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P. v. d. 'rfoude
C. van líeel
R. Nieuwlgnd
J. Be thlêhêIl.

P. t- r der Fee;
àr ;,i'o$p'g

Ie rïaarga&s . nr. 6
'

P'; v. o. trber
R .. tvtul-der'Tia iners
Itl-le .gbnvoerdets

Vertrek 12 45 uur

C. de Boer;

SGdkant

van -ov-ers1 bereikon q+s pr]rya _verkoop-re sutta ten bij de r-eden. wat zegt uvan'Kobus'Í8geï:aar, d.ie ÁukJe vlsser-or toe gebrachË neeii àn'rueas-nEi -
Jë gJ-Êzen ult de bus te konen ?D[t is weriswaar een aardig begia,. nlasr vÍie maakt cle eerste tweo dozijn
::].?.U y:"t 1.":, er ziJn aardíge'prlizo* beschikbaar, urfÀ waardebonnenvan: r'. l_o.--;"r'. 6.--: en f. 4.--
Plt ls de moeite waard. Dus leden, overtref Kobus.
y:.i,^ïlg E9g:-l-yiJ,.I9igenêe wêek bérichr ontvansen dat hlj of ziJ ovor dèEw1nrrg'IerKochu Èeeft ?

9t^gly:ll.! olllqlrende.plaËtsen in hêt. dorp zu'r1on afboerdingen van stazenopge nangen_ worden , zod.et ledereen zich kan overtuigeh van dè schoonËeid.van ónze glÊzen.

r'onze clubka s moe t vêrsterkt,,r
"Verkoop dus gl-azen onbeperktrr

vénk er goed aan:

R. Knol;
Adanse; C.
i:tragenaar;

Àlqer.s.;
D. Snit; Í. Voltman;

Doel: H. de Boos;
Aclltorr . D. Bonêd1.ctus; R. Dam;MiCdsnt rj. Loe.&burg; O. Schrie&er;
Voorl !'. Zand.stra; W. Schriomer;

Visser;
akkerman; J. Jeeninga; s. hnol;

l{ c M T A L L Ë N !!!!!t
De sperers van het le erftar hebben zondagmorgen 11 uur een besprekin€
bi j P. v. d. tr'eer met d.e trainer.
Jongens ster ons niet teleur, ai&ar-g1t wel nodÍg Ís. den ploeg d.ie vlermaal vorl-oren heeft is een gevaarlijke tegenstander. Jtus -tot àonciag I I t

I.
TT

ons trouwe bestuurslid. Jan Nieuwland 1s naandag lO oct. J.l. uit het
.zlekenhuis terug gekeerd, w&ar ziJn opstandÍ6;e anar.rdelen-zi jn wegg,eno&on.f]ÍJ -zf, 

jn bl-1j dat hiJ na een week reeals teru€ is eir wij ziji er zeker van
{qt hijr wanneer hiJ weer een beêtJe ls aangesterkt, ziJn iele werk voor
clq voetbalclub weer met anlno zaL doen.

gpstelling el-f tal-Lcn zond-js. 23 oct. r60

le olftal: Warga - OLdoboorn:

Doel: J.
A chter: tr'.
Mi.ddsn: M.
Voor; i{ ..

2e elfta1: Olde.boorn Z - R.E.S. Z Aanvans 2 uur.
DOE.L: S .
Achter: H.
nÍlclden; A.' 'or; p.

Post&a;
-dysinga
ivieester
Huisman

de Groot;
Be rke nbos ch I
Iokkena; J.
Goerres; S.

