten
in het komend seizoen niet uitblijven.

Het derde- en vierde elftal, de z,ogenaa$de recreatle
elftallcn, hgbben zieh danig gewcerd on de puntjes
blnnen te halen. Eerst het derdc die punten-veráamel_-
de , late_r het vierde dat zíeh hiemee bezig hield.

Het ZM-elftal- had het in deze klasse duidelijk te
zwaar, echtcr de plaatslng in een afdellng die-bij hun
is aangelast, zal zonaer meer beter resultaat te zíen
geven, -wat ook de spelvreugde ten goede kont. Men wi.l
tenslotte cok wel eens een Iartij winnend afsluiten.



Voor wat betreft de Jeugdel-ftallen, verwijs ik
gaarne naar de infotmatie die de secretaris van deze
afdeling U zaL geven.
/r1 met al ecn gunstig seizoen, wat vcoral door spor-
tlviteit onzerzijos (geen schorsingen) ecn extra tin-
tje heeft gekregen. Yolgens de secretarls ís dit mede
te zien aan h:t feit, dat wij als vcreniging zovccl
uitnodigingen ontvangen voor het spelen van oofenwed-
strijden c.d., dat hlj er reeds enkele heeft moeten
afzeggen, dit in tegenstelling tct vcrige jaren, wa"ar-
in we zeLf oefenwedstrijden moesten organisercn.

over we net ons arlen toch wel vcrheugd mogen zijn.
Houen zol

llaast de voetbaiactiviteiten ztjn er nog meerdere
prestaties gelev'erd. lle hebben verlichting geplaatst
op het niehwe halfverharde oefenhoekje, aangepast aan
de eisen des tijds, wc'hebben bcmen gezaegur' een cn
ander ten behoeve van inbleng elgen l-eden voor het
nieuwe complcx, we hebbcn wccr de j*arlijkse grote
verloting georganiseórdr rrÊtr daaraan gekoppeld een
gesli'c,gde feestavond .
Ook hebben we dit selzoen, onder bezi-elenoe leloing
van onze voorzitter vrn de Jeug<ieom.raissie, twee avcn-
den kunnen schutj.assen. \.ïe dachten twee geslaagde &.voh-
den, ciie voor her'haling zonoer &eer vatbaar zijn.

fijdens de vrinterstop is er docr de lcden een ge-
siaagde hardrijderij op de schaats gecrganiseerd met
medewerking van de IJsclub, welke met een prijsuit-
reiking in I{otel 'ligchelaa.r werd bestoten. Dat hier
deze gezellige uvond nog werd voortgezet, behceft na-
tuuriijk verder geen betoog..
Voor wat betref t cje feestavonci, w1llen wij het qua or-
ganieatie over een anuerê bceg gocien. Qp de ledenver-
gadering zouo.n we gaa.rne een aan'tal leden zíen, di.e
dit voor o.ns wiloen verzorgen. Niet omaat wij niet
wiilen, naar aarrgezien nieuue &ensen, nieuwc-ideeën
met ztch meebreng€hr K.AN het karakter van deze feest-
avon<i misschien positief veranciêp€Il.
Het zaL een ieder ongetwijfeld bckencl zíjn dar de in-
vcering van cle lctto'een goede financiê]e impuls is
vcor de club.'tit joar.spant de krcon, en we zitten nu



