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VA] iJE REDACIIE-TÁFELI
Na een afwezrghei-c1 van twee vue.renrverooïzaakt door te
weinig sportactiviterten en te veel ander werkrzijn we
hier weeï €n !ïe I'rillen al-leeee rst vai': cie:e ge legenheid
ge6ruik maken bm een ieder een zeer ítel-u"l<k;.[ cn-ge slaagd
1965 toe te wensen"
Ook naneirs be stuur en comlissies vee .i- },ej.l .n zegen.
i;ïe he bben ook w€ncen vÍJorL he -" iiie';rve se 1zoei.i" -, ratrr.u-rli jli
iou j k h:ast zetgen.-Eelt rler groctste is víi.'l iirt we een
m.ooi en vooral sportret i oel.jalJ..i3r 'lf ge mcÈ u ti)íJËen g(tait,
En a.l- zLE'ex m:ic..;chlen dit jaar: ge€n kàurpioe;:,"c,{6p il.ee::
inr toch 6,L i jven vre v€ cJrtr. ri voí-) r e e n z,í) gcc d rncge l-:. ;k rc -
sultaat. -'X-
IN DI]- ï'JL,

,-rr de ga.'beni'u];l rek de s€urei,ar'-i-s v,Jrr
t(.oste1i,Jk, c1i e i,'i-j hicr .ro,:'ra.l lienncn
', an de 6ouderr sr.rJ d aÍ11! pr ell 7aiÍ. dtril
ve ie trto*rre ten,.,WaarcÍi glic_ien,
:.iilaru--wítte r;i-euv;+,je s en proIies nrp;ies,
ge fe i-icite € .r- tl ej e ts o;e r de t::linini,r
e €n gle ep uit ojlze geschie deri.is dool onzc L;L:cret-ali.s,
;r,nze nieuwc. spelregel::u5riek : Ker: ljn €pcl u

e lciers gtr lla zen
en nog ie el meer' zakerr el .íei'r;en (.ij-e hopeli.jk Urv ;r;trj.
.,lac.ltt cvcn hrijgen en waarui"l, misschren no3 lr.i;s is rp
i: e ste }len".
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HetTOT0-formulier.
I-re opwekkingrge plaatst op cre omslag van Uw clubb1ad,
Denk aan de toto frrgeeft nij aanleiding iets over het
formulier te sehrijvenrwaarmede ik dan tevens voldoe
aan het verzoek van Uw red'actie.
Op het Bondsbur€au van de K.li.V.g.rEininakade 2O te
Ileeuwarden komen elke week / pakkenrSevattende cê.
,0.00O totof ormulie.ïen, binnen, we lke formuli ercn daar
p€r vereniging verzendklaar moeten +,orden gemaakt.
Het aantal verenigingen |edraagt 202, welke verenigingen
elk een deel van de fornulieren krijgen,waarfuij nog
een inleverings envelop !ïordt gevoegcl.
E1!e vereniging i-s in het |c.zlt geËte ld van de zegels,
welke, zoals U. bekend, gebruikt v,,orden bi j de inlevàrin6
van de fornulieren bij het adres dat Uw vereniging
be ken,-, he e f t ge naakt.
Vrijdags is het een hele drukte oi,., hct kantoor in
Leeuwardenrwant aLle verenigingin leveren de ontvan-
gen totoforrn:lieren in, gerangschikt naar het aantal
kolorulen.
li€ze formulieren, ca.24.000 worden door de clame s ge te1d,
vergeleken met de aantekeningen op de inleverlngs-
enveloppenrwaarna de efnre lop r,vordt ge sloten en gepara-
fe.e rd voor controle .
D';arna komt deze cnvelop in de administratie.Het aan-tal formullcren en het àantal kolommen wordt genoteerd
gp e^gn^witte kaart, waalyan Uw vereniging een duplicaatheeft.0p deze gele duplicaatkaart woiden de kolómmem.
genoteerd voor de controle van de zegels en weer ge-
parafeerd door ecn beambte van het fondsJrur€au.De ve r-
eniging krijgt ,le. formuliere n mee terugrterwijl die
ve reniglngc.n die niet persoonli jk inleve re n, elke za-terdag de ni-euwe formulieren per post toegezonden krij-gen.Het zou voor het Bondsbur€au eËn bespáring Setekeaen
wanneer iedere vereniglng persoonlijk inreverde, zodat
ge€n Dê-verzrinding 6ehoc.fde plaats te he 56en.
Nadat de gegevens zijn geplaatst op staten die door de
Sporttoto zLJn voorgeschreven, worden de enveJoppen
voorzien van een laksperopelrgeSundeld en in twêé gro-te zai<ken gepakt.l:eze zà",keÍ1. woroen dan weer verzàgeld
en elke zaterdagmorgen vroeg wor<len deze zatÁ€n doór eenkoerier per treln naar Zwol1e gebrachtrwaar deze zak-ken door een koerier van de afdeling Zwolle in ont-
vangst lrrorden genom€airnmiddels hebÏ:en in de afdelingen
Gronj-ngenrDrente en Zwolle Cezeftle werkzaamkreden
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plaatsgevondcn.De zakken tnut totoformulieren woï*en ook
met de trein naer Zwo11€ gc.|ïêcht.verder gaat het trans-
po_{t naar Amersfoortrwaar de afdeling ïïtrecht van dc I(.
iï .V.8, alLe s overn€emt,
Hier verzanelen zích mcÈrclere zendingen van de áfdelin-
gsm en gezorgd wordt dat TJw totoformulier voor half drieelke zafrerdagniddag in de kluis van r1e K.I{.V.R. te
len Haag herust.De kluis worr:t verzegel.J rloor L:en notaris
en .egrst door he.m geopend wannèer alle v,redstrijden ge-
sperld zrjn.

