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C. van Heel
R. Nieuwlend.
J. Bothlehem
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1e. Jaargans. no. I
Vaste Modewerkers:

P. v. d. F€er
R . iuu]-der
Tra lne rs
A1l-e Aanvoerders

J. lJagenaar; H. piersne;

Ve: trek 1 uur.

5UOKAn! 5

À1le cooie voor Dinsclags 15.00 uur op de S0dkant b.

AfgeJ-opon
vexslagen.

Zondag zijn alle amateurwe ds tri J aien afgelast. Dus wed.erom goen

0pstêllingen vool. zondag 15 nov. e.s.
Le. Il-f tal: Ti jnje - Ol-deboorn

Doel: J.'de Vries;
Achter: !'. Eysinga; Jac. !{agenaar;
Mldden: lvt. }..{eester; B. Strem r er; Á. Caste}ein;Voor; 'líil. Huisman; J, Bethlehem; A. Jeninga;'

Aanvang 2 ul!r.
3e. lllftal: Oldeboorn -.R.E.S. Áanv 12 uur.

]u' Doel-: S. de Groot ;' Ácnter: H. Berkenbosch; R. Knol;
Mldden: A. Fokkema: J. Adamse: ó. Al-ders )Voor: S. iilagenaar; S. Spijkstrg; D. smld; J. postma; C. de Boer;

Jun. A. TijnJe 1 A. - Oldeboorn t- A.

H. de Roos;
R. Dam; D. Benedictus;
x. Leemburg; O. ichriemer; L. Visser;
tr'. Zandstia; llÍ. Schriêmer; H. tkkermán; J.

Aanvang 1e.45 uur:

Doel-:
Achte r:
Midden:
Voor: Jeenlnga; S. Kíoli

Vertiek 12.fb pur fj.ets:



,ïun. B. ol-debooïn 18. - Tijnje 18. Aanvang 2 uur.

Doel: Theun Le.emburg;
Achter: S, Huisnan; B. ale Leeuw;
Middon: S. Klecfstra; J. Kalsbeek; M.B. Kleefstra;
Voorl D. Vfagenaar; J. Kramer; !'f. Hoekstra; S. van Zinderen; G. I(nol

Tot genoegen van het bestuur loopt de trainlng voortroffe]-ljk. iir wordt
enthousiast gewerkt, ondanks regen en modder. Zoafs ie dereen .ge Iezen heeft
ls de lichaloelijke conditie van ons nationalo elftaL nog niet te vergelijkt
nêt die van b.v. Tsechoslowakije !!.Dus spelers spiegelt U zacht (of llever
nog: hard t )
Nog een opmerkj-ng over de training: wi]len de spêl-ers er zelf om denken
om de gobruikte bal-len even bl j Jan N ieuwl-and te brengen.-Eïst ln dlt
natte seizoen rotten de naden ven d.e bal zomaar aloor al-s zij niet op tiid.

1 
gedroogd worden. Gaarne jull-ie loedewerking l I

De Toto:

!'Ie hebben de stijgende lijn te pakkên en hopen dat dit vooriopig zo door
zaL gaan. In 4 weken een stijging met 1l deel-neners. hIQ vertrouwen er op
dat we de votgendè mÊand. de l0oste dee.hofiêr kunnen noteren.
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DOOI een ÍlxiSVef SCand Zi in e]' VOIlge WeeK geen pooLl Ol lllull-ri.l trlr ëulr uu u

Íir"tjó"e;.Ï,óàÀi.-óË-rèáJótic hoopi, dat oe aansporing echter weI verstaan
ïr.--Oór""truek vindt U hopeliik wè1'een poolíornulier aan het lg'antie._. U

weet het: wanneer uutr g"à"n" - regi s tra t ièkaart ingevuld- is (bii J. de Roos

iióát"" f . i.fOl kunt--u*Ààcaoe;n, in he.t belang vaó de club €n heel- misschien
in Uw eigcn bc lang.
Ji"i.U, AËt. ae faaEste miiano prijzen gevallen zijn in A kkÍu-rn ' Tiinje, Grouw,
'Iofvoga cn ].nijpe ? Dbct clus Uw best.