al- ver bcven de begrctÍng.
I{atuurlljk komt dit, alsmede de extra duizend verkoch -te roten, olls op dit moment zeer goed ui-t. 'r{e zull-enalle zeíren moeten bi jzetten om de schuklen t.b.v. de
aangebrachte verlichting af te kunnen lossen.
I\{aar gelukkig hcbben we enkele subsldie-aanvragen ge-
hcnoreord gezien, hierover op de Jaarvergadering móer
va.n anze penningmeester
onzc pcnningm.eester heeft ecn moeirijk jaar achter dertrg, niet all-cen vcor wat de rcoie cijfers betreft,
maar de bel-astingdienst zit ons dllars en danig ook.lr zijn zelfs aL dwangbevclen in nae.m der Koníngin dercvuc gepasseerd, bljna even groct als de waarde van
een autr " i.:aay ja, van ecn kalc kip zijn er ge en ve-ren te plukken zodat een en anoer na aaanctenlang on-
oerhanciclerl, de resultaten voor. ons gunstig zij6, uit-
gcv.allett.
1,/e hcbben meï ons allen oc uitbrelding vzn het sport-
coropl ex cen fe it zien u;orden, bcgin mel is he t gêhee1
opgcleve ::d dcor t'Oranjcwoudtr aan de Gemecnte.'Íij kunncn trots zaln op deze acccriodatie en wij wllrarhierbij a1le leden verzockcn hier zuinig op te àtjn,
opdat we hlcr nog lang van mogen profiteren.
.ll-s hct weer ons e cn be etjc mcczit zzL het nlcuwe.veld
bcgin cktober bcspeclbaar ztjn, maar als je cen blik
lgrpt ove r deze zanavl akte, da.n vraag je je af , kanhier nog gras op groeicn?
nocr dc góede téchnische begeleiding van dit project
nrcdc door dc overheid, zijn er bij nij gecn twijfels
mcer, allcen de natuur kan ons"parten spelen.
i/e hopen dan ook het gehcle ecmpex eind septembcr 3.os.
officieel te kunnen openen. fn vlclke vorin dat zal
mcetcn gebeuren, wcrdt door de t'Comniissie tot Uitbrci-
ding Spcrtvclden te 0loeboorn'r bekekcn. He t ligt wcl_
in dc beoccling, grt ?owg] seni-cr- als jeugdleden bijdit gebcuren aan hun trekken komen.
\ianncer'wc in oe nabijc tor:komst kijken, dan zijn cr
ncg cnkele wensen. Tcn eerste ecn elgen cantinc, waar-
aan momente el op papi ,.T aan gewerkt wordt, docr fng.
bur. Oranjewoud", die hicrvoor van de gemoente op-
ctracht hecft gckregen. illij hopen dan ook, dat binnen
nu en tv!e,-,, jaar he t gcheel, inel. nieuwe boxen e€n



feit gewcrden zal ztjn, ]Jen en andez' zaL worden uit-
gevoerci in het kader van aanvullende werken.
0p de twe ede plaats zaL de veriicht:-ng op he t bc-
staanoe oefenveld, wat dcor hct ïvcgnemcn van de tus-
senhaag groter 1s geworden, nceten wcrden verbcte'rd.
Hiervoor zaL een plan worden opgesteld en t,z,t. aan
de leden worden voorgelegd, aangezien we uw hulp hier-
bfj nodig zullen hebben. Ie Jeugdcommissie zaL ecn
toernooi- crganiseren deze zoner, welke met behulp
onze.sponsor als reeds cen definitieve vo.nn heeft

van
r'/:-

kregen.
llen mool lnitiatief, weike natuurlijk ollze
steun heeft.

vclledige
Gaarne wi1 ik hct hicrbij laten, echter niet voor-

Oe! _1k, nanens FIe t Bestuur, een icder alvast hartelijk
Til bedankep vcor de inzet en metiewerking in vrel-ke vor!1
dan ook, gedaan in he t bel.rng van onze bloeiende vcet-
balvereniging "Oldebocrnr, .
\'/anneer we loyaliteit ten opzichte van elkaar, metrjaaruit voortvloej-endq een goecle geest, in hct vae,ndel
oragen zal.:-.en de resultaten hieraan inherent zijn.
Nogmaals, harte-,-ijk dank.
lct de Ledenvergadering op 10 juni à.s.

