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EÍ]{ NIEU\'' SEIZOÉN

staat weer voor de C€trI., Vol frisE]e mled beginnen we

straks weer aan de dlverse competitie r.
Zààf"-u èlO"r* kunt Lezen, beginnen de' traË.ningen. dit"-
Org 24 juli à,oso, hetgeen betékent dat vanaf dan het
trvóetballevenrr weer een aanvang neemt.
Van harte welkon óok het nnleuile" elftal(fen) in onze
vereniging, Í1.1. Oldeborr.n zatetdagniddag. Ïilii hope+
dat 215 zíán gauw trthulsrrzullen voelen blj ons en wij ver
waohteáook vaË hen vele activiteiten die .onze vêr'r te
goede zuLlen komen.
óok wlj als redaktie stel-Ien het zeer op priig.d"?! er
RE0Ef.,MifIG wat copy wordt ingeLeverd. Dit geldt -uiteraard
voor iedereen, naàí vooral vóor leiders van de dl'verse
elftallen, êc.llvoê.Pders e.d.
tl,ij rótcenón op uw aller medewerlitg om- ook dlt seLzoen
*èer regelmatig een krantje te kunnen laten verschljnen.
Utj voorbaat onze dank 

M.
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8IJ.ANKEIfBEBGT voorzj-tter.
S.KNOÏrr seeretasis.
S.VISSERT Penningneester,
W.VEENSIR.A, voorz. jeugdoonmj.ssie.
J.KR.A.ANT connlssárló, toezicht materlaaL'

++++++++++++++++++++#+++++++++ ++++ +++++++++++++++++++++

De volgende leden zíin hierbij uitgenodlgcl voor de
sel-ectle-training:
B.!ïQekstra; U. Nijholt; S.Knol; J.Jeenlnga-; ltl'Veen-
stra; S.en-\fl. Huisnan; J,Ka1sbeek; S.Rodenburg;
Joh.áe Jong Jan de Jong; H..Nieuwtand; l'Poepiesi
J.IÍieuwlaná (.AUcrun)en I .v/d Meulen.

i

0derstaande l-eden (Zae elftal) worden verzooht ook
aan de tralnlngen deel te Saan nemenl

D"Brandinga; \'/.Rodenburgl R"Dam; H'Poepjes; ioh' Brou
weri P.Hoekstral l.lVagenaari Y.Slauw; H.Dijkst.ra;



J.Greidanus; M.VOolstra; M.Kleefstra; s.van zinderen
en S.Jager.

lïordt aangevuld net dé reserves ult het eerste.
Het 3de ên 4de elftat wordt in overleg met en door de

beide }eiders sanengesteld.
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Se,rs!g:
Bakkevean
Goruediik .

H.l. f .
0erterp
0ldeboorn
0osterwolde
Stánfries
Surhuisterveen \
De Sweach
T.,FO S"
Tijnj e

}.4U8Ê,:

Íïe erenveen
Gnff i o en
Ti;nj e
Boyl
Jubbega
Bl-ue Soys
Oldeboorn
G. Á.V. C'

Sweede IvteFff
G"Á.v. c. 3
Jubbega 4
Heerenveen 5
Irnsu.m 2
Àkkrum 2
Oldeboorn 2
\rolwega 3
Goredijk 3

X-e-Lqe* rn Jierg-gr
Oldeboorn 3
.Akkrum 3
lVispolia 2
O].deboorn4
Blue Boys 3
\'/arga 4
tr'riesland 7
Beirgunri 4
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ïn:s''xr
Old ebci v'n
!í<&r aic.
d e Sv{e:'*.c:n
n i l.' n ttl
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C.i'l ,!1 "Gort'rrli jk
0"1:l ,l',
?i] t -t. t::Y í,t,.1- -1,^ e

jCgn" B:J84.
.Akkrum Yfolwega 3B
Warga Jubbega 2B
Mildam B.]-esse 29
T-rar.€ezws"a$ Htveen 4B
Read Swa;.t lïrv.3oYs iI
0l.deboorn tr ti +B
Ti j:rj e Oldeh: ItPa
De Sweach Oldebcorn
De Bl.esse La.nge z\laag
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Tr j n"i e'. .Akkrr;l]1* :LililgezvJ ai:it: - T::n st:n-' \:i:' :po t-ia*'
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0EFENPROGjIVIM.A 1e elftal :

