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tot 1 maart 1971.
Er zijn reed.s een paar oefenwedstrijd.en gespeeld. Het eerste
elftal- heefi vorige week in De Knijpe gespeeld tegen Read. Sr+art
welke r+edstrijd. r,rerd. gewonnen met {-1. De uitslag had. veel hoger
u1t kunnen va11en, maar een excuus wab, d-at we niet volled.ig waren.
Het 2e elftal heeft een vriend-schappelijke wed.strijd. tegen het
{e met 10 - 3 gewonnen. Een forse uitslag. -'ÏÍe1, laten we hopen d.at d-e 2e helft van d.e competi-tie alles
brengt wat we wensen zodat we op het eind van deze competitie
zeer tevre.den terug kunnen blikken.
l[i j wensen U in*ied.er geva] werer veel succes op het sportveld.

: Red.aktie.

sPoRTUlryN_:

Indien een spel.er een *r","*"ï...*ing krijgt of uit het veld- wordt
ge?,onden, moeten hibrover rapporten bl j d-e secretaris verschijnen.
Dit d-ieht te geschieden rs zondags voor E uur. De rapporten zijn
als volgt:

Een kort verslag van Uw aanvoerder.

Een eigenhandig getekend.e verklaring van d.e speler
d-ie de waarschuwing kreeg of van het speelveld
werd gezond-en, in welke verklaring hii van zí1n
kan.b het gebeurd.e kort en dui-d-e1ijk toelicht

Dj-t tesarnen met d.e nauwkeurige inl-ichtingen van het bestuur over
het ged.rag van desbetreffende speler en ook, hei ruilformulier,
gaan in een envel-oppe naar het bondsbestuur
lfa 8 uur inlev"""ir'heeft geen zun, want dan zijn d'e ruiiformufle-

ren a1 opgestuurd.
Het is wel van belang dat men een verklaring schrijflt, omdat

and.ers d.g straf wef zwaarder kan uitvallen. I{en toont in d"it geval
zijn goede wil.
De ruilformul-ieren dienen dus ook voor B uur binnen te zijn. Elk,
te laat ingeleverd- rui-l-forrnulier betekent n.1. f . 2rlO- boete voor
d.e cluh

a)

b)



De oefebeed.stili jd. tussen .Old.eboorn 2 ên Oldeboorn" 4 is uit de band

gelopen. Een d.er spelers,meende eÍgen rechter tè rnoeten spelen op

éen rnanier, .d.ie bij geen. enkel Ij-d. ín goed.e aarde is geva11en.'
Men vraagt zícin af of het wel nuttig is, zotn ond'er1in6ie wed.striJd'
Ëopenli-jË zal een nieuwe wedsfrijd d'1t ongènoeg'en uit èe' wereld-
helpen d .l

fn zijn geheel staat Oldeboorn nlet gunstig, wat spèrtirriteit
aangaai i.i ait seizoen. Door d.e bond. zijn reed.s_g€.1eden ge-
schórst en door het bestuur twaalf. Alhoewel ied"er in d.e wed'-

strijd. een fout kan makenr is dit aantal te hoog. lus handen en

voeten thuis en d.e rnond een beetje dÍcht.
Het Sestuur.

VERTROiCGII.

Zoal-s U waarschijnlijk weet hebben lÍiebren Huisman en zijn \t:rouw

lÍarijke ons tijdtens de w'interstop verlaten. lÍi j willen he t niet
nalaten om hen vanaf deze plaats heel hartelijk d'ank te zeggen
voor de y_eftl-iensten die zij. voor. de sport hebben gedaan' en' hrm
heel veel succes toe te lf,ensen in hun verd.ere levensloQp.

Tevens is het bekend. geworden dat onze leider van het {e elftal,
siebe de vos, wegens ziekte gestopt is met dege betrekking.
[ij geloven dat we nlet alleen naÍtens het 4e elftalr maar namens
d.e hele club spreken, als wij ze13en d.at De Vos een prida kracbt
vooT ons was en wij wensen hem dan ook van harte beterschap en

tot spoedi.g weerzien op het voetbalveld-.

Tot slot moeten wij U helaas needelen, d.at Onze pool-ophaler
anne Nijd.an lÍegens omstandigheden niet meer in staat is dit
werk nog verder te doen. ook anne wi11en wij langs deze weg

heel hartelijk bed.anken voor af het werk, d.at hij in de af-
gelopen jaren beeft verzet.
Naar verluidtr is er intussen een

tlit werk zal overnemen. '!{i j hopen
over ben te kunnen informeren.