PlriEF.-rlmtrEIrss

Door de junioren zii4 deze week spaarkaalten uitgereikt. u weet het 44 x
enmert.ies bezorgt Oe 

''nuisvrouw eci theedoek en dè voetbalclub een kfe ine
premi"l le junlóren komen ze ook weer ophalen' Doet U mee'

GT,A Z]!N -1\ CTI.i] .

iiii veÍzooken all-e glerzen--verkopers hun briefJes in tc lcver:1^bii^fff
-.,i ,r^ l cÁr'n do' rcrl:,cti e uiteÏfiik oD maandag 14 novenber' ilie zi-cn n;;i á;-i;á;i'- oót-roá,cLie uitcrl-ij\ pp-lqaunoag L4 novuubLr' /iicriËffiffi' --

na

;ïi;-;;i;;;i;;;k"ópt miiet eei wàoideron van,Í. 10.-- 2€.priis 91 ?9:
respCct:-eveIi jk f . A'" -- en'i. 4. -- .In'.de volgcnde kranQ wordt de uitslag

vrij genoeg glazcn ]<unnen
moèt de voetballer in de

een levertijd van ong€veer

een huis-aan-huis actie .te
vinden hieraan mee te werkcn.

bekend g,emaakt.
ó-legrijpt alien dat wii eerst moetcn vreten of
ptaaisen-voor vtj d€ beÀtelling d.oorgeven' LJan
juiste klcurcn góbrand lïordenr cir ciat komt op
.2 r.i.analcn. .:. _ -;itct f igt ln'oc bc(roe ling om zaterdag 19 nov'
iiouOenï Lii j hopen ongevécr 10 damcs bereid t€
Opgeven b j, i l''icvr . H. Piersma .



g::j s vraj_g_g ulr i glg r:
De uiLslagr.n vi,n dc prijsvrbgen zijn:
vrasg l. Dc klcurcn vbn V,V.. CrldeboorÀ zijn: zvJart shirL mct witrcrkraagi en firanchetten t:n viitre broeken.r' 2. hcL bLsluur bLstcuL uit voorziLter, secreLbris, penningnoestcr,

vice-voorzitter en commi-ssari.s.
'r 3. de e lfta lcorruli ssie stel-t de el-ftallen sanen. Zij bestaat uit 3

-Le 0en.tr 4. De clf terlcornmissie kan ten al]en t:.ide he b el-f tal- lïj-izigen.
'l 5. r,e slelcrs mogen zich nj-€t .me t de leicling van d€ sineiqsr(: chter

' bLntocien.
: . f linnaar Ce . :'t 'irnol. lii j 've rdiende een b.rllpoint. ' '' :

rr 6. De mtr chts.nidcrele n r/an de scheidsrechter zijnl
a. h€t geveq van vrijc schoppen.
b . he t gelren van st'rÉrf schóppen.
c. het geven van een waarschuwing ean een spcler.
d. het vervrijderen van een speler.

. e. het tíjdelijk of definitief staken van de wedstriid.it. 7.: ecn scheidsre.chter ksn Lcn speler van het ve]d sturên:.
a. v/e€lens een overtredingr'naaat hij reeds een wasrschuwing

onLving.
b. vregens natr;àppen.
c. I/Iegens belodiging, van de Echeidsrechter.11 8. êen scheidsrechter kan êen.wedstrj. jd staken: a. door weersomstan-
digheden, b . door het publick, c. bii :een,ernsti8 ongeval.rr 9. . de hoekvÍaggestok nag 1*' meter boven de grond en mag niet 1n een
punt eindigen. ( gevaarlijk)

'r 10. Bij het nenen lran oen hoekschop mag men nooit de vlag verwljderen.

Op d.eze vragen kwam maar één antwoord: GeeÍt finol. rrij kreeg:nu een vlak8o&
Jongens doe je best, I'robeer de lrntwoorden te vinden. Vreiag ze aun je vader
of je grote broer of probeer een spc lrcgel-boe ki e te pakken te krijgen. ien
'voe 1;bal-l-er kent zijn spel.
Inzenctingen l/vordcn vervnacht van Junj-oï€n A en B en welpen.
Vraag 1l: !'laar hangcn d.e aÍ'bpcltlingen van onze vootbalgl-azen.

Dit keer 1Íaron €r 9 goede oplosslngen. i$a toting kont de prijs
boe aern';:ietse Rodenburg, die de ballpoint kri jgt.Gefel1clteerd.

Nieuv,re vragen in het maernd.blad van volgende w€€kr


