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R. Muldct
ÍraLners
Alle .uanvoerders

:i'
AlLe coplo voor Dins dass 15. oo uur oD d.s J0d.kant 5 .

r:À

BÍJ redellJk goedo b€l-ap€s!€Lll.Fg. wqrd VriJdgg. de,ze vergadorlng gehoudon.
Dlverse puntèn werden besprokèn. De belangrljïstc waren wel:

b.

'!-_- c"

,4.

d.

De ?ersil seeortJes actie. Dit ls steeds e€n zeex welkone aanllulllng
voor d.o kas ggweest. Zo langBam€rband Ls dezo actl€ echter eon beet-
Jê ln hot verSeetboeÈ geraakt, do goetlen niet te na goslroken. De le-
den worden opgewolrb hier wat meer aan te aloen. Borentiien. krijgen de
spaarders nu zolf ook een abrdige vorrassing.
-blf, víerd. een nle urrre contrlbutle-rege l1ng aangênomen. voortaan zar deze
eeng per 5 naantlen oÉgehaa1cl worden.
oe veikÍezlng van eeà"nieuwe olftalcomlnl ss1e. Gekozen werden de Heren:
R. Nlewlland, IÍ. de Jong, en G. Roodenburg. D€ze Heren wordt vêol
sterkt'e toegewenst biJ hun, b11Jkêns cle anlso ondêr de eanwezlgen,
welnig aantrekkeliJke taak.
Aanvrage Kon. Gosclkeurlng op de reglenenten. Dlt ls por 1 jan. r 69
verpllcht.ea we?d due aonaler stemmÍng aangenomen.
Speclale aotle voor ate olubkas. Hierover worait vofgende week. ultvoerlg,

-.- Doef:
Aohtor:

.: Mldden:
vo:qf i

S. de Groot
K. A]-(Iors; lt.
A. Foklrcna I tr'.
S. SplJkstra;

Adarnge ;
W. Hulsnan; P. Goerr€s; C. 4e Boer;

oldeboorÍl I A. - .Ud1"os I Aanvang 11.00 uur.A.

Drol':. ''IIi do Roos;
Aohtor: R. Da&; D, Benedlctus;,
liioaeqi l. r,eeóuurel-ó:;;hrié'rnêr j L. 'visser; ' . '

Voor:. ' Ï'. Zandstra; !'\Í.' Schrlemer; H. Akkerman; J. Jenlnga; S. I{no1;
Regerve: G. Krrol;

Het le ulftal ls zondag vrlJ. WiJ
een ove'r'\fJ.nnXng ult Franeker tcrug
$tJ hebben B99dê hoed,.

hopen tlat ze na d€ze rgst poriode n0ot
zullen konon. I

le Íaorsana.nr. 5
8!*-*'-.

Redactle I

P., v.dr lyoudÊ
C. van ll€€l
Rr Nleuwlanal
Í. Bethlebee

bêr1cht.
f. D€ kondvraag. hiervan wcrd. dr uk gebruik genahkt. r,r wêrd o.h. gevraagd

r".aar Sportkeuring l flnancÍering c1u.bbLad., le d.en$terving i.v.m, 5e. e1f-
tal, * " ^;ira.nton wedstrljdon en tie toto.
Over diverse punten hoopt ons clubb].ad nog eens nader te bor,icht€n.

0psteLl-1 en elftallen zondag € oot. t 60

'''Êe. elfta1: Rood-GeeL IïI - oldobooÍn II Aanvqng 11.00 uur
'. .:

i{noL;:
lJyzlnga;. J'

S. Wagenaar;

Vertrek ;9:.*l uur..per grtot s.



4.. ploeg 1n het wit.
. 1. ..1 ._OogJ: E. Kelsbeek;

4g{ter,! !J. Huismanj a. oe Leeun; :.
Mlald6b.'! , s. KteèfstrÁ; J, KalsbeeÉ; -M.8. KleefÈtía:oo,o,":., 

, ïtrulull"i M.i. Klêefstra;'w noaenrurÁ;-Ji
B. Plocg: zwart-vÍlt;
DogLt p; Hoekstra;Àohtcr: J. Krarner; rl . Vecnstrallt4iddcn: H. v.d.'Héidc; Jac. hagcnaar; Jr v.d. Bll.;
Y::ï,-^ - P: *y3egngef i T. treonlurg; st. v. -áinderdi iftescrvc: ïufltre LccEburg;- -

