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C'/TfiZICË'T

Zondag"l 2 februari was y6o. Ol"debocrn 1en ? tret einde
van de níjnsinaiens lanEge uÍnterstop.
lJet eerste elftal moest direkb thuis aantreden íegen
koplapen ÁmelandÍa "
!Í ie gezien de presLaties t.oÈ nu toe had durven voolr-
epelJ"*n dal de Boarnst,ers daar l puntje ?an zoud,en
pakhen ras r*l een grote opàiaaist, Haar de Boarnsters
ni,ks t.e veriji.eeen gÍngen er pittig tegen aan-'- en dreven
tle k*plcper t,erug op eigen helft- Haar heË Ías yel
Auelandia die net een lullige goal de leiding nad,
saar Oldebeorn ging door en sl_aagde erin 2 tegengoals
te scoren en zocloende 2 koslbare punten pakken-
llu ben ik misschien een pessinist Eaar Auelandia
k*an ncg goed $eg {-f ïas ook niet geflatteird ge-
xeest.
Ook Oldeboorn 2 lev.erde een knappe prestatie en ver-
sloeg in Leeurarden Friesland 3 net 6-1. Oak dit
elfbal draait lekker oee in de kopgroep.

Zondag 1 9 februari De FVB last alles af

Zondag 26 februari . Voor Oldeboorn 1 een thuiesed-
strijd begen rode lanbaarndrager FFS. Dlt noest
ondanks het ueer slechte Heer geen problenen geven.
Ook al ondat Oldeboorn 1 deze redstrlJd zo gaur
mogelijk r11 vergeten zal ik ne beperken tot de uib-
slag , eeÍt 3-2 nederlaag.

Zondag 5 alaar! rerd'het volledige progranoa van t9
februari afgeserkÈ rat betekende dat Oldeboorn I in
alreer een thuisredstrlJd ST.Jacob op bezoek kreeg-
Iiet liep nu reer sat beter, alhoerel noeilijk van
een beste redstrijd gesproken kon sorden, spannend
ras het rel raarbiJ de Boarnsters net een Z-A over-
nlnning uiteindelijk baas bleven. Ze hebben net dit
resulLaat zeker de kansen no& in eigen hand oil tot
de bovenste 5 door te dringen.
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Ook Oldeboorn 2 stond voor een zrare opgaaf Ln St.*
llic ïaar ze tegen aede koploper Renadc 4 aan noesten
Èreden. Ze hebben deze vuurproef keurig doorstaan en
nanen beide punten nee naar huis door een be-
naut*de 1-O overxÍ.nnlng. Prima jongens, zo doorgaan
eB $e hebben mísschien eindefijk ee$s yeer een
kanpiren bij de genioren.

Ook voor het 3e en 4e begon de voorjaarscomp.
Het 4e moest thula tegen llZS 6-
Ze zuLlen neinig hoopvol op een goed resultaat aan
deze uedstrijd ziJn begonnen nant Kl.Akkermans kon
níet Eeer dan 1O man in het veld brengen. Ondanks
dit uerd hei toch nog een leukc redstrijd en slaagclen
de Boarnsters er door hard rerken toch in goed partij
te geven. Yooral de 'le helfË ras het aanzlen zeker
waard. Logiseh daí de Eannen aieh zorgen naakten
over de 2e hetfL waarbij iJzs z frisse ïisseLBpelers
in bracht.

Haar on kort Le zijn,-ze presteerden het zelfs omeen 3-1 overwinning te halen- Dan na afloopnatuurlijk niet klagen van Fe ziJn doodop, Za hoor"thet toch te zíjn. lIet onderste ult de kan halen engegarendeerd tret resulËaat ral er eekep naar zijn-Persoonlijk hocr ik de llen nnotters al zeggen ;dÍe nan heeft nakkelijk sehrijven, ïíil rat het 4ebetreft besluiten ooet , rjongens ïe hebben van jullíe
genoben zondagnorgenr

oldeboorn 3 noesL net invallers aantreden in Jubbegategen het negende elftal en die presteerden hebzoilaêr ook nog on ael,.een 3-A overnÍnning thuie Èe
kooen.
?ot slot nog een harbig roordje aan alïe 3e en 4espelers, laat jult.ie lelder en medespeLers niet inde steek, het is een tecsport. Hou de zondagnorgenzoveel nogellJk vrij, er yordb op jullie gerekend.
Afgespnoken hé.

