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ï"1 ggrltg^prgstecrde. het afgeiopen- zondag Bakkcveen met1-r {+op re- geven., hgtgeen-wij eèn beste [restáiie-íináàn.De uitsrag kon ook nier gcfla[eerd áónócnà *ó"0àn. Hctrlas dik verdiend.
/r-ls ze zo door blijven speren- en waarom nlet?- kunnen ernog heeJ. wat puntjós veràaard worden.
Ook het tweede bléef op à"e goede *ug. zij zegevierden uit1n en tegen Heerenvcen, 4-0.Door te*elnafkeuring ging de strijd tussen het 3de en 4deniet door.
Yoor he t à. s. weekend zi.jn crfn verband met de feestdágen
9::: _a.s. geen_ training, Àiet
Junlorcn en welpe.n.-
le training wordt wccr henrat
lvlcn ncmc hier goedc nota van,

OVEi?ZICHT

wordt wccr henrat op

wedstrijden voor orrs.is or in de week van 25-J0voor senioren noch voór-de

Mcn ncmc h
me.n.

om misvcrsta.nllen te voorko-
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rn een goede wcdstrljd hoblen le twec puntjes kunnen bin-gg3 hargn ?p.een tegánstandcr die niÀr"naar toe was gcko_nen om in ieder gevár dón puntje in-àê *ààrrt-tà .iàp*r.lile kunnen zien dát de traiiing"euÀï*àig vruetrtcn begjntaf te wcrpen.
Een complincntje aan onze trainer is hier darr ook wer opztn plaats.
Het is niet ntngewoonte complimeStjes te makeri, *aar zotegcn het elnde van het jaai.l ,4"";á urron. terug .blikt,
dan hebbcn we qezign.dat we oít jáaï 

"r gnorm ,rio"oitg"-gaan zijn. De ínzet iË-er"en dc Ëreórïnderling is zondermecr prina. samen te tinoÈken voor ons clubjc_ en dat isvoor he.t grootste deel te danken aa' onze trainer, diciullie weet te begeesteren en. saarnhorigheid weet te kwekcn.De eerst volge?de-twóe-*uiiu" hebben *u'g*u, wedstrijdenen deeron wiJ., ik ju1lie áif"r."i-;;";;sen, en voor
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in wi]. zetten voor
zuLt willen doen oro

reiken.

ons clubje Oldeboornr êtr er alles aan
een zo goed mogclijk rcsultaat te be-

W.dé Vries.

rIEEM}ÏVEEN 6 otnEB0ont{ 2 0-4

Dit was dus de laatste wedstrijd voor de winterstopr wclke
tot 3 iebruari L973 durirt. Het-was cen zecr goed besluit
en níet om de uitsfag alleen, maar nog ncer door jullic
instctl-ing en inzet.
Na afLoop-krecg ik een complimcnt vaq de scheiclsrechter
à"u" Jofiió "pEf en gedrag-(inclusief Durk). Jongens, dat
geeft ons gooówill in het scheidsrechtercorps. Houden zQ.t

want dat kan ons voordeel brengen.
We hebben de laatste l-redstrijdón heel wa.t' punten verzanield,
allemaal- gewoËnen, de óén nct wat meer gcluk dan de andere
en de éón m.et.be"ter speJ. dan de andcreo
fVu ftomt c1e winterstopl wat een moeilijke pcriod".1u. Wc zit-
ten nu goecl in ons wèástgijdritne , hoc zaL dat zIJn na dc
wintcrsÍop? ./re.n je concii1ic is natuurti-jk wat te do-en, uiant
daar zijn*de trainingcn voor. Zoals ?fge sproken, ?Flon we
àie zovóel nogelijk íolgen, bchalvc dan ccn paer dic dit om

