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lIIe copi-e voor maandagavonds

No .8
,i. cle Vr.ie s
D- 3ene dictus

8 uur op. tindringashr,2l
llat bet weekend bracht . . .. l

Ilr "un in het geh**1 zec-r slechtc starr, varl
eigenlijk al, onze elfta11r.n, wordcn dé resultattn de faat-
stc ive ken ge lukk ig ste,.ds be te r . En vJear rrye al zolang op ge
wacht hadden, is er zondag eindelljk van gekom;n Het àei-
de 5ehaalde de eerstt overvrinning. Met 6 - I werd de veel
jongere ïrnsum-p1oeg naar huis te ruggc stuurd . Gefeflcite erd
.l onsÈns.

V c rrass,=nd was de prestatie van hè t twe e cle . Van
hct stcrkcr gcachtc Harkema-Opeilde I werd met J - O ge-
\íronnen. .u1s er op dezc manier doorgegaan wordt, zit er clitj:ar nog we1 een goed€ eindklasserilg in, alhoewel cen kam-

pioenschap we} niet nogalijk zal rijn in deze sterke afde-
I ino L, spc-elde thuis tegen Ákkrun 1t;, een wÈdstrijd die
v,:t;r de nre estc jongcns een prestigestrijd isr omdat ervrc-
kcn lang op schooJ- over g€praat wordt . Er werd dan ook van
6eide kanten mei, een volledigs inzet gr: spee 1d, hetgeen ten-
slotte re sulteerde in een gelijkspel 2 - 2 . Voor Oldeboorn
stcllig rzcrdiend, ondat de tegenpunten ontstondÉn door 1e -li-jke fcuten van onze actrterhoede
13 bliJft voorlopig het zor:genkj-nd. Nu werd u1t met I - O
verloren van Blue goj-js 18. Hoerncf het een eervofle nedÉr-
laag werd, zou €en Seter re sulttat de jongc.ns zeker goed gc
daan hcbbÊn .
Konende zondag staat de topper Blue-Boijs - Oldeloorn op
het programma . Jloe wc.l de gàsthercn ditmaal veruit favoriet
zijn, hopen v;e tocA op cen goed re.sultaat Vast staat, dat
wrnneer er verlorc.n wordt, .de kanpioenskansen we1 verkÈken
zijn.

Het twec.de spcelt thuis tegen Harke na- Opeinde 1. Hoe
v,te1 er zcndag j.1. van gevJonnen werd, moet deze tegenstan-
aler niet ondeíschat worden .

nog zoa -
lijkt

Dictus .

Ditzelfde geldt voor 14, dat ttruis tegen het
dar punten zijnde \fiispo1ia speelt

13 speelt uit tegen v-Íispolia 1B . Het succesklein, rnaa r wie weet . Het is en blijft voet5al
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Akkrun lg 6- OVER GOAI.S GESPROKFN

loen de doelnan van het juni-
orenelftal, hetwelk net 49-O
verJ-oor, 'door ienand van een
krant wercl geintervieud 

'slaakte hij een prachtige
kreet . I le 50ste kregen 7e
er met geen nogelijkheid in"

corredj-jk 18 4
Tijnje 19 4
ï-, ange zwaag 18 5
Wispolia 18 ,
Re ail- sw art 18 J
Blue-Boijs 18 4
Irnsum 18 4
Olcleboorn 18 ,
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SgIERT.JES PER MAN

In I' Voetbal Internationa r' lazen we i-ets over bet
hier onbekende I' Biervo€tbal" in Zuid-L,inbur8- Menig
caféhouáer houdt er daar n.1. heel trots en heel com
nercieel een privé-elftaI op na. Hij kan er zijn 9ry-
zet wat ne€ vérgroten. Op de trainingspakken van zijn
spelers prijkt àet koeieletters de náá van zi-jn café.
Jónge voètbàllers clie zicb voor het bielvoetbal 1enen,
zeggen rt waarom zou ik me voor ni-ks uitsloven voor
miÍi kluopie. atris ik er in een caf,évoetbalelft aI bier
neË kan iêraíenen ?tr Een ander zegt trots rr we bebben
veertien wedstrijden gespeeld en veertien gewonrten
't Dat betekent vóor nij veertien naal acbt potten 5i-er"
Op deze rnanier gaat heel wat talent voor de diverse
cfuhs verloren . Het zi.in echter veel-a1 .ionsens die bette Èoog in hun bol hadtlèn en dachten het -aL5 voetbaLler



