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l-n ccrstc instc-ntLc had hct bestuur tcestenning vcrlconddat de wedstrijd llctel- Tigchelaar tegen Hotel de Bnrin hier
cp dit veld gespeeld nccht rrycrden, Het bestuur had besl_istniet verwacht dat hier spelers van het eêrste in zcuden
spelen, h:cguit bij te weinig deelname ccn enkcle speler
van het tweede" Tcen de vctrzitter hier weet van krèeg'hecft hij het spelen op het temein verboden als daarkernspelers aan nee zcuden dcen. Dat de heer Kraan hieringreepr'daar staat het bestuur, elftalccmnissie entrainer vclredig achter en ze betreurclen het dat betrck-
ken spelers het aandurfden i-n Terhcrne wel te spelen"
F_Ie1e1t dit kcn"bcsllst niet gedul-Q wcrden. Het is nodigdat dit vccr ccns t)n aJ-tijd naoràttkelijk vastgcsteláwcrdt en on'die redenen hebben de kernápelers een sten-cil gekregen met de richtlijnen die wenÀelijk z:jn vccrecn ccrste clftarspel-er, *Di.t papier is bedcólo ori do clubvooruj-t tc brengen. nc punten die in acht gencmen dicnente wcrden zi\n nÍet zc zwaar, ar-lcen tcn gínste van jtrl-].ic en de vcetbalclub cn vccr oe sauÍenwer[in,g en do leestin hct clftal" Laat cns meterkaar cr íets vaá maken enwat gebeurd 1s za snel ncgelijk vergcten" laat dc andcre
Jelen, eupporters en dcnateurs en Cte amdercn zien" datjullie- een spcrtieve en eerlijke plccg zi-jn cn arouà Àetvisitekaartje van oc verenigiÀ€" laat hct eerr ou" 

"i5r,en blijven cni in het eerstc tc vcetballen; vccr vcráónoezcndag vecl succes,,
S , Kricl "

cre'bel-ri q,D(lDc

Na dit gebeu"rde kijken we wcer vccruit en nict aehtcror:,.!e iongenÊ vari hct ecrste, die hicraan schul-dig warcn,
k::ijg_en als straf van: het bcstuur I wcdstnjd ío"*uuaar-dclijk. De vc?ry"?ïq.l+jt q straf wcrdt ongeàet i' 

"àttpr-sing van I wedstrijd bij dcsbetrcffencle slclers, ais ài;zich niet hcuden aan cf als zij het níet ècrr.= ,í;n-Àct -
hetccne cn het stencil staa-t_gcschreven" le spelór.s vanhet-tweedè. erftàr rcrijsón- árlEàá-;lá [Ërisp:.nà,--- "Hcpelijk is de, club dexe met deze besrÍ.ssiàg ;; het bes_te gediend .

Hct Bestutrr"



Dc punten van dc cireulaire luiden a1s vclSt:
L. Bcnt U bercid cr;ta eentnaal in de I'lcck te trainen.
2, Bent U bercid zteh volled,ig te gevcn cp de trai-

ning en in de wedstrijdcn cn dc itor de'trai-ncr
opgedragen taak zc gced ncgelijk uit tc vcoren.

3. Is U bercid on de aanwijzi-ngen:van;dc aanvcerder
cp te volgcn.

4. Wif t U Uw-cvcntuele ncej-IijkhodQn liot hct bcstuur,
trainer en E.C. bepratetr. Zii ztin Caartcc stceds
bereid.

5. Is U bercíd elkc bcsprcking bij tc wcnen welke
wcrdt vastgesteld.

6. Bent U bereid geem. rve Cstríjden buíóen clubverband
te spelcn zcndcr tcestcn"ning van het bestuur.

7. Bent U bercid de zatendag vcor de rvcdstrijd van
zoldg"s_in acht_te !ege!.

ts IEL{urzEu_-9lpnB_0 OB_ij ._ 3-r
Àlwcer cen wedstrij<l .i: sncl tc vergcten. nc 2c ncderlaag
werd een feit na cán zcer slechte v'ródstri3d, yo'oral van
.nze zijd9. De Ic hclft hadden wij windvocrdccl, hctgeen
-we .:ehtcr nict'br:nuttcn. V/e waren v:ortCurend stcrker, .