A.líi jhott.
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ilED-CTR.T.]D - PROGRÀ]"lI1A.

ZATERDÁG 11 MAARï.

A-jun, 151 312lD Hielpen

B-;un. 2U+ 3141 Oldeboorn

D-pup. 404 1012 Warga

i-pup. 518 1188 'Oldeboorn

-0ldebsorn

-Heerenv. Boys

-Oldeboorn

-ï.0.P.'63

11.15 uur

i i.00 uur

11.15 uur

10.30 uur

14,00 uur

11.00 uur

2 10.00 uur

10.00 uur

!^

2e.

4e.

ZOI-IDAC T2

842 2009

3L7 2091

837 55

835 50

HAÀRT.

St.Annaparcchle

0ldeboorn

Oldeboorn

Heerenvegn 7

-0ldeboorn

-Turkse Sport H.

-V. V.Aengwlrden

-Oldeboorn

ZATERDAG 18

A--iun. i5i 3i24

S-jun. 2].i 314?

D-pt"rp. 4(.rt+ lCIl

E-pup, 518 1 189

zclitAG 1g

802 zt)Ai]

B:" 7 :{i$8

83ï 55
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CLcleboorn
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illdebcorn

-0l.deboorn

-F . C .l,ioivega

-Oldeboorn

"c.A.v. c.

-Bakhulzen

-iildebaorc

*11<i*bcorn

.-T'nï:kse $port

11 "00 uur

11.00 uur

10.15 uur

1EJ. r10 uur

i4,00 uur

LÏ.*f; uur
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*f,arkurn 2

*0J.deboorn

-S.C.ioure 2

-í-:l deboorn

14.00 uur

1 1 .30 uur

11.CC riur

11.15 uur

11.0C trur

10.0C uur

10.00 uur

ZATERDAG

A-jun. 15i 3125

B*jun. 214 3i46

D-pup. 40ó t0I1

E-pup. 518 i189

?5 llAÁt:T.
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1.1.,,,.
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'$1. I. ,i .

ZO!ïDAG 26 MAART.

ie. 8,12 viil.l

2e. 817 zrJg| CIrieloc,ra

3e. 837 57 Cldeboorn

4e. 835 5C F.F.S. 3

Vrljdag 24 t"{aart

Fl 612 L/+31 0tdeboorn

F2 ()3?. 149i {1.Á.v .c. F2

-1..S.C. 6

-i, ti í ros 4

-iildeboorn

-'l;ldeboorn F2

18.00 uur

18"00 uur
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À-junloren.

151 Sroep 2 (15i).

l{orkum A2

Ttjnje Ai

Ol-deboorn Al.
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12 "45 rur

11.15 uur
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Uit de aude doss Yan.- KOOS
( tekst: S. Fluisnan )

Toen ik gae op 1q febr- de krant van de vorige dag
onder og:en kreeg en even keek of er ook FYB.-ultsla-
gen instonden, kon ik diezelfde ogen niet geloven.
Ons eerste elftat had kans gezien de trotge koploper
Àmelandia net 2-1 terug te wiJzen"
Op heb ilouent van dÍt sehrijven {1712) zijn nÍ-J
gsen verdere bijzonderheden bekend, maar ik nees
aan dab l{ijhalL ne3. $e*r in de pen zaL zijn geklon-
men en s.l e r*eet een verslagje van áón der spelers
in dÍt blad. Op dàt gebied Laten ue het danig af-
He?en, Leo Yísser had die benlr$te zondag bíi sii
?o*rra.ng en dus thans maar Heetr een duri k in tret
uerl.eden-



