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VÍe beginnen dez,: keer met een berichtie van de totocom-
missic.

Vorige week is de toto bclangrljk voorui.tge -
gaan, dank zij de aetivlteib van enkefe steunende leden
n.f . S. de Jong, die ze van de bccr€n buiten Oldeboorn
meeneemt en .lrrne Nijda.m die zc bij verschillende mensen
ophaalt, dic anders niet neeïoen. Ook Dcede ilthuis
hàalt nog velschill-ende op. Er v,rerden meestaf zc'n,
6? formulieren ingcleverd. Nu was het 94" lll-es heeft
nu een vlot verloóp, dank zij Durk Reitsma en z'n vrouw
ln dan O. Schrienei'niet te vergeten, dic de toto's mce
neemt naar het bondsbureau in Leeuwarden. Dat scheeft
de club weer de onkosten van het versturen. De meeste
wcrkcndc l-eden kunnen hier cen voorbcefd aen nemen.
Dat is clublie ftic . Zorgt U nu, dat de toto \tíoensdag's
of Donderdags klaar ligt, dan behoeven ze niet te wach-
ten of nog een keer te lopen . de T.TO_commissie

???2???
Ecn nieuw rubriekje zuft U denken aIs U dit

lcest . Inderdaag, gcboren uit verwefing- IVU is de au-
teur gccrr lcttcrkundige of docent. Verv'r:cht dus geen
hogeschool rubrickr mi-8"r gev\ioon een pr-.et je over spel
re!c1s, net waI daar bijhoort . Misschien steekt U er
urt va"À op, en da:ar gaat het om. Nog al te vaa-k ziet
:n hccrt mcn vr.n voor.wallen op het voetbelveld r di e aan
toncn dat de spelcrs op z'n zachtst gezegd r slechb op
de hoogtc zijn van dc spelregels, rln dat vrienden, kan
U ccn i',rcdscri;d kosten. Natuurlijk ' vooraf ook de
schcidsrcchter moet hier goed va'n op dc hoogte zijn ,
wil hij bekwaam cen wedstríjd lciden. Maar ook voor
dc spclors is het zcer nuttig, dat zc. tenminste in
grotè fijncn met de rcgils r,p dc.hoogte zi jn, De mecs-
ïe kercn- afs een S. fluit vóor dén of andere cvertre-
dias zíe je bijna altijd dat éón of meer spelers daar
tcgën protcstcicn, in de mcnine det zii het beter weten
of dat-de S. het verkeerd dced. Bii ecn goede kennis
van dc spelregcls, zult U q1n{er overtredingen ma}'en ,
minder tègcn 6cslissingen fáE--aG S. ageren, zich bgter
o p-6éï spel concentrerenr beter voetballen Voorá1-
ook de z.g. tt z elfw raakn cmïnE- " bij een vermeende vcr-
kecrdc be-slissing van de arbiterr werkt vaak als een



.rocncrang , l,{isschiln hr:cf t U dab vi.I '.'- .,:i cnd crvondcn"
Ock de S. is ecn mens met fouten en gcbt-ekcn. En ur aar
vindt men de n' volmaaktc " scheidsrechter' lie zou dan
rnoe ten bcschikken over " . "

De wijsheid van een Socratcs
Het oordeel- van cen Salomo
Het geduld ven ccn fam
De onve rs to o rbaerheid van ei)n
De kracht van een He'-culcs
De snelheid van een hert
De huid van c en P.hinoeero s
De gesJ-otenheid van cen ocstcr

Vrienden tot de volgcnde wcek.

Deze Mijnheer, di.c onder de naam Jcem schrljft is dc
rnan, jullie zulfen hct wef al door hebbcn, dic af he cl-
wat wedstrijden voor onze c.l-ub heeft gcfloten cn waar-
op nocit teveqgecfs een berocp uerd gedaan . Z'n naem
is J. i\ïi jnhe cr . Uw stukjes zijn van harte wclkom. li/e
zijn blij wecr cens een andcr geluid .te kunncn latcn
horen . Daar Mijnhcer met een bccnbreuk tc bcd llgt ,
cn zich ncl cens ve rvccf-t , is hct misschien nict te
veel g.-vraagd, hcm eens met orn bezockjc tc willcn vcr'
e ren . \'/ c wcn L.i.L hern in icd cr geval ven hart. bctcr -
schap toc .

OLDEBOORN 1.4 BIII,S BOIJS 1/,
Zondag hebben we tcgen Blue-Bcij s gespeeld

Ílet weer was slecht en ook het tcrreln was niet best.
fn de eerste helft hadden we de wind mee. Na de aftlap
gingen we dlrec u 1n de aai.e-L, rrltÉ; r \rye kcndcn grcn gcai
krijgen. fn het faatst v"d. eer"s1,c helft raaktc cen
spcler van Blue-Bolj s dc bal met dc hand aan in het
strafschopgebied cn hicrult volgde een penalty, Dczc
werd door Plet Hoekstra genomen en wcrd ccn doclpunt
l- - 0 Na de rust gingen llre weer in de a.anval en hicr
uit maakte Doune -Akkermen een doel punt .2 - 0 .I]ierna
was Bcets voornanel-ijk in de eanvaL" In het la".:tst
kreeg Blue-Boij s nog een penalty, mee"Í: deze werd gcluk-
kig door onze keeper gestopt .
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BnncuÍ I - 0ltuB00a; 2
In een rustige, soms harde wcdsrrijd verlo-

rLrn wc Zondag van Bergum l. In de eerste hcfft was
Bergum de mccrdere . -tlnkele fouten van onze achterhoe-
de, m:.akte Bcrgum gebruik van en scoorde voor de rust
vler keer. Na goede kansen yen anze voorhoede en ee.n
wat te fel wordende achterhoeqe 1/an Bergum, kregen wij
twee pcnalty's toegewe zr:n. nddy Vink niiéte cchtér de -

