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Ind eling 4e klas
Black Boij s
BIue Boij s

x Dokkum
x Gorredi jk
x Kollum

M.K.V. '29 L' w ar'd en
de net een kruisje gernerkte elftallen, zijn nieuwe
gen.-De rest zijn de_zelfde tegenstanders a1s vorig
behalve q.4.9.._ 9.!.! S"_egklufz9n_
II/ED S T RI JDP ROG R.A]VII,{,q

I Sept.
10
I7 rr

o^
1Oct.B'

$'|r22'
29 rl

5 Nov.
).2'la

Sneek
Nij-Beets

.A. K.N.V.B. Noord
0ldeboorn
Stiens
Trïrnw al_d en

x de Walden l\{url!1ernvo ud e
W.Z. S. Sne ek

plo e-
j aar

t

T

0ld eb o orn
Dok kum
0ldeboorn

.llt7cr

O1d eb oorn
Sti ens
OId eb oorn
Kollum
0ldeboorn
geen wed strijd
M.K.Y.
Gorred i jk

Gorred i j k
01d eb o orn
Black Boijs
Oldeboorn
Blue Boij s
Old eboorn
d e lVald en -
Oldeboorn
Trynwald en

Ul-d etloorn
Oldeboorn

Indeling JUIíIORXN
Oldeboorn 1
Lrangez\\ aae '
Oldeboorn 18

STR.APFEN

Á met lkkrum, Irnsum,
Oerterp. Read-Swart en
m.et Dracht st er-b o i j s,

Blue Boijs
Nleuweschoot.

Suane er, i{hkrum,
Irnsum, T. F. S, en lVispolia
llt elftal_speelt de_víedstrijden_op zaterdagmiddag
VETER.ANEN elftal met Bergum, Jubbega, L.S.C ,
d e 

__ 
Sw e?ch en_T.,!' . S ._

Van- Oldeboorn 2 en 3 ziin de indelingen nog nietbekend.

hopen dat het niet zaf voorkomen, doch bijvoorbaat maken we onze,spelers e.r" op attentr'dat de kós_ten verbonden aan strafzaken voor rekening .lan de be _trokkenen zijn. Wi.lt U er goede notq van nemen ?



tD-xurr!EM4jiBlEl!-I verschillende leden hebben de gevraagde 2 pas-

foto's nog niet i-ngeleverd - In hun eigen belangatten-
aleren v,/e L,ier nog "li "át opt . ïmt zonder geld ige kaart
kumen ze níet r"" á" conpeiitie-vredstrijden deelnenen

u9!MEE-E!9E!4IqBIIq-
Ook een aenta)- Ieden r'ceten nog

Snel-ers welke aan een keuringsoproep

"Ë"-"iát worden opgestetd ' Jongens
zijn i.n juLlie eigen beJ-ang '

gekeurd word en_ .

niet voldoen, kun-
d ez e keur'ingen

lR.4TNTNG-----D" training is inmiddels herwat en. we hopen dat er

."n eiát" Àpr.o*ét "u1 ii;" ' le twede elftalspelersheb-
ben tegen Heerenveen wcl bewezen, dat ze lang niet ge-

noes lucht hadd en '"""" iË""oaià"" ,t"tt l'A en het eerste el-f tal moeten af-
rematí. ,à"á"" uitzcnáeri-ng deelhemen ' Alleen bij
;;';il;'-;;i"oilÀt"r verleénd lndere redenen va'n ver :'

íiiàËi'ii'Ë';à"áË"-"iÉt geáccepteerd' renslotte vrasen I
*e srectrÍs r- uur-pervéel< en-dat kan ""flï Ë:;ï3Ë:""3'l 1tïtáàár'àri" . Dè trainer heeft.lPdrac
;i;;;;;" É?n"t " n,et sesrrengheic tcSemoet be tredcn

J un].oren A I

S eni o ren B - 9 .uur.
HET BNSTLIUR

SpOnf - fOfO . De toto 1s voor de meeste clubs eeri

i"i"""t"i""g Zonder toto zouden we geen trainer kun-
;;";;;;;;1ii"" . lé-eórste f onnulierèn zljn reeds in-
;;ïuil";; 

-ittior""""á' 
Doet u ook al- mee ' voor 70 ct'

ï"r'*""i, kun-t U uw geluk bcplgqyel. ' \Ve willen U gaar-
àe inschrijven . Dit is nogelrJx b1J ;-
;i: M;ià;-: a. ni;ar* - D'-Relisma en P'v'd 'Fee r '
In ieder gevaf =r"""" toegewenst met -gfote 

prlizen'