In april rerd er eindelijk eens een puntje veroverd,
get,uige een verslagje van invaller H.Oosterhaan"
Langeznaag noest met 1-1 genoegen nenên- ïn april
kranen ook de B-xelpen treer in hel veld en hadden
tíolvega als eerste tegenstander-
Opsbelling: E.Reiisna (doe1), F.Heida, .í-lileester,
E.OosLerhof (nidden), Il"Oosterbaan, E"Folk€rtsna,
Joh-van Kalsbeek, J.Otter {achter), R.ïïuiteuan
F"van Heel, H.v.d.Heer (voor)-
l{isselspeler : T j . fpua .
lilen speelde dus reeds een U-3-3 systeem, evenals
de 82-p1oeg. Deze laatste groep bestond uib:
H " Yink, R, Kootstra n K - de Groot, J. de Y8les ,
J.Stulver, D.BethIeheu, T.v.d.KooÍ, Tj.Altena,
R.Jelsna, J"Bethlehen, Joh"Fokkena, J.v.d"lÍal
en P - Ypna.
ïn Jubbega schoot B1 uit deslof door net naar liefst
0-? te ninnen. Plotsellng zíe ik staan (geen
advertentie op pagina vier!) dat de C.jun. óóX
nog een vedstrijd in ninst hadden on reten te zebten
en vel via een 1-4 bij -Read Srart
De B-selpen versloegen Heerenveense Boys nog met
2*1 en speelden tn l,!Íldan gell jk ( 1-1).
H.0osterbaan asehopte het doelË, aldue verslaggeyer
D. BethLeheu.
Yerder geen nieuns oeer van het welpen-fronb.

De Toto-cijfers vertoonden dat seizoen een stijgende
tijn en yerder êen uitgebreide serie van het
bestuur hoe het precies zaï net de collectieve
onge va I I en-verzeker ing .
Yerder verschenen er nogal rrat familieberichten
in het krantje. Hevr.líagenaar zorgde voor het
schoonnaken en opruinen van de boren en rÍas Levens
nlet te beroerd de achtergebleven kledingstukken
een naebeurt be gsïr en.
Zoon Harn had het beheer over de ballen-
De gang van aaken inzake strafgevallen knan r,eer
eens aan de orde" Overigens fungeerde E.Yink als
Tcto*comnJ-ssari"s, dit in nautre sanenuerking net
ai;jn echbgenote -

J
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líat het seizoen 1971-1972 betreft moeten de C-*jun-
nog êen tbeurttr hebben.
?.e raren lngedeeld bii Read Srart, HeerenYeense Boys,
Oudehaske, Udiros, Langeznaagn llieureschoot en
Àkkrun. De epelersgroep bestond uit:rBroern YeLdsLra,
D.t{uoan, À.l{ulder, J.Ituianan, tnee' Seen fauilÍe),
Jan Hijnheer, G-Otter, K-Akkerman, F.v.d.Kloetr i
L.ïisser, À.Oosterhof, L-Diikstra (inniddels
geËni6reerd ) , P. À1tena, P. del'Íeer en Í1. Rinsna.
ïermoedellJk in de eerste ronde van de Friesland-
Cup reeds door GAVC uitgeschakeld en ook in de kon-
petitie rÍlde he? niet erg vlotten. Vaak uerd er met
forse cljfers verloren. Toch speelde nen volgens
de stand per 13 febr" o*k nog tree keer geliJk
( 2 punten uit ? sedstrljden), naar sbonden rel
onderaan. ïn april rerd de laatste plaats overgedaan
aan Langezraag door deze ploeg in elgen huis net, 0-3
te verslaan.
t{iepie Zandberg ras de verelaggever en zou in latere
jaren nog nenlgnaal een blJdrage voor HDe ZvarE
Tibtenn schrl-jven, hoerel sooa tot nanhoop van de
typist,es. Deze danes hadden naneLljk de grooiste
uoeite ziJn schoonschdroft te ontcijferen.
In he! verdere verloop van het selzoen slechts
lauier nederlagen voor de Cts, tenninste voor zove?
valt na te gaan.