iriÈ.ar koncien nlct tot ccn gced schct kcnen, Bakhuizcn
Ce ed clit echtcr rvel, a*:oórvel zc cck ccn bcctjc hulp '
kregen van cndergctekende, nc 2e hclft was ccn BakhvLZCr
:angcle genhcÍd, alhccwcl ze wcer dccr- ccn f cut j c, d itnaal
van-tnzé achteíhcedc(ccn te zachtc teru5spcclbáJ-) frct 2e
Jcelpunt sccordcn. Tocn kwanien wc cchte r terug, tcen I(aja
,len van c.rlZrr seh::al'sc ;cede aanvallen gced afrcndde. De
tsakhulzers kcnden dit níct appreeiërcn en traptcn daarna
near al]-es t'vat bevlccg, r,'raar dc schcidsrcchtcr eehter
ricts tegen dced. Dat Bijrhuizcn ock ncg ccn lc Ccclpunt
scccrde was slechts ccn fcrmalitcit. Ik hc:p dat hct vcl-
gcnde rveck tcgcn l,{iJ.dar. \ryccr I'vat bctcr zal gaan dan Cc
vcct"afgaande wcdstrijdcn. +; Íïcndrik Nicuwlan$._ _

N"ar d9 uïEG--ï6 zicn is EdT-4q t*o". cp Jc gccdc webr
al-hcwcl de teqënstander van cen dusdanigó stcïktc lvas,Jat deze uitslag ccn ovcrtrckkcn becl_cl áecft.oenc schrÍctiLer zàil ztjn debuut belccncl net D Favc trcffers.
I,i.Mce ster nan er 2 vccr zrn rckening tcrwijl K.Viricrsna,
Gcrter en Visser ock de kansen hc.bbcn benut. lccr Jelke
talgehelaar wcrd een penalty net een daarbij bchcrende
schijnbeweging cmgezet in ccn dcelpunt. Tct slct wil ik
namens het vi-erde, Ocnc Schriener welkcn he ten"in cns



(wgag i-nzend e-r_

llrtRlINGEN 2A - 0llB00RN ïI' '3-2
Wffief@rfnEinfZÏEEte.n. lVc hadden dc cvc*
rige { wedstrijden al.len ver-lercn.-'ïy'c speelden nct 3 ín-
va].lens uit IB. In de ecrste ;5 niinu6èn krcgen wc een uit-
val die Ul-kc Nijhól-t benuttc. 0-1. lVe gingcn rustig clccr
en ciaohten dat dit wc1 z)tJ lirkkcn.Verin clc twcecls vri€?.s

er e en nisscr van dc kcepe:: van Harlin5cn di-c .)nzc gccd
spclendc._ lnvaller S.Teunissen gced bcnutte. O-2, Zc gin-
gcn wc Ce rust Ín. In dc twècclc helft was hct andcrs ?

Harlingen kwarn 1n dc aanvaJ- cn al elauw was het L-2. V/e
be5cnncn de ncet wat tc vcrliezcn cn al gauw was hêt clc:,r
cirr blunder van cnze keeper 2-2. Tccn gingen we in dc
aanval ríaar hct irycu nie t necr lukken, Tccn ltrceg fiarlingcn
scn uitval Ti,aer onze speler hanclste hen en het was:ecn
Índi-recte vri)c trap. Wc zijdc tegcn dc kc1:cr.dat hij dc
bal. nóet nccst aanrakcn gccd zaj hij cip bal- krvan hodg
in het dcel- 6:eschctcn naar .nz,e kecper raaktc hoi nct rlc
ha"nd ?,an 3-2. Nu hcbbcn we vi jf wedstrijdcn vrl6cnde
weck mceten we tegcn Irtisun thuis riaar ik hcrp riet Cat
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elftal, en dat je r..jn
zaak. laten wc hcpcn,
sucags zuLLen spelen.