J,Kostelijk.

T 0T A-w ete ns wa ard i gh e de n.
In aansluiting op bov€nstaand artikc.l van riu he er Kos-
tel.rjtrrwaar wij hem zeer erkentelijk vobr zijn,willcn
wij eL:n ovÈrzicht geven van onze faatste toto-re sulta-ten en enige íifepen doen uit het jearv,..rs1ag van rlc
StichtÍng Ur- I{ationaLe Sporttotal_j-sator.
EerÈt hct ovL:r z:-cht :

Ioto nuirtro.':r
ilil
ilil
llil
ilil
tÍil
tt tt

Goalti-ps nr.
ll
tt

forrnulieren
It

It

kolommero,
ll
il

L3 1t,C forsulicre n JZO kol.ommen
14 101 rr .14O . . rr

15 104 " 144 'r16 96 rr llo 'rJ,7 9t u lIO r
18 98' " i?? I'

19 9+ " J?B 'n

74
80
6B

625
727825

U ziet .lat we niet mogcn klagen,Lre liee.lname is goed te
no€me.n .niaar kan nog wèl- wat Ëeter.'víanne el eerst maar e€ns
een__dirke prijF in Oldebuorn valtr( wie weet ligt hij
op U te wachte ) dan zult Lï zien dat er nog we1 ileer ieif-
helbers zijn.
i)e= activiteit 5ij het invullt-.n 1 at heel vaak te wensen
overrmaar dank zij de. ijvcr v,rn orrz€ bode komcn we toch
elke keer m.lt €.-.n mooi .antal kol-orrinÈo uit de bus.
Onze ItTOPtr was )44 kolo;runen.laten w€ net elkaar dit re-
cord gaan brcken. . r.. . -,.. afgesproken. t

zt< velc{el I"^: é



UIT ONZE GESCIIIEDENIF"