een hee] eind te schoppen zonder er veel voor te doen .Jn
dit itaatste kan 5ij bi€rvoetbal. Je troe ft er niets voor tel-aten staar. Zelfs gaaÍÍ-aleze-voet5a1Iers ook op reis. In
Duitsland_ gelagerde Engelse rnilitairen sturen bissen-om áeze elftallen op te halen. De beloning in l,uitslana ? Stio
nen whlsky en €en lmalfuif tot diep in de nacht .
ln wat te- zeggen van \etgeen een cÈarmalte juffrouur achter
9o,ltp zt-i: '_!s jongens-kunnen 5eter biÉrd;inkc.; Èn-";;;:balienr den elLcen mAaI bierdrinken tt .lvij achten het voor het voetlal, de verenigingen en voor_aI ook de jongens,.het beste daÍ.tegen 5ovàngànoe mde uit_'\Àrassen, snel en krachtig wordt opgeÈre.dàn . Èoe ?
Ir,4iss chien door _geen terieine n 6e èànit5:ar te ste l1en,schorsingen c. d.

Toch kunden we niet nal_sten op te rnerken, dat een6ierelftal hier j-n Olde5ourn waarsèhi;nlijt oók goea ilo_reren zou. l,4isschien iéts voor onze óecrétaris ï

I

Er blijkt 6rj êommige leden cen rnjsr-crstand te 6estaan aan-
gaande de verzekeri-ngskosten . Ook Uw bestuur kan dit ten-
dele legrijpen . Doch de se zaak moet ja 6ezicn in hct gro-te geheeX. Dc K.N.V.B. hccft een collectieve verzckeripg
gesloten voor al haar 1edên, dus daar 6ehoort U ook bij."Daar dÊ plemíe zecr gering is +r f. 1.40, behoeft dit-voor
nir'nand ecn bC]zwaar i;e zi jn. Frobecr zelf voor Cit doeleens een verzckering af te sluiten, dan zult II vre t het ticn
voudige 6cdrag mcct€n bctalen. A1s werlcrem€r bcn ik verze_
kcr_d zult U zeggcn; inderdaad juist Maar in dit geval 6e_taalt BO% voor de rcsterende 20% Vindt II dat nu zo'ngroot Sczwaar, om de_ kwitantie te weigeren . lIw clutr vlcrclt
voor dit 

^be 
drag 6e1ást en tnoet bctalc à voor al haar 1eden,inclusief bestuur, comnisEïc-1-.den !'J aar li voor verze _

kerd bent, kunnen we hier niet cpnemen, doch we ,rsi1len. Uhierover wc1 roonde f ing toelichten . vlé hopcn dat IJ n:r de-
ze uilre enzetting tt-'t ande re gedachte n zult komen.

Nu w€ 
-1rJch,6c. zig zi jn, I<r_rnlen .we lI direct ook nog

_even cen melding dogn. over de l\,ïcdische Sprrtkeuríng.
!'i e hebbc.n zo juist 6ericht ontvangen, dat- a1 onze sie lende
leden gekeurd moetcn worden . dé kosten hiervan 5i.dragenf-. J. jo .p.e'r persoon, hetge en volgende wee k ge ind za1 rrrór_den. Ltij vu.rzoeken U 6eleefd aal de oproep gehoor te ge_
vrn- cn_ zich aan de gevraagcle 6epalingen te -tróuden. Als"U
z].ch nJ.et laat keuren ,.mag U niet mecr in wedstrijden uit_konen. Tevens zal het v6or U en U\4, bestuur cen groót ge-_.
noeg€n zj-jn, fut U een goed ke.urings5ewi js ontvángt" ."



dlke week kunt U in d"
er zich voordoen-. . .

oers Iuzen, wal Yoor ge vall-Ên
'maar dan is hec te l-aat

Het Bestuur

ilIBII,EUM V.V . TIJNJE

In het clubbfad van du V'V' Ti'jnje lazen
we, dat dezi ver.'niáí"s ;p I Novera5er a' s' baar 55

iaris bestaan hooPt te vitrÈn '
Namens bestuur en leden rlan.de V'V' 01de-

hoorn wen.seÍt !!e onzc spórttro.ders in Tiinie van harte

[eluk met dit ;u5ileun . dc R"dactie

: ;'MOIbSPR.NSTiITIiI VOETS;TI'IER NIET G!]NN'IG '
Kostbare instrumcnten : een e l-e ctrocár diogq aaf

cn polsït"kíunti"schrijvcr 'n "Gr} twcL'kaneligc 5and -
;:.;;á;;-oiirt<t.n tijdcns u e'o' ocfenwedstrijd Dc Graaf-
'"àrrái-.- ;fiè, *-io hc't onro" ph6 c k jc van hut uoc L j- che m-

se stadion " De Vijv"rberg '
Al deze appaiatei dïenden 'om eeo ontwooril te 8e-

vea op de vraa8--: bo-, r-eagcert tqt figfSam van eerr

.ráortàri"t.tijóens een -inËpa!nendb Partij en hoeveel
."n.Iá noet dit lichaaro vcrrichl'en,?

