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Geachte sportvrienden .

Dit jaar is voor de voetbafclrr
een goed jaar geweest De promotie v an' ons eerste naar
de K:N.V.B. en daar op volgond de prachti5e successen j-n
de competitie stemmen ons blij Vij zijn trots op jul-
1ie' iongens ' ook de aridere elftallen doen het
tot nu toe aardig, af hadden wij van hêt t\ryeede wat neer
-rerwacht . Toe jongens, de afstarid vaJI Je klas F.V.B.
naar 4e klas K.N.V.B. is te groot . Zc !'/ordt het moeilljk
on voor goede arrtvulfing tc kunncn zorgon .

G',Iukkig hcbb.n wij nog prac -
tisch geen ernstlge bfessures cpgelopen" ilii hopen dat
dit zo blijf t- natuurlijk . À{aa.r' dc cfub is cr bii 6i)-
baat al- s er een gezrnde opbouw pla.ats vindt . \rc-'lbel-c -
vende juni-oren kunnen nu nauwelliks iots leren vcor zc
in het eerstc opgestcld wcrden .

uit naar J. líi.jnhecr en
l- evend e feden van onzc
spold ig hcrstel " Verder llill-en
trainer de Vries,. vuiens enthousiasre
kcnt en dic sp.rn taa,,n aanbood, 2x pcr
tc trainen 

"

medeirerking het krantje 3iu"ï::i3"n3Ë"Ï"i3ii illiË.tf"3ï"
a]'s laatste wil ik -lnn e I'lijdan noemen' dic aanbood de to-
to's op te hafen blj hcn die te laks zijn zc b-í j Durk
ReÍtsma te brcngcn .

lan al d ez i:n en aan aLI t'. and eren
onze cfub docn en dic ik niêt genoernd heb

Oldeboorar w1j zijn op de goede

HOiiEN ZO
Uw vo crz i tt er

lr. van Hccl- .

Onzo s;ccialo gedachtcn gaan ook
Gcert linol . Beidc actlcvc cn nce-

cfub \i'ri j v/cnsen hitn cen voor-

wc hicr noemcn onz e
nauwelijks grcnz cn

uc ck onzc j ongens

die veel voor
VEEI, DINK

weg '
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Na een verpLichte rustpaze ve.nwege het
slechte weer, moesten- !ïe zondag 18 nec. weei aantre-
den en wel tegen onze naaste concurrent voor de 2e
plcats De-Swcach .

.Àangezien het vel-d bepaald niet best was ,
hadden de meeste spelers eerst nogal wat moeite om
zlch staande te houden Dit wcrd echter allengs be-
tcr en er kon tocn uit het spelbceld opgemaakt worden
dat de-Swcc,ch meer aanval-lend was dan wij .

Toch namen wij een 1 - 0 voorsprong door
con incens ingeschoten corner . Daarna kreeg de -
Sweach nog wel een paar beste kansen, naar deze wer -
den dcor de achterhoede gocd opgevangen en er werd
dan ook gerust rnet een 1 - 0 stand "

Na dc rust hetzclfde beeld , een meer
aanvallend De-Sweach , dle echter anze achterhoede
niet kon passcren . Zel-f s kw a"r..en wij nog op 2 - 0
tocn Oenc een bl-unuer van De-Sweach doel-nan prina
benuttc cn cvcn later kreeg hJj weer na een bluncier
nog zo'n k-ans, maar de bal rol-de net langs de ver -kcerde kant van de paal .

,4f r:iet al , twee nooie puntjes, teneer
daar C.li.B. gclijkspeelde en onze achterstand be-
draagt nu in thcorie nog 1 punt .

H. de Roos

IN SI{OT YN. E RO jls

Boarn dy kliuv'rt wer hwat omhegen
le-Srrycach wacrd thlís troch És f orslein.

I\lei in skj inne goal f oar Hotty
Waerdcn s'yn de " luren 'r lein.

Soks dat docht Lís as supporters,
Nei twa I' ned erl-agen " goed .

Foar uís spilers jowt de oenvinning
Fierwei noch de measte noed .

Hwant Blue-Boijs koe't ek net helje
Dêrfan joech Trynwá1d en b1yk.

Spile C.i.B. dy't ik heech oansl-oech
Net tsjin ï/.2.S. gelyk ?

Ja - Farr al-l-cs is noch mooglik
Sa'n forfaltsje kin men ha



Jongens, geari mei n:iocd dus ficrder
nije oerwinning ta "

Jac . dc Vos
0p in

MEDISCrIE SPORTKEURING .,

Het bestuur van de l.V.B. heeft zich in een circu
laire tot de aangeslotcn vercnigingcn gcwend, met het ver
zock medeweï'klng tc vcrlenen, door de acticvc lcdcn te
laten keuren door een bureau voor Med. sportkeuring en of
cvcntueel een huisarts .

