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0.Bene,rictus

V.:ste me:le''.reÍlier P.v.d. Feer''

Nu de meesten van u, a1 of, niet.ge6nrind en uitgerust
"ván-Oe vacantie terug zijn, ,wordt het we€r tiid-om over
het nieuwe seizoen tË gaán'denken. Een seizoen dat ho-
oeliik s,rc"uu*óI wor.dtl want er is nog wel tet een en
á"àËï.'tËilá Ie winnen.' Voor ons eerste elftql +og- -al-
;ïJá-aÀ-4ê"rfas K.N.VrBl €o voor otis tweede de 2e klas
f.i.g, Vooral-voor het'tweede moet dit rnogeliik .,uiin'
*áuíc1gn za1 de ihzet van velen die hierbii betnokken
;tJ;r veel en veel grotêr moeten z'.in dan vorig Jaar '

De eerste aetiviteit iu het nieuwe seizocn ,

die van.óà àóàr àer leden werd'gevraagdt.wag Put in.-
i;;.;; ";; 

i*u" pasfotots. He1aás was dit al te veel-

"á""á""4 voor het'grootsfe dee1. Vooral van de wel.pen'
ei;-;Í";"i[e maandën eerder ingelícht waren, is deze
traagheid ergerlijk
Zó1aig Oe idëntitáitskaarten n-let klaar ziinr mogen

á;-#ï=órtr.u"t spelers ai-et uitkonen' in competitiever -
tà"á.-Ni;ï-átÍ-een zat dit de comrnissieleden veel moei-
iiSmruden 5ezorgen, noaar ook je karneraden worden de

áuóá-"ào ióuw .tátcsËeia . Ze moeten ry9! een zweldrer
àf-ftaf of" uuitá;;i te weinig man uitkonen. Daarom

lnárË*-nói 
""êr-vóorelkaar 

en-toon ie 6uiten het" veld
ook lvat'actiever Dictnrs .

-,u;ustrts L969 )tc.l )

Iets over tt Het kleine ( zwart-witbe ) koude ftont tt

Bij het a.anwijzen van een welpeo-versleggevcr :

- Dirk, schrijf jij het verslag^van deze- wedstr5id?
- ó"nr.*ua"on".moét-ik dat doen-? Bonnie kan vee.l.

mooier schrijven dan mii, hii heeft een 8 en ik
maareen6 . '



In ons vorj-g nummer bebben we een artikel opgenomen
over de tt Hènk de Jong 5eker tr . Deze beker is beschik
baar gesteld voor de wedstrijd :

Oud spe.lers woonachtig i.n Oldebcorn
tegen

Ord spelers tnoonachtig tuíten 01deboor1l .

Deze wedstrijd j-s voorlopig vastgestefd op i,,oensdag-
1 September 's morgens on half elf' tijdens ile feesten.
Nu zijn er al enkele'toezeggingen gedaan, tnaar nog I:urg
aiet genoeg. tÍre vragen ons nu.af, j-s de datum en uur
wel góed gekozen. Verder hebben-we de nurnmers van dit
51ad a1leen maar verspreid onder.die-leden , die altijd
geregeLd ons orgaan krijgen ' máar nu hebben w€ beel. wat
adressen gel<reg€n en kunnen'we ook die oud: spel-€rs; be-
reiken die anders on€ orgaan niet:krijgen ' :Ook yoor. de
spelers in Oldeboorn zelf val-t he! mÍsschien. niet mee
di-e norgen vrijaf te nemen. :,e'weten het we1 r zc ?íinal weken vot,raf dnrk bezig met de gondelsr zitten' j:r aI-
l-erlei comité"s, muziekkoÉps of anóere vere'n|6ineen die
hun medewegkiug geven aan de feesten

Daarorn zoudaen we naast de woensdaËmorgen nog
eea andere streefdatun willen n,oeulenr |.v. Zaterdag -
n:lddag 28 Augustus !

Zou een ieder die mee wil doên r dit zo spoedig
mogelijk willen berichten ean de secretarÍq P.v.a.Feer
met mededeling, welke dag bii zal le:nnen spelen .
Kunt U op 6eide dagen, neldt dit dan eveneens. Het 5e-
sbuur kan dan Seoordelen welke dag het 6este uitkomt .

U krijgt dan zo spoedig mogelijk Seridrt ,

v''e verwachten veel kaartjes .
'ri, de Vrie s .

0m de Henk de Jong wissel6eker

rïist U r dat
de competitie op 5
er nog een 6eperkt
K.N.V.3. a f 0.95
zijn.

septemSer êrs. begigt
aantal boekjes " 75 jaar
6ij P.v,d.I'eer te krijgen

f

i



...... de contriSutic vcnaf hecren vorgens een nieuwk:artsysteem wordb opgehar.ld...... e]le l_e den, jong en órid, alit jaar nog gekeurdmoeten wcrden
er \ruor de welpen een seriedag in Grouw en voorde adspiranten A en B nog eei i" B;èt; is
T::,l.ly::l -2 un 4 hier zJndeg e,sï ,."""chijn_r:-JK Ee6cn ons eerste en tweede oefenenals er deze wcek een nieuwe ove.reenkomst metde trainer gesloten wordt, U vanaf-Aiíïoment
v;eer op de training verwlcht wordt

orderst::rnd vclgen nog eehs de namen van die ledend1. hun pa*sf"loll nog ijet Èuuuurr-ilguiào.rd .
,, eLrs nu e€ns a-ctief en Lever &e,zo sáer mogelijk inbÍjPnv"d.Feer. .,r. --::-
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Uit de gastenmbriek

Ondersbaand nog
j-ngezonden stuk

tt. i, at zal

het derde en laatste deel van
van H. van der Molen r
de toekomst Srengenrr

het

ï. at zal de toekonst
ken is noeilijk .

Ondergetekende
ten weergeveu hoe hii
clubies in de dorPen

brengen ? een voorsPellinq te ma;

meent toch in d;Lt bestek te 'moe-

over de ontwikkeling van de
op het plattelaur<l denkt .

H. t.d. 'Mólen

Aan het hoofd moet staan, tenmj-nste .een wr,j^?e di"!?-
ï;;rïi.-áffes voor de vbreniging over heefb en zijn
vrije tiid geheel aan cle 'club kan-gev'en '
Er dient voor te worden gezorgd 9"! de onderlinge
ïê"át*dhouding tussen Èestuursleden, rommissiele-
aèn-en Àpelersl die van vrienden is en steeds. b.1i.igb. ,

Door huisbezoek I het psobaatste middel, dient men te
trachten iedereen, iong en oud, .maár_vooraÏ de jeugd
die iets voor voettáttén voeltr',,áan.de club te Sinden,
lá-"ínn dient hun áan iets te gevar..wap ze niet grgag
áouàào-*illen missen en waaraan ze in hun verdere le-
ven iets kunnen hebben en met geno€gell aan zullen
temg-denken . ,,
zal de clut dan door het Seperkte arsenaal $een 1e.
Ëtus K.N.V.B. kunnen worden, de successen zullea niet
uitnlijven r

laten vooral de ouders en andere i-agezetepen bedenken
aàt de clubs vooral voor de jeugd.veel doen en de ion-
gens vele goede eigenschgppen lfirnnen 6ij6re_+gen e?^ 

.

àlleen reeás daaron de cluts steunen waar d'l-t mogeliik
is .

Dan zal het heusch we1 gaan .