Vervolg seizoen l91t / 16.
l)e ze aflevering hoort eigcnlilk nist in dit numme.r -

thuis.Voor degenen onde r U clic De Zwart wittcn en j-n
he.t 6yzoncler ,.ie- gre:pu'rr ui-t de geschiedenis b€waren :

is h,..t v.an bclang te weten dat deze aflevering hoort
tussen die= u:.-t nr.iJ d.d.12 aug.?64 en die van no.
B, d. íl .18 nov. I 64.Onze exclrse s voor de gemaaktu' fout '
Dat de ene club neer toekomstmogcli;khedcn heeft dan
ile and'err is we I 'e 

r:'rl vaststaand fe it.f,c' e en ve rdwi;nt
finaal van het toneelrecn ander bliift ztch 6ijna
gedurende het gehc.le be staan op he tzelfdc pcil hand-
havenrterwijl w€er and€ren als een peil uit de Soog
omhoog schieten.Voor5eclden ? ltelnurneem dÈ v.v.
Zwaagwesteinde sortzc te Snstander uj-t dii.e compctitie -
Oldeboorn wint uit met 1-Orthuis mct L1-I Èn voor de
5eker nogna4ls met 7-O.
'ilVaar zijn wij t,,o.v.deze club?vïellswaar zijn er ook
andere voorbselden uit deze competitie;T,eeuwarder Soyst
nooit me€r van gehoordrevcnzo uit de conpetitic van
htt tu,eede rd,'í.M,G.uit*Drachten.
Op 8 m-rart vindt in T.,eeuwart1cn de fe langrijke wcdstrijd
L,rder Boys-Oldeboorn plaats.Oldesoorn kan nog met deze
c1u5 geli- jk komen maaï dan mot'ten de drie restcrende
wedstrijden alle v;orden gewonnenrdaar L.Boys nu uit-
ge speeld is.De ruststan,i van deze wcdstrijd was 2-O.
De eindstanri werd 2-2.bit spannen.ie slot vergde vrj€1
varr onze spcl.:rsrmaar het luktc,Hierna kwam de bcslis-
singswedstrijd tc Grouw op 19 april.Uitslag 4-0 en
zodoende werd Ol-deboorn toch nog kampioen in de 2g.

klasse.Ook de promoti-ecompetiti.'wcrd al-s nr.1 6ecin-
digdr zodat Oldeboorn het volgende jaar in de lc klas
mocht uitkomcn.Toen kw.anen de fr-kerwcdstrj-jden.ilou-
tigehagi. lrkanpiocn 1.n de Ie klas u'o tevens !-.V.8.
kampio.-,n werd thuis met 0-2 vcrslagco.Iie grotc uit-
51inke.r in deze vuedstrijd was 'lh.!vicrsmaralias
Pretty PoL1y.In de final-.. te gen T.F.S.konden we he t
niet 6olwer'ken en verl-olc.n vrÊ ïoc:t 5-l.Htcrondcr voL-
gsn dc uitslagcn dL.r gc:spc.c1de wedstrijden,
0ldcboorn - Lecuwarden 5 J-1 Houti-gc.Lr.2 - Oldeb.4-Orr - Hardcgarigp B-1 lJrachten 2- rt 2-Ott : tr-Boys 4-5 01icb'-fx:,chten 2 6-]-
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Zwaagwe s.te i-ndc-Ol-cl,ebooÍ n O-1 Clde l. -Houtige h. ,-L
!..eoys n 2-2 tt -Zuíaagws'.steinde li-lllardL.garijp rt 1-4 l-,eeu.uvarden : Cld€boorn Ó-2
tse slis singswe clstri j d tc Grouw :

Oldr.ftrorn - Leeuwarder Boys 4 - 0.
Promotic compctitie :

FrisiaT-Oldcboorn6-1
0lde6oorn-Frisla t6- 1
i1.'2.c.2 - Oldcloorn
Oldcboorn - ,tj..a.C.2

O1dt.|oorn plomovL: ert naar
Bekerriled.strigdcn ?

de ce rste k]as.F.V.g,

0-4
R_zv ).