prirÍcip1ëte ródenèn niet willcn. (Hicr g??n we nict vcrder
bver ul-twei'len). Natuurlijk ztin er geldige redenen om de
tralning cen enkelc maal af te zeggen en er" zijn ook redencn
uu*u."o* Jn totaal nict op de trainíng zaL kunncn konen, (a1-
hoewel it bcgrepen hcb dat Picter Hoekstra dezc week mct
trgroot verf of " gaat, proficat) . .
I[ ieder geval àeL óok wcer net de verdere compctiticwcd-
strijden gelet worden ops instelling - ínzet cn conditie.
En zóats áfgesprokcn is-er gccn pardon voor die speler die
niet ai?J1 é6,n vwt deze puntcn voldoct. tri/e hebben gczamclÍjk
mat.r dén docl voor ogen: HET K/rI\'IPI0EI{SSCIÍ"4P1 Daar mceten
we allemaal aan nee docn. lat vcrlangen we van clkaar.
Van mljn kantzal ik mijn bcst doen, in overtcg riet het be-
stuur, een aantal oefcnwedstrijden te lerzorgcnr iis cn
weder dienende.
ió;á;";;-"ó"t",ili nog jullie ecn goeqq "overwintering" te
*ó"Ë*", cn de diicrsó vrouwen-verloofdcs-liiGlsics -te danken

dat .jutlie je resp..manncn- ê.s. mannen-vri-jers dc gclegen-
he id-hebt gegeven zlcn rn t c-ácitóÀ voor gllES6CifN 2, die
;íit-"óizoeá Ë*pio"t .ttn hun afdeting gaen worden!
ookwensikjurrieeenheelplezierigenzal-r'gkerstfeest
toe en dat L972.goccl afgeslote:'mag worden in goede ge-



zondheid en gepaste dronkenschap...
Tot slot wens ik .iullie .tlLLEM/rJiL een
voorspoedig L973 toe.

hdéf gelukkig en

Blankenbeng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V.AN DE BESTUUI]ST/IFEL

Nu de verwarming in de boxen een feit is gcwordcn, liikt
het ons juist om de mensen die hÍeraan hebben neegewerkt
evcn in hct zonnetje tc zetten.
De sleuf is gegraven en dichtgemaakt door de ledcnl
I,V.ITODENBURG; S.KNOI,I H.eN R.POEPJES CN JJ1N DE JONG.
G.438 RODENBUTIG is zó vricndelijk geweest de afgcstokcn
plaggen weer op hun plaats tc leggenr zodat ecn gocdc gre,s
bcrm weer verzekerd is.
Voor wat betreft de aanlcg van Jeidingen cn kachels in
dc boxen noeten wc 'i'/1e tse llodenburg hartelijk danken.
l,{aar het lecuwenaandeel in dezo klus is toch wel verricht
door JEILE WllGENll,R, die veel tiid beleingeloos hieraan
hceft gespandeerd, Jellet onze dank hiervoor.
Namens het bestuur,..en wij dachten ook narnens alle leden,
nogrnaerls anze hartelijke dank voor jullie spontane mede-
we rking.

OPGE]JET
Hlerbij willen wij ccn ieder waarschuwcn.voor het vol-
gcncrc feit; \ '

Sinds kortc tijd is eL: door de gemcen'i;e eên parkcemer-
bod (aan tvuce zijden) ingesteld voor dc onverharde vvcg
naar he t voetbalve ld . .taiigc zien dit geme ente lijk gronà
is, va.lt hier weinig van te zeggen. Gezien de ruimc
pa"rkcermoge lijkheden cp he t Sparteri:ein, lijkt ons deze
beslissing juist.
Dit parkeerverbod geldt alleen voor au.tors, dus niet
voor fie tsen, bromnie rS en motorenl deze dienen te wor-
den geplaatst op de daqrvoor bestemde ruimter lodat de
doorgaànde weg vrii bliir't. Iedereen, dle {?. ziir,} auto
hier*toch wil-parkéren, - loopt de kans een fikse boete
te krijgen.
0m teleurstellingcn te voorkomen, meenden wij er goed
aaf,L te doen U vooraf te waarschuwen.
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TNGEZONDEN. ....
Geachte redaktie.
Naar aanleiding va' het artikel vêr,). M.1 betreffende dewedstrijd velocitas - Oldeboorn, meen ik iets te moetcnrechtzetten.
M' schuift onze doelman eingelijk de grote nederlaag inde schoenen. rk w1r- dit even anders bekijken, daar vol_gens mij nlet het srechte kepen, maar het prima spelvan de tegenstanders onze achterhoede itrcluis de keeperoverdonderde. zii speclden onze achtcrhocde finaal wegdoken dan var korte afstand voor onzc keepcr op en ,Jarr

