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'Dizz t el-ê,zc-aks jc, sikerlrier',
Lcl' moat in cfk Íoar ..n ib spicr.
hwant fuotbal ls in sport moái vuis,
I)at hast biJ elk in ,,goodwil1" is.'
Graech roei rnen hjir' in wedstriio sjen,
rlia r ne & wuïdt Írege asr t wol_ kin.
Sjoch t xaïsl [roat men in trainer ha.
Djr korlt &ei ]eafde hjir op ta,
Hliant syn hiÍining is fun-boarn,
-,en nrftt myn goeoc ric ck oan.
ir,n as de fondeminten stesn
.,e-n kin Llcn oan it boulvcn 6etrn.t L Js u,icr, h'' kl..'t dêrf oai f orts jinst

ir/ia r le tter ha b de kl-ub de vrinst,.

Itlo u moe t noch ien biswier venioun;
.,.n kïbntet clk soks yn iL roun,
r,an.komt it mei it kni;rke r:oed
r,n isÍt, bistjir vuer ,',Lie nóed.

Dêrom hie men .irwrrb nijs bitocht
iln glêzen ;'n de hannel brocht.
"f'oar ]imonade. as foar bier
.'.en is d.órme i ul- drok 1jn't spicr.
In fuotbalkcarel LsSe dbr op,
Icn goede rie,..... oi-t nei. gjin s.trop !I.oertt trainingsf oncis,, si.l-! t ts jinje vris
Omdat dit sii bilanlrlr( ls.
Ik hoopje, dat d;r aksje giet
Ja I t Jm ciizz t l-êste rige ls stiet:
DJtr t goed supporter is fan Boarn
nl/ ropt: hom mci.oy gJ_êzen oan !!
De f .rotbal lciL Ís nci oanrt Act t
-cjn !ïegeïje,..... dat mei men net.
Der moetbe t0zen oan de &an
0f oan de frou. Dat is it pfsn.
In gounc p.icL sa faek Íortcrn
Lit ós nou toane itri rat men kin:
.r<. tatenÀternaáis iop ik ta: '
Jime ' mei,? _e.À yo1 .in gleske ha ! 

Jac. de Vos.
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Uit deze standen biijkt clêt ECrgLuner 1\ at uit f oopt . .aar: vct'dc r oÀt-
f oÈcn de clubs e llia.,r nlc i vc;e I,
Door oe overr,rinning 9_p 

,_i- jn j o hólten
wi j. ons een pahi ptai;'lsen-opg_cïrcrkt,
en hebben weêr clezel-í'de kansèn al-s
dc andcrcn,

l\l og, stecds gcen punbcn voor ons2c clftÉJl. iiai,r zondag l-eek het erop, wj-e v,/e e t misschien j_s het a . s.
zondag lêgcn !.\r.S. raak. lioud.
moedb, Jongens.



f'pstcl-l-ingcn zonuas ZO nov. 6U

I n . L:,1-f tol: L'cïgr.!tr - O-Lccboorn:

Doel: J . d.c Vric.s .

rchtcr: . ,. 
-áo=i""1 ',1... ae LnÉja-n;

ilidden: n . -1'5ing6 t r. .j Lrcml-cr; c .voo].: :ulsm;rn; J. ., Lhfchc-r,1; J

2e. elftal: F.V.0. - Oldcboorn 2.

Doel: S. de Groot;
Achter: li. Bcrkenbosch; n. _rinol;
l,iidden: e. -loki<cna; J. .1oirmsc.; C.
Voor: f,. ',:atzcma; J. opij]cstra;

Cti s te le in;
. 

"agcna:rï; 
H.

,, anva nB Z uur.

flcrsma; R. Bantema; --

Vcrtrek 12.45 uur;

Verslag ven de vr-edl;trl jd iijnjc -

Doel: Thcun Leemburg;
Á chteï i S . ilui sman ; B . de Lcc uvÍ ;iriidden: S. KIeeÍstr'a ; J. K&l-sbcek;
Voor: D. I 'agenaal.; J. i'-rame Í ; ' .

r. locr s In. Snj-t; J. Postma ; C. de Boer I

ranvang 1l uur. vertrek l_o uur.
Oldeboorn 1-2

12. 30 uur !