It
,
I

Oldcfoorn - Rc.ad Swart t -Mildan-Oldcfoorn 2-
Oldeboorn - S.1i.0.1 , -I{outigchag.. l--Oldeb. 0 -T.F.S.l -Oldt-,fooïn ,-

Tweedc elftal I

S. }.O Olcle6oorn
iloutig.,h, - rr

It Prc sto 'r
ile ad.. .l-,uvels - tr

0ostcrlryolde ir

;J. Lv,irl . G. rr

2 1.-' fOndc'
2 2e rondc
I ]€ rorde
2 demi finalc
I finale.

2 4-2 Oldeboorn-r/.iri M.G. 0-6
4,-t tt -0o ster w. 6-2
2-1 rr -Pre sto 2-4
6-1 rt 

-Re " d.; lluvcls 12-1
t-1 rr - s.D,o L-:2' 4-2 rt - Houtigeh . 3-2.

Bij hct kampio.nschap van h€t eer-qte het volgenoL: val.l. d€
bckcndc de cl-amator J ac.dc Vos. :

Aldeboarn Ís Kampiocn.
Ilja harruwe op neutrael terrc.ln
i)c Ljour,ue rtcr Boys .fina.-.l forsle in
ln protte volk uiic tsjrigc dèr
rvy as support€rs ck is we r
ËIwat gong,-Íl [c.idt-. hurd rit e.in
Hwiat is der skoptrhwat 1s ticr fl,-.in
iiwat ha ris jonge s plae tst en dlcn
Hwat fus,.:w€ hja op ?t plak we r stien
ilit ,lie wo1 bliken-troch fair spul
stic Boarn boppe oan mct 4 - 0
l,ie Ljouwirt€r Boysrforslcin en cli-e n
Binn? hymjend we:i nei stêt1 ta gien.

wordt vervolgd. Secretaris.
5



Zoals U wellicht zult n;eten Saat dc toto ne t ing.rng
van zondag a.s.in e€n gwwijzigde vorm spelen.
De prijs per kolou is verhoogd tot Í O.tO en de max.
te wi.inen-prijs is / 1O0.O0O.--schoon.
Er zijn geen rcs€Tv€we dtrsiiden rneer.Dootr ee n deskun-
dige cormissie. worden icdere week denkbeeldi-ge uitsla-
gen Uij een notaris gedeponeerd €n warr:leer €r tico of
meer rivedstrj-jden gcen doorgang kunnen vindenrdan worden
deze uitslagen gerekend.
l,{ij hopen dat deze nieu.we toto (een stap in de richting
van de- ongeliniteerde toto) go-ed. zal .worden ontvangen,
en wj-j rekenen Ërop dat een van die smakelijke prijzen
in Oldeboorn zal vaLlen.

JAARVERSLAG TOTO.
Het aantal gÊrÈgistreÈrde.n Sedroeg in h"-.t vorige seizoen
967606 personen
Óe 

' 
p,,e t- woriit al s volgt vcr d.eeld' :

De verenigingen krijgen 20
lïederlands Sport Federatie
Stichting Centráa1 Overleg
Voor de koste.n krÍjgen de
Ire K.N.V.E. 5 %

En voor ,le prijzen 51Íjft
De totalt-. omzet van dc Sporttoto was

Er waren dit seizoen 266 winnaars met
zij ontvinge n geniddcld / 72.3ro,rI2
67OA tweede prijs lvi'uaars die gem."f
en 790,7 d:-e de extra prijs wonnËn.Hun
Í 150'85' 

TRArl,rrNG.

