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voorlopige kedaotle

Mu du o" lingunblad V.V. "0ldLboornrr

von der F"gr 
t 1.. Jaarsans nr. 1.

' ',t.:'n _Slilterij VoorlopÍge Vaste Medewerkers.
,-.,-;.U0RN p. v.d. !.êer

.:.:. Trainers. ÀIIe Aanvoerderd

P. v.d. Woude'C. Van EIeel
R. Nleuwland
J. Bethlehen

sodkant

á.11e. copie. voor Dinsdags 15.00 uur
op de Sodkànt 5. r

.t
-Bf l hot uitkonen van het eerste nuuler van dit nxedealellngen blad neem

I it<-graag do gelegenheid te baat om hler uit één te zetten wat het be-
j stuir nót Aii kràntje peoogt en hoe het bestuuo zich vool'stelt dit
.' jonge stekje de levensva tbaarhe id eee te geven o.n op te groelen tot
,;'i'.^yruóhtbarel en hopel,lJk ook kruidige plant.'i.----,1 -
' Ol de vorige ledenvergadering is duialeli ik 'gebLeken dat het algenene
I etvel- in onze club het gebrek aan ondorling contect is. Dit g,o]at voor

I O?t bestuur en de conmissiots, rraar zeker ook voor de spelers.

I géfangrijk v'óor onze vereniging is dat men met elkaar ovor het voei;-
! báILen preat, over de wedstrijden en vooral ook over d.e tralnlng.
.' oti nu dit onder]ing contact te verstevigen word.t nu deze sexsteling ten

{ I ckiroP 5v*ouden 'i ; Nt de l-e i.envergad.ering pas volgende week gehoudon zal worcien êo do
.'l iEdacite ous nóg niet-bènoemd ís, staat zi3 ats itvoorlopiS. tn de kop
t'l gÈtroend..Egt beB:uYI l?:ft*d: it:!I_l: "..i:-::iq^*"?:u...9:.ï:S:ï.9:^.;.

C.P. van Heel,
Voorzi- t ter .

lian q9_lellae.tig.

Voorlopig zàl eens
6ens per maand. een
De verslagJes Yan
aorgens verwa cht t

l .-',.. tl

per week cen Í.'€ de delingenblad verschljnen' terwijl
ultgebreider blad uitkomt.

de weOstrijden door de aanvocrders worden uinsd'ags-
daar ze ênders niet neer geplaatst kunnen worden.=6*'Án<*

i ' Érant iedere week in elkaar te zetten. Hij zal claar in worden bljgestaan
: d.óor een bestuurslid, een 1id van de elftalconmissie, en een I1cl van de

I uniorc n-conmissie .
| "l U allen begriipt, dat de redactie dit wÊrk niet zon-
' aèr med.cwerking van alle leden kan volhoe.den. ilii verwschten, dat -ven

iodere wedstriid dc aanvoerder o€n klein versl-agje schrljft en wii ho-
.,1-' nèn dat oobouwènde eritiek ale redactie niet gespaard z8l- worden.
i..- Géuf U* ciltisk. Iever Uw bíjctrage san de krant, léés de mededelingen
.i * ui stuw met IIw énthousiasme liw bijna 38 jarige voe tba lverenig.ing naar

een bloelênde tookomst

i : ':r; l-: . . :...;r .. .



ïndellng elltallen,
Door het vertrek van liefst 14 (lt) spelers is het noeenteel voor deefftarco'r'mlssie nÍet nogeliJk thans diie elftalIen in'het vèrd te bren-gon. _v'e-zullen dus noeten proberen neer reden t6 krijgen, om tocb nogeen derde elftal te f.ormeren.

4e klas A.

Le. Ilfta].
OI deboorn
BerguÍr
C.A.B.
Dokkum
D.T. D.
Fleno
Ti jnj e
lilargg
Trynwalden
Dronrijp

tun. B. Afd. N.

Oldeboorn L
corredlJk I
Akkrun I
T.H.o.R. 1
Langezwaag I
TiJnje L
ïrnsum I
Heerenveen 5

Hes. Le. klas B.

2e. -ulf ta1

0ld.ebooxn 2
Res P
Leeuward.en 5
Nicator 5

. De Kooi 2
C.A.B.2

, Roodgeel 3
hr.z.s. er'.v.c.4

Jwr. A. Afd.. N.

olateboorn 1
TÍlnje 1
Hêeronveen 5 !'
Blue Boys L
Udlros 1
Akkrua I. Heerenveen 4 -_

l,angezwaag f. i
\-.'2

Voorloplg Vastgestêlde lrledstrlJtlen.

11-9-'60 C.A.B. - old€boorn
18-9-1 60 Trynwaldcn - ol_aieboorn
25-9-t 60 oLaieboorn - jj.ï.11.