B.ii. itl-ecfstra;
Hockstra; S. vLin Z-indelenl G. Knol;

ile t Jan dc vrics vr'cLr .in dc g-cfederLn, rr okkcn vre zondb6 vo-r goedc moconaar. Tijnje. tiadat iiilig_had algctrapt, ne]lle! de gasthórcn i; het begineen kreinc vc ldmcerdcrhe i d. ,-aar door-hét goed ingiijpen van onze verdedi-ging lcurame n zij niet tot scorcn. Daarna v,raÀ irct aln Èèiae kanten Lustelo^q
voc tba l-.
Bij een aalrverl vi jf ninutcn voor: cre rust, nai,kLc ééri vdir onze spelers -
hands in het strafschopgcbied, dat beLe liónoe ccn pcnoJ-ty, lrclkc-zeer flocd.werd bcnut. 'Li jnjc na, rii cius dc lciding rne L l--0. iiort rie,dàt ofclcboorn wócrhad aÍgetrapt maakt e ee n va1.i cre s;ocre rs hancls in hct bcruchtc gebicd.
B. litrcmlcr schoot dc tocgcstrrne strafschop resolult in. l-f. t.,ÈNéón Í.tootde scheicisrcchtcr voor dc rus;t.
De volgende drie jcwarticr mct ol-clcbocrn ie ts uri,cr'1n c1c aanval, maar deslocht 5lcricirtc schotcn kwi:.ric n noE nict Not- cioclpunten" uit c-eá vrijc trap
vêin Á. cirstelein rnaa];tc J. iLr€icnaaf. e e n doe lpunt, we rkc iue rd afgcke ird'iregcns bultelspet. ïijrrjc kv/i]lr cven fc1 opzettcn'v,r€rt onze verdeáiging goed
doorstond. Oldcboorn lieb zich niet in de verdedit.ing drukl.icn cn Èouwaè
cen. uanval op, uit cen pasg van uib het nidrienve 1d kreeg il, Iluisman de bal-
mooi vri j gespe crd. v'rtri, ruit hi j ,ss66-46 1-2, HOIRA I I Ltit was ook de eind-
ste,nd. rrernstil?rnde zondirg gaan v\ic vol 6ioc;dc moed. naarr Bergr.rln.

Jac. !r'Érgena ax.

g.pstgÀ!4CJur. 1ll . 0fdcb^oorn I lj - -ie€:r€nvccn 5 È. ranva



)pstelf Jun. a. Ofdeboorn 1 ; -Ls 1.g. ;ranvezwaa

Visserl
-kkerman; J. Jeeningu; S. Knol;

Doel: i:. de ii-oos;
nchLcr: jr. BcnLa:.ctus; \. ram.
À/ilddcn: -tr. Lecmburg; O. Dchri(]mer;
Voor; I. Za,ndsbrq; ii. Schriemer';

L.
H.

ile spef crs v.rn Li. moetcn 10.30 uur in de box aanwezig zi jn.
Vcrsla van dc \redsLriid Uldeboorn 2 - -2

Vlak,voor dc aanveng-yan de vre d.strijd bleck, d.at één van onze spcLers, in-plaats van dc gebruikelijke rechlcr- cn linkerschoen, twee linkèrschoónen
had. meegenomcn. Jaftxcr is, oeit hij geen twee l-inkervócten heeft, want de naris iinks en bovendien hadilen vrc nu Àet nadeel, dat we met tien épelers
moesien bcginnen" 0ndanks dezc kfeino tegenslàg, speelde 0ldebooin een goedr
eerste he1ft, waardo,'r voc)r hct li...,.s.-doel vcle herchelijke momenten on[-
stonden. Dc kcepcr hicl-d echbcr op uitstekcnde wijze zrn d.oel- schoon. Toch
kon hij niet verhindercn, der t vfak'voor de rust eón zuiver gepLaatste boog-
bal- van C. oe Bocr in cle uitersLe rcchter bovcnhoek doel tróf; 1-O|la de lhcc Lce k het of Oldcrroorn, (nu me t de v;incl in de rW) iecht op de
zege. afging. Dit du,-rrde tot ongeveer tlvÍntig min.lten voor het einde;- toen
bl-eek het ui tirou.dingsvernlogen van,onze ploeg ie zi jn uii,geput. yre vrerden'door dc..tegenparti j. volhomen yan.het veld gespceld en heN duurde nieb.lang,
oÍ' dc sLar-cl vrcrd 3e li jk gcmai,kt, I-I.
R.li.b. vlas nu voortduiend in de aa.nvi:l- en irit é€n vern dic eLirnval-Ien ontston(
weer een do(; fp'.rnt 1-2.. Vocr het e indsigneri:1 probeerde Of Oeb-oorn de sl,and
noL €cf j jk tc mukcn, .nrare.ï te vcj gc.Ís, dc vrinst ging naur dc ccgcn*oai.Li j.Het r.s natuur_lrjk jarrxncr, dat tve veÍl_oren h€bbcn marar als lve onzo pfoeg -
houde n, zoals ze nu ',^,as, dan zic ik de toe komst voor Old.eboorn Z .niet .ào
sombcr mcLr ini

