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0n _U .'rriet in verwaning te brengen begÈn 1kte vernerden dat dit uun oér_án*áaSt"i.iá betrof.IIet was zeer yro.eg op ge @ toeá wij uit0lbeboorn vertroicËenl BuitenpoËt 
"fi;Í+ een kr_áË Ëoe*"dan Olcteboorn en.hadd.en wi3 àus "éi-stert nuiiànp;;ïverwacht. Maar dit bLeek eig nee te va11en. r,ra ànÈóiegoede k:"nsen te hebben gehaá en te rreÈten weggegeven
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scoorale ryckle nnet een ïreemo.e naar wel doeltreffendeactie. Even k*" ll{Ëg"iyckiÀ ó.Ëii""i, een kans uiteen goed genoaen vrile"tràr,1"n, sráÀ*" 
"n scoord.e op-oLe1l14rr fussen_d.eze tiee àÀ*rpunten werdzeerd, omdat aJ áàeiàái ï"" suiià;p;;;'J5";:ïi fi;#"=van de voetbatsport-i;;.;: ?ijn gezonflheid"vtak voor rus_t *;;d ;;'#; tegen gescoord. 

'ver 
hetalgeneen was BuitËtrpàit--ï5cir wer Ëtê"r.à* en met veelafstandschoten, prouËerden-zi j wà"áui-ïr .ru"*oha1ken"maar deze weerd.è zicrr-ààiitu" goed. De-{weede helft óeson zoals a1le tweede h;tii;"*;;;id;oou ,.1. net d.eaftrap' enze aeruterànaà*i*r.*er yrg,reeJ-spits Bauketrapte af . Iïi-erna r.,oa",-è" 

1eg1!ar- de-tegenster.der aande bal. xe serijkrnátË Ë"r eyen later.'Daarna warenwal echter consiant in A;-:
mÍ*iï:t";ïr u*3ï. ;; ï*5i.5iË*;'Ë3ffi 3- Í*-'^
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llooraitterl yÍ. Huisman, Swettebuorre 29.
Seoretarlsr J. Querré, Àchterom 11,
Bestuurslidl y. Blaauw, Achterom 22,
ET,T.TAI,IEÏDERS .

À ilur.

B jun.

C iun.

D Dup.

van Di.jk,
Veenstra,

N1euw3.and.,
IeunÍ"seen,

H.J. Srouwerl

W. Yisser,
I . Ilerudnga,

Isoekhusterwel
J. louwanastr.

Sparstraat 6,
-Aehteron 12,

Skoallereeà 9,

ï,. Bottenastr.
Pean 1,

dffi&.sffim ffi&ffigruA
trsue944Ë4n4r

H.
ï1.

J.
S.

fel: 657.

lelr 674'

25.
49. fell 248.

lell 650.
lel-: 476.

Telc jZ1.

10.
Tell 262,.

E_qn_Lr prtp.
J. de Jong, Ts jerkebuomen 49 Tel_: TZt.J. Tichgelaar, Doélhof 5r tel: ïti.

l{at_ ffi probeert te vertelLen is dat ook bii de jeugd net
een onyoldoende ltonditie vrii veel blessuree voorkomán in de
vgrsr van liesbLeseures en blsssures &ên cie achill.€Bpê€6r om diaLres ta voorkornen heeft het jeugdbestuu? van oev.v',oldeboora
een-trimtocht 8eorganiseerd op zaterdag 16 Februari s'rniddàls
o& euur vasaf de kantine oF hot voetbaiveld.
Deze trimtocht is ook vootr a1le jeugdlEden van de:,
Tennisclub T.C.0.
Yo3"leybalv ereni6ing ttltez-Il,'isrt
Gpn- verenigiag llercul-es.
Dus voor alle jeugd uit Oldeboorn van 6. l/n 18 Jaar.
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v.4N _ptj :Isjlg.p..q gJs/rï,s.rs IE:
Zateyd.agniddagr op 26 jarruari, werd d.e trad.i-tÍonele -spe}-mi.dd.ag gefi.oud.en voor onze jeugd.leden.

