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OÍ,NESOORN TERUG ]N DE K.N.V.B.
Hct officiëIc nieuws is dan eindelijk gekonen.Oide-

boorn 1 promovccrt naar de K.t{.V.8.
DE vlag moct eigenlijk op de torcn.ï/c zi-jn dan.wel

niet al-s cerste geëindigd rzodat we ons kampi-oen kunnen
noemenrmaar daar v', e wistenrdat misschien ook dc tweede
ovcr zou gaan, is er na de wi-ntcr hard voor gevochten.
Uit de laatste -! wedstrijden werden maar cven 1? punten
behaal-d.Een prachti-g re sultaat, waa-rtlee we al}e jongens
van het eerste van hartc mee wi]-l-en feliciteren.

Ook de kampioen Nijbects wil1en we van harte. fel1c1-
tcren.Na de nederlaag.die ze tegcn onzc jongens opliepen
hebben ze de laàtste-wedstrijd Fevanche lenómen.lèlde'dus
naar de K. N.V.B.Misschien kornen we dan volgend jaar wee:r
tegen elkaar in het veld.

Ook onzc nieuwe tralner willen we de hulde niet ont-
houden.Door zijn toedoen ài3n ju11ic TECIíNISCH gocd
voorui tgcgaan.En hoewel. de vakanties nu aanbreken, z oud en
we jull-ie toch willen verzoekcn de trainingen straks ge-
rcgcld tc bezo eken.

Yoor het koncnde seizoen al vast veel succes toege-
wenst.

Daar dit voorlopig het laatste krantje is
en we pas weer beglnnen met .hct nieuwc sei-zoenrkomt straks
ook de moeilijkhcid van cen nj-euwe rcdacteur.Zo jutlie
wel- wctcn, schreef Dictus aJ.tijd het hoofdartikel en kon
ook bij hcm de copie worden ingelcverdrdie hij dan rang-
schikte cn comige erd e, waarna ondertekende zc dan typte
en stencildc.We konden de z aak dan meestal in twee avon-
den af .Maar nu gaat Dictus ons vcrlatcn.Janmer voor onze
club.Hoewcl hij de laatste maand en nlet rneer voetbalde
wcgcns ccn onwillige knieris hlj toch altijd een echte
" Oldeboornster jonge " gcweestrdle altijd mct voJ.l-e in-
zet voor zijn club hecft gevochtenren een prettig kame-
raad is geweest.

Y/e willen
voor al1cs wat je voor
je ecn goedc rcis naar
kcnnis zult opdoen.

je dan ook van harte bedanken
onze club hebt gedaan en we wensen
inrerika en hopen dat jc daar veel

W.d e Vries



VERSI.AGDN 3

otDxBooRN _MtKI{rNGt B_4
Tweede pinksterdag speeJ-den we eerf vriendschappe_lijke wedstrijd tegen Spàrtclub tvtat<tinga,Oat in de

::rstg k]-asse B nog een-beslissingsweOiti.i;o ,roo"-d"boeg hceft.
Het kl- as seve rschil_ tussen de bei.de afdelingenkwam in deze wedstrijd OuiOclijk iÀi-uitO"otnkino-oï,_deboorn was vecl stcikcr,maar ïoch bt;;i-;;.';;'#;#;tot de rust bewaard.Dit Íwamrdoordat Oe verOeàiginá-van Oldeboo?n zecr zwak speeide en ziàh steeds ieeiverkeek op-de lange bal_Lei ,r "n Sporiàiub .Bovend i en-naooen. we de vrij harcj e wind tegcn.

_I/laklinga-nam meteen de Icidíngrdoch dooi. goedspel van onzó voorhoederwerd d ez e-ácht erstand in bcnl-1 voors_prong omgezet.óaarna kwam er weer een tcgen_punt 
. 
van_Makkinga, maar Oldcboorn 1Íep even tater f,i{

for-4-z.uoor cen paar lelijke missers in de achter_noede,glrlg de. rust y"gf mgt cen gclijkc stand(4_4) inNa de rust herstelde a" 
""ricËàiËíng ,i.h cn doorvlot. spel in de voorhoede had Spoltófuà gcen schijnvan kans me,er.Het werd tenslottà B_4. -

doelpulten kwaríea op naam vá twee spelers s

J.Jeeninga scoorde vijf maal enS.Kno1 breeht hcttot dríe.
Na dê rust was cr nog cen inc id cnt, waa,rb i j degoed leidende scheid srechter J.Mijnheci zích !enood_zaakt zagrcen speler ven onze zijóc uit het vófd te

s turen .
Ol-deboorn was op een speJ.er na volleciig.