9-10 | 60 tr'reno - 0itdeboorn
16-10t60 oldeboorn - DronriJp

_ 25::f0 t 60_ ríarga - Oldeboollr..
6-1L t 60 oldeboorn - .Dokku.n

t5-11t60 Tijnje - Oldeboorn
20-11t 60 Bergu.m - oloeboorn
27-11t 60 old.eboorn - TrJmwa].den
4-l-2r 60 Oldeboorrr - C.A.B,

Zonatag l8 sept. a. s.

!'.:
Jun. B. oldoboorn - Irnsre aau?ang 1l . ur.rr

Opste11i+g elftalLen Zondag 1.8 sept. f960

l-o. elftal.: Trynwalden - OldeboorÍr

J. Postma

M. Meester B. Strem l er

D. Benedictus

í. BetLl€bem

1,,r. Eulsman

A.

A.

a

Ja c . ÍÍagenaar

Ca stele in
'

Jeninga

H, PÍersna

Vertrek 11.45 uur
por bus uit Doolhof.

J. Wagenaar



Oldeboorn Í:!. - C.A.B. II Aanvang 2 uur..

A. I'ted.dcr, C. Aldcrs, R. KnoI, N. Iokkema, H. Berkenboscb, C. d€ Boer
S. Spijkstra, S. 1iagcnaar, S. de Groot, J. Adaese, J. Nieuuland.

Jun. B. Oldeboorh 1. B. - ïrnsuja '1, B. Aanyang elf uur.

E. Kalsbcek, S.
[I.B'. i(.leef s tra ,
Ur. Hoe kstra.. , l

Huisman, B. dL Leeuw, J. Kalsbeek, S. hl-eefstra,
D..lvàgenaar, lU.J. Kleefstra, Theun Leemburg, G. Knol,

1'

Ila ccn bcctju vcrtrrging, c'.oor ecn officidle openlng ván fict kl-ccdgc-
bourr van c.li..B. door de Br,:rgemce stcr, waarbíj onzc socretaris een tegel-
ljc e'rhïooa-', Lcgr:t d.e vrecstrijd om ongcvecr 5 uur.
.óiae boor-r bógc.r"gcca 9n er dcácn zich vcrschcidenc kansen voor. i\{aar zo-
al-s zo vaaL li'r: r 1i cr ccn c.oclpurt aan de andcrc kaint. De linksbinnen
brak clocr cn ;:r:-root hri::d., vlak langs dc paal in hct net. 0-l-
Onzc ;rngen: ]ic;Gn dc nccd nict zakkcn, cn toen wii even buiten het

- ... strafÀclópgcbicd. ccn Ëir<;ctc vrijc trap kregen, schost +r-i€ Cestélein'
=:- -'oerha'-d. rr3 gí-r-: liínake ; in d.e toultcn. .Eicn prima schot. Met dezc stand
- wcr'd gcr".:ti Ii:' ce thcc }ilan C.-s.8., opzet-ten; maar onze v€rdetllging weer-

de zicir p:ine onr.'Lc:' -l.ci-orng van Bouke Stremler. jJn na ongeireer eén half
uur j.rwam hc*, zcl-f s l.ot 2-:l- tccn bij cen doorbraak tlÍiebren Huisman een
zcor bcl,.ol.cn C,ce fpr:rlt mr:ai:tc. Toen werd al1es op alles gez€t oe "deze stÊnd
te h,|ndhar..c:r. en h-ct le ck . cr ve cl op dat dit goÊd zou gaan. Toen loya.ur er
echtcr'cc-r 1llcj.n or:lcr qkje in onze verdedtging. Ien van de spelers naak-: te zonc.e:: orzet, h:,rás en-dc toegestand strÀfsóhop werd benut. Dit $ebeur-
de zo':;at 1 nir.uur roor het eindc. drg jao-mor, macr we nogen best Èevre-

rr den zi-jn dat r,Lre tc€ien C.A.3. uit, zotn resultaat behaald hebben, 9Ii we
zien de toekonst niet eens zo heel duister me(:r têgcmoet.

V€Ts - oldè rno se ot r60

H. Piersaa.

Dc uitslag'lvlrn Cczc vlcd.stri-J'd lre cf tft vrcl laten zicn, dat Ïict crg mocj.]-iilr
z,a! z'iin ót' i; l:e i; ]: *ic':igc elital in dc re scrvc Ic klas mee te doen; Aan

- " "tltoiË,i, 
Êt!'. Trcc: L hc.i.r1J-ct ontbrokcït maax cx zal nog vccl gcschaafal

i i-^,.+^. r.ar..r^". 'J..,r,Àtl:. krrnrron wi i di T.Ér ct wêê? Íaant?cdcn t€een C.,íI.._ inoctcn ,..cr4.cn. a . s, Zcncag kunne n wi j dire ct w€e1' aantredcn tegen C.A.B.
\-á -.- D -r \en hopcn op betcr icsuliitat. (uitslag 7-1)

.i-

Zoals bckcnd, mqkcn dc Jongcns om bcurtcn ecn vcrsJ-qgiee van de wedstriJ d.
trfaak er ecn icuir'vcrsla[je van iongcns, opdgt een ieder naar zÍJn c]-ub-
nlad. grijpt, alc hct door dc bus gliidt.