S. yisser.
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V,V. OTJDEBOORN
10 juni ê.s. in "0ns Huisrr 20.00 uur

0pening
Ingekomen stukken
I{ctuJ.en en jaalr/erslag
ïerslag jeugdconmissie
Financieel verslag
Rapport kascommissie

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7 . Senoening kascomnisslelid
B. Begroting se j.zoen 19? 6/L977
9. Yerslag totoconmissie



l-0. Uitreiking beker
11. P AVZE
L2. Verslag redactie kl-ubblad
l-3. Financieel verslag redactie
L4, Benoercing traine r
L5. Verkiezíng leiders
16. Benoeming feestcommissj-e
!7, Renoeming commissie uitreiklng beker
18. Íïerziening eerder genomcn besf,uursbesluit
L9. VERKIEZING SSITUUR

.rif tr. : ï'/. Veenstra (niet herkiesbaar)
hï. vod. l{eulen (candidaat bestuur)

2Q. Kcrte uiteenzetting (tetr, nieuw sportccmplex)
2L. Rondvraag
22. Sluiting

Lederf geboren vocr 1 januari l95B hebben toe-
gang tot de vergadering.
Briefjes met tegencandidaten kan men inleveren
t/n 6 j uni a. s.
Stukken ingekomên na 6 juni worden niet op de
vergadering behandeld.
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OVEITZICHT.

In het laatste clubblaadje van dlt seizoen wcrdt
natuurlijk ook een laatste overzicht van het co&pe-
titiegebeuren 1n het afgelopen seizoen verwacht.
Ilet suceesvolle seizoen van Oldebobrn I, dat zàter-
dag j.I. bovencrien ook nog de ?tGemeentecup'r in de
wacht sleepte, kreeg in het vorige nulruner reetls ui.t-
voerig aard.:cht en ook da .zaterdagmiddagplceg die 'dit
jaar dus weer naar de 4e klas terugkeerde uierd be-
sproken.
.rJaarom bepcrken we ons nu tct hei twecde, derde en
vieroe elftal die nu einoelijk cck hun competitie'
hebben beëindigd.
le eindstanci bij Otdcboorn 2 ziet er als volgt uit;

1. HeerenveeÀ 4 22-35 B. Gorredijk 3 -22-L9

2. L. S. C. 3 22-30 9. lJckrum 2 22-L7
3. Bakhuizen 2 22-26 10. dcnacio 3 22.--L6
4. Nieuweschoot 22-25 ll. Iïarlingen 4 zo.--].'i
5. Ol,tj]Boodll 2 22-24 L2. \i "2.S. 3 22*LL

Jubbega 4 L2-24
Oosterlittens2 22-24

Na een goeoe eerste serie wecistrijclen stono hct
tweede elftal- lang oncler .de koploper Iïeerenveen en
kampioensktrnsen wal'en dan ock niet denkbcel-dig doch
in cle wÍnterperiod e zakte nen vreemd genoeg nadrukke-
rijk in elkaar en werden er in een kort tiidsbestek
een fiks aantal weggegevcn zodcende zakte men zelfs
terug tot de 9'e plaats . ,

Nadat bestuur, leiding en spelers cp een vergadering
cle zaken eens an.rlyseerden en tot d.e concl-usie kwamen
dar er ondanks de'nodige ncnin€5sverschillen binnen de
groep toch best mei eLkaat san€ngewerkt kon worden
ging het weer bergopvloarts met Oldebcorn 2 en werden
er uit de laeitste vijf duels toeh naar weer 7 P[nten
binnengehaalo , deze goede laatste serie bezorgdg. hSt
iweede-elf tal: tcnslotte toch nog een verdiensteli-jke
gedeelde vljfde Plaa'ts.
Ër had weliówaar &eer L.ngezete.n rnaaT wie weet gaat
het volgend seizoen arlemeal víat gecontroleerder en
eenvoud iger.
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Eindstancl OldgbgoIg. 3 en Oldeboorn 4.
1. lVarga 4
2. ith. Bereum 6
3. G. -{1. V. C; 4
4. Heerenveen 6
5. lïispolia 26. otnEBooilN 4

??-38 7. rhor l
??-34 B. frnsum 5
??-3! 9. Jkkrunr 32L-27 10. Tijnje 322-23 11r OIDEBOORN
2L-I9