%
25%

Fondsenwervingsacties .I5 %

verenigingen 2 F"

tt 7J.

f 28.942.418,--
alle s goe.d ;

731,78 ontvingen
vuinst was gem

i
)
,t

Van het trainingsfront valt welni-6 nieuws te vermL:lden.
De heer Reekers <l,ie 6Ínnenkort gaat vertrekken zal op
L:en nog nader te nocmen tijclstii> af*qcheid van de jongens
nemÈ n.
tfrij hopen dat ieder die oncler lr.iding van Reekers traint
of getraind heeft van cleze gelegenheid ge6ruik zaf ma-
ken om afscheid te nemen.
De datum zu11en wE nog 6ekL.nd maken.



vcrong'tj
Tot onze grote ontsteltenis-hoorden r,vij dat op Oude_
j aarémorgen_ onze_ sportvricnd loede HoeËstra d;deíijkwas v€Íofigr:lukt.ïJor.de, die speler was van c1e voe tbaÍ-vereniging Akkrum en geregeld in hc.t ce.rste erftál uit_kwamrwas voor ve 1cn vàn oàs €c.n goÈde 6cÈcndelnèi-r,à"een uitstekcnce _sp!le1 diÈj rustif cn sportief ,i;rr',lràn-strijd_m9e spcelde.op net ni-r,denvàl,t o,,-i tri-.i met ái:Ábrocr Feike de sterke ruggegraad van h.-it e.ifta}.--u--
'',rfij wensen zijn oriders cn frenilic Ënging Akkrun de mocd en dc kracht tocgrotu. verl-ies te drag".n.
Ru.st in vredc. Doecle.-

de voctbalvereni-
om dit ontzaglijk

r,as u ook iat"leo Horn tot 1mc.i niet mag fluit*n'3]jemeníngcn. ovcrr de ze straf (volgens de K.lï.V.8. is h*li àu1fucscherniirg tege n het puulieË) lopen sterk'uiieen.iÀ eneparti j vindt ?ii! gc dr-a6 dat u waàrschi jnli; È wor 
-iàr<ene

zar .z:-}nrook dusdanig oai rri; een tijdjà van onze veldenrgst verdwijnenrde anderc tant me.ent"dàt cen scheidsrechteralleen voor fcitcn die 's zondags tijdlns de weasirijoenztjn begaan ge straft ku'nen worden.ui, cornnentaur-sráás.
rn-Engelanci zLJa voorstellen bij de internationare Board
i+ê.dicnd om dc 6ultenspelregc.l"!a *i]rie.n.te Íángé-li jn van het strafs_chopàeuleà' zal aan"wàioen rioo"g5trokf<ennaitr dc .zij1i-in!n.Alle ên Sinnen het geSied oat tuEsendeze lijncn cn. dc doellijn ligt zal fr*ri oao r",uitcnÀnerkunnen staan,lit vcrhindórr drjs het stËrËo-tpá;i;B;; van
X:Id:digingen. cn o. a. ook het 6ckende .stapje'rn 

"rïár.rr.uoK hirrrovér hoorden 'u'ij graag enke.lt*. m".niàgen. -
iic voorzitter vi,n de Enge1s.. voetbalbond he eft in zijnnieuwjààrsrqde-de wens yi-tqesprokèn Àat er meer doeliun_ten zull cn vlorden gema,akt.iviisictrien dat d e gr; wi jzig.àË
6uitenspc.lr-cgen hc.m zal hclpen 6ij zr jn wens.rn elk_ge_yal is de ze w€ns oirs uit he t-hart gegrepun.
De,v.,'rce cigendc syetemen makc.n de animo v,:n-rrEt iu6riux,dat nu ee runaal graag coelpunten zie.t, allengs minhei.