Sjieuwc Hui snan.

. ]RNSI]I,{ IB - OID]]BOORN IB
Wij moesten ditmaal naar I.rnsua.Vye gingen er mct

de auto heen en we moesten om half elf weg,maar d&.ar
hadden wc ni.et op gerekend en rlare.n cr a1-om i0 uuren we moesten daar on 1l uur zijnrmzat we l'raren cral vroeger.

We kwamen er mct goede stenming in de box en zczeiden all-emaal nu kunnen we twee punten winnenrmaardat viel ons lelijk af .lVe kwamen op hct veldrer'werd
afgetrapt en de ,anderc partij brak dircct d.oor en
maaktc een doelpu-nt.Toen gingen wi.j er vandoor.DcKcepcr vl-oerde een va.n onzc spcLcrs.Daarna wcrd het
6en penalty voor onsrJan dc Jong n a.m hcm en scoo.rde.

I



COMPETITIEST /NDNN SEIZOEN T965 / 66

Seha1ve die van het eerstc en lArkunnen we u de
standen dit keer niet vol]-edig geven.Dit in verband
met het stopzetten varr de conpetitie op 1 juni j.1.,
waartoor semmige wcdstrijden niet meer gespceld
word en.
Bluc Soys L6-27 Bakkeveen 2
Ol-deboorn L6-23 0.N.B.l
/irum 16-18 0crtcrp 2
De Walden 16-18 Oldeboorn 2
Warga 16-16 De Sweach 2
lkkrum L6-L4 Hark.Opeindc l
lrnsum 16-10 Drachten 7
Sparta 16-10 Surhui sterweenl
Robur 16- B

L3-24 ]./t
14-22 Tiinje L2-2L
14-20 Oldeboorn L2-L5
14-11 Irnsun L2-I5
14-11 .{kkrum az-Il-
14-10 I'íispolia 12- 9
I4-7 BlueBoys L2- 7
1l-5 Read Swartl2- 5

TB
Tijnj e
Gomedijk
Langezwaag
Rcad Swart
rlkkrun
31uc Boys
Yi i spo1- ia
Irnsum
O1d eboorn

. Over bovcnstaande nog cen cnkele opmerking.
Nu ons eerste elftal weer in de K.I[.V.8. is teruggc-
keerd, kunncn we het we1 meer dan treurig noemenrdat
ons tweede op een zo 1-age plaats is geëindigd in dc
3c klasse.Het zal op dezc manier steeds moeilijker
worden aanvulling en of reserwes voor het eerste te
krijgcnrdie behoorlijk mee kunnen draaien.Temecr on-
dat , niettegenstaande dc goede prcstaties van het
l-a-e1f ta1 dit seizoenrdit e1fta1 vrijwel ook al niet
spelers teltrdie binncn afzienbare tijd klaar zijn
voor het eerste elfta]-.

Zal het eerste zich daarom in de K.N.Y.B. willsr
hanêhaven, dan zaL vooral het tweede op cen hoger plan
noeten komen te staan.Deze jongens zullen weer moeten
gaan trainenrmeeI' gecstdrift voor de c]-ub lxoeten op-
brengen.Ook is dit cen puntrwaar bestuurrleider en
trajr.er zich eens terdege op moeten zlul-l-en beraden.

_.1,1 mct al ,dc promotic is e cn feit,naar nu komthct wcrk pas. D.

Irnsuni 2 14-24
tr'risia 6 ' L4-2O
Frisi-a 7 12-)-6
Bergum 3 14-15
r{kkrun I 1l-12
Rood Geel- 6 14- 9 -

oldeboorn I 1l- ?
Irnsum 3 L4- 5

L5-27
I2-23
1l-1?
L4-44
13-13
16-11
t_4- 9
L4- 6
13- 2



Dc andcren kwamen opzettcn cn rnotccn was hct 2-1
cn nog !3n klj c.r. J-]. .Tocn brak onze plocg vlcer door
en JaJr de Jong scoorde \4e!:r:l-2 mooi in dc hoek.

Tocn gingcn wt:cr tcrug cn dc stand was l-2.
_ 

" _. _. _lyTele "tgeqi:s:
SCHORSING
Hct Bcstuur besloot J.R.v.d.Hcidc tc schorscn

wcgcns contributicschuld.
Dczc schorsíng zaI aan dc K.N.V.B. worden door-

gegcvcn.

ITTENTÏ5 S.V.P.
Ecn icdcr díe nog icts hccft tc vordcrcn van ie

club gelicvc zo spocdig riogclljk, rekening i.n tc 1e-
vcrcn b1. j de pcnningnccstcr dc heer D.v. Álthuis.Dit
in v.rrband mct hct afsluitcn dcr boekcn.