LZ. BIue Boys

22-TB
22-L7
zL-L6
22-L4

3 22-13 ( incl-.
2 strafp. )2L- 5

De prestaties van het derde en vierde elftar vertoor:_den een opvallend,diagonaal. beeld. . -
Eerste _comrjetietiehetftr Oldebcorr: 3 furieus gestartonder de welwillende leiciing van sránkenberg [ión-zerr sna3f een.vijfde tlaafF, hoo!tetunl-il'-à;-t;t;ï;*s;:
schiedenisjaren van hèi; deráe. Doeh na.-oe winter eenterugvar en tegelijkertijct een g"Àót--:.rrteresseveriiespi,l een- groot aàntJr speÍers, dá' uuá"" negatreve menta-r-iteit bii sgnmigg speiers rtgmt *àu"-pï.1ËriÍ[ n;;ï-:'voren en monot uit in vcr-e afzeggingeh ïriui"t 

"ó-kort ^moggliik voor de we d s;!ri jci)"ncï -àr" 
crimax de 2strafpunten voor het nie t ópkómán bij-è,tVC.

3:g:f he t einoe van o-e coripêtltie toËt.g* ook nog hetfri3c1€ weer om de hoek kijkèn un *o"iËn rer-der en aan-voerder de mensen van de straat pikken oei nog enigszinsnccripleetrraari de stc.i.t be uo"""Ëiil;olankzij zutke gevarlen is de diaá;Ë;áï vorrcoid enstaat het cerde elftal ondanks ;; ê;;4" inzèt-van--oeleider en de i,osi-tieve. uitzonderin[en in het veld weergp dg voorlaatste ploatso
zo zie je. ma"ar weerr de goeden moeten het met de kvra-dcn ontgelden- 

:

Een tegenovergesterde diagonaar bij de veteranen <iieeen opvaltend slechte eerstë conopctiiiórrerit-áóóËiuil_ten (z naa, verlies tegèÀ-o.a. oioeuoo"n'i) ".i''iàï!'
9p de voorlaatste plaats vertoefden.
Na de winterstop eèhter-eun-n;;Ë;+rarg* exprosie blj
9g gur]j_eg uit cle laatste zeven duels .rEro.,rerden ze naarliefst 11 punten wat rechtstreeks leidà" na*" een zes_de plaats in de eindrangschikking.le dubbele ,ug? op s.Bórgum kosle deze ploeg bcven-dlen het ka.nopioenichap. -



Zo spelenc kunnen onze veteranen, iiie vclgeno jaar
waarschijnlijk in e en anciere competitle uitkomenr hog
jarenlang mee.

Onoergetekende wenst iedereen cie maar enigszins be-
trokken is bij de v.v. 0ldebcorn een prettige vakantie
en een spoedige come back op het à.s. spcrtcomplex
in Olcteboorn .

B. de Vries.
-o-o-o-o-o-o-o- o-o-c-c-o-o-o-o-o-c-c-c-c-o- o-o-o-o-o-o
GEi,i.,,.)iJNTE IOE:NOOI 197 6 .
Z@oní-l .i-:tFa,cien cle eerste elftall-en varl
.tkkrun, Terhorne en Olcleboorn in het strijoperk om ge-
zaeenlijk uit te maken wie zich dit Jee.t "Utingeraoeel--
kanpioentt mag fioefirefl.
Evenals vcri-g Jaer wist onze eerste elftal zieh weer
ta.melijk gèmakkelijk meester te m.rkclr v.n deze titel,
ditmaal via twee l-0 overwinningen. In de openings-
weustrijd tegen ákk1"utr' toonce Oldebocrn zích duidelijk
qe betere ploeg, àl speeic en anze rcde burenr o€t en-
kel-e nieuwe gezichterT in oe ploeg, besl-ist geen onaêrr-
d ige p",rti j .
Nadat oe Boarnsters bij hun scoringspoglngen al_ enkele
malen centfrneters tekort waren gekomen, was het ten-
slotte spits van lijk die de zaak net een klassedoel-
punt beslistet 1-0.
ilet vol-gende duel, Oldeboorn-lerhcrne was in eerste ín-
stantie nogal rommelig, gepaard gaande met veel onnodig
balverlies aaJl rveerskanten. le grcen-witte Terhorne-
formatie (Ze klas FVB) bleek eeÀvoucirg niet in staat om
een aardig partijtje voetbal op de grasmat te leggen,
hiervoor beschikte men doodgewoon niet over voldoende
bal- en speltechniek. Oldeboorn kon het net echter maal"
moeilijk vinaen en zodoencte kon de Terhorne-doelwachter
lci.rlg stand houcien, in de slotmlnuten echter was het
vrije verdeciiger Huisnn."n die mee naar voren trok en de
overïlinnlng met een fradie goal veilig stelde.
In cle laatste wecistrijcl lieo- .Àkkrurm vrij simpel over
het zvvrtkke Terhorne heen en nestel-de ztch daardoor op
de 2e plaats. Nadat scheldsrechter Boltje uit iieeren-
veen beloond was voor ztjn prlma lei0ing bij alle drie
ontmoetingen kon a&nvoerder Huisman namens ztjn team-



