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Sportvrl end en ,
Naar lk meen ls het voor de voetbelclub

een goede zaa]r-, dat lk a1s voorzltter ben a^fgetreden .
Toen men, bljna 10 jaar geleden, 's och-

tens bij roi j kwan om te vragen of ík clonateur wilde w ors-
den en diezelfde avond met de vraa€ of 1k voorzltter
w1lde worden ( over een blLksemcagiÈr"e gesproken) heb
1k duldelijk gesteld, dat ik noolt een honderd-procent-
voorzitter z)u ziin. Nlettenln heb lk met veel plezler
deze funotie vervrÉd en de sanenwerking in het bèstuur
was altijd bijzonder prettig.

,.Er sluipt echter eltljd een sleohte e1-
genschap door onze verenlglng, clle men in het algemeen
wel. gebrêk aan onderling oontact kan noemen. EeÍne orgganlsatie-foutjes, bet noeilljk van de grond komen van
nieuwe lnltiatieven, kortopr het ltjkt of de club een
beetje rr slaperig r geworden is .

Dat is dan :ok de reden dat Kraan ge-
vraagd ls het voorzl-tterschap op zlch te nemen. Knaaá
Ís een man, di.e een groot en warm hèrt voor de voetbal
heeft en in de Jaren dat hij ln Oldeboorn woont een ge-
weldig enthousiasme en werklust voor de club heeft ont-plooid. Met hem Ls cle club nlet langer tr sloeoh n .
Hij kgn het ook niet alleen doen en wij hopen den ook
op een samenwe.rking in alle geledingen .

Overlgens ben ik bl1j nog ín het be -stuur_ te blijven, want het 1s toch ook geZelllg rrerken.
Met z'n a3.len een nieuw tljdperk va.n onze elub tegercoet.
Succes Kraan . van Heel .
Na dit arltikel yan de afgaand e voorzltter, dan nu het
eerste va.r! onze ni eurr benoemde voorzitter'de heer Kraan .

nr. vanr Eee]- heeft een punt achter zijn
voorzittersehap gezet en moest er een nieuwe konèn .
Toen het nij gevraagd werd, heb 1k er we1 een paar
dagen over moeten denken . ïk heb ja gezegd en men
heeft nij geaccepteerril . Had 1k yier J aar geleden
ook niet kunnen denken dat ik nog eens vooráitter van



Oldeboorn zou ziin
Ik heb

welke voorwaarden
Hij moet hebben :

eáns in één of ander 6146 gelezen
een voorzitter moet voldoen ...

Het geduld van ccn kat
De huid van een olifant
De wij sheid van SaJ-ono
?O sLáw aJ.s een vos en kletsen a]-s

ondanks a]- het genis van die voortreffeliikBruË8B&anig
heden moet je ie baantie dan waamaken..- 

óu""schLet áiet op de voorzitter iongens' hii
doet z'n best . Maar zonder gekheid, 1k hoop dat we ge-
zanelijk de cfub zo goed nogelijk zullen dienen, dat we

snel wóer de weg terug naar de grote bond kunaen vinden'
Rest mij nog een woord varl d a-nk aan Dr' van

Hee1, die ik heb leren kennen a'ls een f iin nens ' U

blijit nog in het bestuur en daarrnee sanen en de com-
rnisáies, ául-l-en we het best rooien .

BIJ DE JT.ANV.ANG V.Al{ HET NTEU1ÀIE SEIZOEN .

1en . Onze
blazen . Met
kwantitatíef

Nos ecn oaar weken en de bal gaat weer ro1-
clÍb zal'o-bk dit seizoen z'n partijtje mee-
5 senioren en ! jeugdelftallenr slaan we
geen slecht figuur .