Die midd.ag werd de bóvenzaar van Hotel Goeiris bestormddoor zQ'tt ?5 kinderen, waar zíj in teamverband. 5 Àpà-
1en moesten d.oen.
}e groepen waren verdeelil i.n aantar-ren van 12 en tweegroepen van 11 . Ie<ier tea"m bestond dus uit À*B-C Jun,en 3-n- F FuFr zod.ai d.e leeftijd niet veeJ. verschild.e
van hun rned.e-st1ij{genoten. Nou en strljd werd er ge-
1",r9gg zegs want uit de zes ploegen die er waren moestde SP0RTFIOEG TÀN HET JAAR kórnen-en natuurlijk een
SP0RTM,AN VAN HET JAÀR. Nou en met dat voor jà ogen ishet wel een stlmulans.

Er waren ook twee pauze's, want er moest
ook wel eens een keer genrst-worden en dan ging eenflesie vocht er best ii.. (Brj d.e meeste paréldË rretzweet op de. voorhoofden),

Na twee en een half uur was het besList enkon de hoofd.scheldsrechter d.e uitslag bekend. maken.
( nij somnl-ge jeugdleid,ers parufaà-rrËttzweei oàr. opde voorhoofd.en van heÈ optetten).
De SPORIPï.rOEG \ÍAN HJT JAAR werd. groep ) van R. v.d,
Veen bestaande uit; R. v/a Veen, (coách)
l. I/eninga, !. Kleefstrar !{, Roggendorfo J. Visser,
I. Poep_jee, Jan Visser, Johan Boilna, F.'Goemls, '
H. v/d MeuJen en A. yeenstra.
De SPORIIfiÀI{ VAN HET JAAR werd ?ETER ypMA, op d.e voetgevolgd. d.oor M. Rog3endorf en J. Akkernan.
En aLs kJ.ap_op-qe vuurpijl werd. d.eze,gezeJ-lige en ge-
slaagcte-spelniddag besloten met een jtÍrnre 

"át pátËt
di.e werd aa^n-geboden door de_Fa, Tj. Jeeninga, ei aie
we natuurlijlr namens de smullend.e en uitgefuitejeugd, hartelijk wil_len bed.anken voor OaT leuke ge-
baar.

Ik wist niet d.at hij
óók a1 in de patat ze.t?
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DANEBESUIGING.

alren hee,. n**lffitiíi#3n-ï3Íi"uït*r1".
y?gl9p jullier--Voï. OtlEB0ORNr-- er *à
1::l:" *eegewerkt. ons 25 jarig- huwelijks-ïeesr iroor ons tot een onvergeteLijke dagte maken: ryij vond.en hei fij;-áát-j"íriuons feest in ae,Ír grote getáten 

"ríiËE*n_woordligd hebben en-het fáest hebbén 
-áËá"

slagen. En nog bedanlrt rroor ae taaoUon.

d.anken zíin, Nu wlj d'a'n toeh aan het be-
yan de zwÀnó-#**Ëi$ iïg' d;t.t3"3ï*#:3i*t"van,de gelegenheid gebnrik naken oàt'de biL_
l?Ilyereniging (voorheen v.d. Feer,) te be_o.aJlKen voor het praehtige bloenstuli. *ts aeredactie bereid j.s dlt óp te nêáénr**---ga€.n-we, rog. een stapje verd.er en willen vÍeoor de buurt 9n ook d.e nredewerkers van d.egond.el, harte1ijk- bedalken voor het slagenvan ons 25 Jarlg huwelijksjubileun.
fliensen atJ.ernaal heel hartelijk dank, wehebben er geen woorilen -eoorr

N.B. Zaterd.agqiddag, ook nog heel veel dankvoor de fruitnand tijdéns nljn splenblesure. -

ROEIIE EN DOUÏÍ3 VÀN DER IMN.
* Graag gedaan.

** Graag ged.aan.
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2-n
2.*
2.oo
2.oo
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ïl.v.d. floirlc
C.v.d. Heidê
il.gJ.ds itong
D. Boffel
lÍ.dê GrooÈ
B. Boeaa

O.J. Faber
R. Lea

C. DlJkstra

^. 
ov€rri.Jh

E.de Vries
L. lpplnga

iI.v.d. Ee
l{. ]ll!k68
P.g. Daohuls

P. Jonker

Schaidsr:echter

J.L ïeotra
S. Bekkena
n. Dijk€tra
L. l{ink
D. Bokoa
J.8oêkstra

.I. tleukcr
L Koehoorn

J, DiJk6tra
U.R. ltjnsaard
[.1. lioordhof

l. Broa

F.J. Ëneefel
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ZÀTENDIO 16 TEBRUAEI i98O
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t29.
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978.
5?9.
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181.
582.

655.
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619.

660.
66r.
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661.
664.
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