
Nij-Beets werd een nieuw sportpark 

park en zwembad rijker 

Zo ziet men maar weer wat er tot 

stand kan komen wanneer men er samen 

men de schouders onder zet zei burgemeester 

meester \V Harmsma van de gemeente 
Opsterland zaterdagmiddag tijdens de 

officiºle opening van bet sportpark en 

zwembad van Nij-beets Hij memoreerde 
dat het de neutrale sportclubs en het 

christelijk muziekcorps �Cornelia waren 

ren geweest die samen tot een actie 

hadden besloten om hun ideaal te verwezenlijken 

wezenlijken een sportpark een zwembad 

bad en nieuwe instrumenten 

Men slaagde erin � 30 te verzamelen 

melen en het begin was er Burgemeester 

ter Hajmsma zei blij te zijn dat het 

doel was bereikt Met het onthullen van 

de naam van het gebouwtje op het sportterrein 

terrein was �Sportpark De Blauwe 

Kamp geopend De voorzitter van de 

feestcommissie de heer P Dijkstra had 

te voren van de gelegenheid gebruik gemaakt 

maakt alle goede gevers die hadden 
meegewerkt om het feest te doen slagen 

gen te bedanken 
Ter gelegenheid van de .feestelijke 

opening organiseerde de zwemclub Friso 

so Appelscha wedstrijden waaraan door 
zeven Friese clubs werd deelgenomen 

Na deze wedstrijden werd er een demonstratie-polowedstrtjd 

monstratie-polowedstrtjd gespeeld tussen 

sen een team van Friso en de rest van 

Friesland De rest won deze wedstrijd 

met 5 � 1 

Uitslagen 100 m vrfle slag heren 1 
Anne 

ne de Vries Friso 1 min 5 2 üirk 

Nauta HZ en BC 1 min 5 Sec 3 Henk 
Witvoet Friso 1 min 10 sec 100 m vrfle 

slag dames 1 Gerda Joosten LZC ’29 1 

min 15 sec 2 Akkle Jager DZ en PC 

1 min 24 sec 3 Thea Brul LZC ’29 1 min 

24 sec 66 m rngslac heren 1 Lolke Boomsma 

sma LZC ’29 50 sec 2 Hannes de Vries 

Friso 55 sec 3 Alb Thalen Jubbega 58 

sec 66 m ruEslajt dames 1 Ria Halma 
Forel 5S sec 2 Thea Boorsma LZC ’29 57 

sec 3 Henny Leeninga DZ en PC 1 min 

5 sec 4 x 33 m wisselslag heren 1 Friso 

I 1 min 32 sec 2 DZ en PC 1 min 38 

sec ;  3 Jubbega 1 min 42 sec 4 x 33 m 

wisselslag dames 1 DZ en PC 1 min 49 
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2 DZ en PC 2 min 3 Friso 2 min 13 sec 

Op het sportpark werd tegelijkertijd 
de voetbalwedstrijd Jubbega � Friesland 
(Leeuwarden gespeeld die in een 3 � 2 

overwinning voor Friesland eindigde 
Later werd de korf balwedstrijd WK 
Jubbega � Hermes (Groningen gespeeld 

speeld Hier gingen de Groningers met 
een 3 � 2 victorie naar buis 

Des avonds gaf het muziekcorps �Cornelia 

nelia in samenwerking met �Euterpe 
van Beetsterzwaag en de Jeugddrumband 

band een concert en de dag werd besloten 

sloten met een gecostumeerde voetbalmatch 
match waaraan enige attracties waren 
verbonden Voor de jeugd had men 
’s morgens kinderspelen georganiseerd 