ï:"_n"t 
een klcin kunstje om hem uit positie te spclencn tc scorc.n.

lïat na de rust betreft schrijft M, dat dc cioerman weerLn zrn gewone voïn was, zoals hf j clat gewend was.lit zj-e ik ook anders.en wel om dezo *"Uor, " 
'-.

voor dc rust zat één oÀzer beste spclcrsr ori voor nijonbegrijpeliike redencn, op de reservcbank, tcrwijl hijna de rust als back wcrd ingezet, Ioor deze spelers_wisseling kvlam voorar achter veer rneor rust in de ploeg,terwljl deze speler ook nog ecn groot aeurdcel droeg in deopbouw. ne aanvallen van dc tegenstander wcrden bctcr eneerder afgcbroken, zodat hun aanvar_sspe1 beter tc door-zicn was en zo kreeg cnzc doelman weer dc gelegcnheid omzijn kunnen te tonen.
rk heb dlt artikel gcsehrcven ondat het volgens mij tever gaat om ddn spercr de nederlaag in de naag te schui_ven' Dc pl0eg als totaliteit hecft iltn best gcdaan, maarhet verschi.]- van 3 klasscn was tc groot cn rlat is cr



deze dag in de uitslag ook heremaal uitgekomon.

EEN SPORTVNTEN! VÁN DE IJIJN.(tvi; zijn van mening dat onze rsportvricnd van de rijn -waaro* ge cn naa"ui? - meer wou le zen dan bedoeld werd.
uit geen enkere ztn kan wordcn opgcmaakt dat wij Hen-drik dc nederlaag in de schoenen wir-ren schuiven. Deze

was nee debet aan de grootte van de nederlaag dachtenwij' Dat er na de rust beter gcspeeld werd dan voor derust, daarovcr zulren we het arremaar wer eens zijn.
Ook het grote krasse vcrschil werd cloor ons wer degerijkopgenerkt, ztals u gelczen kon hebben.'Iot slot3 copy graag op hct juistc aàrcÀ inlcvcrcn,
Swe ttebrlorren 12.

J .Mi jnhe er)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++

IIEENENYEEN 6 OLIEBOORN 2

J'1' zondag noesten wij aantreden tegen Hcerenveen.
laar wij aL eerder tegen hen hadden gevoctbard en wijdie wedstrijd ve.rroren hadden, moe st er nu wer- wat gc-
beuren,
Na 20 min. voetbalren kwan een mooic voorzct van pictcr
Iiookstra en scoorde Jentje Greydanus, l_0.
Door fcl doo:'te gaan stanipte Dirk Viagenaar 5 min. la_tcr ons twecde doelpunt crin.
Na de rustr crr even weer opgepept door onze leider,duurdc het niet lang of piet scoorde l_O .
Hecrenvccn wou het van alre kanten probercn, $:à,àp lcrec.ggeen voet aan de grond - roor het iets feller voetbalr_en
be,-a:rde pie t door een perfcctc buikranding door cen



Hee renvecnse back in het 'strafschopgebied. Hier kregen
wij een penalty voor, die door invarler Jan Nicuwland
móoi werd benutr 4-0.
En zo bleef de stand tot aan het ei-ndslgnaal.
Nou j'ongenst hà dezc overvinning nesteLcn we ons stevig
in de top. Hopenlijk na de winterstop, als we dan alres
een bectje mee hebben, en weer voor de vol-le Loo% lnzet
zorgen? kunnen we nog mooie resuJ.taten boeken.

