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Yaste n/je d€werkers :

P. v. d. .: -!'oer
R. ldulder
Tralners
A1l-e Aanvoerders.

R ._4

P. v"d. Woudo
C. van Heel
R. Nieuwland
J. Be thlehe'n

g0dEent 5

A]-rg -"-oglS uur og de,ri0dkErt S.

Le_llo_e_-t!gr!.gjgi

over het aa4tal deeLlemers aan de toto kunnen we niet ontevreden zijn
DÊer het financlëLe rêsul-taat wat we ons voorstcllen is nog lang niét be-relkt. Vorig jaar ontving d.e verenlging ïan elke gulden g5 ct. Áaar dat
is nu s]-echts 20 ct. en 4 ct. voor do ctnkósten. $r zuLlen dus meer mensen
poeleq .meedoen on hqt Aelf,de over te houd.on.. lviaar vie bopen niet oI) Bve[-
v9Q1, inkqnsten als vorig Jaar, doch op belangrijk meer. rn dit noèt noge-
liJk zijn. Iederêon boven l-B jaar kan nreedoen. Íegon botaling van f. I;bO
wordt men bij de K.IT"V.B. geregistreeÍd. on kan nen ca.. 40 keer meedoen.
ïre sijn,do oerste toto dit seizoon gestart rne t 14 deqlneners. De_ derde
keer waren er 63 en de vljfde keor roeds 81. De zesde keer echtel .?3.
tiaarom?, ïJet voorspell-erl" van de uitslag.van buitenland.se olubs is toch

,--.pietg &oellijker dan rlun Nederlandse cl-ubs.
. ioals het,.,nu staab is er vermogdelijk I oct._ _geen toto. laat ons.:deze'*ii.sbllle'i wo.ek nu oens proberen om alle.ma e I één deelnemer er biJ te lgiJgen.

Ir komen dan f6 oct. .162 formulielen binnen en al-s we op die manior door-
gaan, werken we allen &e,e aan grotere bloeL van onze vóe tbalvereniging :

81 x 2 is 162. Ofpraet ?

Speciale actie voor,ller clubkas.

Zoals re€ds in gns vorige blad is geschreven komt er een fantastische
.ltGlazen .qqbie". \{ij zijn er in geslaagd een aan.tal van deze bier- en of
LieonadeglazÊn te kopgn, versíerd net eer echtelr 0l-deboornse voetbalLer.
Ieder van ons is in slaat eÊn asnlal- te verkopen. BiJ het vol-gendo
it maqndb]-ad'l ko.ot'. .een speciaie verkooplijst waarop de gescoord.e verkopen
vsÍme1d moeten worden.
Deze actie zal eeri..groot succes word.on, waarbl j. ied.ereen gebaat is. Ied.er-
een kan voor f . 1. -: per glas zi jn vooffaad vooq do .winter:woer wet aan-
vullein en de club krijgt vieer eep:, klein €paarpotje en d,at !s wel. nodig t

stelfi eLftal-len zon 9 oct. a.s

êIftal: Freno - Olaiebogl.nÍr

DoeI l '.. J. ?ostma ;achter: I. dysÍnga; Ja.c. \i,Iagenaar;
Middea: M. heester; B. StreÍÈer; d".
Voor: ', W. iíuisrtrin; J. Bethlehee; ,J.

.';:.

'.

Castp}ein; ' I

lragenaar; 4.. Jéninga; H. Plersna;

Vertrek 12.45 uur. . per, bus.
2e olfial: Oldeboorn II - Nicatqr IrI Aanveng 2 uur.

Doel-: S. de Groot;
Ácbter: .C, Alal,ers; R..Knol ;
Mlddenl "A.. tr'okkema; J. Adamse; s. tjagenaar;
Voor r P. Goerres; J. Yíatsema; D. Sniti S. SpiJkstra; 0. d.e Boer;

Íu:rlorcs: Akkrum I B. - Ofdeboorn 1 B.

Doel: ? ?
Achter: S. lLuis&an; B. dc Le euw;
Midden: S. hleefstra; J. Kalsbeekl lvLB. Kleefstra;
Voor: D. o'agenaaxi 

'T.h. l,eemburg; lllj Hockstra; S. v. Zinderen; G. IhoL;

edactie:



