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Eedacti":
!. v. d.Woude
R.Niellwland.
J.Bothlehem
H.Plersna

lÍe dc delingcnbla tl .V.Y;O1d.eboorn.

F. r.cn der Feer
C.i,lc r,;r !i,; terij
OLDJJiJOORN

2e JaargatlA.no.4 .

Vaste medewerkers

P.v. ci.Feer
R.Mu]-aler
Tra iners
A11e aanvoerders

Alle co.pie voor dinsdags 19.00 uur op Spbrstrj.4.
Verslagcn i
Oldeboo4n-C.A.B.O-O
rÍet een punïIo óF@ÏfitrGp-e i- moesten wo ditmaal genoegen nemen.De wo4striJtthad. een sportief verl-óop- onde r l-eiding van een frima- sóhá:osre crrter.
l,,Ic t in- he t begih c.Á.B.iets meer in dó aanva] wêrd ons áoàt- onoer orurgezet.lvlaar na een kwartiertje spelen namen wij iie t mi.áaánv6ro rn hand.en.Door het uitstekende werk vàn onze rechtsrrarr]konaenï"-ítèua" *uór-tóiugkorncn.foiaar een doelpunt malren &ocht er ook nu'weer tri"t ,ran- raonerr.ook onze galsten zaten me t hetzerfde probleem; de afwàrkinË-*áËï"r. riiiren he:b zrrrakke punt.
Dc tweedc heLft bracht weer het zelfde strl jd.beeLd. te zien.Zodat we met r,' 'nt genoegen moesten nenen.
:t,r yolgcndc vredstrijd worden het er twee.

' Jsc.wagenaar.
Go:red:iik l_ B - 01de--_- boorn 18." -;.ZondrgiaorjcE@n met nooi weer naar Gorredijk.
*1 ll_10"lin9!:l :pglgn maakte coxredlJk ná een mooie ultvai een goal_.
;1, o 81ng nc t door to t de rust me t ? _ 0 ls,vêm.lia een lr,"artier spelon ln do tweede herft lcr,rram er weer oen goar.En daar bfeef het. bij. I - O.

ol.c:boorn ta - !i,jn.je lA. b -s 
- lv'veenstra'

Tr,-rË-ïiio-.rs*-;src-irffin:rffi d\-zo wed.stri j d..ivlaar echt€r na enkere mi-nute! spelcn gaf de rechtsbuiten van Tijnje ziln pl_oeg de leiding.vlak dsárop c.rng 0ldeboorn ten aanval en Dictus Àcóorae. r-i..uJn-vi j f nlnutón l-aternas iret wecr DidLus.B-l-.Tijnje kon de stand. nog voor de lauze op gelijke
hoogte bre ngLn.I\ia d.e thee ging het eerst niet ào bcst cn'Ti jn je- Icilam óet5-2 voor.Hier licten. we het niet bij zitten sn Dlctus scoóiáe'voor de cler-maal.ïn het laalste lcurartier kregen we behooiti;t< ae neeraárheid. en uitêÀq boogbal-,let je van onze mid.denvoor bracht G.Kàol de stand-op 4-5.rn b mi-
^_ -Ëen 

voo1. het eind maakte G.Knol er na goed coebineren van d.é voorhoedeD-a van. g.Knol.

Aanvang 2 uur.Vertrek 1 uur.

0l-d.cbo', : Ê - Le-d-i-ilr_! Aanvung Z uur.Gorr'e d i
Doc -l- :
Achter:
Middcn:
Voo:: :
Reserve:

I,.I.l.'lee s te r en Jac.lïagensax
J_.!ïagenaar,E.Stremler en J.Aalêmse,
V'i 

" 
Huisrnan,R.Banteme,H. Piersma,Á . Cá stelein en J.Bethlehem.

D. B one di ctus.

!. dc Croot
L,Visser en S.lïqgensar
0.SchriemerrIi.!ïiersma en H.tserkenbosch,
Á.]leid.a,C. d.e Boerrp.de LeeuwrS.Knol en' J.Nie uw]qnd.
,r . Ka l- sbeek.

