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In deze tijCl van voetbalrust eincleli jk weer eens een krant-
je. Zijn dë activitt-'iÍen op tret groene n witte n veld vrij-wel nihil cle laatste ti jdr - op anale r ge 6ied is er cle konen
de week we1 iets te cloen.

Vaste medewerker P.v. d. tr'e e r

Vrijdag a,s; is er de spelre$e lavond en een clag later
er onze traditionele schutj asavond .
Ook zuft U in clit nrirnme r weer iets kunnen lezen over

hi-storle van onze clu5 . Verder o..a. nog nieuwg over
verzekeringir geschorste spelers enz.
In ieder geval bopen we dat we er weer'een lees-

traar geheel voor U van géraaakt betibdn .

SOHUTJÀS$N
Zatêrdag É!L j anuari hopen wij wÈer onze iaarliik

se schutjasavond te organiseren . Deze avond Segint on -halfacht en is toeganlelijÈ voor'leilen en tlonateurs. Er zaf
weer worden geloot en el-ke deeLnemer speL)lt fredere bom dus
met een andere maat .

lJij hopen ook U op deze gezcllige avond te rao-
gen Segroeten . Oud leden en oud-ilonateurs zijn natuurlijk
ook welkon .

CChITRIBUTIE JIINI CREN_

ste die. van de 1nduoDL"flË1"à3Yfi"oà"oïïi Ë"ïËËli";"ï:Ht"-
verzocbt hun contri6utie af te rekenen met D, BenL.dictus.
Ï-,oo p even langs of ne€m het me e naar de trainíng ,

C,O.V "S. SPffiREGTIVÊAGENBOEKJE
Van dit bekende 6oekje is

de nieuwe dmk eindeli.jk gereecl gekomen. Ieder clie interes-
se voor dit boakje hec.ft kan dit bestellen door storting of
overschrijving van f. 2.25 per exemplaar op gi ronunrner
168400 ten n ame van C.V.O.S, te 3eilen .

Het Soekje 6evat IOO vragen en antwoortlen en is
voor iedere trel-sngstell encle zeer leerzaam en iateressant,

0m0 . Dit gaat de
mul-ieren worden niet

t-s

de
de

laatste tijd ninder
ingevulcl. Wees eens

goed. Te veel for-
actief en heb Uw

fornulÍcr klaar als onze bode lanss koxnt . Wie weet- xerntu dqn cle eerstvoLgendc kee r ook eén van de geluld<ig'ed .--



Spelregel- vredstrljd",n 1965 - 1966

SCHORSINCEN

Evenals vorig jaar heeft de sche idsre chte rsve reniging
Heerenveen en ornstreken, .weer spelregel-wedstrijden ge-
organiseerd. Er wordt deelgenonen door 2f ve renigilgen
lie verdeeld zijn in vier rarjons. Ohze verenj-ging is
ingede e1d bij Akkrum, Irnsum, G.A.V.C., Terhornè eÀ
Tíjnje . De rai3onwedstrijden worder. gehouden op Vrijdag
21 Januari cn voor ons 1s dit evenal,s vorig jaar te Ak:
krum, D€ winnaars van deze rargonwedstrljàeà en de
6est geplaatste' tweede tij deze voorwedotrijdan ga.an
ol'er naar dc finalu, dÍe op Vr.ijdag 18 fu6iuari in
Nicuwcbor4e gehoudsn zal wcrden .

De w innende . vc rc.niging van. de finale koret voor
een jaar in [et bezit van de I' Dccke Stoker - wi€se1-
5eker tr . Vorig jaar wcrd deze beker voor'de eerste
naal gewonnen door v.v. Udiros .

De clirectie van het daglJ-ad rt dv. tr'riese koeri-er
stelde een vrissel6ekc.r 6yschikLaar voor de deelnernei.-
die in de finalc persoonJ-i.jk hct hoogste aantal punten
lehaaldc . Vorig jaar wurd duzc 1ekér g.wonn"n -door
Ur. Wijbinga van v.v.Tijhje .

Het ís nog nivt Lvf"maal zukui, r,ref kc drie l-e-
den. onze vereniging in *kkrun zullen vertegenwoórdigen.