ór, d uà.tto"td.r Gerrit 3osveld was voor de dcr-
ae m'rat-proóft.tiltt ( vanwr'ge zijn, volge!"."+:b?It"
Dr. l-,eufi jnk perman*nl uitsbckendt" condlttu ,) rn oe

á.ài"árró--È"tè" blcef hii c'nversto)Ibaar bii dc voor-
;;;;iài;s";,ir" Ë.t Sevcèti5en van driÉ olectrodr's op

iiit, t. tÀtr'h.r, aanbidn6{,n {41 een zenjl-'rt je op cle

t"Ëloà-tóai'iivj-sheià vai de filnende lflrs-n"os"n t'n
DcrsfctoÈÍavtn ,-n fij rlc controlerYndu llikken v3n
:;;;i;ii:;;n-van hci ilteaiscri Fvsisch l-nstituut rNo
uït uft"órtt. Intc're ssaÍrt was h<;t experiment inder'
ááá0. enu"uld wecrde zich, alsof bst ^een 

ecbte wed -
J;iïia"àËià-Jn "oÀstatcvráe 

Éeo na afloop-op.g'-Ripi::
t""-Ëà"8, dat zijn pol-sfrekwertie -(9crmaa1 

60-7o) ber
rruáláà:-iáx was opgel<,pen t'ot 160-- l-70' Uit de ze en an

á;;-;;#"..t-rt.u-fï meà vastge 9tvld1 9?t dc arbeidspres
i.liu'-trrr een v:et6a1]er er-niet on liegt' fege ligt
o.1. to""uo die van een wielrenner en een skier-Iange
ái"inra. Í,lanne er de speciallsten over vofdoende gegc-

"Ë"" ËÁ"itiËtJn, zulteà d. 5etrokken partijen rP g!
;;;kd;;-p;ii""á" trainingslschÊna's kunnen rpsteJ-1en
voor de c-nkc ling of groepen vo': bbaf f u rs'

we rgtnórnin uit dè Sportkronj'uk'

í;

(
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VdRST.,ÀtulN VÀN DE ifcdloPrlN ZOIID-G

HART{EMA 1_ _:_ Q!!8e90_E{- ? _ -_.
Na de overwiwring van verlecle n weekr hebben we ook de-

ze kcer een ovet winn i.:ag kunnen 6eha1en.
Dj-re ct na de aftrap kregen we een licht velcloverwicht

Het duurde e cht"'r tot hal-verwege d€ eerstc belft voordal:
!{e eL:n doe lpunt kondcn noitcre n. Een van de Harkena spe
le rs sloeg de 5a1 noet dc hand uit he't doelr riadat de doel-
man rec.ds wss g'passeerd. Uit dc toegekendc strafschop
schootDurkin.0-l Na 10 ninutan bracht Dictus met
een mooi schot d" stand op O - 2.

Extra ve.e1 aanval-1en op ons doel kwanen er niet gn als
dat wc1 ecns hct ge val- uiasr darr was er nog a1tíjd onze
achterhoede m€rli Boukc Strcnler aan het hoofd die dt' aan-
vall-en vakkundig onschadr Ii jk naakten. irilet de stand 0 - 2
konalen ,.vc de rust ingaan.

Ook na dc rust h.tzelfde spe16ee1d. 01cle 6oorn dat ster
kcr was, near dit niet ln doelpunten kon c,mzetten, tot on-
geve€r 20 ninuten \toor het elndc Dictus er nog een doef -punt aan t oevor: gde c. n dc st and ap 0 - J bra cht .

Dit vras ook de eÍndstand van de vrcdstrijd, die' door
ons net vcel gctstdrift werd gespccld. Verdiend Yrcrd gculon-
nc n.. K. Gorte r
BLUE BOjJS l-B - 01)EB0C)RI{ 19