-i --- ---ln-rQr9-!0ryMisqlE:---
.Tfl \Ii ITZIM,{ 15 Z. Ii SHIRT IOiIJT ." *' ""ii'tiáeêÀ gere<íËfr'trcëtt 'lan z'n shi rt
laten íigeófi-. ïoèn hij terug kvrar'r om het
;;;-;"t-;;-ni"t tu". .-\ril diegcne.dic net
nuis is gegaan et één van aan Jan \'latzema
bij voorbaat dank .

in de box
op te hal en
tlree naar

t eruggeven .



ll

In rainnc start
lt is wer los, seii Jac. de Vos

'r Zwart-witrr waerd snein de kfos.
Us kl-ub. f an Boarn,.gjin boppetoan

cIt woc us n1n mar oan .

Gjin grcate strop, mar wo1 in flop
Gordyk dy hie de top .

E1k koe it sjen, wlj ha forlern
mei penalty it ek net kin .

Hwant de Gordyk, woe net gelyk
twa punten waerd dy rvk;

.4f is' t b j-roerd, hà1d goed e moed
sit dêroer nct yn noed .

Doch j imrne bêst, dan leau'k foarfêst
Dórop bin ik gerêst,

Nei koarte tild, binn'wi-j wer blí1d
as Boarn vrer wint de striid, .

Jac. dc Vos .

Ons eerste el-f tal verloor zondag de eerste thuiswed-
strijd tegen Gorredijk 1 net 2 - 1-nen slechte wed -strijd ZuLIen we in dczc compcti tie een woordje neewiflen spreken, dan za7 er uit een ander vaatje getapt
rcoeten worden . Onze voorhoede speeJ.t te onsamenhanlgend 0p deze r:anier kunnen er geen doelpunten ge -riaakt wozden Ook Gorredijk heeft geen wonderploóg .
Ííun veldspel vuas soms heel aardig om te zien, maar-ook
hun voorhoede wist de kansen niet te benutten .
Yoor a.s. Zondag t,-gen Dokkun ziet ons eerste elftal erals volEt ui-t ' H. de Roos

li.Kleefstra- Y/. Schriemer-H.lkkerman-Sj . Hui smanW.Y/uite J.Kalsbeek
\í.Hui sr:ran- O.Schriemer- J.Jeninga - S. Knol .

Eddy Vink, die zondag voor het cerst meespeelde in onseerste elftal, werd na e c.n botslng nct de Gorredijk kee_
pe.r van het veld gedragen . Zonda4avond evenwel is hij
nog opgenonen i-n het ziekenhuis te Heerenveen vregens
inwendige kneuzingen en dlrect geopcreerd . Zo lneÍ zichIaet a'-nzLen is z'n toestand nu rcdeti.ik . \7c wensen
Eddy o6a spoedig herstel toe .

OÁN XLKO/,R IVE./IG.T

,
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lssi!!s-!eris!jgl-_-
Oldeboorn 2 ingedeelt in de le kl_as !t..V.B. - J -met T.F.S. 2 - Surhuisterveen 3 - O.N.B. 5 -Blue-Boi-js l- Oerterp 4 en Houtigehage ! .

oldeboorn 3 1n de le klas F.y.B. - K -met Thor 3 - Langezwaag 2 - Langezwàag 3
Surhuisterween 4 - Oerterp 5 - Drachten 7 en
Bakkeveen 3 .

Volgens de laatste gegevens
zijn ingedeeld bij :

Blauw-wit-G-/IVC-ONS
Frisia-t.S.C-T.F.S

deze wedstrijden zouden dan
speeld dienen te worden .

Voor Z.ATEFDiG a.s. zijn vastgeste]-d de wedstrijden
I|ETXRI{NEN 3 DE-SWEr{CH = OTDEBOORN

2 uur scheid srechter W.tVielíno
OTD]foOORN IB _ "AKKRITIVI IB

1.15 utÏr ccheidsrechter J.de \riagt .
Voor Z OND.AG a. s.

T.F.S2-OI.,DEBOORN2
2 uur scheidsrechter B.llieuwenhuis .

en DOKKUM 1 - OIDEtsOORN I

Dit was het d a-n voor deze keer . Ik hoop in het ver_volg a1 op een beetje meer copie ie tiunrl.n rekenen .

I?i:i:g:l y?: du i:L. zonda.s gespeelde wedstrijden
z_r.Jrl n_]- eï o]"nnengeKomen . Willen de hcren aahvócrdersott i4ci 14c.r voor hun rckcning njnen ?

li.do Vrics

zouden de veteranen nu

- Tz umnaruni - Zeerohbcn
en de Sweach

all-en op zaterdag gc -

\
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