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KOPY INLEVERËN MAANDAGS VOOR 20.CI0 U#R

?e [Lll!1. -
DinsCag 1il niei ginqen Lre met 11 man naar Lanq-

LiËer. )

De 12e nan kr..ram er oË eiqen gelegenheid.
Ue hadden j,3.'s0ei-ers van het 1e mes,
Deze gastspelers uaran Jan v.d. Ur, Einne 0. Én
Johan ï.
lia 10 hin. speien viel ie'nand met smerige voeten
aan ónz€ zijde al uit, uaar Einne voor inviel.
Ver,de'rs de Ée.rste helft een opgaande strijd met
aan beide zijden kansen.
Het viel uel,tegen dat de jongens van hef eerste
er niet 6Én'in konden .krij?en.
7a ginQÈn L's Ce rust- in met 0-0.
',hja e€n bakje thee een 2e helf t, hierin r,rielen

ue1 goa J. s ,
De eerste urerd er door Johannps F. na e€n nooie
voorzet \/an Jan íï. loeierhard inqeltaot.
0ok de tr,.reede uerd door Johannes Eenaaktr dit LJas
eÊn hoge trap in het niets die per ongeluk in de
krurÍtsin,3 uaaicje.

í3trt



ile derde en laatste uerd door ian v.d.
die ik niet heb gezien.

Lannueer heeflt ook nog qescoordt maa

nie t belangrijk meer.
De aincls land u,a s 3'1 .

Ronald van ï.larmerdafir

U. gescoord

r dat uias

ïemand met snerige voBlen.
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7-aterÍJaq 21 i{t I hadden de D pupil"len een tnern':ni
i n Jubbega .
Daar r,Jas ik ook v0or uitgenodiqd
tr uaren luee poules, n en Ët uij zaten in pnule B'

De eerste uedsirijo épeelcien uB teqen De1f5l1'3hui-
;;.r; oi" uÍj o*iiit-sneelcien {t-t)'
iie tr,reerJe uecát;iid speelden Lre tegen Gorrediik 2'
Cie \,ie me t 3-C g*ionnen hebiren voor 0ldebonrn '
D; derde uedsití30 t,eqen E 'B'[ ', 2'1 vo?r 0ldebnorn'
Íle laatsle 'leCàtii3C 'ius de belangrijkste' omdat ure

gelijk stonden met Delfstrahuiuen'
tlus moesten ue nret 4-'3 uinnen van 0udehsske'
i; het beqin Lrou het nÍelt maar Lte uJar€n sterker Ën

tJus hebben \,r€ met 5-0 geLJonnen'
[Jaarna Lras de flina1e, Ce ulinnaar van ooule A teqen
uinnaar Foule 8.
ui: ziJn uinnaar van poule B eb uaren !'e 2eker van

;;; 2e plaatsr maar ure konden ook eerst urorden'

co.táOi:t t uás de r.rinnaar van poule A en daar
mcesten L,e tefen voetbatlen dat hadden L'e rrerloren
( n-z) cue uaren u,Ë lueede"
i; k"u**n nr€t een beker thuis '



.T;ïInï\eD':lT ?rrr lan Á rr: v Y .. - j { rr.iJ:I!! :i:r ':r}\ Lr .

Zaterdag 1 ï junÍ sluiten wij het seizoen af,, meL

een spelr',ridCag voor. de FrE en D pupillen en de

C junioren, welke om hal-f twee begi.nt,

0p de spelmiddag wordt er in twee groepen gewer"kt.

De eerste groep, die utL F en E pupillen bestaat,

werkt 6 voetbal-etations af.
De t,weede groep bestaat uit D pupilJ-en en C junio-
ren.en deze werken 7 voetbalstations af.
0p deze stations kan je punten behalen, dle

sarnen met je tralningsopkomst oF een officieel
voetbal.ciiploma konen te staan, welke j e na afloop
mee naaP huis krijgt.
Voor deze middag hebben wij een aantal prornlnente

voetballe:.e ui tgenodlgd.

HennJ' Cver:diep iex*iceeper van CambuurJ staat op



rie goal bij het penally--schieten en twee spelers

van Heerenr,,een geven een denonstralie.
.Supporters zijn natuurli jk van harte welkcn!

Tenslo Lte, rnocht je rrerhinderc zLJn, neidt ,Ji t
ian even aan je l-erder.

Gera:'d Keizer.
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Progr:amma-overzicht .spelmlddag van 1 1 Juni-.

AanvangEenFpupillen
Aanvang D pup. en C junioren

Demonstratie spelers i! I veen

Diplona-ui treiking

koopt bi i
onze

+

+

+

+

1 J.J0 uur

I 4,5C uur

1i.JO uur

1 6.O0 uur

odverteerders !