Kwalitatief nankeerde er vorig seizoen we1

t

o

wat aan. Iloewel het niet mljn gewoonte is om na te blij-
ven kaapten, meen ik toch dat we er wel eve.n over kunnen
oraten wàt mij het meest verbaasde, was de oplerking
ian nená.n, die notabene 1id of d.onateur van de cJ.ub
z1jn, dat àe het fijn vonilen, dat ons eerste naar de
F.Í.8. zakte áIs ie dat hoort, dan roag ie wel con-
cluderen dat er iets ni-s is net de geest in de vereni-
sina . Je saat dan zoeken naar de oorzaken van die men-
ïafÏteit . Één van de hoofdzaken is volgens nij' de ge-
rlnEe ookomst bij de training . yooraJ- diegenen die een
kanË na'akten vooÉ het eerste, schitterden door afwezig-
held. Daarbij kwam, dat er interne strubbelingen vtare.n
. die het noeilijk xxaakten om het eerste zo sterk mo-
seli-ik het veld in te sturen .

Er zljn_ dus fouten gemaakt , ook door nij.
We zul-].en ffs proberen om dat in het nleuwe seizoen te
.rurníjdun . Vt|è zÍjn nur zoals nen weet van het lei -
derssijsteem afgestapt en hebben een e1f tal.cornml ssie in
het leÍen geroopen .



Die e.c. gaat nu proberen, in sanenwerklng net de tral-
ner, zo 'stcrk nogelijk op te s.tellen . Dat kunnen ze
alleen als ze de vo1le medewerking krijgen van aI onze
spelers, want die moeten het uiteindelijk doen .
Dus horen spelers, wc rekenen voll-edig op jul1ie en
ju11ie kunnen volledig op ons rekenen . Àls we er en-
thousiast tegen aan gaan, dan kan het niet missen en
konen de resultaten ook. De kankeraars veranderen d arr
va.nz eLf weer in geestdriftige aanhangers .

Tot kijk op het veld dus en denk er aan;
OLDEB0ORN MOET NtilR BOPIS

Kraa.n .

V.AN TMT BESTUUR .
De volgende heren hebben zich bereid

verklaard on e].f talcormiss i e-lid te wil-len worden .
Wieger de Vrie s

, Eddy Vink
.' ?2?
1 lVenst nen nog andere candidaten voor te stellen, gelie-t ve dat binnen een week'bij de secr. op te geven .

De conrqissie dio de jeugd onder z'n hoede
heeft is al-s volgt sa'nengesteld .

J. Bethlehem
Schri emer
H. Nieuwland
H. Wagenaar erl
J. Kalsbeek .

Vooral. de toetreding va.n Jol1e vinden we fijn, wanr er
ziin nog neer confessionelen, die de c3.ub een w ano hart
toedragen. Kon op mensen, we willen jullie graag hebben
De Heer S. Knol is bereid gevonden de taak va.n wedstrijd
secr.. op zich te nemen, dit on de taak van de sectetarls
te verlichten

Ons 1id i{te Jeninga en z'n vrouw zijn op
1 trugustus verblijd met de geboorte van
een dobhter . Zij noennen haar Elisabeth.
Varr harte gefelicíteerd ,A,te en Hênny .
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ïVarga
Ha11un
Oosterllttehs
0ldeholtpade
Ía,ngezwasg
II.D.T.
De Sueach
O].deboorn
Sportclub M
81autflhul6
Mildam
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Oldeboorn 2
tr'rlsla 4
ikkrun 3
Surh'veen 3
Kol.Lun 2
freeuvuÊtden 5
HoutLgehage 4
Hark.opeiade l
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Udlros 3
Nleuwesctboot 4
Read $racl l
Renado 5
IJêngweêt 2
O].deboor'! 3
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Oldeboorn 5
Írnsum 4
t9êrgB 3
tr'risia 8
sparta 3
Oosterlittens 4
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IrangeZWoog
lkknu
O].deboorn

.Read Swart
Ni euwe schoot
UdLros
Uispo1ia
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Junioren Bma;fi2
Ï.,a.ngezwaag
Beail Swart
Ileerenveen lB
G? A.V.C zts
Oldeboorn

Junloren Cftffi-
Warga

Irnsun
TijnJe
o.N.B,
De Sweach
Sunmeer
O]-deboorrr
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