De Junioren À. worden za terdagaioia-z-..rL irt de box veflÍvacht voor eenbijcenkomst met dc trainer.Ar-À wij goed ingelicht zi;n gÀai het ovcrde invoering van het s topperspil-ÀyÁteen.

oe
Achter
Ml dd en
Voor
Re serve



L
Opstel.l-ingen:

919*sË=_l!:_tJ,,risporia ra . Á anvans //. 1s . "rr.IJOe l. : D. Vragenas r
Áchtcr : J,Jenlnga en R.Dan
Midden : !1.Leenburg,ii.Akkerman en S.Huismanvooï i s?Kr,gefstïg ,fi 'gphri-emer, D.Benedi c tus ,vr. Hoekstra en G.I{nol-.Reserve: F.Zand.stra.
Olcteboo{nl.B -!hor lB_. A anveing 10.oo uur.
ffin Reserve: W. Wui te .Achter : J.Kramer en B.de Loeuw
Lidden : J.v.d,Bi. j,M.B.Kleefstra en !ï.Veenstra.voor : v'i.Rod.ehburg,i!i.tr.KleefstrerTb.LeerablrgrJ.KaLsbeck en J.veld.

Promotie en Degred.atie.

De K.N.v.B. heeft dc pro.urotie en degrad.atie rege]-ing van het anateur voet-bal bekend gema a kt.
De vier kampioenen van de vierde klasse A.tot en eet D.spelen oe 5 plaatsenin de tlerde k1a s se
De nu.Emers laatst degrarderen autornatisch naar de F.V.B.

Voe tbal-s choe nen.

da t. . .. .
d.at. . . ..

dat.....

dat.....

Junloren en welpen die voetbafschoenen to missen hebben en degenen die
een paar.goed.e voetbalschoenen willen hebben,worden verzocht àÍch op tegeven bij de j unioren- cornrnis sie t.w.Jel_kc Bei}:lehem,
Men gelieve dan de maat enz. mede re delen.De j.rnioren-conrnissle zal dantrachten een ieaier zo goed mogeli jk' .te ireliren. -

Wist U ?

'de toto vooruit gaat maar nog lahg niet sneJ- genoeg,
'de animo voor de training op hot ogenblik zaer goed is,rnaar ditmisschien ook meè aan het móoie weór is te dankón,

behal-ve de aangewezen porsoncn,ieder kan en moet mcedoen om dona-teurs en toto-deelnq&ers te werven,

er in de bolr enkel-e gevold.en kledingstukken liggenrdie ván 01de-
boorn spe lers zi jn;ki jk d.us l}lr spullen ceïls na,

d.at..... in september Jaap .,Ímons,tvleinde rt B.KLeefstra en tlottle de Roos
hun verjaardag hebben gevicrd; van harte gefel.lclteerd,

dat.-... Dictus zontli,g j.f.wecr d.rie doelpunten heeft gemaakt en nu op
g.komt en d.a t geert Knol '.'_ nei twee doelpuiten zond.ag zicË
d.ire ct naar een gedeeldc tweede plaÉts workteren

dat..... Hottie d.e Roos we€r uit het ziekenhuis is gekomen;wiJ wenson
hem namens al1en we lkom thuis en een voorspoedige ' 

be iers clra p.

De vierde klasse A.
Í1
t.L .

In do vierde kl_asse A.stoomt Bergum-ongeslsgen naË,r het kunpioensctrap;
tenminste zo lijkt het.vorig jaar leek-het échter ook zo,naár toen kiégen
de Borgr-'msrs ecn flinke lnzinking,di.e hen het kampioenscÉap kostte.Niettemin l-eiden de Bergu-@ers prácht ig.'!ïanneer c.À.e.ilier iiet een punt
had verspeel-d rware_n ze goede tweede geweest.Nu staan ze ook op d.e tirec deplaats samen met l'vargardat na een ui-terst steïk begin nu afzaËt en aL 5verliespwrten hoeft.Tijnje dat na een eerste nederlaag twec overwinningen
boekte moest zondlg j.1.in Bcrgum zijn mcerd.ere erkcnien.Het l-e resulitaat was ochter nlet sLecht,D.T.D. haerlde een purtje uit warga en staat
nu-.m'et_3 uit.5 op_de vijfde p].aats.Blue Boys,Dókkuá en DronrÍjp hebben
t+lul 3 uit 4 ,wij hebben 2 uit 5 en lil.Z.S.siuit de rij net z-irit 4.rjit bovenstaand.e blijkt wel- hoe be]angrik voor ons de riedstrljd van zondagiegen Bfue Boys is. H.