Dick Sndt.
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Sportvricndcn,

i:]r' is in onzL spol't c(,ll vccfvulciig en graag gabezigde uit-
clrukking van Lich. Llonditio. Ii{c L ecII Soode lich. conditie hadden wij gewon-
nen, oÍ' zoerfs racn ín onze spoïNbl-eldcn va,a,k l-eest: de lich, conditle was to-
raal zocl<.
Ts ncL ccn Lo(.d( cond j tii nu icdcrc vucosLri,l d f,c!?onncn; n.ici,s is minrlcr waat
Souv/cf ui tc7 --6.TtÏÍ-áfÏ.Tk zi jn cr nc,.r fuctor'r-n ciic cen Íof. spelei-, die
rnisschi.' ',. nog bclangrÍjker zijn, de z.e. gee toliile of -qen ta l-c conditie.
rleint ook sportvrie nde n, oit is uitelst no6&3-F6ÏiJF
,rls irri j zondags nci ecn perfecte lich.cond.itie aantreden, maár de wil- om
tc vrinncn onl,brcekt, dan brcngt.men het nooit vor in een v/edstriid. Ga
iedercrv,reck de rledsiri jd in mei hei idee, J-k geef me vand.aêg voor de volle

"zrlOAr, qn v{at cr ook genóurt, de 2 punten oie ci vandaag'té vèrd.icncn zi jn,
'.' dic bl-i jven bij ons.

irje t een gocoe iich. en mentale conditie kornt men tot een tolq:q--pre€!g!E
.cn caar is he t ,oun i; waar ilr heen r,',Ii I . Tedcra spel-elr vool 7ffi*ffiTï6ffiá'n
mocLCn r3'vrcrkcn.
Tot onze suppoiie rs zou ik ci.il nog v,rif lcn .zuggcn. homt zondags in gro te
gctalc naii het,éportterrcin,. neom vricndetl en kcnnissen mee.en geef hwr

dà norol-e stcun,'die zij als iaatste punt voor iccicre wedstriid nog nodig
hobbcn,

i'li" .rc rko 
"h 

t oe no u 
"

De uitslag van deze ïrcosbriid in ncu

le . Jan .1, dil-tnsc ve rl<ocht 54 stuks.
2c. Jair irlrai.icr '1 27 'r

3e " Jen it,'-ou\/lanq 26 \i

Trainei I

vur kop-lr va,n glazcn js:

llerrtcli jk gcfclicitcercl !r'iisvtinnirars'jic a.itn de vÍ'ostrijd verbord€n priizen
soonlijk vlolcien ui tgcre ik-r,.
Fuiten rnededinging hecf 1, de cchtge4ot,e
nog r4e ege daan, en [6n t '::'a L zegL i] .vÊrn
e.en reuzc prcstaiie Cic een vormelditlg

-iri,n allon cen uitstekende prestatie.
zulierl doo:: onze penlringn:.e ester per-

viJn onzc rccreuaris , rlicvr. v. o. Fecr
eLrr vcrkoop vbn .,. . I59 gJazcn.,l'och
dubbel en dvrars verdlent.

