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WoJ-ter Jeeninga heeft te kennen gegeven ni.etlanger de temeinen van de voetbalclub tráaF te *iiiu"maken. Hel-aas is weer een misverstand híervan d;-;;;_zaak, waarbij de club niet vrij uit gàat. e"n-*Ëipài-_wedstrijd , die.buiten het norÀal_e pËogramna valtivielsar.en met de ti jd. die Je,.:ninêa wi.iOe' 5ebruiken ám tek?tk"r-, en hij hád seen Éerichi guËiËiè" . Het li.ikt welof onze club :iet .zonder deze kórtsliiti"sË"-t;';- ""-
. Jeerringa heeft j arenlang dit werË nau*gezet un

Igl l" de puntjes, net vcel cfubÍiefdc, verzorgà, sindshij het werk van de oude poepjes overnÉ:n en heï íaÀ-af_tijd prirna in orde . Daaron *iffen wi.j Jeeningu ,ro oàtin orrs krantje. hartelijk bedanken hieivoor .

Het Bestuur .
Hendrik van Jan wieuwland heeft zich aIs nieuwe temeinklecht aangeneld. r/Vij hopen dat hij -hei 

werk 
""u"tàËà--a1s Jeening a z4I ve?v\tll_en .

Yan het voetbalfnont deze weck weinig ni-euws . Ons eer_ste trok naar W.Z.S, maar U heeft freï in al-le da5bladenkunnen lezen . kwarn'terug met de aanieteninE; S.S:O;----Scheidsrcchtei niet opgeËonen
Ons tweede speelde uit tegen Frlsla 5 enwonnet2-I.
Het vierde speelde tegen O.D.V. 2 en ver_l.oor met 5 - I . De eeiste wedsTri.id weral met 2 _ 1gewonnen. De Vos schrijft oat À"i-,Ëót onze ;ón!ens-wa-t-vast zat . 0.D.v. kw arn met een jánge ptóeg',in-hetveld en voor de rust konden O" ooà.i"Ë-Ëet noq wê.t hi i_bulnên, masr na de rust was de r"oÀï-Jo"à o;": "-t "'.r-, a. s. zondag spelen ze de leatstè wedstri.idtegen Beïkeveen 4 . Íocrr heeft hÀi "ià"àà-rr"i-il'á8'_conpetitie ni.et slecht gedaan fot nu-toe freUUàn zÀ12 punten e9l.?+d, tegei vorig ;aár 

-i--.

0ldeboorn I srgeldó iegen Haulerwijk I enverloor met 5 - 0 cor de loer Ëcrrrijrt aai"rreí áànslechte wedstrijd was Maar zo slecht was het nu ookweer niet, ai-l s we zien dat ju11ie tóï-ae rust de stand



op 0 - t hteJ-den en dat tegen dit hoog op de ranglijst
staande Hauleruijk . De Soer schrijft dan dat het na-5nin. al- o-l- was doordat hij als keeper bleef staan . ïVel
!w a.n nog een keer de baf tegen de lat . Na de rust waren
de gasten veel sterker en na 15 min.was het weer raak, Di-rect d aarna een penalty en het was 0-l . In de laatste mi-
nuten kwanen er nog 2 doelpunten bij door de rechtsbuiten
en door de nidvoor. 1"1 met a1 geen beste wedstrijd aJ-viel de score we1 wat hoog uÍt , Verder werd HoekËtra nogvervarrgen door Vrlagenaar en tot slot hopen we zondag opeen betere wedstrijd tegen O.N.l. C.Oe Boer

--13 speel-de tegen Drachster Boijs en verloor met4 - O Helaas kon D. Valk niet het doeÍ verdedigen ondathij een verstuikte vinger had . D. VaJ.k wera veláspefár-
en J.v.d.Meer kwp"n in het doel . J.v.d.Meer stak echÈer íneen goede vorm . Old.eboorn had de aftrap. maar de Boiis
6ingen dadetijk in de aanval, naar onze àónterhoèau-ÀiËiastand tot onEeveer de l_O ninuut, want toen scoorden deJoljs met een afstandsschot. Ongeveer 5 nin. voor de rustwerd het 0*2. Na de rust was het aJ- geuw l_O en geen 4 ,r^rin.t-ater zet-f s 4-0. pas toen kwa.een *ii iuà""ï"-àË"u"irrr*
m4ar het bl-cef 4-0 tot het einde . -t