De relpen À aoesten voor hun eerste redstriJd naar
Irnsun" Spelers: Ph.Hoekstra, H.J.v.d-Krieke, ll.
van Kalsbeek, H.l.v.d.Krieke, L.Yeld, fi.Heida,
U-de llrles, T.Keunlng, L.Àkkernan, B.Haspels, F.
Bangma o R - Hl jnheer en G.líuisnan .
Er bleven tsee spelers ïeg en het rerd êen 5- |
nederlaag. In de vogLende opstelling ook de nanen
i{.Lok, Jetze Dijkstra en P.Tijsna (linksbuiten
notabene ! ) . Begin oktober een wel erg aware neder-
lag tegen Gorredijk- Het rend liefsE 0-15. Zo leerden
de jongens a1 Troeg zÍar"e nederlagen te ineagseren.
ïegen CAB. bleef de schade beperkt tot O-9.
lfe konen ook de naat yan heÈ latere 'kanoní
( tí. Yisser ) nog tegen .



Er vond op 17 naart neer een geslaagde feegtavondplaats.
Redakteur H-de Roos verhulsde ín april naar 

'reeren-veen en het uerk van Hottie en .leentce trerd oyerge_nomen door Inze en Ánnie, raanop het êen nBlauyrgetinb krantje rerd
l,levr-Blaaur noesb aI meteen nanens de danes van despelers van !"b eerste protesteren , ^uÀg"rien nebesloten hadden als ,"no*n een dagJe uii ;;-;";;zonder verder rgezeur aan de deurí. tt*t-";;r;;;;.deel van da selektie ras overigens nog vrijgezel.Het nerd toch rel een leuke dag net , f_niddagseen bezoek aan êên redstriJd ván F.C.Groningenen daarna ...ach, daar zulren rre verder maarniet over uit,nlJden. Dir reisl" u*iàr;;;" herafscheid van !rliner Delgrosso, dle rerd opgevolgddoor de heer B.Alt uit LËeurarden- Hij aocht op4 juni oet de -sperersgroep kenninsnaken via eenoef enredstri jd 

-tegen t"a.rgàzv"ag en gell jk vlelen a1tríee spelers af - Er ras á. één--aie Ë"-ià"t rn debox arriveerde en een ander toonde zich koneekrentdoor eveneens te bedanken. OverÍgens rerd rel netA-Z geïonnen en in een zeer vreende opstelllnguas ook de Geneente_Cup een prooi voor ons
12-0 tegen ïerhorne en-t_ó-t"e*r, Àkkruni.Er werd tot de bousvak IichtJàs doorgetraind enÍnsiddels had aanvoerder J.Jáeninga Ëu' guuprek oeÈde nieure trainer achter de p*gr saarop niddenvel*ders uêer verdedigers r,erden en ongekeerd etc.
Begin auguetue rerd de training hervat en nu
kregen ye rèt een andere oefenstof voorgescho_teld, naar het zou zíjn vruchten afrerpËn.
l" moe-st,en nogal trat ,ipeJ.ers worden 

"e..rangen(o.a.lí"Schriener, S.llatzsoa, H.de Roos en de treeeerder genoende diseonanbenir*r.raooi in ae aan_loop naar de kompet,irie orrrirg ;;ë;;r;ïmenreerdmoest rrorden- 0.a, D"Brandinga en eên zekerefi.|{iersma (tiSdefijk inrroner van Oldeboorn)kregen een kans in de oefenrredstrijden. De oefen-ea&pagnÊ ging van siart net een 3*1 nederlaagtegen Jubbega 2. Daarna een A*O nverrinnlng tegenïrnsun en een 3-3 remine bij f.ÍKV.
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JÀn Jeeoinga vond als laatse man de eerste tref,fer
van de tegenstander zo fraai dat hij uitgebreid
ging staan te aplaudiseren, na eerst zelf finaal
uitgespeeld t.e zijn- DÍt dus tot neên beetjen
ergenie van zijn mede-verdedigers.
Bakkeveen, Blue Boys, Gorredijk, HtT", Houtigehagf,
Oerterp, Ooeter*olde, $e Sseach" T.F"S. en ïÍJnjó
ïaren de te besbrijden ploegen"
$pelere ïaren H. R. t{ieurlland , J. Jeeninga , tf
Jan.l{.1{teunland, S"Knol, L.poepjes, Jan de

. Huisnan,
Jong,Hendrik J-Hieunland en Jan Kalsbeek.