,.t
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lb apri],1923 Oli deze oatum v/erd
]-n daT, JaiJï, toer cr bij oivc.t.sL
mot de volgende tcksb:

onze cluhr opge::icht. liet was
zakenrnensen briefjes voor de

begin april
ruiten hingen.

i'r zal getracht worden een voetbalclub. op te- richten. Ztj qie hlerin belangst.]r-len wo'den tcr verSadei'ini, geroepen, op r-5 april a.;: i; de lrierharlevan de Hecr J' L'ijkstra 
ondcrtckcning, .;rni6c L_icl,hcbbers.

Die 1ie fhebbers bfeken te zi jn, de heren: H.i. cle Jong en i,i. .,. ;.:ie rin'ia.vfclke cle H.B.--'. in Leeuvr'arden Éezochten en at-da,:r il-Ë"-;rïj;'u"ái'ááï-ío"t-baf in aanraking kwamen. Ook de liecr D. Zwagerman uit ",nkhuizcn, anbtenaarber Secrctarie op het Gemeentchuis te O]debóo"n, 
"n-d"-fió.,r-f,. v.d. Heideuit Joure, -destijds -gasÍittcr.alhicr,. hadocn uroi oót 

" 
-oïti-vo 

e tballen gedarrn.irelnu, op dic vcrgaocring vrerci dan oók de voetbalcl;b;;à";;"ht, ondo'de,naam ,t0.V.C." mct aanvarnkcl_ijk ZO l-cocn, n.l-.

IJ.J, ge.Jong; Kl-aas Visscr (ChauÍÍcur biJ-.bfScrsma ); H.J. hoekstïa;J.Á...!reide (essistcrLt zuivelÍiJbï. ) ; r. vórtmàn; ,,. 'rlri"Á("ïJg."" b.d. F .u..d.ij. ielinga (l,ions tc rncmc r. .uivctfaÉr. ) ; l!.. -tr óop; i1.-',.;f-;;; L. v,ci. rreide(Gasfittcr) ; B. jchurt r (-ccrcuaric uóó.uuis) ; J.'Ë;pj;;.-:f . 1,ier.sma:r.. VlcLSnouvJrï; H. I,.ast;_ (, :rk<L_r ,íj Jldc Joíg.); l. -ZilJic_imr; 
ï;;;Ë;áLr .'ecGem.Huis); s. Hosper; ,i:li. de , irh;-ir.ó. ,'ierine.a;-".'fïÀiiïgo;

Sept. _192.3 traden nog toe: O.J. Vleeshouvrcr,P. v.d. r'crr; g.T. Vl_eeshoulver; Í. iers&a;
r.raar nie'ts bij v€rne l-d, ,rBoansterS,'

Het cers te VoorzÍtter, D. Zvragerman.
sc crc tat j-s, H.J. de Jong.
J-cnningm. j. VisjL.r.
0onï1. J. Ve l- i,r.run.
JorTn. i..-. . ictrilti aj.

Dc contributie werd vasi,gestcld op f. 0.50 pcr maand., cn tevens een inlegvan. Í. . ?.. -.- pcr persoon. Hct toenmar-ige Genóentclí jkó sporbtcrre in aeD d.eBraksdijk_kon in gcbruil< worctcn gcnomèn tcgen een Ë""r iÀn i. b.__ teiwcdsf,rijctd,ag!
Goerl-s virarcn spocriig gr:pla:tst,ook ccn bal- ]<wam er. rn e erstc lnstanLie vierder ecn 01 [!vcc mÉra] per. rrreck. gcOcÍcnd, zo nocmde lren dat in dic dagen. -Jrv/aron. nog dicpe e.,repi)cl-s. oF l'Ic t tcr'rcin hctgccn ge cn br,zvráJr was. irl-s de br:l<lerar in hiram mochl dcze door clc tegerpartíj er uIb gehaalO viorden, daaï kwamgecn lo,rcstie (loqr. ilcn voctbal-0c cn arrt viaÁ hoof ctzaàk !uit het kasbock ontfr,cn ik he i, vofÊcnclc: ultgavên l-923 in totaal f. ruz,r\Ik zal dit nieb he f crleraf specifi-ceren, allec:i dit:
r kfos touw f. 0.65 l- schrift Í. o.tO lL bar f. B.?b 1 voetbi,lpomp f.l.6lHuur sporttcrrein f. l-5.-- 3 prop.ocn voor binnenbal f. o.3o Bloeien-en
Cosbuums, Eakker Lee urréir.dcn f. 4.-- hepe tibiekos;1,en J. d.e Hoos ï.. 19.bOKindernans te Lecuvrar.cii n f. 18.60 r,iuzick J. t, ijben5a f. lO.--

en Cr. itelLrnan. rrn nov. lg2g
j

Ecstuur:

Hic r:ui t kunnen rrye

lilordt ve rvol-gd.
concludcljen da b e r ook nog aau tonccl vrcrci ge ci.aern.

