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Geachtc Sportvrierrdcn .

Het spel ge,at wccr bcginncn
U trcft in dit num.nicr a.an dc ccrste voor_

bercidingcn voor hct nicuwc scizoen. De training start
weer en er zijn nog lcden dic cen pasfoto moeten. inlc_
veren. Dit .seizoen kornen we weer uit met vier eff te"1_
1en. Hct tweede speelt cen klassc hoger dan vorig
jear en hct eerste zal moetcn bewijzcn dat zij de
K.N.V.B. waafd zijn . Dit jaar hebbcn wc .lit c wecr
in dc gclcdcren, wat een versterking kan zijn .

Enfin, vo etbal-lers vr-n Oldeboorn ,
bcste bccntje voor ,

Voorzitter Dr. v.Hce I

Nu we wccr voor dc nieuwc compctiti6 staa,n
bcgint ook wcer dc vrijwillige pli.cht van dc redactic.

Het is ve"ak ecrst mocilijk wccr wat op
ga.ng tc komcn, maar als icder wccr rt.e ze.I willcn wcr_
ken , zel hct ock dit scizocn wcl wccr los lopen .

.{l s hct enigzlns mogelijk is bczo-rg éan de
copic maand agsavond s voor B uur bij y/. dc Vries .
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De trainer enKogst err_med ewsr.k jag

te etftal- toeon ffilí. ??t raÍning
re elftal _ Sportclub Jourctrain i ng
t rai ning

het bestuur reken cp al1er op_



De a. s. OIFENWEDSTRIJDEN

IVe menen er goed aan te doen. de sne.l or.ccr op tc^v,,ijzen, en.vooral zij dic niet zíjn 
"pË.Ëièiain cen of ander elftal , dat zi; zich niet Ëop";:;;"d'-behoeven tc voe].en.

. j.dcrzi;6s is hct spclen in dc oefenwcdstri i_ocn g3cnzlns êcn waarborg, dab zc ccn vastc plaats iËhct bctrokken ej.ftal lli;g"" . Zodra de compètitie fà_gint wordt een vast elftál_ samengesteld ,

. Verdcr ligt hct in dc bedoclhng van de trai_.ner een kcrn te vonnen-van 16- spelers . "zo lloÀcfi]t-vrordt dit t.?.t. bckerrd gemaakt-.
Vlc wenson onze jongens een prettig seizocntoe , door te gcven en te-neàen, in ai].e opàichten .

Hct Bcstuur .

twcc

P/ISFOTO'S

Henk de Jong
Klaas Kra.rncr
I![artcn Mcester
Jan Vel tme-n
Jo1le riVagenaar
Je11e v.d. Bij
Johannes Brouwer
./tte W. Jeninga

Wilfcn dc navolgcnd cpasfoto's inlcvcrén ?
]cden zo spoedlg nogclijk

Tcakc Kra:ncr
Kees Poepj e s
J. H. IVi euwl and
Mcint JJ.v.d.Yc1de
Pier de Vries
Piet de Yries
IJsbrard l//alstra

De^nieuwe juniorcn krijgen bericht van J.Beth_renc-m . sDocd 1s gewenst . lVe kunnen dit niet op het
+:?.1-:i:,lipl:"li: dócn, daar de k;;;;; cmsr nos naarireeuwerdcn moeten om afgestempeld te worden .

Degene welke.gecn geldigc kaart heeft, nag
:t:'-*:"1': :n:':t:tl : _ _ __ _ se*ctaris .
DE SPORT-TOTO

Hct afgclopen scizocngcdraaid. V/c hopen dat dc nicuwctus aanvangt, nog necr declncncrsvoor dc cJ.ub nog beter resultaat

heeft de toto
toto welkc hal-f

z al_ hcbbcn en
oplcvert.

flink
auSu s-

zodocndc
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De dcelneners ven vorig_ jaar behoeven ni.et weer geregis_treerd te worden Hun kaarten bl-ijven 5 jaar geÍAig-.
Njgupe-_inschrijvingen kosten st_ccÀts 50 óent èn zlJn
ooK ) Jaar geldag .

De nieuwe f ormul-ieren bevatten 12 kolommen en
de_. inleg wordt 45 cent per kolom, plus 1! cent per for_mulier .

De cerste prijs ( 1l gocd ) bedraaet maxirnaal-too.000 gul_den ( vijf honderd duizcnd ) -
vcrdcr ccn.2e prijs ( 12 gocd ) en ccn dcrdc ( 11 gocd)
De cxtra prijs is voor dc ecrste acht goede ,ro à""poït irrj-gen, dus uitsluitcrrd van L tot en nct-B

Dc toto gaat iedere week door, ook bij afkcurln_gen ven het gchele progranna. Er woráen in dit geval
vervargende uitslagen genomen .

YÍc wpnsen onze dee.lrrcmers ecn prettig toto_sei_zoen e-n vcel pri'izen ' de Toto-commissic .

- . Om misverstandcn -tc voorkomcn. ncncn wi i ,-n ,l ê:andacht op tc moeten v"stigen , dáï'O-S(;;J.i:"iou"oià.ri-edcn, bij vricndschappclijkc wcOscri,i<iin-;;;;;;;;;;ábetal.e?r.daar de kaartèà uitst_uitend gËfOig "ij; ;;;;";",ompctitie wedstrijden . Hct icstuur .

HENK dc J0NG BEKER
. Dezc wedstrijd z al- worden gchouden op ZaterdagI1 "/,UGUSTUS

..We hop,en dat wccr vecl " Oud Oldcboorn Spelcrs ,,:ear hicr zullen komen. om aan deze jaarli;tcsc iiaicfr-.reel te nemen , en verder de oudc ,r"ïor,rà""Ëap=Uu"OÀ" to,loen hcrleven of nog mcer te verstcvigcn
opgavc aan de Secr. p.v.d.Feer .