genoten de beker (weer) in ontva.ngst nemen en zo be-leefde Olcieboorn r een waardige afsluiting van eentoch a1 geslaagd seizoen.
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llet is al weer enkele weken geleden dat het nleuwe
l-i elftal (voor het seizo en t976-,77) naar Beetster-
zwaag trok on aldaar deeL te neaen aari een door dev.v. Je Sweach georganiseerd jeugdtoerncoi.
ïn dÍt toernoci speeloe men drie wedstrijden tegen
verenigingen die nog r:et oe oude formatie aantráden en
deze seriedag was dan cck een leuke test voor het
nieuwe 1.À. Na een kort oriënterend gesprek vielen er
voor de nicuwe leiding oirect aI enkele positieve pun-
ten te noterên, o.à. de spontane toezegging van spè-lerszijcic dat er volgend àeizcen best twee maal ii oe
week getraino kan worden.
Ook in cle ontmcetingen tegen Beetgun, le Sweach en SC
I\iakklnga lieten onze .i,r*s een prlnia indruk achter.
Tege+ i3cetgum stond pech een overvrinning 1n de vJeg
(0-0) en ook tegen De Sweach werd er na een gelijkop-
gaancie strijd gelijkgespeeld, wederom 0-0. Het slot-
duel tegen SC ïviakking'- bood ons de kals on cl€ €G:rsteprijs binnen te halen, maar de kansen werden onbenut
gelaten en het was lr,lakkinga die vall twee foutjes in on-
ze achterste linie mccht profiteren. Een fraai dcelpunt
van Boarnster zLJae kon de neder"laag niet meer verhin-
deren en zodcencie werden sre op ongelukkige wijze di-rect teruggewezen naar de l-aatste plaats.
Ongelukkig destemeer daar onze /,-junirren qua spel veel-al de boventcon voerde tenidden van de anciere lli-teeros.
Gezien he t spel en de geest oncler oe.huidige .l-junioren
is er voor de ll-leloing alle reden tot optimisne voorhet seizoen L976-t77.
Dit spelersmateriaal biedt zeer zeker perspectieven,
als we nu roetelkaar de schcuders erond er zetten op de
training en in het veld, kunnen we nog een fijn sei-
zoen tegemoet gaan.

leiding ri-j unioren .
-o-o-o-o-o-o-c-o- o-c-o-o-o -o-o-o- o- o- o-o-o-o-o- o-o-o-o-



T0ERN00I B-JUNIOREI{ TE \'J.tliiG/i.-

0p een goed georganlseerd ioerncoi stuitte Olcieboorn
op tegenstanders die over het algemeen enkele hoof-
oèn groter wa::en dan anze jongens. ,lesondeinks slaag-
den we erin P.I.!.-18 een puntje te cntfrutselgn, .-.

het eerste en heleias ook het laatsté. Iegen de latere
wj,nnaar, MK, gingen we met 7-0 de boot in.
In cle iaatste wedstrijd tegen -ilarga bleek dat de 7-0
ncoerlaag ons ni-et al te zcer had geclemoraliseerd, na
een spannende strijd bleven we met een l-2 ncqerLa'ag
net aan de negatieve kant vafl cle sccre
Ondanks het behao.l-oe resultaat hcefoen we iïarga niet
teleurgesteld te verlaten, omdat we nàest het bcker-
t j e voor cle 4e plaats ook nog de spo::tivite itsbeker
kregen uitg_e reikt.