. In ieder gcva] rlenscn ví it onzLr j ongc'ns daar vcel sucóes.
En . . wilt U onze jongens aanmoedigÈn, dan is daar
zeker ge c.n bezwae.r tí:gcn. 3ovendien kunt U da.u. tEvens
uw spclregclkennis verri,ikcn

Ons li(l Dirk l'r/agenaar is net inga4g van lJ
Dect: Íober voor 2 bindL-nde wr'dstrijdcn vsn OldcSoorn l
gcs_chors!, wLlgens bcmoeie.n net dè lciding in ác op
14 Noven6c.r j.I. ge spcelatc \.icdstrijd O.N:B. I - OiAe_
6oorn 2 . !i/ij Lope'n dat Dirk zich voortaan ie.ts net-'ter za1 gedragen op het vocl,balveld en dat wc dii; sei_
zoen niet necr f oe'tsic6a11_c rs rijk worden

Het aantaf strafzaken ner:mt echtelvrel omust_
L'arendc vontren aan. Al1e c.n in de' F.V .B. zi jn dc zc con_petiti-e aI tOJ strafzaken 5e.hande ld Dcs tè mL:er een r"Lr

- _de! om nog strcnger op te t redcn 1re€ïen de boosdoeners.u,et moet gczegd worclen dat in de onderáfdelingen veelstrenger opgctrcden wordt dan i-n hc.t Sctaalde "voetl a1.Wal,.sops op'de t-1,- ongestraft uitgehaalcl wordt, zàu-je in hct amateurvoetbál op minsteis 6 a B wefeá ko_
Feo te staaa .



Àlc excuus wordt dan raak gezegcl, dat wanneer de topspeleregeschorst worden, ze hun Srood-kwijt ziJn en 
"oo"uf 

-àà-"i,li"
te erns'big 

. 
ge dupe e rd,w orden Maar waarón dan niet in plaaisvan schors jrtgen, geldSoetcs opleggcn iDe stap van Ájax on Fr onk tevàns"l, n bocte van f. IOOO.OO or.te legge n, is hier een stap i" à. g;"á.-"i"rriï"i'.rvvv'\-/v vI'

Dictus.
[e r zq ke ringsliou. kj e

. r,,e 
- co1Tê?Eieve onge va11c nvc. rzc ke ring . ,eze v<: rzL._kcring die met dr rï.A,vurzàkeri.rg-.gÀ lát voor allc 6ondsledcnis recds..:nl$"1 jaren van krachi Jn-rruàrt naàr n,i Ëï;;"-'-'rveds _ctuidelijk lcre.z.n_. trut aantal s"m.fàc .ËÈáa"ÁJiËif."j-s icdcr jaar rn.cr dan to.ooo. Dit-"iji. r f igtt rroÀ;; Ë;'is dit relatief niet, 

- 
omd.at gekeku"-r8it vJorden nàar Lr..tgrote aantaf activiteiten dai ao vurzei..rlng Octi.iàr,'-uo._ste va11cn mc-'r dan cen half ri.;o..n.,ieoen ïan au 

-t,à"."Èi"..
onder. Tt'n twecde rnoel,en !!e ons iiui áire"n f..p.,.t.1í'ïoï*ào
fl!!n11]0c wedsrrrjden,, L:en aantat datiorig ;!.i;;;;n;.;1.; á;Zoo.00O Ï',..,dro":s. .'n. hut rLsj co àror"ur-r.r,1 onb. n, Jo;É ;o;and"-rc ctubactïíit",iien àiÀ.ràt"ïli;Ë; .." het fe26ckL.n 1,3nde trainingcn noct rocn i n og""""Ààrr;-n"ro.r. " "" - '-'. '*.
In nu du vef zcke].ing z..lf.. Du z" is a.h. \,.,. uun v\:rzÊk(, IinF diuaansluit op de, wettè1ijkó rcgcldg;;-;; dr vrj jr,;itri,,o __^-zreurrigen. Er vlnden.riitkeriÀgc,n flaats bij ;;:;i;j;:; ";".6lijve nde invaliditeit tcn gc#o ig5 -.ïáÀ1..r.r. 

voelrhet óno,,rrr.lin de zin .d"r notis, t.n,ijï auoïn"uJt ;:;-...;l";;;ïil"iJ3*',.,.in rekcning_ kunnen wcrdcn. g;b;;;;;-;;à"ru.,." het zickenfoncscf ccn partiouliere verzckelri"g go..""i.tafin[ r:eiri;È;:*'"DL. voornaamstc uitkcring birtreft ëchtei di.. vàn à"-ii;ààrt:r.arbeids ongc s chikthc id n] . indi..n rr.f - iio t "n [,,., óigc. 
-í 