Dit moet geschicden voou l Apri,- L967. Nadien no-
gen er geen ongekeurde spel-ers neer lvorden opgcstcld 

"
Uw bes'tuur wí1 dit dan ook met dc mecste d rarig

aanbevelen . U kunt zich hierover nct de licer J. Bcthle-
hem in vorbinding st cl1cn

Van C.S.B.
vrij zeker voor de

\0ij wenscn
toe .

vL-rnamen vrc d at hun spcle r H. Kromkarnp
kerstdagen weer naa.r huis iaocht .
deze sportvricnd cen spocdig herstc]-

SPEIRTIGEI - \'/XDSTRIJD
Ecn tijdj^ Sclcd n hcbb(n wc' onz- l.'dcn gtvreagd f

om deef te wiffcn nericn aan de spclrcgcl-wcdstrijd I
Tot nu toc heeft er zich nicnand genclci Toch à

ver,ryachtcn wc, dat cr wel- l-cden zullcn zijn die hicraan
mcc wilfen docn . llct ls tcvcns ccn kans uw spclrcgcl -
kennis eens te tcstcn , De. Hcer J" À4ijnhcer is gaarnc
bereid U zijn medcwcrk-ing te vcrfcrren .

l{i}f en cvcntuclc declnci.crs zich zo spocdig no-
gcrijk p6Lv(i . 

_

K I ÁNT /J/OND
De traditionele skutjas-wed strijd is in cerstc

instantic bepaald op z.rte rdagavond 14 Jan, nct als inzct
de vrissclbeker lVc hopen op een grote dcelnerme .Houdt
dus deze avond vrij. Hct is al- stecds ecn mooie club -
avond .



Van ons oud E.C.lid en tevcns erelid, de Hcer J.Velt-
man ontvÍng Uw secretaris een leuk briefje . Onder-
mccr ging zijn belangstelling uit naar de verrichtin-
gen. van ons eerrste etftal . Evenwef kon hij de comp.
stand niet in overeenstcmming krijgen met de publica-
caties in de dagbladen . Na infcrmatie blijkt dat
de indertijd wel gespecldc en niet gepubJ-lceerde wed-
stri jd C../1,8. - Sticns 4 - 0 hieraan debet is

Vriend Veltman, we hopen met U dat ons
ecrste dc moed zaf kunnen opbrengen om de bovenste
plaats t. haf on

In vclband mct bovenstaande houdt de club
bcstuur zich warï1 aanbevofen ook eens iets vanrr oud rr clubmakkcrs te horen .

de Secr ,

Naar we hebben horen zcggen, is ons oud
spcfcr Bouke Stremlcr één dezer dagcn in
lijk ge tredon mct l,{cj. Martha Jongsma '

\ire wensDn hen nancns de gehele Zwart -
'!'{i t aanhang een gocde toekorlst .

./rdrcs lur.dt r Bentlag.straat l8 Terapel

J . Nïi ,jnhc er

af het
and c rc,

eersteelftal_
het huwe -

SPELREGELS docr
Na dc vorige kccr de regcls 1 en 2 te

hcbbcn bchandcld gaan we nu verder ilet no. I .
Nu is hct z,o dat wc deze vrij vlug kun-

nen b.hardcfcn . Hierin kcmt n.f . niet zo vecl
voor dat U besllst moet weten Hct li-jkt ons voI-
doendc zc U in grote trekhen wecr te geven Latcr
volgen regcls waarln we diepcr zuflen moeten duiken"
Uiteraard zljn wij ten alfe tíjde bereid, voor qover
mogelijk, nader tekst en uitleg tc geven .

Rcgel I luidt r y',antal spefeis. Wel dat
weten we all erf,aal llat de invallers bepaling be -
treft nog het volgende . De Keper mag gedurende de
gehel-e wedstrijd worden vervangen ; Twee veldspelers
waarvan ten hoogste óén na de rust, alÈ er voor die
tijd nog geen twee spelers werden vervangen .Yerder
o.a. nog : Een speler die wegens venvonding is ver-
vangen mag niet mcer dcelnemen aan de wedstrijd ,waarin hj.j is uitgevallcn .
2. Een speler mag gedurende de wedstrijd het speel--
veld niet verlatcn zonder toestenning van de Sch.



tenzi-j bij een ongeval . Álvorens wccr aan hct spel tc
rnr Een d cefncrccn ncet hi.j zich bii d. Sch ' r'"ld n cn van
àáE. oóó" woord of gub-iár' tocstcrr:ning ontvangcn on wccr
aan het spel deel te nenen. ( bij verzuirn volgt e ei'I waar-
schuwing )
J" ilut ín'ongcrede raken van kleding cn schoeisel of b'v'
é"n- Utir *orát ni"t beschouwd als een ongcval , waardoor
een spelcr mag wordcn vcrn/angen '
4 . uirBu!IIuq-yiI-gE-E!-84!-