S. TeunÍsscr1.
- c- o- c- o-o-o- c'- o - c- c- o-o - c-o-o-o - c- o - c- c - c- o - o- o - c- o

0rTIrENPi?0G,'l/'lvlM ;, Sill'íI 0 RIIN . -
@ -s--Íolbert Oldeboorn Zaterdag
Hcutigehage 0ldeboorn l/censdag
ïilJ.emsoord T0EiiN00I Zonaag
Jubb ega 2 Olcleboorn ï/oensdag
Of.cleboorn St; !'nna finsdag
Oldeboorn Blesse Zondag

Or,tEBOoRN 2.
ilïïïáln6-o'
Jubbega 5
r?ead Swart
OIDEBOORN .J.iffisa:T-
Or-,lEBOOi?N 4.

TOEI1NOOI
01d ebccrn: 0loeboorn

- Oloebcorn

26 juni 18.30 uur
4 -o,\2. l-B " 30 uur
O ^,.. .-)
U dl'LE c t

11 eug. 18.30 uur
L7 aag. 18.30 uull
22 av.g. 14.00 uur

aug. ?
aug . l- 0. 00 uLlr
ev.g. 10. 00 r-r-l-1r'

aug" 10"00 uur

aug. f0.00 uur

Zondag
Zondag
Zondag

Zond ag

Zonoag

B
22
L'
22

L5

Olceboorn Zaterdaq L4 agg. r?.90. t1*r
(neo er láagv; ed strij d )

iffi6ega._6- - 0loeboorn

In overleg met trainer cn de leider van het le zaL het
zateraagelftal zonodig. versterkt uiorden roet spelers
va,n het re. Voor het -2erJer4e en het zaterd.el-ftaL z"tL-
Ien nog enkele oefenwedstr. vlorqen georganiseerd.
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. z"lg:lag vonci onder ideale weersomstandigheoen hetjaarlijkse pupillentoernooi-r georganiseerd-docr de
"schelds?er. Heerenveen c.crr' -plattg. 

"4an dit. toer-ncoi' l?t oitmaal gp het sportóomplex op de Greiden(v.v. Nieuweschoot) werd gèspeelol namen we met z teamsdeel. van de !t:? pupillen moóhtcn'gezien de poule-in-
<ieling- eigenlijk geen opvallende piestaties frordun-
verwacht. re eerste 2 ontmoetingeà tegen Heerenveen l_en Olyphia 1 werden met ruim veFschil-ve-rloren (zi+-ó)
en ook de derde weostrijd tegen llastersd gins verlo_ren al was het minj-em en eigenlijk onverdíenà' (f_O).
In !9t volgende duel met L,angezwáag wisten onze j,_z
pupillen dagper stand te houden en-behaalc.len een knapgelij!.p91 _(0-0). 0ldeholtpade,. de laatste te gensïàrrco"}-.** if -de.laatste ninuten.?p vrij gelukkige ili5ze noglangsziir anders was cok dit ,:uel- zéker suócesvól
be?{ndigd voor de I-Z ploeg.
Met een drukke voetbaldag achter de rug en een fraaivaa.ntje bij de bagage- keerden de l,-2 pópillen hui.swaartr

Ook de -1-r moesten met weinig punten genoegen nenenaL stastte men met een overtuigeÀde l-O-zege op Hfveen2. Doch in het duel tegen rtí0R no€sren ze Èet ónoer-spit delven (f-O) qr oík tegen Mildam tiet Àèn-áe"p*-
ten helaas 11g€:n,_(l-l). De-Iaatste twee duels tegànresp. FFS cn rfp (ratei" finalist) leveroen oóf. g;;;
punten meer op en zodlende_eindigden ook de /t-l-pup.
op de voorlaatste plaats. Ook voor onze ./,-l welpèn*was
e'r na erfloop van dit voortrefferijk georganiseelde
toernooi ecn veantje.
iYe hopen dat belde tee,.ms ondanks de tegenvalrende pres-tatles toch een rnooie en sportieve da.g-hebben gehaà.