Later krauen de Á-jun. Joh.de jong en
ook biJ de selektie"

P. Rodenburg

H.de Vries fungeerde als Ieider.
llogal onfortuinlijk rerd de eenste sedstrijd
ín Bakkeveen uet 2-1 verloren. Over de terugreis
zuil-en de gebroeders Huisran. Jan de Jong en
ïinus v. d.l{eulen ( r*as ook een geregeld invaller
gerorden) zich nog rel het een en ander heri.nne-
ren. Een veek later een l-O overrinning tegen
een eterker T.F.S. Tegen een bikkerhard DE
Sxeach Tervclgens een 4-l nederlaag en volgens
de ngeleerdenr flês een uiberst zrakke en naap
lloue-Referêe neigende scheidsreehter nede debet
aan de {be} forse nederlaag.
Bi j I{. D. ï. rÍeer een punt je ( 0-O ) onder zonerse
onstandigheden. Vroeger scheen het in lfarga
aftiJd te regenen en in Donkerbroek alleen
Êraar de zon be schijnen (de spelers van H.D-T.
r.a!.en eehter niet bepaald nzonnestraaltjesn).
Xoploper Houtigehage k*an halvernege oktober'?Z
op bezoek en onze nieuse penningneester S"Visaer(had D.van Álbhuis inniddels opgevotgd) kende een
uitstekende dag. Tot een kr.arti,er voot het einde
bleef het 0-0, Baar taen vond S.Huisnan het nodig
de bal vanaf de niddellijn Ègrug te spelen
Een HouElgehage speler had het doorzien en sas
net eerder bij de bal dan doelnan Hendrlk.
Ilet beiekende 0-1 en gêlljk de gehele sehare
van HoutÍgehage juichend het veld op- Ors door
de grond te gaan, za voelde ik nij toen.
Êen volgende keer verder net het seizoen lgTZ-tT3.

l{ordt Vervolgd

'4 /.1*;t,t*



Olseboorn *"O"1í-

De dag daË i"k riit si*kje schri.jf is het a1 r!eer
dan J reken geleden, daL deze i*edstr.i. jd is
gespeeld, zodat ik de details achterwege mcet
laten- En aangezien ik op dit, sonenL ook geen
bars! zin heb on een uÍt.gebreÍd sluk Le gaan
gchri jven hou ik het { voor de:re k;eer } nor t -
De 1e hetÍ't uerd er door beiric pant.i.jen vrÍj
xatig gespeel-d { it< he'n intussen even een anclere
pÈn gepakt,, *aar daar zal" r*el geen &*n{ï uaL vaír
hebbeb gienerkt ) .
[r trereJ $$or rust t.t*eeuaalgesctr*rri *n we.l- r]oor
beide ploegen één keer: tr-1 derhaLve.
De Boarnst,en lref'fer kram sp ïï&a& vàn H"ïrKAT'r
Ooslerbaan.
Xa de rust began het. begrip conditÍe r,'oor beide
ploegen mee te speler:, r*aar.dcor tret ve rtoonde
spel er Íeer niel beter op rerd. Haar aen kyar-
tier voor het verstrijken van de faneuze g0 nin_
( dat Has dus in de 90* 15 =75e ninuut ) leet< het,
erop dat ïe de slag -zouden winnen. Een vrijnel
zeker verdnaal"de ba1 kran bi j Harrie liartnans
die de bal uiterst beheerst ínslofte Z-1.
líaar niet, getreurd, Jan Heester en Bol1y, uant
tuee ninuten voor het einde van de wedstrije
scoorde, zoals jullie allichi weï aullen treten
O.D.Y. de gelijknaker 2-?.
Dit ríerd t.evens de eindsland, rat voor ona
Baar niet le vaL|en uas, rant rre hadden ílif,
seizcen nog niet gelijk gespeeld.
En aangzíen nij niet van halve feestJes houden
hebben ïe het aIa een overrinning gevierd.
P. S.