, Zaterdag 11 &[gr 0osterlittens- Oldeboorn
t rr 18 il G.Á.v.c. - Oldeboorn

Zondag L9 tt 0ldeboorn - Stlensn 26 n r _Jubbeea2
tt 2 septo tr ! \{arga-(onder voorbehoud)

Tweede el-ftell 18 aug. Orboorn - G..A.V. C.2 L7 uur
26 rr tTubbega{. - 0ldeboorn l-0 tr

+++++++++++'++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++

UITSTEI \.IEDSTRIJDXN ITJDENS DE FEESTEN EÏND IUGUSTUS S

I{et eerste elftal kan docrdat er een ONE\|ON aantal
clubs in hun q.onp. spele.n, wo:"den vrij geloote
De over.i-ge elftallen zovicl zondag als zalerdag komen
voor deze regeling niet in aanrncrking, omd at deze in-
cielingen uit een even e.av$af- clubs bestaat"

. l{ier is dt,rs geen vrij l.oJing rrrogelijk.
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- lle volgende personen moeten zo spoedi.g mogelijk een
PISFOTO j.n-l.everen als ze nc,g w:illen vcetballen dit
zelsoen a

D.0osterbaan; -<"Jager; R"Valkl F.Bies; 3. van Heel; :

H.Sruinsrca; H oe Jong; D. van leeuwen; K"iVlersma;
Vf"i?cdenbu.r'g1 U" Nijlioj.ti S'Roi,:nbur-g; r?,"liuitema;
i\,1. Prouvr:er" e.n P . FIcel<sti'a.
CíJK !E Z.ATERJI,AG S3N. : l!!"Vci. 11 ; [{.Hof s bra; rï'Eisinga;
.ï"\reld; T.Jel3m2; J-Zijl-s'i;:'it; .A. Quar$ G-HLrismaní G.3os
J,v.:,.n Yeen; Y.'VÍ.e::r i-ng,a e.n I.Flrnkert.
-i-+-l-.t--t4--:-+.!-.++|.-i-+"1--l+-!--t-i+.+l-+ir--i-"1--i+-l-l++++-{-+-f-i++++++++++++

"ii.g_g.-L I N s-
Iiep;enetr, oie betaaid hebbe.n, komen zo spoedig mogelij k
voor de keuring. Een iecier kri jgt persconliik bericht
ïvrrní]eer hÍ.jgeker-;.r'C kan wi'rden. Houdt deze avond dan wel-
v.r'"ij, v;ant u kr'íjgt ni.et gauw de kans vteel:r zodat de



ogelijkheid bestaat dat na. Í.ngri;pcn 'an ce-Bo:rdniet verder mag voetbal-len tótcál u gekeui',i*lËÀt"rsr ars het .enigszins mogerrjk is, veiwachten wi.i,. rndien u beslist ni.et [,unt] benoor.t u ui t" t"í-Jlr tel. 57O.lijft u in gebrekel dan worden ,Jo?,r_* onkosten bere_end.
al een keuring is aangevraagd
nog niet betaald. De-mogefl;t_
iretaalde leden voor hen-in áe

Ihoewel voor de dames
ebben zíj tot bp heden
eid bestaat dat andere
f-aats gaan.
b volgende leden
Èald I

hebben het keuringsgeld nog niet be_

ilijnsveld ; K.i:{iersn?í _0.schrtemer; CI.Maaren; r-Hen-dnga; . lY,Zandb-ergen; J.Otter; {.-{". Íries; .q.Há"ÍeË;-flvleester;* R,Val-k; M.Brouweri R.Huitena.
b nieuwe zaterdag senioren leden worden ook Gzopoedig nogel,ljk vervacht, alsnede B.Hoekstra_--b bezorgen bi.j de secretàris S.Knol,

Ds. Nlewoltstr. 'f .

tN MET DE MF,DEDEIING D.Af ONZE S-ECFEf.ARIS, desKnolr tErEFONrsGI ïs á.ANGEsrJorEr[ oNDEn ï{ET5q
beslulten wij dit eerste nu&ner van dit

rt euwe seisoen en wensen u allen een slortiefeisoen toe.
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