EINDSIJiNI POULES:Poffi poul,lD.-T:TfiF 5-9 -f-Fïïeen I 5-102. FFS 5-7 2. Qlyphia 5- 7
3 . thor 5-6 3. Old ehottpad e j- 6
4. Milda.n 5-4 4. Eastersé- 5- 45. Ot)E300nN 5-3 5 . OtnEBOOilN 5- I6, Hfveen 2 5-L 6. Langezwaag 5-f.

-C- C-O-O-C- O-O-O-o-Q-O-O-O-O-O-O-O-O- O- C-O-O-O-C-O-O-o



JEUGDNïEU!/S.---TE'6-JG@fio Piet 'Iijsma hee_ft zích_ een plaatsje
weten te veroveren i-n de selectie van Centr. Friesland.
Dit alles in het kader van het nieuwe Jeugopla"n Neder-
land op poten gezet door bondscoach I{rrobel net als
tloel een zo breed nogelijke opzet van het jeugdtalent
te realiseren.
Elke afdeling v.-,rl d€ IJ'IVB is opgesplitst in distric-
ten, zodoende is er nu aeer kans voor het aanwez.ige
talent om z,ich waar te naken dan vroeger het geval was
toen men cenvcud íg 22 spelers per provincie of afde-
ling ging uitnodigen,
De zes Friese dis urieten hebben in 2 pculen gestreden
on het Friese dixtrietska"npioenschap.-
tMiciden (centraat) FriestanC (net P. Tij sma als vas-
te voorstopper in de basis) veroverde dè vclJ-e winst
tegen N.V. }'riesland,en Z.'"í. Frieslend en is zodoen-
cle pculewinnaar geworden.
Piet speelde beide wedstrijden, evenals de voorsel-ee-
tiewedstrijden, allemaal 'volledig mee cn.l1et een pli-
ma in'druk achter, Uit iie zes districten. 196 spelers)
wordt nu straks een Lrriese selectie (fg spelers) ge-
vorltrcl . lVe hcpen dat P. Tijsma erbij zaL ztJn, ook al
is die mogelijkheiq gezien het grote aantal spelers
(g0) die órraár boveÀoien onderling weinig ontropein,fl olvrij gerlng : É
ir[a,ar gezLen Piet ztjn prestatie s moet het kunnen. .i <u

Succest t q -l
(Jeugclcoo' B. de V.) -Ë

G o-o-o-o-o-o-c-o- c- c-o-c- c-o-o-o-0- o- c-o-o-o-c-o-o-o3 fi
I

? IN HET KlDEit V,iN lE ZELF\:í.DI?KZ.{/J-1IíEMEN BEHOSVE
g YIN HET NIEU!|/E SPottfColliP]JEX, ZIJN DE VOETB.,^,IJ- EN
á TENNTSVERENTGI.NG.},mT nE GEIUSENTE OVTREENGEK0I$SN,

Á Dit ER 4 à 5 iirlii, GEScH0FFEID z.ar, [roRDEN, TUSSDN
! DE tvOG JONGE BEP;INIING.
ï OnS o;fnSTE xLFTr'È IIEEFT ïr{.r,.1Ir-D:lGriV0ND 24 I,ITI j.1.
? DE spïTS ER4T, GEBETEN EN rN 2 uun-TïJts HJ1D MENg i].rI,Es GESCHOFFIilJD 11r.4T iïïJ ,tis liOEtBiiICIJUB iÍl0EStEN
á DOEN, N,tJvrr[,rJK DE HELFT y,'N iIE'r c0LiFtEX.
á ,/Ij ,irJN Mgr rtd r,EïnERS .AFGES'PïI0KEN, Di;T c,'t. EIND
À JUNI HET ThEEtE ELFI/'L l;N DE SEUiiI IS, lEmE EN

i vrrtRr.lE + zM, u.-ONfv,'NGT vr/i uiy I,ETDER(S) ï,iErJ BE-
? RICHT Ui áNNEEit ER GESCHOFFE.TD Z/i]J \ïORUIN.
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