Spelers van het eerste, hier volgl een
Baargchu*ing voor na de redstrij'd in
de diverse kantines: Ga nooit bij de hoek
van de bar staan, rant dan noet je(net
zoals ik nu) van de aanvoerder het ver-
slag in nekaar flansen-

JOHA}T
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-Als ze vriencielijk en ea!di9 ?iJn DAfÉ tl0trltrti t't 2Ê 9UKt{tL5'

-Ais ?€ keihard en zake!ijk zijn "" HËÏËti Zt 01CïAï0R'

-Als ze etnstiS ?i.in... ZilN iiÉ1 ZUURPRUl$EN'

-Als ze hard uelken ... ZIlti HEï ijlïSLodERS'

-A1s ze ue5.r,ig uilvseten '. " Zilti tI UAÀRDtL805'

-AI.r zs jong zÍ jn ... HtBiEl"; Zt GItf'J tFUARlNG'

-H-!5 ze ouJ z.]J(r ... U5Ïtl; Zt ilET A:-TilD 8EïER'

-Ais ze r-nei iecetreen eer Fraat je n=Éen " ' f LtÍ5!!it:E"R5'

-6- t- g-o- o- 6-

-Ais zs nie|- prat€n ... ZIJN ZI utRUAAND Eii L0PEN i'iAAST H"jl'l

5Ci"0É!'iiN.

-Af s :e n:et i.eCeteen trach+'en cF te schie'Len " ' ZIiÍ'l HEï ALLi-

'{LLENAi\iS 
VR I E'iD:E 5.

-Als ze zich met eee bepaalce Srcep beroËien "' 0CEh ZE IAN

uRlEl'lDltSP0LiTtEK.

-A1s ze aan iecereen eijn inbr€ng gunnen "' ZIf,li ZE PAIG Et' LAF

-ALs ze r,.ar iedeleen :elangstellinq eisen " ' ZIlfl ii[ï D00R-

DÊI]UtRS.

-ÀJs ze nst elat daen .-.. Zill'l Zt CfiCiStHix.Tt EISÍUUR5LEoEtu'

- e- o- c-e-6-c-

-Àls ze n!n oqÊn de l<ost geuen " ' LCPIt: ZE ïE SPl0l'iiRth;'

-Áls ze uat door de uinEers zien " ' Zlilr Zt 5ÍititBLIN0'
*Als ze ons iir het ueik bÊirehker "' ZIJïi ZË'E LUI'

-Á]s ze ial niÉt doÊn.'. ZIitr iiÍï 3AÊftT:E5lAËCR5'

KCÊïCL ... f gn iisstuur'FL j.c !r.F! zc *i js zL;n ais 3ÊLCÍt0l'i ' 
zo

qecuiCig ais lCtsr zc sl'';r' als een v05, zc troerji3 ais een LTEUU'

rc c:xlruli:ig al:; eei gLir,:lïr zc !!i;zae: aI's een Rif T' ;ia;n-

.-i; e:t e*n LíK *r-r lÊus3.ii; a-is e+r f'n''Il:i Ê0iR i'll llIiT'

Ec;er,:iel. rrCet l;i3 \!nilii i::lcl-' é:s eR-':l':A:l , z;lj-:'l'j ai5 i:êt

-:;: :- ;rq/.i; a:s "el ;'3+r-:'