S. Tedmissen .

Voor het a.s. weekend zj_et het programma er uit a1s volgt
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Zoals U bokend za! zijn is er door.het bedanken
Ian 9." Heer Eisinga te r{kkrun, á1s bureauhouder Medisàï;--Sportkeuring in Januari een vórgadering belegd o, t"-tà_men tot het inste]-len van een slichtin!, waard oor de me_
9i::* -:lg:i5"yins. in dc.drie saneend5á, Rau*e;4.il";;
J-oaarde.radee]- en Utingaradeel, kon worden gewaarborsd.'

De stichti:ngsraed 
-he.e_f t haar -werËz aanhedeË-metspoed opgenomen en Vrijdag 21 Maart .j.1.ls dê--^i; ^r.*l-l:-ngssete voor notaris Vellinga gepassóerd, hetgèèi-iie_
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betekent dat het bureau thans met de regeling van dekeuringen kan aanvang en .
De btÍchtingsraad, waarui. t tevens het bestuur is

geforneerd, bestaat uit dè volgende personen .
3.J. van Stapele Grouw medlch advi-seur
D. TJntema
H. Ve]-dhof
J. Sikkema
G. I(no]-

n voorzltter
Irnsun secr.penningn.
. rt commi-ssaris

Oldeboorn comni s sari s.
De heer Veldhof heeft zich, voorlopig voor cen jaar, be.reid verkl-aart al-s adninistrateur op te treden .
Het- lijkt ons goed toe, U in onderstaande punten de
werkwijze van het nieuwe bureau weer te geven
1. r4dninistrateur H. Veld hof . Ri j ks straatweg 228 Irnsum.

tet. 05660 - 640 . Giro 1780995
2. r{anvr ag en voor .sportkeuring, resp. duplicaat keurings
bewijzen voor V.V., Oldeboorn kunt U bij G.Kno1 doen, oá-
der gelijktijdlge betallng van de vereiste keuringsgel-
den.
3. Na ontvangst van de keurihgsgelden gaat de admini -strateur de keuringen net de artsen re6;c1en en stuurt
verwolgens de oproepkaarten, welke U dan tijdig van
G. Knol- krijgt .
4. Personen van onze vereniging kunnen alfcen door het
bureau Irnsuno worden gekeurd .
5. fn overleg met de artsen is besloten dat de kei_rin-
gen voortaan centraal zu11en plaatsvinden en wel- in de

E:.5:- -U9EEl9E-qql- - !E - - -IBMU_ __ _ _ __ _

_ Aan de keuringen zu1len 2 of J artsen tegelijk nee-
werken, met medewerking van deskundige hulpen, zódatper keuringsavond een flink aantaJ- sportlieden Eekeurdkan word en
6. V/anrne er een voor keuring opgeroepen lid, zonder aan-
vaardbare reden val keuring wegblijft, vervalt een be-
drag van f 2.00 admini strati eko s t.en aàn het bureau .
7. In de maanden juni, juli en À:gustus worden er geen
f euri.ngen gehouden , d aa.r dit de vacantie naanden zijn.8. Tenzij er grote aantal}en tegelijk aangenel_d woráen
voor keuring, znJ er sleehts éénrnaal per maand worden
gekeurd.
9. Voor het jaar 1969 1s het keuringstarief voorlopig
vastgesteld op f 6.00 per persoon .

Als na een jaar ervaring en na de noodzakelijke



aanloopkosten, bfijkt dat net een
den vol_staim, dan wordt dit ncteen

Duplicaat-bew i jz en f 2.00

lager tarief kan wor-
doorgevoerd . ,

pel persoon .
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