Hct Scstuur
-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

ToTC - DllELNl]IlFrlRS.

Dc nicuvuc inschrl jvingske artcn voor hct a.s.sci-
zocnrhctwclk bcgin augustus vcrmocdclijk zal eanvan-
gcn, zu11cn zccr blnni,nkort wordr:n aangcbodcnrver-
hoogd mct 20 c. incassokosten.

Nicuwc d o e ln.r/iers kunncn v,,'or"d cn ingc schrcvcn.
R.Mulocr

-o-o- c-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- c -c-o -c -o- o-o- o

STOPZIITTIII]G C01,{P TïTI.I

À{ct ingang van l juni 1966 is de comp,:titic
scizoen I.)65/ó6 stopgczct.Dit bctckcnt dat na 1 juni
nog slcchts wcdstrljden zulfcn worden vastgestcld
dic van bcfang zijn voor hct bczcttcn van dc bovcn-
s tc, ( cvcntuccl ond erstc ) plaat s, promo tic-wu-d stri j d cn
en cvcntuclc kampíocnsr'cdstrijdcn cn/of bcslissings-
wcdgt4ijdr,n
- ? - e - 1- e- r- e - r -, -t - t- i-)- t-ï- )-i- i-t,-i-;-;- ï- )- i-7 -t

GTTNLÏClTI'XRD.

- -Ons aspirantcn-eommissiefidrde hccr H.Schri-emer,
vierde vorigc week dlnsdag zijn 2!jarig-huwclijks-
f ccst.Namc'ns bcstuur cn leden nog van hartc gef cJ_i_citcerd.

De Rcd ac tie .
: t = t - 3- t-- t = t-- a É tE. - t- | ._a-r-a_a_t



0n de Henk de Jong - rHisselbeker

We wi1lcn de oud-spelers buiten Ofdcboorn nu a1-
vast wcer vragen on eind aLrgustus weer naar Oldeboorn
tc will-en komén voor het spelen van de naar we hopcn
traditie wordcndc voctbalwedstrijd:Oud Old eboornst crs
buitcn Oldeboorn tegen Oud OldQboornsters wonende in
Oldeboorn.

in ovcrleg mct dc sccrctaris ncnen we dczc wede
stríjcl nu vast te nocten stelfcn ^p zatcrdagmiddag
na dó feestcnrdus op I scpternbcr.0p dinsdagmorgcn
Eeeft noeal wat moeili;khèdent zodat wc het betcr ach-
Ïcn dezc"wcdstrijd op áatcrdagmlddag tc docn plaats-
vind cn.

indien nogelijk zouden wc gaarne wiIIen, dat zii
dic mee willen-doeÀrdit evcn opgeven aan P'v'd'Feer'

tl. de Vrie s
- O- O- O-O-O- O-O - O- o-O- O-O-O- O- O-O- O- O-o10-O-O-O-O- O-O

VIN H/,RTX BXIERSCH/,P
Onze actieve derde elftal-speler Henk dc Jong

riet";á-een-àt'górrk,*u?4bii {-rii :?i,13 zijn ogen

U"Z"""o hceftriog steeOs i-n trct zi-ckenhuis' Henk'
. 
"áá"=-uáÀtuui" 

cá leden van harte betcrschap'
. De Red actie

-o-o- o-o-o -o- o-o-o -o -o- o- o- o -o-o-o-o-o -o -o- o-o- o -o-o

'.JÏST U

komende seiz ocn.

D,llT. .
. dc spelrcgelavond voor B-junioren naand ag

e3 mèi gchouden is o-1.v. R.MuIder'
. aó training op donderds"gavond stopgezot

is tot dc ócrète dondcrdeg in augustus'
. onzc oudste wel-pen zaterdag 11 juni. nee-

doen aan hct w elpento urno o i-, ui tge schrevcn
door dc C.0.V.S.-groep Hecrenveen c'o'

. onzc jongens zijn ingcdecld bij Udirost
Tiin.i ó cn Nicuwe schoot.

. fr"ï ón""tc tegen V&D niet vcrder kon ko-
mcn dan ccn 2'2 gelijksPcl.

. Oà- jà"s"tts v arl hét córste nog ccn keer bij-
clkáar-komen om de promotie te vicren'

. 1á nog een gcdeclde 2c plaats bereikt heeft'

. onderátaandé u alJ-en,vooral op sportief gc-' Èíèd;Zóer veel succe3 toewenst voor het
D.