ELDERS GELEZ}q}T

TSnnÊnsurplus 1n de geraeente tltingeradeel j-s momenteel
,1.l1iJ \oqen in_gevaarrwant wanneer het zover komtwe de ninderheid-hel,beir ........... T

Het
nos
dat
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0p naandag 18 ianuari wordt in hotel Goerres te Akkrun
dè eerste ronde van de sp€lregelcompetitie gehouden.
Deze wedstrijo za]- gaan tussen OldeboornrAkkrumrTer-_
horne c.n lrnóun.Onzà vereniging ncemt dcel met de vol-
gcnde leden ; Hein Akkernanrlictus Bene'iictus en Jelke'
ie thlehem.Voor de vuinnaar van de ze voorronde volgt
in februari de. finale in Heercnve €o.vÏij rocpcn g]!e 1"-
den op door hun aanwczighcid in Akkrum onze strijders mo-
rele èteun te gevÈn.Veel 5c]:ingrijkc'I is echtcr de kcn-
nis van rJe spelrcgels die je daar opdoet"Kom dus.

Onze arlvertc.ntj-ctermijn is bijna wÈeï af6elopen.vÍij ho-
pen ecn ílL:zer dage n Wecr c cn be:rotjp tu' dqcn op- Ce ad-
ierte erclcr-s cn hdpen in vcrttouwen clop dat allt-'s- v,riL:I
Èvcn vl-ot zal gaan"

VOor zondag b.s,i.q cI in V.rbantl m"'t du $.St-c'l'ihe id d.r
terreinen .o?g.g€crl ploglanma vastge stcl-d. vÍachten dus'

sclrrlf,;clijiie 'iJ\ Í b.U] u)í] vcoÏ
f l-2,50.Pas dus op je tellen.
i)e rriu.u',ljc ruSrle k Ke'n Uvr spcJ k:i.
korl..n. iiÍegc rls plaatsgc5rek zul.t U
t\-,n hcbl)L.n.

De jarig..n van dccL.mbcr cll Jaouàri Ytordcn van hr,r't-* gc-
fc1ic.!-',J".rd,tit zt Jn : Tc'ake Árancrr-l.rlctus BÈnL'.iictust
Ke e s :, r-ilïtsnarl{cint J.v. ci.,,Ve l.dc Jan van Crcr lrie e r,-iI.:ndr:ik
J,l:{ieulil-e,íd r i'Í:l etsc c-le V;i c r Ate J c t ri llbar tir j l-ke Ltiil;s ;ra.
ijir.-'hICr.r llock-"tr: ri\Jar:t.r- IVIcc stei:, J:iir .Te cning:., ri'i t:i," llcÊtt.*
strari-I:.nkc e Jo:ig,lla.i'til ira6uí]adt ril,i,;iir'jc','c-i 'f 

, tt" 1'1 'iil g-ir'i t,,' Kor {f r'1€-r'b-s cn. Ocn. llcLtrie lite ï"
'ïí j lr.. fcn Cet cÏ sornnai 3'rn v,3rdctl 'vuigu:'l;c.l ..rt- 'iJl ,rucll 1:1,t
in hct fcit dat hi;n B,,boort-c'data op d*,'rr-'dact:c :ti.t
Sekcnd zijn,Gcitf dczc'cl,ltuni citls ttvcr' 'loor:.,
J)c. V,V_gluc BoyS Spr:ckb in haar nu,Jiter ven Biauwr- À6np
ni;,.s'"rjs de VIt-:(:S ui'd Cah 01c1r-.boOIn ÈI tegen BJ.u"c Br].ys
hard" t(;gct:r aan ?,a'l gt-r:,n..i,ilt naar :an1,ri, '-ing v;li l:'..u spc'1
r./?n he t tr,'cc fli:.,
Bïj-jf l'i)o,rl"-i '-'q ,r oo?:fl Í:, \ruc'CS nit,t te h;trd Èii ft-'cle:rr t.:;

I a-l .l i:n +;j ;;oc ',1"1, h...i; $ ,P 0 i? !l i rj " :{.

verhoogd crr vïc} vooï
dt: monlcli-ngc i;ot

mo.ii.igh van tle grond
r1o g dc nma sl- r:4'.: dulci r,1o .; -


