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Zondag 7O Mei zijn de jongste welpen Yeer actief ge-

weest . Deze io"áËot ttui 7-- ro ia?-r zrjn echt het
aenkijken wauiá]" Er wordt zeeT enthousiast ' maar -
ïil;-Ë;ó=tiui-àóstreden en aIs U deze jonsens nog

nooit hebt "i.i-spiián, 
*ordt het nu tóch heus tiid'

eaan tmee welpenploegen naar de se-
:"Ë 'iè"Áu" dèze- jonfens een sportig-
Áucces toe . op Ëet-progralnma staat
*êa"t"i;d voor àe jongste welpen te-

D.

Zondag 1] Juni
ries in Akkrum
ve dag en veel
verder nog een
gen G.A.V.C.

Blue 3oijs 28 Oldeboorn 28 t

Z aterdas b.ebben we teg en BIue Boii s - gespe e ld't $ie:ir
"'nË";;;-E :-ó"tË"iót;o". Ín net tésin war€n we ster-
Ëà"ï'À*ár oát ;il inet veranileren. -Een speler van

Blue goijs scnóó{ in oe eerste helft tegen d9 pin-
nerrkant van Oè 

-paal, 
waarna de bal in het net kwam'

] - O In-dË 
"t*ËOàtnóftt haáden we de wind mee

ilnu"-dat hiêfp*ónÀ n-iXs Een speler schoot harcl
ïii"áuïÀ.[-a I ól-P" "ó bleef het tot het einde '

M.v. d. Meulen

Nu eerst even de jeugd aan bet vJoord '

Z'itART Ï;IT
A1 om tien uur zondagmorgen begoru'Len-we met de wed-

"[riía 
àwa* - Wit. "In óe eerste helft kwam het

;;isËt"-áàérp""i. a*t" sctropte- ot:Lg:=our en daar
maakte Pieter i. Lok geSruiÏ< van en hij sch'opte- de

Ël-hóG in de noàx. "Tóen was het verloren. Het

bad nj-et genolr[. 
-íà.""* kregen de zwarten_noË 2

;;;"il;'-""Àáà"-ook die waren' op de keper Teade
"";;;;i." einr'. en Douwe oosterbaaP speclden d'eze

ild.;;i;d "heel goect. Nog een uitblinker was

sipk;-áë Joog. doen kwam n-o-g-gen-*oo-i: kans voor
áe- zwarten .-Du kepen Durk V41k g1ee9 du bal uit
"fuá náno oatÁt de- buitenzijde v11 de paal' gug
ááï1ut.Èende-éun noótschop áaar clie, leverde niets
op. Daaraa nog uót kans ioor de witten' Tot d:rie
keer naakte de bal de paa1. Ej-ndstand 1-O voole
zwart . B.J. cle Vries
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op éón na raatste wedstrijd moesten \rJe tcgenrrnsum spe len. ;;€ vertrokku' oË ró-;;; en de wed_s_trij d Segon cm l_l uurl ---I\a de aftrap_ gingqn.wd_direct.in de aanval, máar dcY:Ig.diging van rinsrim rGi ui;"ï jà"i*unrnru 
ba1d.oor. Zo nu :l dq k'eeg Ir:4sum eei.kans maar onzevcrdediging v;as ook goeá, ,oaàt ;i; ;;il niet veelkens krcgcn' 

-ongcveàr tí..g ninuten voor de rustspqelrtre Her:rr ce fial tr*a"Jiu", ai*-ae"iar net dehand aanreakte, àocr-áó-""rràiá"iËàniJ"olus het niet
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fn de 2e hel_ft yas frnsum sterken. Ons doe I knramcnder druk te_ staan *nào=oo"e_-verdediging v,rerktede ballen telkens eoàá-wàg. N* uur, ,rïwar- van onskreeg "Íetse de uai op 
"àEr.t" "r-áu*Ëàup*= dachtdaar komt een voorzetr'máár ,,'iet"oïu*ioiu er e€ndoelpunt van O --Z-.vLak voor'het ei-nde náakte r:rnsum nog €en doelpuntmaar daarna konden de Irnsurnrners gcen goal meer ma_kerl zodat wij _met Z _ f-*;ómcn en-met áe puntjesnaar huis kcndcn gasn ,

Douwe /ikkerman

Denkt U al1en om deop zaterdag 1! Juni
Gcnc ente 1 ijke sporbmiddao
, op het sporbvè]d alhieï.



JAÁRIIJIGE ATGEUMNE VERGAIERTNG

op DINSIIAG 7 JULI ê. s ' 
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' 's avonds 3 uur '
iti CAtr'E P.v. d. FEER

AGENDT'
I Opening
2 Notulen en ingekomen stukken 

:

7 Jaarverslag Secretaris
4 'Financiëel, verslag
, Verslag TOTO

..a

6 veróta$ El-ftal commissi

7 n Junioren commissie

B Bestuursve rkj-e_zing ^: .Í- u-' - --Periooiekëft''t 
3:.fii;ffirÏïËt 

(trerkiesb')- 
;

Vacaturc H. Piersma wegL:ns vertrek t

9 Verkiezing Elftc'Ic'rmmissíe. Niet herkiesSaar

10 rt Juni;rencomnissie. all-t-'n herkiÈsb'
11 Uitreiking priizen en reglementen
12 Rcndvrelg
It Sluiting

iloudt deze avond vrij , .