Zatcrdag-oiddsg kl'an on' B. olftal ult 1n. een wedstrlJd tegen Ak}auxx. wr, Jverloren met 4-I van"hct betcr spelenac trkkrum. Na o{geveór I0 mlnuten na.;mên de gasren de.leiriJ.ng (o-r) onze 8;ódïè;k";d;-";iii;;ilàa" r,ra her zeerzwaar, en toon e6n van ónze bácks eeË penarty turd;;;iï;-Ëu"Ë-;Ë;-k;;:'.per weI wat zuur. masr de spïI.var-r.rritiun gai ae tar àóin-zàc.bt tikJe, detonze_doel_rnan zlcÉ niet ongàii;t iràuíáá-iu maken. Vlak voor d€ ru.st eaaktetle lclelne Akkrumer .rnrctvooi er o-Ê van. Na ae ruÀt gi"g .h;; iet ons veel b.e_ter. De verdedisjne vLn Akkxum wu" urÀtêr 
"nzu 

v"oïiËau-"tËàà""ï; ;ffi #:Plotsering trak"ae"akkruns€ elavoór-à'tàur aoor ón-urÀàirt-àà stahd op o_4.vlak voor het einde wist onze rinÈÁuurtàn êr nog 1-4 van te ma.ken,

Hoc,ofdcboorn ook vocht om.ecn overwinnin6 te behaLon, het mocht hun wecrniet gctukken. Na eon kwartie;tj" gpáís,ir Èrachr Hooo ieoi-oè stand op r.-0.Doch_cloor cen fraaie.voorzer van piËt coo";;;-;r;Ë;;;ilË";; Huisnán d.ostÉ,nd.in ovcnwlobt. (r-r) van.aczc gcrijkooi.ur-ïáiïèni,'r:á"êàiitËi""ilï il"ggcprofitccr$, vrant nà enigc tr;o spërón"bracht ao ru"r.i"uiirrur. ,o'R.G. destand op a-1. Ná de rust.rcck.Ëct wcr ór óiouroorn-À"'"iËï'ïu"" aari te naszou. komcnr. went oen sterk aanvar-rcndl ói tccrrntscrr uótËr-ÀpËiá-na:Ë.c;"rËIË-

ii:iili:3llïëi"i3i:p: :ïiïà";, ïi" u6Í:"Íe. *Í**È,ru"";: iík;ï.;;áï;# ""-
grensrochtcr maar wat 1íep te wanáorcn. in plaets 

"Àn;;; h;ï ipïrïàu*irup.Tegen het einde van de weàsrrija naakié n.ci ór iooi--aïi" ïàrerneie. nog5-1 van.. ALhoewel het ook wet iO_t fraa-hnnen worden.Zond.Érg be ter jongens t t
,f. Atlamse.

udiros-ging hot ecrst i-n d.e aanval, *ear onze voorhoedè zetre het udixos-doel al-.spoedig met nooie combinaríes onaài árurc.-E;-;; ióïi". aI had.J' Jeeninga succes ír-o+_ En daarria we"a rrót-nut't"Ë"ËipàiuË-;;"-Ë ;il.4-0, door_do6l-punten'van'v,t. .sciriiÀáárf 
-u. 

,t i.t 
"rrorr r ell J. Joenlngq. iig 4.rust wilde het bii ons mlndor vl0tteil áà ooerpuntèn breven dan vooreerstook uit. Tensl-ottè loranr er toch oen doelpunt, naar aan êe voor ons verkeer_g" kgll,_naTelijk utt óin-sir;ï";h;p;;Ëens obsrrucriê (4_rl

GeprtKKerd.,dooï oiË doelpunt bouwde onzó voorhoede cnigè nóáie aanvaLl-€nop en tocn 0. schrlcmer Écg9n de_paar schoot, arurcte--Íï:,1;;;ilg;ïié-ïË;fu-gekomen ba1 tegen her net [s-r) gi, met doze Étano tffaà-oáË-Ëet eind.o.

va.n q9 wêos rrr.j"..j d OldÊ orn 2B ' Áklcrun Z B

oefenwedstri j d B. Junioren. 4-4\ Z

ltle hebben zondag een.oefenwedstrijd g€specl-d. zo nct rook waren de witteaeerst stcrkor, want !f ._riodenburg ÀaaÉte-ql gauw 
"óntaoóipurr;. ba;ro;-;àËd"a1 gauw het tweedc doerpwrt dooi-1{.-v,lulte, llar.,r toun r<wÀáJn-àe àwárien-ffi--actÍe,on rdaakts D. !/ageiaar eein ai5órpunt;'ziiàid"áá ffiïh not á_] voordo wltten. Ng d9 rust.r*g+9" wij er 6crei.'n.ïr-sáu!r, nàr.iË o. wágànàoi-Ííeer een'goal,:2-2; ilij had er àeker zi.n inr.want-àt eauw luakie Àïl-àr3-2 van. Maar dsr rictón dc witren,qr niet Éij zitiónlán'nlïttu w. wuite:r 3-5 van. lïeldra scoordo D. ,iirragenaar weer (4-s ) s. nur-sxnoi' zorgcte voorrerijkspel (+-+) onaer de goecre Ieidins vat È. lsuroàf-Ë" Ëiit èéi ÀuráiÁ"v^ ds tri J d.

D, Benedlctus.

S t., vaí _Zindoren.
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