cerstr pcnal-ty en ook- d- tweedc werd door onze invaf-
l. r Dirk gcmist

In dc tv'vlede hclft, zorgcie q.Vink voor ons
cnigc tegcndoelpunt, doch verdcr \re-rd er niet gescoord
hocwel er van bcldc karitcn hard voor gcvochten werd.
Zo bfccf dc sterd 4 - I voor Bcrgua. NÍae-r twcc keer
:":tl":"1 l"_ 

o:k_-c:": :"1':o: ' _rv. Rodenbure
Bn:GiJT'ï 4 - OLlEtsOORli 3

Om ticn uur stondcn wc in het Doolhof kfrer
Oldcboor"n 2 eh Oldebcorn 3.

Ílet weer was koud cn wc walien dan ook blij ,dat Borkcnbosch dc aftrap kon doen . En voor dat wlj
i-n de achterhoede ccn bal hadden aangeraakt, rryas het
al I - 0 voor ons. Dc bál ging van Berkenboêch naar
li/icrsna, \.Áreer naal: Berkenbosch, die zcttc voor en Jan
1ly's,tz cma rond c he t af

En dr"n tc bedenken dat vrij
Onze clfdc mÊ,n wts zich nog i:an het
wind sterk tcgen kondcn wi-j hct tot
rcn. hct blecf bij f - t -

l1".ar op hct tcmcin na?,st or'ts ging het mis
met ons twccdo c-Lf tal . lïe hcbbcn hco gczicn det Gorter
4 n.-a"l dc b]l uit hct doel moest halen en dachten toen
eilcmr.a1, det garat mis mct ó'ns 2c elf ta"l .

Na. de rust heddcn vrij dc wind mco .Het v;e rd
I - 2 door cr:n doelpunt door Bcrgum zelf gescoord,
daerna. door Ii.Y/iersme': nogfiaa.l s 2 goafs cn vverd de elnd-
s t?-nd I - 4 in on s vo ord ccl, ,

Jcfke tscthfchcm wei nog tcgcn me " Xs't de.t
yn Boe,rn fortclst, wolle se it net ljiuwe, near oars-
om ïlof ." Jongcns hct zijn er 2 puntjos voor ons der-
dc en er kornen va,st ncer bij .

Henk dc Jong .

met tien mat wr.ren.
rerhlcd cn. Met dc
de rust aa.rd ig k1e"-



SPEI,REGEI- COI\IP ]TT TI,U _

Voor de derde maal houdt de S. V.I-{e erenveen
een spelregel competiti-e voor active voetbaflcrs uit
het ràijon-Heercnvcen. Ook Otdeboorn zaL hier"v'oor in-
schrijven'*rE v/iN Dx TEDEN GEEpr zrcn HTERVoOR oP ?

de S:crctaris "

Bij genoegz
wed strij d

amc deelname ri jd t
c.4€r - olDxtsOoRN

er weer cen bus naar de
op ZOND/,G 27 NOVET,IBER

gaan kunncn zich wecr op-
tot Vri.jdag 25 Nov.

Zij die wcer graa[ mcc willcn
gevcn bij dc bekcndc adrcsscn

OPSTEI,I,lNGEN
Rn/O- SYttlRT Ll - oLDEBoORN 1.4

H.R.Nicuwland
..envang 11 uur

.4. Jeninga H . V/ ag cnaar
\ry.de Roos Y/.Y/uite M.IJ.v.d .Vclde

T. Kramc r-D. /J<kerma"n-S. \Vatz enoa-P. Ho ek s tra-H. Po cp j c s
RESEfiVllS r Je*r de Jong Sche 1d srechter -/,.Baklicr

Cor Kteefstra Leidcr J.Bethl-chcm
vcrtrek 10.15 uur pcr autc ?

aanvang l-f uur
{
a

IRNSUM 18 - OI,DEBOORN ].B

H.J.Nr:;*ïffË uu.nor"""
S.Rodenburg IJ.Pocpics M.J.v.d'Vcldc

T.v.d.Meufen.-J.H.Nieuwfand-Joh.Brouwer. l ' Ni e uw enhui s-

RESERVtrS; Gcrn Brandcr scheidsrechtcrJJYr9tlÍ89Ïroito"
Fl .B.Di.jkstra Leider J. Wagcnaar "

_ _.vgr!r9k-1o . 15-uur-Per-auto
Bed ankt al-s 1id 'r Jef 1e -A.Visscr. Iïeef t ovcrschri jving

aargcvreagd naar V.V. ./J<kruun, hctgccn pcr l-4 Nov'
is vcr].ecÀd .Iïc w.:nson hcm daar vccl succcs toe'

i1s nicuwc leden hcbben zich aangemcld ;

Willem Schippers van OId chol tpe"d c
Chr. L,anting van Roord ahuiz um
J. Grcidanus van Sorrc-Morre .

iJ-1emaa1 hartclijk wel-kom in dc Zwart- Íi t t c-familic
En dan staat voor a.s. Zond ag voor ons eerstc de wcd-
strljd tegen M.K.V. op het prograrnma- . Jcngens dce jc
besti want het qrordt dringen aan-de kop van dc rang-
liist Na de afeeloocn zondag-zict hct cr als volgt
uit ; Ol,dcboorn-8 --11 CIB I - 13 . Bluc Boiis ó - rr
Black Boijs 9 - l-0 en de-Swcach 7 - 9
We wensen atle e1ftallen weer heel vcel succcs toe '