Ooet uw t rtrolpen bII on'ue

ÁovEnïEE noEn$



nê000 ttnêuat ffiilp tgtg
t/00nw00n0 maR
Ëv€ials vóric iaar" organiseêri.
.1€ l:,N.!r,9. afd. Fri*slànd eên
-:li.:fD\tOETBÀ!Ít i4p " L:n wàà li:rn?
viein:";, do iCí:.deelnerters van
I9ê8 irei-rl:en :r-,n.icr n*er qeff$teii
.;an d* v,f,etnÀlaitivitel.ten, die
i ri LL"r ::aaitá t : eceni:rum tê
S.ii4e I zi-in 1e::r.'uder.
:in dÍzë icideï kan reder+en
lr.E*il hr)e dr ip:Èt vên hst ïcet-
o?-L,::-í) d;t lêàr ?c: ?i;:i,
r,::1a1 iua trr_..:,.c "'/tte .le ja.r!,J
l";e€:t't, rëef f, de lêekainst,',
:)r'.1?ren i{.,: È_1r óok rlÍi" inar
w++:- -áel wara :àcrc:.j:s Y:i, te
r.r k€l1 .

Rècreai iecêntrufi ,,Soniie l,,
Scnd€1 - GánstÊrla.d

êe kosier hei::aqên siechls Í ZCC,--r,rr, ial.i-_in!.
waêr\/an i 5l, -.. Li.; :nsli:rt:!"inr
nCet r.irdítn vrir.'i:ar, l.:;r lvernaí ill

: ._t..-\i.i; i)i
f,.;:Í: :i. ?1.:?.{.i'l :.r.i.,

ll.N.\' 3. :íJ. írr_esian:

y00r wíE
.\l.Ie neis.ies ên j?ilqcns i.a:.
I t,rn l6 iáar, d:e diL s:i"i+-têre:)de
voet-haLkàap r'teê ri,i leB bel.ev.:n.

wtilil€€n
l- l: áu9. '89

1d-i8 eug.'89

l'scí d€ ; e';9rl r.an
8- i i ;:ar
vccr: iê ;eugC r.63r.
1?-r6 jaarl

8chÍê$Ê ?4 l-eeuwrÍden tÈlÈ{aon 058"13t440

pR00nafifihn
i ei: pïor!.ans1a zal. hest.aàri ilit eên
t*ei.baltechnisch getleelte, p3r-
l-j. -i sFÊ1en eti nevel:iec i i\. j.le j ie: .

iict- 
"oêtbálteËhríische qedèel t.e

z.rl rl-'r.Jr^,::derverdcr-lí1 i:. €rn
êàntfi.i Lhefia'G, zoals c, a, :

*,llibbeLs:n rln {ir.ijven
* p.$it iÈsps1€n

* afro:Cen ;p Ccel
'we ?Lllien h1€rbil gÊb:uJk $al{en
ver vl rleo-tpnari€lt .

)iá.1st dËi partjjsPeien za1 een
Onderlino t,óêrnocj. gespeêld lror-
dei " rjck lro'-"en vi j eÈr al cnC ,?ci
irÈ scl Fc!:,1_e van SC Heerênveeh
ên10f SC Canbuur êoor te b::en-oen.

ilosrêil

ruí';F(
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Lj-d van voetbalveren:.cing :

ln wellc. elf tal: , . - .

PLaats in het elffa} r :::. . .. :

B j. j zcnd€rhede:r :
,lêucv

vnETSntwensea: 
KailPk'oonclaats: ..".

Fcsccode i ..,"
Telefocn : ... .

Seb. datum: ....
Dit formulier vóór 1 rnei a-s.

L..,, i:'-.,ci',r':-:i;:.t't:j.:l:;;,:jr,:r -.,...=;:-ig,,r zt}ndgn aan: K.li.V-4. af'l . FfieS-

Geeft zich op voor het voetbal'- f9E9
kalip i9B9 te S,:nCel.

land, Fostbus 296

8901 BB Leeuwarden

"V00R AL U',,í
trl -AKTÏVÏïEÏTEN''ËqV

*
J

"L

rund- en varkensvlees
kipv lees - spec ial i ce it er:
f ondue - gcn:rne t - barbecue
vleeswaren-paËé' s - s al ades
diverse bnrst -special iceiten r,} ct

* diepvriesw).lingen

* ïr.riteniancise speciêlirei[en . Fl
" Yïa:i::bi*yi::: \--tl

;meeffirmgs
crnbschïeliikestoger -3

&n*lngar*lh*ell Oàdóarn 0f,6ffi.Fáf