iVic t sc ,'lod enb urg .
+++++++fi++++++*+++++++++ ++++++++ ++++++ ++++++++++++++++++

. ZIILVOETBItr, ll EN 3 JU}íIONEN

vrijdag 29 decenber ê.sr is er zaaLvoctbal in Heeren-
vccll.. Dc volgcnde spclcrs word,en hierbij uitgenodigd:

Jl. Jun. B. Jun .
n.0ostcrbaarr
B.0osterbaan
S. Tcuni-ssen
J. Tcuni ssen
H.Di jkstra
B,de Vrics
T.v/d Mcul-en
I. Meester

HrBruinsma
R.Valk
B.v.He el
T. Rod enburg
G.0ttcr
F .Bie s
S. rlinsma
il. Veld stra

Erke speler dient tc zorgen voor ïlrrrE gymschoenen,
met wrrrE zolen. Ecn ieder noet brood voor de middag
lleenemen. Elke spelcr dient in de wedstrijd het . club_
tenue te dragen nrct kousen.
wij vertrekken vrijdagnorgen o& B.JO uu.r vanaf J. Beth-
lehen. Bij verhindering zo spoedig mogelijk afzeggen bij



H.R,Nie uwl-and .
Vioensdag 27 december worden de /.. en B' juniorcn on 7

uur in dc box verwaeht voor ecn besprcking spelregels
zaalvoctbal.

Z.AITVOETBJL C JUNIOREN

Dcnderdag 28

De volgende

Br. Yeldstra
D. Nu-cran

B.Haspel
P. Tysma

deccnrber is er zaalvoetbal in Heerenveen.
spelcrs worden hicrbíj uitgenodigd:

Yrl.Visser
H.v/. v/d Krieke
.4. Oostcrhof
V'/.v.I{al-sbeek

Bij vcrhindering zo spoedig mogelljk af zeggen bij
H. jf .Nieuwlan,J.
lVoensdag 27 dec. worden dc C jun. on 7.30 uur in de
box vcrwacht voor bcspreki-ng spelregels zaaLvoctbal.

++++++++++++++++++++++++ +++++++++ ++++++++++++++++++++

Hierbij wenst ondergctckcndc, ncdc namens zijn vrouw
en kindercn, een vrol-ijk kcrstfeest en ccn gelukkig
nieuwjaar toe aan bcstuur, spelers en supporters van
dc vrv. OIDEBO0RN.

De traincr B. J..A1t .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GEYRÍ"4GD SPORTfp\rE JONGE MENSEN V00R

Vcrlangt u crnaar u na het wcrk ecns

IDSPIRJINT-SCIïEÏIS .

RECÍïT3R "

op 1 n hcel



gezonde wijze te ontspannen? Hebt u behoefte a;an eqn .

of andere vorm'van sportbeocfening, een aktief zíjn?
Dan kan de kursus voor adspirant-scheidsrechtcr wereens
wat voor u zijn. Deze kursus, die naar 7 avcnden duurt,
met ecn praktijktijd van cê. een half jaar wordt gchou_
den o.&. in Heerénvecn, Drachten un rrueuwarden.
'Het scheidsreehter zijn vcreist een sportieve insterling,
jeugdig enthousiasme en leidinggevend.e kapacitieten.
ne voetbalsport zít te springen om cnthousiaste xxensen
(minniun lceftijd t6 jaar) vooral bij de jeugdsport
is er grotr b*ehoefte aan.
U voelt er voor?
.Akkoordr vol dan qner onderstaande strook in, u bent
van harte wclkom. !

Gaarne ontvang ik van u inrichtingcn ovcr de opreiding
.tot adsp.-scheidsrechter, welke door u wordt georganiseerd

i{i"frvï ..
T{DRES ..... ..... .. o. o... . ... . a

lVoonplq,ats ......................
l

Opsturen naar de Kon. Ned.. Voctbal Bond,
afd. Fricsland

Emakade 20
IEEI]IïIRDEN.
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