Ja c. l.iagenaar;
B. StrcmJ erl a, Castelein;
J. Bethlehenl A. Jeeninga; Í,. vVagenaar; H. plersnal

0 fdeb o orn



oldeboorn l- - Dronri r (2-?,ve rs1

Doo Je best I I t
:.

i.:
o1dobociril"48rn dê áftisp met de wind 1n de rug.
legen do wlnd in, niet 1n het na urrr driJven, Zo
10 línuten spelen Dronrijp zrn eerst€ óoelpunt
qpcfen van onze Jongensl wist ,;i. Huisnan door
do stanai gelljk t€ naken. J.-.t-

Maar DronrÍJp liet zÍcb
klvaïn. het, dtit na ongevoel,
maaKte. Ivraar door beter

een pass van A. Jeenlnga
oldeboorn wêrd steed.s felrer, zo da,! b- mi.nuten voor rust d.e rnld.voor de' standop z-r Kon orengen. áo gin
ziJn ccrste twec puntjes ti

z-1 kon n"*ng"n. Z"-sil;-á.-;Ëi
n ccrste twec punties dinncfr zól

]]rl.J.lrreclr v (.rtJL l,'UË t, (Ie &lqIrOOf (lg Slanr
_rg*q-t in...Fiet .1,99-k .qr, dus .op.dat 0]debooruziJn ccrste twec puntjes dinncn zóri har-ón; riraà i ricraas, rià'a" rust kwamenonze Jongens eï nlct aan te pas. De gsstcn zatcn nu fcl op de:.Èál. -en..n.n?e -

z

nog we 1,:pen.sr.te wonsen.rover. Iietr. :.
Do ch tlon mlnute n voor hc t olnde maaktê de .@icivoor ,Vdn. de c

achterhoede.liet nog aI oens*een stedkJe-va11en. GelurliÀ-r.JiqËfr*á,;-Ë;fiË;
ee rst Ë.ie:t .tot een .doe lpupt konen.aloor- slecht 'schieten; ,lïaÈ Lí J ans Xok
achterhoede.liet nog ar oels-een steékJe-va11en. Gelukkre'koï{ói-á,;-ë;st";
ee rst Ë.ie;t tot een do6rpunt konen.aloor- slecht.'schieten: ,lïat uíj--oná ;;k- -

Doco tlon mrnuten voor hct olnde maaktê de niaivoor vtin de gast€n or p*z vanen zo is:: do: stand gobleven; hotgeen voor.oLdéboorn nlet oniàtiuïnliiË waÀ.--onfortuinlijk was.

Voor de

met eon puar genakkelijke vragen:

lrtiJ zuLle n_ de. gelege nbeid,. hie een cl-ubbl-ed biedt, aangri jpeni. en serese:ld..een vijf,tar vragon, betreffende spelregers en andóré iiteióÀ!áni; ;;eàil;;:pen dlê meE hct voetbal-len verband houd.en, opgeven.
De oplossingen moeten _voor r s rlaanciags 1 íu"r- b i j Rinso Mulder worden inge- ,_
Loverd-, en er worde n door de 'adsplra.rttencoanmJ ss,ie eeR paar aaraigà priJË jes -.

beschikbaar ge steld.
De.oplossingen zul-len'in het clubbrad worden ver&eld. v/ij beginn€n eerst

J unioren-C o mmi ss 1e.

2.

4,

1. !Íat zijn de kleuren van ÍrV.V.01d.eboorn?r ?

Uit hoeveel l-cdcn bcstaat hct bcstuur ? l

'lÏie stelt de elfterl-l-en samenrr e:nruit hoobee] l-edehi bostÊrat dle ?':
Kan een elftelcoaxdssle ten auen tijde het clftal wljzigen ?

5. l,toeêí-a;" ópereis cibh ne t.gg.t-eidlng,-vËn,d.e..schq+dÊreci;ter hgla€qten.?

De
:

0nzeTCT0.
.'':

rnci en vi j verr-vrilren gptv;"a6e11r: ryat vorjÊ .jaLi i'in:rer;gckor,.en ís, zurien \r,i j
l:ïÍ;:"i:"t-n 

aanpakiren! VerleJ.en o'eek *"er,ien er sreciirJ zc po"iil.,..rlieren.in-
EIcr roet r.,al ar.n dedaan woricn, Laat icdereen_eens oE zich jiecn zien. Sr zijnzeker veet &ecr personen die eens 

""rr eokjo:"liii;;-*;;r;:t::4v.,, 
z

-i

t'. 1

J.uniofe.s- !e den .