CIL.qfgA0ïN :_63pu_tj.- D FupiLlen.
In de eerste helft hadden uij de aftrap, en Lre

gingen in de aanval en pieter F. had de bal sn Ceed
snel een paas naar Pieter Êrte.
Pieter Ate snelrje naar vorÊn en Pieter F, maakte
een goal.
Het uas nu 1-1 Grouu had de aftraF, Grcuur ging in
de aaíiva1 en maakte een goal 2-1 voor Grouu.
Uij hadden de aftrap ue gingen in de aanvalr Bfl Hen-
rico oaasde naar Gerard en Gerard peasde naar Fieter
t-^. en hi j maakte een goal 2-2,
ïoen harJden ue euen rust.

In de tueede helflt had Grouur da aftrao.
Grour^r qinq in de aanval en Udo deed aen bes te red-
dinc, lJdo trante near [/iaris en ilario paasde op
Cerard en Gerard rnaakte €en goaI, 3-2 voor ons.
0p het laatst naakte lrouu Er nog 3 bij,
De einc's tand uas 5-3 'r/oor Grouul ,

Douue Hein.
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pu P iL Lq Ni Tc._rl3N p, 0.1 . -
TaLerdag 23 mei hadden de I nunillen een tournooi

in Jubbega.
Ue vertrokken om kurart ouer acht uit 0ldeboorn,
De eerste r,;edstrijd moesten ue tegen Jubbeqa.
Ue hadden ean Daar kansjesr oaar helaas verloren
uij met 1-0,
Toen moesten ue teqen i.jdiros, maar die uas er niet.
Ue hadden nu even pauze.
De volgende teqenstanders kuanen uit 0udehaske.
i.ie speelden heel goed uant on?s eerste Dunt L,as
b i nnen.
Het r.rerd 0-0 gelijk.
Lae laatste uledstri jd rnoesten ue tegen f .8.C.
Het uras gelijk 1-U voor [.8.C., een sterke Floeg,
u,aa r !.,e met . 8-0 van verloren.
Het t,ournooi uas nu afgelofren en het uias Ieuk.

^5- ;teBijtsma.
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T.LÊfiriu! _: _!L lE 30ar,|l_ 1 F. -
1,;e beqnnnen nm 1 8.3il uur

Stenhan stond on kieo.
lk LJas aanv0erdËr die daq
sienhan Liot 5 qoaLs daor

DAUZE

in rje DauzÊ rJou Bruer Uolstra er ui t.
maer hij qint op kiep"
Uíj maakt.en noch eeí'r qoal
maar Frcler iiet, I Gr:raj.s Í.t')i:,
\,,1e uaren een beetje boos,

ïhcny Êakker.
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qt.prBg0iï{\i .-"-]JJIJL. - 2-0.
ln de eerste helft: bras het 1-0.

ïoen uas hel aauze en loen qincen Lie
het ueld ueer oF.
ïn de tr.:eede of de eerste helft uas Uietse
heel nÍsschien een beetje verder uÊg
ïaar hij kon rnisschien Ljel een loai kunnen
naken Ên ook in n'e tueede helft maaki.en-li jnje een goal,
fn toen noq maar Êven en tren LJas alles
ueei un*r bij en toen zijn
i,r8 ueer naar huis qeqaan.,

I Pui:ni l- en
i ie'''K v, Íi. Velde.
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1. J Witteveen

2. K Reitsma x

1. J W Teunissen

4. MDam n

5. gWSmink ,i

6. F Warmerdam r

7. HvdMeulen

8. F J Coerres

9. S T Akkerman

10. R Jelsma

11. S J de Roos

12. J.Voolstra +

13. E Quarré +

14, S de Jong +

Leiders : 1.

B-iulioren.

1.

4.

7

A+.

Ë

A

o

4^

11,

12.

47

14.

J Voolstra

E Quarré

S de Jong,

C M Brandi.nga

H v d Krieke

E v rJ Wor:de

J v d Vlugt

P v d Vlugt

hl Huisman

L Hoekstra

D J Tamminga

J Poepjes

R Warmerdam

JvdWal

t
t
+

Leiders : R Brouwer,

J v d Woude.



. kpuPi],}en'

.1 n H ldsinga

?, S Veenstra

.j. U Di j.tstra

,ri. H Veerman

5. 14 Brandinga

r'rl-,. Fl tr d Krieke

7. !Í Jager

8. P Poepjes

9' . S Emmelkan"p

1C, P A Kalsbeek

11. D ïeneklaas

12. C Weidenaar

13. A Bijlsma

Leiders :

E-.pupi1Ie!.

1. G Schiere

2. H Àkkermans

t, D I-ï Akk+rrun

4. S Zuide r,iuin

5. B Voolstra.

6. A de Boer

7, T Bakker

B. W Procée

9" iq de Haan

10. J Hoekstra

Leiders :

1. ioh. Poepjes

2. S Jager

F-pupillen.

1. R v d Vel-Ce

7-. J Antoni-jez

i. W Huisírian

4, T Zuiderduin

5, A Nijhaït

6, H Nei:enschwander

7. T Nijdam

B. SvdVelde

9. H hI l,Iatzema

10. T Nieuwland

11,' G E Bouma

12. Il1 Meester

13. E Rous

14. K Voolstra

15, T Huisman

L,eiders I ''1. Th. Voolstra

2.GvdVelde

1.

2.

H lïieuwland

W v Kalsbeek