ài-o'.1 r,y.:::li*_r:s*v3] zi jn normat-" 1"l.o-p"*""rru"rniá"n-ii.,i "i;;-\!rr-c'L!n. .:LS tuucf za1 n_"n,,.n uitkuri;;-;ni;;F;"";ï'het uibv or:rj ngs organn dcr zi"t<t.*.[, -*àu"r" 
hut vtrschi.l!19?:9+9f (_Lx9Tirlgword!:blJb"_teatd.-f,iI_ mo,-^+luoiiïi-ïifl.tsJiruld .yorc-n dat g" -n^tirtkriing-za] $ioricn ";;1, ,;à"i;;ï.1,,uit hoofdu van ucn d::.9, .,""-r.plJil"nï ot _cn andcrr regv_

_i:T .:l::T1Ík_op 
"orï:dis"'à";;;;;ïï;s vtln hut loon tre_Èug.dvr (r!r'w r J-L qe cn rcKcnang gt,houd.n wordt met ovcnrtrk ,I?::11"*?, prusLatÍ.locn, àwirr" i"ft;; graríficaLi.."-"tË.voor vurdcrc vraer-.n,kan nr.n bij het 5"ÁtIur t"""ànl,i"r*i;fwu u.r nog rel.9p rlri I l- u,n i,rijzen, dat ;ij L,un on8eva.L, u zicl.

3_9-$tu* nogeli jk in vcr5ináing mout itófr"r, rn,-,i o"rl ioo"i]"z1t1tL.r.
cónf,iï6[tïe a f. 5.OOop gironunmer 85879O v. d. Coop.goerunleen6ank

kunt U stortcr,r
te O16s56.r..



I99!us]9i:!9:i9-:-:9IYs!e--!g-27-=-L"229---
Onclanks de goede sportre sult aten, walen de financiele
niet i-u verboucling, Het bestuur 6esloot een verloti-ng
te houden. Deze slaagde volkomen en we konden voorlopig
weer vooruit. Hier volgen de uitslagen van de gespeelcle
weilstrijilen.

le eIftaI conpetitic
Olde6oorn - Akkrun - 1 -SiOldeboorn - S.N.V.V
Sneek, -Oldeboornl-51 -!qre"
c.A.B.-2 - o1dêboorn 2 -á,91 'eoiis2 - oldeboorn
Oldeboorn - de Kóoi 3 6 -llakkrun 1 - n

S.l{.V,V. - Oldebooá Í -1 l9l9utoorn - 81.Boiis2
oldeboorn - c.A.i. 2 i -ZlOldeboorn - Sneek J
cle Kooi J - otdeboo Ín t -tl''ta]'ga - Oldeboorn

t-1,5-2o-7
2-)
2-l.
4-O
0-1

B e kerwe clst ri .i den
Oftêuo6ffi - l[ïTaam 4
D.0.G. 2 - Oldeboorn
OldeSoorn - dq Kooi ,
ComDetitie 2c eI ftal

--

O-Ldeboons - Imsun -L -tt - R'hui-zum 1 -
R'huizen - 01de6oorn I =

- 2 ee rste ronclc
2 - 2 twee cle rondc
4-5 "erde ronde

Hce.renv. 4 -
Oldeboorn - G.A.V. C'

Heerenv.4

Ol deboo rn
G.A.V.C.1
T ë xhofne
Irnsnrn 1
O 1de6 oorn

Akkrum 2

-Akkrun
-01deb.

lt

-ll
-Terh.
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Adspiranten competltie
Oldeboorn - GAVC 8-0rr - Irnsum 4-1
GAVC -01deb. 2-5
Irnsum - 01deb. 2-4
De ze du55ele coropetitie was
succesvol. Kanpioen rnet dc
aen, l0 doeJ-punten voor en
adspiranten zu11en zich de

Irnsum - Oldeb. 1-
01deb- -cÀVC 1-rr - Irns'rm 2-
GAVC -Ol-dt-'b. O-

voor de
uolgende
6 tegen.
ogen wel

adspiranten weI
ci jfers . I ge \r, on-
De t egenwoorilige

uitwrijven over
deze_vroeggrs gepu_lt3rt9n_._ _ _ _ _
Kampioenschap F.V.e.
Aristides ] - Oldeboorn I 2 - 1
OlcleSoorn 1 - Heerenveen J 1 - I
Heerenveen, - OldeSoornl f-1
Oldle5oorn 1- e,ristides t - 4

strij den
Olileboorn 1 - BIue Boijs 5 - 1
31ue 3oijsl -oltleboornr7-6 de secretaris .