De grondregel is ; Ecn spelcr mag niets dragen dat
gevaarl-ï;k is ioor een anderc spclcr. ( bii al deze rt:-
Ëuf" gof-át uiteraard wat doet eèn bepaaldc Sch' De ién
Ziet Ëet zo - en de andere zus. Onze r:rad 3 Doe wat de
S"l . U-""u"gt, ook al- liikt het U niet noodzakclij.k )

iÀ-o"i wer Ëei geval-' aai tan de Sch' U gelastcn ién 
''rn

ander 1n orde té maken . U mag d a-n nict in hct speel -
veld terugke{enr alvorens zich bij dc Sch' te hcbben gc-
meld. die zich overbuigen nocc, dat dc uitrusting nu in
oroê'iÀ , lc spoler Àag slochts in h'' b vcl-d koron op
óen og"nË]-ik dat de bal nir:t in het spel is ' llt dus
in te!enstelling tot de. reeds eerder behandelde regels'

Dít was het dan deze keer. !,angezi-en er geen biizon-
dere bi.izonderheden te mefden zijn, of het noest dic
teer zijn ( ik was toen nog aan hct begin van n'n arbi-
trale lóop! aan . " ) dat een aanvorrder bij nc kwan met
de laconièkc mededeling : Sch. dc anderc plocg spcelt
me t 12 rnan "lié toch" zei 1k onnozcl " IVIaar inderdaad dc
n:an had gelijk llou dan vocl jc je niet zo happy
Nadien héb ik ze voor dc zekerhcid altijd ecrst even ge-
teld Tot de volgende kcer . Jóón

I



Iv3n n
Dc soortnan van hct jaar :

ya! Iil dnj cigenlij\ Seggcn_
\:/ic" ls d e blstc sportman ?

Dicgcnc dic dc beste prestatie's
hr:cft gelcverd of dit> dc n, rste sportcn be-
o ef cncl ?

0p hct voetbalvcld haeft ir:dcr
z'n^best gcdáan, naa;- dat is maar éón sport
cn hot zoá niet cerlijk zijn tc zcggen, die
of die is dc bcstc ' \ïe wctcn dat icder z'n
best doct Dc éón spcelt b:ter dan dc ander
naar nct clkaar vorn.n wc toch éón tca:n.

Dus tocn gingen r,ijn g dachtcn
uit na.cil' I' r,ïic beocfent nu de neestc spor-
tcr , Ik hcb ccn icder dc rcvuc laten pas-
si--r'r-rn . lc ne<.sten docn naast voctbal nog
aan korfbaf

llaar cr \''r as cr é!:n die nog r4ccr
d crc-. sportcn b.o(:f .:.ndc .

Dcz,: nan woont ln Gocngahuizen
c.n r.oct voordat hij z'n huis hccft bcrcikt,
vanaf Oldcboorn nog cen lange weg aflcggcn
en d an nog ovcl? he t ll at cr .

Hij beocfent hicrblj verschillcn-
dc sportcn .

In dc i:erstc Plaats 'l H./,RD-FIETSNN ''
./i1s twct;dc " H.{RD-B ROI,{MEN 'r per bronficts
cn dat hij daarblj z'n mannetic staat zaf
blijkcn uit irct volgendc

Kortgclcdcn I ging hij nld-
dcn in dc nacht nct cen rotgang utit de bocht
maar kwam na een forniidabefc koprol precies
weer op z'n pootjes tcrecht' Oorzaak . .gladde weg. .



En als dcrde sPórt " Z\ryEIlT"iEN

Gebeurt het s'avonds als
w aarme e hi j

da.rr ne ent
water in en

huis aangekomen de boot,
aan de anderc kant vindt'
í[it<t ecktced en wel hct
kant weer boven .

En dat zi jn
En om al- deze redenen heb

S

ui-tvcr:koren als rl

IUEWE

dan geharde sPortlui
ik

hij bíj z'n te-
ovcr hct wate-r moet

hi i êí:n aanlooo .'^káti- aan de at a ê"o

fi r ris marr
Vrlenden dit is natuurfiik- bedoclt als ecn Srap '---Op ae avond van ác 2c kcrstdag tiidens dc Krite
r|i tvocrlnc. t'vaar vec.I .i on.i ns vl'n onz - c Lub aarw( zig wa-

;Ë;'i;;;"ïàr',anà zich ,ó:-' i' ontval-Lcn als t' d^ sprrtr'ar
r", ["t ,iaar " cn dat hceft rie tot het schliivcn van
vo rcng.'n ó cr,d stukj,' gcbracht '

Maar nu hct einde van hct iaar in zicht komt
nil ik ,'t*èt " dc r:cdactíc van di b blaadi t r !!t Scstuur'
àif" i"a"n r donatcurs en verdere bc1-angstellcndcn voor
rr"i "i"o*" 

jaar vcel gelr-rk r:n voorspocd toe\lenscn t

Tot de werkenàe L.ldcn nog : Doe ie bcst jongens'
misschien komt er dan nog een kampioenschap uit dc bus'

DE SPORTM.IN V.I,N ÍfiT J.I./'R 1966 ''

W. de Vrics

a