.ie cre taris.



Tocgi,ng tot orrzc wcos ur'iidctt.
,Dc l_aatstc ti jcL schi jnl, cr cnige \rcrwallllló t() bestaan voor dc te bctal-cn
entroo-geldon;. .D4 re6lcling is zo:

Voo:: pclsoncn tot 15 jear entree f. O,25
Voor personcn van borren 15 jaar en ouder entree f.0.50

Uitzondc::ingcn ziin hierop:
r,. l-cdcn p1.us cchtgcnotes cn kinderen beneden 15 jaar.
b. Ondelsteurtcndc fc den.

Boveng:enoende groepen hebbclr vrije toogang. U kunt ondersteunend lid worden
door een jar,rli jksc bijdrage van f. 5.--
'leve ns ke 111cn wi; nog dc z.g. I'donstricesr, vvtjaronde'. dc verloofden en a.s.
verfooÍdcn van onzc spcfcïs kunsan valfen.
Zij betalen een jar,rlijkse biidrage valr Í. 2.50 en irebben dan cvcneens
vrlie toe ganP..



Àttentie. o

!'Iilf en onze speleÍs er ai,n meevicrken dai; vui-l-e voe lba l-s choenen nist in do
rrrasbak van het clubl-okaar komen. Het lrordu dÉ,n een grote troep waarvan
iedereen -m.aarr fast heeft. Dus geen schoencn meer schoorunaken Ln dc vrasbak.
lTu wij zotn fantastische gelegenheid op ons Eerr'cin hebben moeten vri j
daar- ook trobs- op zijn.. rjat het bij anderen verak heef anders moet, wótenv/e al-lemaal viel-. Zoal_s hier is toch veel prettiger.
Tevens wirl-en vri j gaarne al onze errthousóaste supporters vcrzocken tij-dens de pauzen niet in de boren te ]<omcn. ur,v entËóusiasme is natuurlijkzeer be6;ri jpclif,ffiaar dc p,uzes zi jrr toclr be(tocld voor hct rusten en-
kunnen evcntuele instruotics gegcvcn v,rorden door bcstuur enf of elfta1-conndssie.
Kunncn rarij op Uw gevraardccrde mcd.elvcrhing rckencn ?

De njcuv/c i:ra8ql voor ciczLj wcck zijn:
no. 12, hqevecJ- mctcr is hct strafschopgciried 6root ?

no. 13, hocvecl meter" is het strar'schopgebiecl van de doellijn ?

no. l-4, moÊlcn cr gatcn in dc doe fnct'rcn zittcn ?

no. 15, na€ men een vre osLr.ijd spelen zonoer cioelnettcn ?

no. 16, lvelkc spcler mÉig cen strafschop nemen ? en vuie vri jst d.eze meestal
aan ?

ilc Toto. .

Deze lvcck zlJn vrc v'Iccï een flinkc stap vocru1i, 5;igaanrn.1.
92 fomulieren nct 339 kol-ommcn

tc€lcn a4 ir i! 3tl- ir d.U VOOrI-aatStc kccï'.

ive hopen deze r/ícck 100 of mccr formulicrcn nct minstens 400 koLonacnbinnen te krijgcn.rifkc kol-om is voor U ccn kans " Laat daarom ook Uvr
huisgenoten ccns ccn kolom invullen.Dczen zuflen rcsultaten krijgen
vraatYan U -/crste l-d zult staan.
Dcze vreck vind.t U nognaals ccn poo 1- Í'ormul-ier aan Uw krantjc gehecht.
U vrect hct, een grocnc registratie-kaarN invuffen ( verkrijgbàar bij
de hccr. J . dc .Roos, ) cn U ]<urt nccdocn Ín dc toto.De prijzeà liggen
voor net grl Jpen.