,ii verwachten U a1Len .

HEI BESTUUR .



[oelichting op punten 8 cn 9 der ageoda .

Dor:r het plotseling vertrek van de Heer H. Piersm:l
is er een vaceture ontstaan in het Sestuur
ïiie stelt zLch bescbikbaar voor deze functie .
We kunnen het ook anders stellen : Zt3, die z:-cin
geclvrongen voelen iets voor de c1u6 te wl}len doen
melden zic]n voor deze functie .

Zoals ingewijden bekend. za1 z:.jn, is het ietler jaar
moeilijk orn mensen voor deze zo mooie, dcch moeilijke
functie te krijgen.
Ook de tegenwcordige elftal-corrunj-ssie heeft te kennen
gcgeven zích niet weer bescb-i]<baar te stel-Ien .

Bij vel-e clubs cloet zich hetzelfde euvel v,)or, en.tal
van clubs gaen over op leidens ( in de.goede zLn )
der diverse elftallen, Deze stellen in bverleg met de
trainer de e1ftal1en samen en trekken stecds met het-
zelfde elftal er op ui-t .

Daar het bcstuur nog peen candidaten voor E.C. of
evenuele lciders heeft, doen we een beroep op de 1e-
den , eventuele candidaten naar voren te brengen en
dcze vocr de vergadering op te gcven ern dc secrete-
ris.
U hebt nog'tijd om over dit Uelangrijke punt eens na
te denken j
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VOOR DE ]]JH\.TIItrITS-KAARIEN

lïiIlen de rri.o*u leden en de Junioren die
het &.s. seizoen vocrr het eerst mee voetbállen in
1 g. za spoedig mogelijk hun pasfoto's inl-everen ,
met vermelding van naaln, adre s en gcboorte datum .

Se cretaris

RTGLUVIENTEN

Dezer d.agen ztjn
reglementen binnsngekomen .
en oudar kurnen deze bekomen

de nieuwe statuten en
De lcden van 18 jaar
tegen kostprijs .

Het Bestuur .

TOTO - INSCHRIJVING

,.c delen 6elartghebbenden mee, dat de in-
schrijvings formuli.eren vcor de voet6al-toto voor
het a.s. seizoen, dezer dag_en zuïlen worden aange-
6odc.n . Zt1ïr er nieuwe deelnemers, neldt dit zó
spoedig mogelijk, opCat ieder begin Augustus kan
starten .

$igg g!=i s g= 3 g= gs 
= 

g g rg gs 
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g9p= y99 r= g= :
Opgave 6ij R. l{ulder en J. Kleefstra

q
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TRAN\TING

Vanaf he den nordt de training vocrlopi-g
gtop gezet . c hopen ïI [egin Augustrls al1en-
! "t.gen prettige vacantie )rop het veld. van eer,in àit geval het trainingsveld terug te zíen ;

Het Bestuur

\i;ordt Ate Semi-prof ?

Van bevoegde zijde ontvirrgen we berichtdat onze speler Ate Jeninga door áe v.v.Heerenv€en
benadert wo::d.t voor het spelen van een plloefwed-strijd, ;;ij weten natuurlljt niet hoe gènoemd.e
speler hierop heeft qereaqeerd



ZIEKEIV.
!ïaren ol tijdens de afgelopen conpetitie wei-nig zieken, geblesseerden, de laatËte wekèn is het aan-tal patienten e;g opgelopen.

Enige v;eken geleden hoorden \Je dat Geert Knol. in eenwielerwedstrijd was komen te vallen ea in het Zieken-
huis te HeÈrenveen was opgenomen. Hoewel Geert niet
m€er voetbalt, is hij toch nog altijd eên verdiensterlijk lid voor onze verenÍging door dit tlad te bezor-gen. !ïe bopen dan oaok dat Geert wêer gauw in ons middenterug zar- zijn. Geert van harte 5eteischap
Onze te rreinknecht Poepjes ligt ook al genrirne tijd in
bet Ziekenbuis en wel- te Leeuv,larden, I,ie-hoorden aàthet na de oprratie ste ,eds 6et er gaat en hopen hem dan
ook gauw weer in Oldebo@rn terug te zien .- Ook vanharte Seterschap. Jan de Jong èn Hendrik Nieuwland
]iggen alle tvree net een hersètschudding, Hendrik heeft
9i! gpeglr-,pen tijdens het voetlallen. ÁLs keeper kreeghij ^in de wedstrijd tegen Irnsum een trap tegén hethoofd. Jongens rran harte Seterschap . pEDÀSTIE
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Theun liiersma
Verleden week Vrijdag werdËn we opgeschrikt d.oor het plotseling overlijden van onze-óud

qpeler en oud |estuulslid Ttieun i;iersma. Onze innige
deelnernj-ng gaat uit naar ztn vrouw en kinderen