DM{K OM DE TOTO - DnÍK OilI }E TOTO . DUfK OM }E IOTO - DffiK OM }E T

nieuwe man gevond.en d.ie
1n het volgende bIad. nader

Red.aktie + Sestuur.



oL}EB00RN 2 - 14,.K.V. 2

Op eerd zèê! pvà&r terrein heeft ons 2e elftal de 2 punten zeex ver-
d-].end bi-nnengehaald-. De eerste helft was het spel ván ons 2e zeer
goed., met snelle uitvallen over de rechtervleugel, waa:r Píet Eoek-
stra goed. op dreef was. De verdediging van M.K,V. werd al ras voor
het feit gepLaatst, d.at Olcleboorn snel een d.oèlpunt riÏd.e nnaken.
De paal- werd. 2. keer geraakt en een d.oelpunt kon dan ook niet uit-
blijven. Iit kwam dan obk en we1 doo:r P.Eoekstra. Maar Old.eboorn
rrilèe nog meer, en het bïeef goed d.oorgaan. Dit'1eid.de al gauw tot
een 2e doelpunt. Een prachtgoal en weer cloor P.Hoekstra.
M.K.V. gaf zigh echter nie.t gewonnen en d.oor àen fout j.n onze ver-

tled.iging werd. het 2-1. En ondanks het feit itat ïÍ.Rodenburg aeer
tereeht lregens natrappen van het veld werd gèzond.en, ging Old.eboorn
goed door. En even vgor rust werd het 3-1 d.oor een d.oelpunt van
J. d.e JonB.
ïn de 2e helft speeld.e M.K.V. iets beter. Dit kwam voornamelijk
d.oordat Old.eboorn"met 10 man speelde. Toch werd het eerst nog
{-1 d.oor D.Wagenaar voordat l,l.K.V, op 4-2 kwam, wat tevenq de
eindstand. werd..
Een goed.e start na een
zit nog wel iets in.

lange rustpauze. Zo doorgaan jongens, er

E. Vink

oLDE'30oRN 18 - W.rÍ.S. 1B

Na lengd.urig wachten $onden we eindelijk weer voetballen. We kwamen
met goede noed op het veld.. Na het fluitsignaal gingen we: er fel I
tegen aan. In d.e eerste minuten waren onze'tegenstanders wel wat
sterker. I,laal we hield-en- goed. stand.. .Grote moeilijkhed.en hadd.en we
we ook weer níet. Qr bet laatst kregen ÏÍe een uitv.alr Honkie brak
door en schoot ons naerr een 1-O'voorsprong. We kqegen steeds. neer
kans om naar voren te .trekken. Ila een'mooie voorzet"van Symen
sohoot Eonkie hern door naar Jan en d.ie scoorde 44..Het 'ging steed.s
beter, we vielen meer aan. Na langduri.g getrap voor de goal van
lf.W.S. brak ïïonkie dloor en schoot ons naar 3-0. Eeve4 later moesten
!Íe ons langzamorhand terugtrekken. W.1Í.S. rukte steeds verder naar
voren. Toen was er een klein rnisverstand in onze vèrdedíging, d.aar
maaktenu ze gebruÍk van en scoorden 3-1. Dit lieten we ons niet
zitten...ïfe gingen d.irekt '!Íeer Ín d.e aanval. Even later brak Eonkie
d.oor, speelde:n3ar Jan toe die wrij stond en deze schoot ons naar
een {-1 stand. Een paar minuten later klont het elndsi-gnaal. Dat
betekend.e èat re weer 2 punten haÈd.en voor het bekertoernooi.

IÍ. Nijdam



In verband met de llereldka"npicenschappcn schaatsen
vccr heren, wordt er kcmerod weekend nict gespccld.
Wfj gevcn U alvast het prcgraxfina vsor 2L fqbruari
waËt-er zai- vclgcndc week ock gecn [rantje --t
vcrschijnen;
\ïcdstr.nr. YÍedstrijd Áanvang

367 OI-rDEtsOORN S - De ï'{alclen 2.00 uur:
:gr JKKRUM 3fu- OLDEBOORN 2 2,OO uur
418 JOURE 4 0IDE300RN 3 12.00 uur e

444 OlnEtsOORN 4 L.,/NGEZW,4.4G 3 10.00 uur
427 OLDEtsOORN 5 - W.Z.S. 5 12.00 uur

Er zijn zelfs al
strijdcn binncn,

_QLDEtsO9RIV_ê: "
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ecn paar cpstellingcn vc3r dezo wcd-
dic !ïij cndcrstaand bckcndrnake4l
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H.Kcrkstra J.Sethl-chem H. tïagenaar ,

: , T"Krancr M,v.d.Yo]-dc
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i cr]r;k: 

-tl :o:'
Zc hcrcn, dit wa.s hct d.a-n wcer vlcr deze wcek.
\:le wensen cell i-cder die Dct cerstvolg:ndo vretbal-
weckcnd weêr in hct veJ-d nrct vcrsehijnen, heel-
veeJ- sueces en tct zi-'ens ln dc vclgcnde krant.

RENIKTIE.