Zondag on 11 uur hcbben we tegen de Blue-Boijs ge speeld
Hct was nooj- weer orn te voetballen. À1 gauw haddcn de
B]u€-Boijs een doelpunt. Doortlat Harn hands maaktc eà was
h€t e cn pcnalty en clu s 2-O - l,rtij krc gÉn ook nog wel cnige
kansc.n. Na de rust ging het we1 aardig. i'ii krcgen ook nog
een pcnalty naar di-e vrerd geroiSt. .. En in hct laatst kre-
gen de Blue-Boijs nog e€n derde tloe lpunt en dit vras tevens

oLXEBmFN 1Á - ÁKKRTTM L!
Z:ndap.crgen on elf uur. h€ bben we ttegen ;lkkrum ge-

speelcl. geide part;ijen warcn ongcveer even sterk. Dipect
na de aftrap ging. l:kkrun ín dê aanval en naakte er a1 gauw
1-O von, maar a1 spoedig alaarop maakbe onze midvoor cr 1-1
van. In het l-aatst van de l-e helft naakte ikkrum \r€er cen
clcelpunt, dat direct weL.r door ons me.t een doelpunt wercl
bc antwoo rd. Na de pauze was .í.'kl< run he t me €st in de aanval
maar we hiel-den stand en zo eindigdc de wedstrijd in een
2-2 gelijk s.pel , Nleint IJ.v.d.Velde



Oldebooln l - IfiLsam 1
Ien plttige weclstrijd net de vaste wil van onze

jongens oh te linnen . Hèt licp echt roe_t onze rechter
ifeugel. Een voorzet van 'J. rvatze na en Kee.s prikte hern

erin.rvee r hetzelfde van Jan en een schitterende kop5a1
van Kees ?ïi-ersmar maar Jan had nog niel, zijn kruj-t vei
schotèn en kogelde zelf hard in i-O. Toen hegon onze
keeper wat te goochelen en clat koste ons twee doelpun-
teo. i - 2 - Maar na de thee kwanen w.c vJÈe r terug.
Onze nieuwe aanwinst Gorter natn nog 2 doelpunten voor
zijn rekening en Kecs verrichtte de hattrick . 6 - t.
Állemaaf hebbc.n we' hiervoor gevoetlald , zodat vue 61-ij
!!are n toen het cinde er tiras. !c eerste puntjes zijn
tinnen en het zijn de laatsten ook nog niet . Vol ver-
l;rouwe n v1iëgen we onze nieuwe tegenstanders wecl' in
de haren, hopendc op een goed rcsrlta.at .

fiu nog wat . -il r zijn leden die ontevreden zijn. Het
wordt da leider en aanvoerder ktvalí.3k Senomen dat enke
le spel-ers Ïriet worden opgesteld iÀ hèt derde c.lftal.
Ik ucet niet of zíJ b.e t wetcn, maar hct is heel rooei
1i.'ik.Het publj-ek rekcnt' alle zondagen eens op cen over
rr'inn ing,- Ie leider e n_ aanvoe rdcr doen hun 6est , om d.e
;este 'spelcrs ín het vcld tc krijgen . Maar dat zegt
hel-emaa1 niet dat dc andere spelers aan de kant urorden
gÈzet. Maar het is altijd nog zo, dat er maar elf spc-
l-;rs kururcn me cdoen. Iict is voor d€ lei.dcr ook nic-t
zo aardig a1s dc reservcs we1 op het terrein zijn,nanr
dc. kleren tLruis he66un latt,n 11ggen. .r,fs dat wraak is
dan is de sportiviteii; r'er te zoàËcn'. Lcidr.r en aan -'rcerdsl doen hun 6est. Hooende dah allc lcdc-u varr cnze
:1u6 hen dc mcdcwcrking wilIen ÍL'rlcnen

0PSIELLINGEII V@R a.s; ZOND.irG ,O OCTOIER
BIIIE BOIJS I - OIDEBOOF,N 1 aanvang 2 uur

vertrek 1.J0 uur per auto.
H. de Roos

S j.iluisman M..ll/ie e st,er
Á. Jeninga H. Akkcrman ,/. Schriener

$.Kno1 -Kafsbeek - O.Schriemer- J.Jcninga- !v.Huisman
?e serve_ y. 11:. :'_o":. _u: ":t:*9.]._'':.: ":" l.l" I : _

;



OI,DEBOORN 2 - HÁII.EMÁ-OPEIN.\JE' 2 uur
K. Go rte r

R. IJan L. Visser' J .Re tlile hen B. St remle,r S , W agenaar
l,r . Bene ali ct us-J.KÍalF r-D. Itj agenaar-H..v. d. He ide - R.Kno1
Reserve S.v.Zinderen . Verslaggever T-.,.Visser

oLDEÉOOBI\T .1A - \r ISPOIÍA 1A 1l uur .