Zondag lJ Juni. i-jelpentournooi te Akk::un
Hearaan nanen we met een a uèrl Ê€!'r. b ploeg deel . E3 urerdin 2 pplls gespeeld. onz6 /r, welpên*noeËten cm hal-f tien
tegen_Akkrum A, Di,rt was een mooie-openingswedstrijd, inant
{o t3f tsing van cloel tot doel, maaCde vórdedig,infoí kon_
den bet stecds klar-en, ^7o-dat er met een blanke-stànd ge-dreaid werd. De 2e helft hetzelfde sper, tot ! min, voor
!.1 ej:rde, lloen kreeg OldeSoorn een hoekschop die door
Johannes werd senomen en door Jan r'{ieuwland in een doer-pun-t.werd orngezet roen kwam Akkir:n sterk opzetten en
ryg.a$te nog_gelijk, maar.er was Juist vooï 6uLtenspel ge_floten, zodat we nog juist met L - O wonnen.

0m 1 uur 's middas" kor.* ;; nt..à utt t.een glesse
Nou daar moest 'lan ook rrJeer Sest vóo,r gei<nótt worQen omeen doelpunt te krijgen Deze vlerd geóaakt door Johannes



maar de 6a1 werd
rrrst kwam 91ésse
verduren kregen,
strijd werd dan

door Jaa v.d, Meer aaJxgegeve.n. Na de
sterk opzetten,r zodb.t we het zwaar te
maar we bielden stand en deze wed-

ook weer met 1 - 0 gewonnen .,
0n 2"10 uur de 6ignateJr tegen Steenwijk A" Dit girrg
er C."r,rs of,Ir want Steenwijk had net 2 - 0 var: /ikkrun
gi ionnen en met.V - 0 vaa 31esse . Deze wed.strijd
rnoest dus gewonnen. worden a1s we' de l-s"bep:i-js zou-
den wj.Ilen wilnen . Onze jongens hebbcn er d"an ook
voor gevochten maar konden en niet in slag'..i:i van
Steenwi-jk te vlin:ren De nrst brak aan nle: o-.o -
Maar na l-O minuten sl.aagte Steenwijl: er in eea doel
punt te maken" Het was een b.oge 1al enïI{ees liet de
bal door de handen gaaïI . Het ' was dus I - O ïoor
Steenwijk" lTa .&it doelpunt kwamen ónze ;ongene n rg,
ever1 opzetten' maar de achte:r:hoede van Steci.twijic
speelce goerl L,; onze :jongens konden dan ool: gecn'
doel1:unt -jlee"ï nakeno DÍt was dus dc eerst'e :.iecer*
laagu maar rli.t'tretekeade voor' ,cte A" p-'l-oeg .,ok'd.ê
2e prijsá n r.i.^_^*^

--argYe-_:le€ggte.
Dit rtairelr, a,,l-ï aileen de versl-(.Sen ;..:i-i. ;i-, 1i. ploe:3
Dic -,i,t.,, i-1F ? p-i"oeg ztrl-l-en vle ín ",ig 

"; j:r.:r..j- nurrr.l
mCï Oi::,:L-i-l{.:: OOk een RRAÏj':tCO"C G*tr., 1i.,--':.-g ,
wanl; cc,k "':lj wonnen i.c hun poul een tr,,;iic:,r prijsn
ne u-ï'tsi-gcrri r':ur het i;eirele 'Loumooi 'vïl.,.::"eat 3

Akhru,r A -' 0l.je6oorn A. O -. i
Alr]:r-rn B ..- íj"i.rl.:boorn IJ 0 -., O
Steer;wi;i.r Á -" Akkrun A 2 - O
e,1\,r/,,.j..;;1 ...Oi.ci*|ooln Ii 1* 0
BJ.essc A .- ,Stcenwijk iI 0 * ,
Bt.e;se B .* *,,.oVoC" R e -, 8
0ideSiiorn A-*- b-l-essc ..* 1 ". U
G...À.V..i. B .=- ,'Ihkrun :3, 2 -- i)
Stcenvri-jir A f.l-debcc::n A I *, o
Al;ii,::un j:J -. 3lesse E O *. t
3l-e.c*,a A ... ;iLierum .rl, 1 '." ?.

0tiie:bo,,:t:l:. I-r -. B-l-esse !t 7 .- (
\Icr;r' ?.t'. Ai:lkr'r:m eea. qesLaegd 'fournocÍ. Hqt ..1iep
al ic'u'.'-,lt ',-;.i.' r]-oto 1,roer, ons cqir. mor-,i.e cïagi e.r ,fie

r;.t i,:J.;ri :'r, ' .,. ,:t \rnceT op de fi lJ;.q ï1a3^r irl lle l,,itcl:i].
'ïa:r-r itl.i- 
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