Een gocdc v,rcc.stri jd, rraarin oldcboorn overwegend sterker was tlen A kkrum;
Hieráoo: ontsbon4-dán ook halverwege de cr:ste helft een doelpunt r ge-
lcoorrl d',o: rlc n.'-ddcn'.roor, uit ocn goedo voorzet van de linksbuiten'
maar r,."crd u16cilo rrC door àe scheidsrechter (ni jns inziens onJuist) we-

Ëï3i.13;t'ïrË?',13i'o" 0r-deboornsters een beetje ontnoedisrr en daar naakÈe
Ëen L.kl;:urrc spclcr gebruik 1ran om drie tegenslgnders en d.e keeper te
po-s"r"n. Zo eindigdè C.e eerste helft met een 1-O achterstand voor
01d.eb oorn.
frá Oá rust was Oldeboorn lvecr overw€gcnd sterkclr naar kon hierult geen
ooerpunt maken. In de laaËste fasc van de wed.striid werq-door een
rfiir'"*r spefer de ba1 met dc hand tot corncr gewerkt.. Dj.t, gebeurdg T
ttei strafsóhopgeb ied maar de scheidsrGchtef kende Doch een corner,nocn
Ëà" p""àfty tàó. Lln dus erndigde de strijd net ecn.l-O zege.voor Akkrutrr
Sctt"iO.sre citor ïras e€n schoo].ó.e e ster uit Akkrulc, dio naar miJn nening
weL eens betcr heeft Seflotcn.

ÍJ Áà P^^d



Vcrslag Jun, B. Olocboorn - Akkrum.

Zondag speelden wc een wedstrijd. tegen Akkrun I B. Hot was war& om te

ïi"l3"*3i3;"oït33"*ÏiliSi #Sla een mool doerpr:nt gernaakt rroor rb.Loe!Èu.rs.
Zo ging de rust in, net 1-0 voor old.eboorn. De twêÊ ale helft ging het
vee]- beter met de voorhocde door dat ze fe11er op de bal zaten. De keepe!
van Akk"um noest hierdoor nog al eens te hulp schieten. In de laatste
12 mlnuten volgde ons tweede aloclpunt, ge@akt door W. Hoekstra. .

!fe1 .vondon wij de linkervleugel veeL te bang voor de bal, en ook bielrlen
. ze de bal- te lang bij zich. Bij de anderon was alit echter-trêt zo.Ze Xre-
.gen ook nog een doelpunt maar dlt werd wegens buÍtenspel afgokeu.rd.
Zo e indigcie dezo wedstrijd net e-0 ln het voorcloel van oLdeboorn.
Het was geo.n wedstrijd oe ovêr te juicben. I

onzo Verslaggevers ,
' D. Wagenaar en S. Kloefstra

Jaàrqggea dering.

Deze zal- worden gehouden op Vrijdag 23 septenber 20.15 uur in Café
v.d.. Fccr. Special-e uitnodiging volgt. r -.^Ê--s

0 proe pkaarten.

kaarten blJ verhinderlng per orngaande biJ
bezorgen. U bespaard tlan de c].ub erg veel werk

:ï'i

. Drlngend verzoek deze
R. NieulMland. torug tc- narlgheld.

i

enJ't
i

\Tadat de Heer H. Nieuwland zich op de ledenvergadering teruggetrokken
had a1s trainer, waarblj nadrukkelijk gestel-d werd, dat bet nlsl-ukken r

van d€ training,voor hei overgrote d.eel lsg aan gebrek aan entbouslase€ Liin de gehele club, werd. ultgezien naar een trqlner van buitenaf en werd .d''
de Heei H. Reeke ré, speler van Frisia, en wonende te Akkrue bereid gef '; :,ï
vonclen onze mensen te oefenen. *-\.1
l{ij heten hem van harte we}kom ln ons mi.dden, en wensen hem uiteraard' -
veel succes

ff-ffied.erGgnbovende1Bjaarendic€engrocnoregistratie.
kaart getckend heeft aan dc Toto m(jedoen.
.tÀngezÏen de club voor ied.er ingcvuld. biljet een bedrag lsiiSt, is het
dus-zaak dat zovec]. mogcliik n€nscn hioraan needoen.
Inschri jvingsformullerón v-rkrijgbaar bij J. de Roos, Janco Douanqastraat.

P. rtsn cl:i' Feer
C...i :.rr Slijterij
OLDËUOORN