H. R.Nieuwland
tii.Rodenburg J.v.d.Bij

I . Jeninga Vv . ituu ite Íi .Ve e nst ra
W. cle Roos-T.Kramer- S.vlatzena- P.Hoe kstra -H.Pcep je s
Re sérve M.IJ.v. d.Velde, Versfaggever tr.Roden6urg

'wIS?OLIri 18 OIDEBOORN 18 vertrek 10 uur per fiets
M.J.v.d.VeLde

P. dc Vries S.Jage r
IJ.;;;alst ra H.v-ragenaar K.Poep jes

J oh. Br ou wer:H. J.Ni euwl- a:rd-J. cle Jong-J. H.Nle uwland-L.Pcep jes
Resexve D..ald<erhm. Verslaggevei S..Tager .

IJe toto draait tot nu toe -zeer goed. r;e gaan ieifs nog
steeds ornhoeg. Vorige week waren er 119 gewone formulieren
een aantal dat nog niet eerder door ons gebaald werct. Ook
voor de nieuwe toto rr drie io één tt,lestaat gelukkig een toe
nemende 5elangsbel1ing. Het meeste verheugt ons echter dat
er a1 dri-e van onze deelaemers eetr prijs hebben g€wonnen .
Prijzen van tr'.6OO.00 - E. 250.00 en f. 14.00
Deed U nog niet nee ? Vraag dan ook e€ns een forroulier.

No. 7 IL6 forrnulieren JIB kolomen.g 1o9 " 14O

oTO T

I

r

tt9.94o1 ri

10 119 n

445rr

96'
llo tr

156 n

116 n

Blue Boijs 18 - Oldeboorn 18. Hoewel onze jongens L]€t ver
loren hebben, verdienen ze tlit keer toch een pluim voor de
wijze waarop ze ervoor gevochten hebben. I\[e t wat nee r $eIuk
bad er misschi-en weI een gelijkspel ingezeten. Nri doorgaan
zo. Minder goed zijn we te spreken over l.,ykle 'en Oeds die
na de wedstrijct zijn weggefietsb zonder ilit even t€gen ale
leiders te zaggen. Jongens we gaan sanen weg, maar koroen ook
sam€n we€r thuis, Wanneer ju11ie iets overkont, 'clragerl wij
de 1€ r antw oorde l ij khe id. De Heugdcomlniss ie



ÀTTEN TIE

iI , !..7
. Rood-GÈ e1 6 cn trÏÍsí'r f .rlsnog bíJ ons derdc

zi .in ine" de c lal
. dc"inscËriJving voor niqulve elfta11en nu dé-

. finitief gesloten is .
ons tl,recdë in Harke roa-oleinde on l-.l5 uur a1
aan de wsrmi-reg-up 6czig tvrs ..

2g zbndaê t.gen i'kkrum 28 Suoefend heeft
onze jongens noe t , - 0 a.an het kortste eind
getrokken hebben . )

De welpentraining onderlèíding van R.Mulder
in l{ovèmber in het 1okaal 6e gint
De amatcurs in de clistricten zuid I e:n Z.oid' 2
van 19 De c. tot bc gin fcbr. l'lintervacantie
houdu n
de lnter. spe lers. \'oor h€ lt vrinne n v a-n de were ld
6cker 2O.OO0 gulden pcr man kregun .

tot nog toe de scheidsrechters i-n het 5ctaal
fle voet5al verzocLrt werden strenger op tc
tredcn
het echter in het vervolg geeist za1 worden
in Rusland een trainet zijn gpelers op mu -
ziek faet trainen .

Voor a11es lijkt bet ons beter r

det wii in het vervolg'een versl-aggever aanwiizen' door
d;; ;i: áà ópst.11 ing-te vermelden'.;'Is bliJkt dat de

á"gË*Ë2"" sieler '3e;llst niet in staat is het verslag
["-Ëóir"i:".o', a.tt áouden we graqg zien, dat met oevrleg
van-de ránvoêrder een ander wordt aange!1'ezen' Trouwens
we verwschten van alle aanvo€rders, dal: zítr bier een

5e et je toezicht "l ïlt":Ë"nËË$3Ï'; het nos af e ens dat
copie maandagsavoÊds zeer faat of dinsdags pas -kont'-
!le'wi11en h1ër nognaals nadrukkelijk zeggen' dat afle
vèrstagen vocr 6 rlur naandagavonds op -Ándringastr iitteê/ noeÈen zljn. De opstellingen zoudel w€- gr'rag-zo'
gauw mogelijË wil1en LrÉbbe n en líefst niet late r dan
í.rO ,-,,-,i. Éct krant je e n dan'vooraf tle weekeditie
íordt meestal naandegsavonds nog afge drukt '
i;iat te laat.kont, woidt in het vcrvolg niet meer opgËn-
nen ' . De re cia ctià

tv IST
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