Veld. A.b fixtngag

':

G. tftol,t VÍ.r Eoo.ketra;

J, Postna..

van d.o weitls

Eet.wa6. een }qrde -wedstrlJd..waarln or-dêbo.orn ..2 
_1 
ch goed beef,i gewdsrd" Na.. .5 nÍnutèn gespeeld te hobÈon óntstond,er eên nfsveiËtÀnE ln do achtêrhóc-

*:,,-9:t dcior d.e gaston. goed. wêrd bcnut. De back spààiqà-Ae ual terus nÀarde Kecper r rnaar to zacbt cn klvan voor de .voeÈen vàn dén aer lerslllnËrË--'. die raak schoót. (O-1) *
T::,P_:.^99"'1_!91!- 9n.t"tond doorr dat e'cn voorzet door onze verdedtgers nletg9:g Ygtg y"ggewerkt en-borandde b1J de nÍdoelvoor, dle van aràËi urJ-nard-ln scÍroot (o-2) Nadien kwqnen on20 verded.lgeró er ueter in, ,aÀnëe_
voerd door a. cas-tel-elir, naar de voorhoede liet-ons wat-in cle sÉeek Ëethct lraken Ían doblprinten. *-- \. Na de thee een aanvarl-end o]Qeboorn, naar dé d.oelpunten bl_even weer ulà/
I{ol sperperf zakte en.wero,iiaroer, ísàiui:, ónzÀ ÀirriÀ.Ëoiter, i<urpèrsl 

-

hêt soms helemrial niet eèas was nót he scËàraÀre;ba;;:--*
-den iÍttartier voor he t einde wèrd de overrrrinnlng van-r,1. r. i:. zeker, êen bo-ge p'oorzot, die biJ de llnksb,uiten bóland^de en-het aeroó aoetpwrÍ naárïá.(o-5 )
Nu.was d.e achtcrstar-ro te groot om zcl-fs nog over'ccn gerijkspol te donkcn.- Hot duurde dan ook niet lang neer toon de Ë chci dsrc cirïer-íooi het elndefloot.
Toch nuiar moed boudón Jo$êgrrsf



J u r.o].en AKKTuJn I A. - UJ-OeOOOrn I A. t ()-4)

Na_het besin slgnagl glne Oldeboorrl direct in de aanval. -uln.dat ig vrlJ-
wel de gehele wedstrijd zo gob:evon, náar dáar het nlet- woij vlóttèn Ín-
Qnze voorhoede, noesten.wo tot de 20€ nlnuut wachten voor L.: Vlseor .de
score kon openón. (6;l-) -u.ln zo glng de rust 1n.
Maar tocn wo na de pauze het veld. weer op krrvamen gelu.kte het lnee$s vee I--'
beter. En aie eerste minuut was het ráak door een mool sohot van ÍI. Akker-
man. (O-2) ljn even ].ater waÊ.tr€t Í.. ilosnlnga. diB het ,1oer fur de :touwen
liet verdwl.Jnen. (O-9) , i :

En 5 mlnuten voor het einde was het G. Knol-, dle er nog 0-4 van naakte.
Zodg.t.we.deze ont&getlng dus glansrljk wonnén loet O-4.-

01 SCh.rleedr.
Verslag Jun. B. Oldeboorn - LgÀge-zwaÉrg!

Het was oon mooie dag. .Eir stond welnig wlnd. .In bet. eerste kwartier ge-
1u.lct e het ons een goal te maken. . De:rechtehulten van ons schoot op'het
tioe l-, de keeper.had"hen we.I, docb ni€t kl-omvas t en daar nosakÈe S. yan
Z.inderen góbrulk van 1-0. i{n zo glng de rust 1n.
In cle tweed.e.Selft ging het niet zo best.. Íoch lraakte lÍ. Hoekstra een
prachtige goal- 3-0. ViJf ninuten Latcr pqsggêrde dê mldvoor van Lango-
zwasg d.o achterhoode en.schoot in 3-1. De.;zelfdo speler soboot. weer-
raak en dat was Z-2 , maar naar mlJn inllcbt stonalen e!r" ecbt€r tweie...bul-
te nspe l.
Volgens n:ij was de
cie goal too . En zo

grcvrsrechter nlet actief en
eindlgde d.eze wcdstrlJ{!.

cle s che ld.sre chter kende

Me lntlert B. Kleefstra.


