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W. de Vries
E . .r1d ena

vaste medewerker P.v.d.Feer

Bij het begln van het seizoen denken wij nog
cven terug aan ons 40 jarig jubileum

In dat jaar immers degradeerden wij . vanuit
de 4e kla.s K.II.V.B. naar de F.Y.B. rnede doordaf wij
2. punten Ín ï{arga verspeelden op de dag na het uit -
bund ige cl-u-bfcest.

Dat wij nu aI weer de K.N.V'.B. betreden is
verhcugend, Trainer de Vries, feider Otter en onze
jongcns ven hat ecrste kunncn err trots op zijn dat
zij ondanks een slecht bcgin, een regJ-ementaire tegen
s1ag, zich naar dc twccdc plaats konden opwerken .

Nu hct cl-f taf ovcr dczclfde spelers kan be-
schikken , geloof ik dat wij met vertrouwen de 4e
klas kunncn bctrcdcn . Zij rooien het daar wef .

. . anze tweedc en derde elftallen zitten bijel-
kaar in dc coropctitie en wij hopen dat óén van beiden
zich naar de 2c ktas karr :pwerkcn . De afstand tus-
scn spe1pc1l van ons le en 2e el-ftal is eigenlijk te
groot. Hup twccde, vccht voor promotie en . . wie
wect, wat hct dcrdc kan presteren .

De jeugdafdeling staat er goed voor, maar
ook hler zcuden wij graag ccns een karipiocn zien .
I\{en zou zeggcn, 1./, heeft de nogelijkheid wel .

Y/i j hopen dat icdcr naar voldoening kan voêt
ballen en J.aat iedercen het wetcn ', Hoe mcer moeite
en i-nspanning , hoc mcer voldoening . Train goed-
voctbal gocd cn vcel plczicr .

De voorzitter
' van Hce1 .



DT OEFENWEDSTRIJDEN

Daar ons ter-rcin niet beschikbaar was, werden
door het lc cn 2e elftal ecn paar ocfenwcdstrljden gc -
speeld tc Gorredijk cn Hccrenvcen .

In Coruóai.it< moestcn bcide clftalten met óén
goal verschil ecn nedcrlaag incasscrcn r terwijl 1n
Heerenveen door beidc met flink verschil wcrd gcwonnen.

De uitslag is nict belangrijk in dczc wcd -
strijden; hct docl echter wef . Daarom jongcns van
Zwart-Wit, als cr ecn berocp op jullie wordt gedaan voor
dcze wcdstrijden, werk dan a]len mce , anders hcbbcn dc -
ze wedstrijden- geen enkcl nut voor de a.s. compctitic .

Voor a.s. zondag zijn we nog bezig .

dc Secretari s

$!gryrTTN]TSKI)ATEN ZEER lrF,N], SPOEN

vcrzocht zo spoedig
daar hun kaart is
wórden .

J.R.v.d.Hcidc hceft inmiddels aan zijn finan
cicle vcrplichtingen voldaan, alzo is zijn schorsing ,
door hct bestuLrr opgclegd, thans opgcheven .

Bcda$kt a1s 1id H.v.d. Hcide
Bedankt als 0.S.fid R.v.d. Hcide .

Nicuwe leden : H. Berkenbosch en X.Vf . Vink

Dc navolgcnd c lcden worden
mogclijk 2 pasfoto's in tc lcvcren,
verlopen of daJl we1 aangdschaft moct

Sipke de Jong
Kccs v.d. Vbldc

i Jan de Jong
Ocd s Vcnema

'lr Wictse de Vrles( Haffi- $ragenaar .

SCHORSING

't
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COMPXTÏTIE ]NDELI]'IG]]N .

OL,D]BOORN 2en3 mct
Ikkrum 3
Bergum 3
Bergum 4
Iri, jnwald en l
Tri.jnwald en 4

fn dcze afdcling moet ons rcscr.vctcalr, toch we1
cen uitblinkcr zljn. lVc zullcn cens afwachtcn .

JUNIORIN -/, nbt
lkkrum
Bluc Bóijs
Rcad Swart
frnsqrn

evenals vorig jaar kunncn dc /,.junloren hier we1
ecn rof van bctckenis spelcn.
iíic komt hicr nog bij ? -

JUI'IIOREN B mct dc volgende ploegjcs
Gomcdi jk
Ti jnj e
I angc z waag
Read Swart
ilkkrum
Blue Boij s
Y{i spol i a
I rn su.m

Jongcns toon wat j e waerd bent , Tracht Goredi jk
eens van de troon te stcten . In ieder geval niet
onderaan zoals de l-aatstc jaren .
We zullen afwachten .



ITODSTRIJ] om de HENK-DE-JONG BEKDR '

De datun is nu officiecl vastgesteld op

Z TTERD/G 3 SEPTEÀ/EER

ls-sYelge- -91Ét-49IEI-:

Hocwcl het spelcrs aantal van ( oud) lcdcn
woncnde buitèn Oldeboorn, nog nict hclenaal
complect is, hopcn we dat nog enkclcn zich
zulien meldcn, voor dczc, naar wc hopen t

traditic wordcnde wed strijd .
" H"t woord oud-lcdcn is nict bc -

docld al- s "zijndc-oud" naar voor jongens
di" doo" hun wórk naar cldcrs zijn vertrok-
ken en zoLang z.p in Oldcboo.rn woondcn, steeds
lid van onze-c1ub zijn gcwecst .

We rekenen er maar vast oP dat het
wel weer voorel-kaar z a-' komen en hopcn w'rrr
op een prettigc wedstrijd .

Zij dlc nog mee willen Qoen kunnen
z1ch nog mel-den bij de secretaris

P.v'd.Fecr .
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