aanwinst bcnt is
dat we dc konende

ecn duldcliji..c
wedstrljden riet

Áanvang J.L5 uur

Áanvang'" 2.OO uurtr 2,00 uur
il 'lo'rtr" LZ o L) LrUrrr 11.00 uur

11,0O_uur_

clleesbaag, !ed
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OPSTELLINGEN:
Tïfe-E--Tffi-2:

S .llui snarr

11 oktober 1970:
Oldcbccrnl-Mil-dan1
"Akkrum 2 Ol-deb^rrn 2
Oldcbrorn3-Jcure 4
I,.S.C. 5 Oldebr-rn 5

O].cle bc3rn 1/_

q13.
856. 1Á - Irnsur:

C .I-,an tinga
R.:lan' S "V/agenaar

J . r'id aËise "A.tIe or inga
P.l{:ekstra W.Rcclenburg M.Kl-e cfs,tra M.voclstra R,Kncl
iles.: ?? ,''



Oldebccrn 3; J.Dijkstra
H.,Kerkstra H.Pcepjes H..V/agenaar

J.Bethlehenr M"v.d.Vclde
W.Vcon stra T.Kraner S.v.Zincleren S.Jqger K.Jelsma

Ol-debogrn:5: Jac.lilagenaar
3. de leeuw C.Klcef stra E. -frdc.na

K.Pcepjes Si.v.d.iUcer
G.clc Vries ïV.Hcekstra 1["deRocs i{.J.v.d.Veldc
Vertreka '10.15 uur

a
J.v.d . Bi j

ne cpstellingen vccr de verdere elftallen en eventuele
vertrektijclcá hangen bij J.Sethlchcn. Dit gelc1t dus
vccr he t 2e (vertrektijd), he t ï8 /lrel-ftat en dc C-ju-.
gicres" _ _*_ _
Tot sl.ot nccr,ien wij U ncg enkeJ-e punten uit hetverslag van
le 2e bestuursvergaderi-ng:
- legenc die dcor de a,anvlerdcr wcrdt aangcwezen een ver-

slag te schrijven, dfent dít cp ztch te nemen. '
- De bepaling t.c"v. cpgaaf van spelers is verandcrcl . Wic

rccr cen bcpaa,l-de naand vccr ecn lager elftal is opgegcvcn !
Titàg, indi.en hij in óen hcge r el-ftal speclt, ten áfíe
tijde ncg in zijn opgcgevcn e]-fta-l- spelc;r" N:) elf v,red-
strijden mag hij niet rieer in ecn lager elfiat.cpgcge-
vcn wcrden cir uitkcn,cn o

-- Yiie bedankt al-s lid, client dit schriftelijk in ón kan
niet eerder wcr.den afgeschrcven dan in ju.ni. Tct zclang
behccr.t hij het lidnaatschap docr te bctalen.

- l'/ie bedankt al-s lid cn reclenen vraÉIrnce het bestuur hetniet eetls is, kan b:-j de brncl gercycerd wcrden.
- Irvie ].id is cf v'rcrdt, ci.ent d.e sta,tutcn en'rege 'tencnJ,cn

vard c club in acht tc ner.rcn.(Hcef 'b icder l.iá deze???Rcd.,
- llat de reserveshirts(wit) nÍct spcciaa]. vccr het ccr-

ïtg ?p,warnc ^dagcn zrJn, naar dar.t ztl..t-ct _docl_ hebbcn,cat ieder cl-ftal ze nag'gebruikcn i_nóic.ir dó te5cnpartíj
- _di.e_hler in_Otdebccrn_kgn!r _b1jg:r_dezet Ídg !t.g[reÀ b"gi.!.
Dat was het dan'uveer vrcr deze lvcek. Nigt zc gelt veel kcpie
-an onze belrfte van cen dlkkc krant is nict uitgekcnen dus.ile hcpen echter dat.de kcpie net zc regelnatig Èri;rt bin-
nenkcmen als tct nu, tce, dan kunt u iedere week een krantcntvangen. Tct slct ccri genrc6etiik-spórtw;;È;d . *u *rr" "


