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Het 2e elftal- heeft de eer a.s. zondag het nieu_we seizoen te onen-'n met 
-een-ihuis*áàIiri;a -[Eeó"'r<"iii-

2 . Het zal ons^benieu*ón-rràe-à'á-Ëïái.ï"in de hogere klaszVI zijn . In ieder geval hopen *ó Àp ""n sportieve wedstrÍjd
In het kader a1s. oefenwedstrijden krijgt het 1o

:1ll"l a.s. vy'oensdag rlkkrum 
"og op-È8ràek . .àanvanort.1LL zeven , tervrl,ll Zondag a. s. een elf taf van sp;rt _club Joure komt . Door ométanO igheíen-tan au"" *àà-_stri.jd niet anders gespeeld 
"o"aE"-àán r"t àiÀ-aniiane12 aur

Aangezien beide ploegen u eer oude tegenstanderszijn, zal)_en we wel op èen [itt:_g" wàástri;a k u.rrnen re_kenen.
IE_!93! 4IAq_ I9E !E i!_ .

-t[lc scnlor_1eden ontvangen dezer dagen eentis blad . Daar híer oo"l< ae oiïiáieic mededetingenK.N.v.B in verwerkt worden, f= áii-;;i een bl_ad datonze l_eden kunnen aanbevelón tmonnEmenten kunnenden besteld per kaart wetke in h;i-t-iáï ztitcn-ï""

der
we
wor-

0p zaterdaq
Tot nu toe hebbeá
H . B1o emsma
./i. Caste].ein
R. Castefein
F. Eijsinga
l. Heid a0. Hcid a
P. de I ecuw

" 0m d c IIENK- de JONG Beker i

.Augustus n.m. 6 uur
volgende oud. spelers zich gcneld.

H. Piersma
Jen de yries
D. Visser
K. \íagcnaar
R. !ïui t c
B. Stremler
Jan Nieuw].?"nd

Wie volgt nog ?

31
de



Indeling
met 3

Junioren B (

Junloren /'
Blue Boijs
.Akkrum
I'angezwa4
Irnsum
ii/l spolia
G. Á.V.C 2
Goredijk 2

z ate rd ags ) met
Drachtster Boiis
T.I'. S
.Akkrun

. Irnsum
G. Á.V.C
V'larga

Ook de
Ccn cn

lleerenveense Bcii s

juniorqn el-f tallen wc.nsen we
veel succes .

prcttige wedstrij-

Intcfland-wodstrijd NEXtsRX/JiD - LU)GI,TBURG (

,aiop Woensdag 4 Sept. iïr
,l"otterdan . aanvang ha]-f
l-ri j z cn der plaatsen :

Staanplaatsen 2.ro
zitplaatsen vanaf 5.00 tot 12.50

'-aerten kunt u bestelJ-en bij P.v.d.Feer of rechtstreeks
bi.j stadion Feijenoord .

hét Feij eno oral-stad ion . .te
negen .

en 3.50

_8isra!9:!____
Nog zijn een aant et]. spelers in gebreke geblcven dc

r,: in te leveren . V/e moeten er nogmaals op attenderen
.,,2t ze zcnder geldig legimitat iebew i j s niet nogen spelen
, n zo wcl, dat de cl-ub boete wordt cpgelegd L{ocht dit
,,:t gevaJ. zijn, dan worden de kcsten aan de betr'okkenen
n rekcning gcbracht .

Tcvens maken we bekend dat eventucle kosten ver-
uonden aan straÍzaken , ook ten laste van dc boosdocners
cmen . laten we hopen dat onze leden zoveel sporti-' iteit bezítten, dat bovenstaande niet norlig !s IHet Bestuur .



K.N.V.B w ed st ri j dprogranma ]-e elftal
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M.K.V.
01d ebo orn
Black-Boij s
01d eboorn
de Walden
01d eboorn
Trynwa]-den
01d ebo orn
Dokku.no
VRIJ
01d eboorn
li/.z.s
Old ebo orn
Old eb o orn

- Oldebporn
- Gnrretlljk
- Oldeboorn
- Irnsum
- Oldeboorn
- Stiens
- Oldeboorn
- c. .4.B.
- Oldeboorn

- G. I.V. C.
- o].aleboorn
- Black-Boijs.
- M.K.V.

lïil1en de betrokken spelers met bovenstaa-nd progra.mma
rckening houden ?

I,EIXER ].e elftal
0p verzoek van trainer Veenstra , welke een

gesprek met de heer Otter heeft gehad en daer de aan-
voerder en een aant a1 1e elftalspelers geen bezwaren
hadden , heeft het bestuur de heer G. Otter alsnog be-
reid gevonden, weer aIs leider van het le elftal- te
fungercn . We hopen dat de spelers dit beslult zu1len
waarderen . Het bestuur .

OEFEN1VEDSTRÏJD OI,DEBOORII 1 - HEETENVEXN ]
In onze 2e oefenwedstrijd dit seizoen kre-

gen we a1s tegenstander Heercnveen 3 , welke ploeg vo-
rig seizoen van de 2e naal' de 3e klas K.N.V.B. degra-
deerde .

Voor rust was Oldeboorn ,vooral in het begin
sterker dan Heerenveen en met aardigc aanvallen werd
hun doel onder druk gezet . Dit resultcerde in twce
doelpunten, waar lieeienvccn één tegenover steJ-de .

Na de rust hadden wij de wind mee cn waren
ook nu. veel sterker dan Heerenveen . Ook dit werd wecr



H. de Roos

.{BONNEMTNTSGEIDEN ;
Zouden dc hcren, dj-e ons orgaa.n de Zwart_wittcn gcrcgel.d krijgen tocgczonden, zo gocd wil_l-cn

zi- jn hun abonnencntsgcld a f. 5.OO voor hct seizocn
l-968 - '69 te stortcn op

Gironu.mncr B|,BT}O van de Copp. Raíffeisenbak
tc Cldcboorrl t.g.v. R. Nieuwland

b i j vo orb aat he.rt el1jk d ank

uitgedrukt in 2 doelpunten en ondanks een penalty kwamHccrcnvccn niet nccr- tot een t"gund;órpunt.. ninË sïanï4 - I net de concfusie dat-deze wcdstrijd op ;;;i-;;;"peil 1ag dan da vorige cn dat we Uct 
-èon 

ge"ust hart devolgende ocfenwedstrÍ1a en ae conleiiii" tngurroni korrl-aen zicn . ( aangcnoáen dan ;"nsË"À, 
-àot 

*" zo door --. a. \


