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Onlangs is er copy van twec leoen niet geplaatst.
llet bóstuur had Ëi*rvoor uiteraard z:-Jn reden, mede ge-
zien het feit dat de inhoud hlervan niet met de waarheid
overc í'n kwam .
In ecn gespiek niet dc beide schrijvers 3n mct het gevan
van wat-meèr achte rrgrondinforuatie , werd he t hun ook dui-
delijk crat de besl-issing van het bestuur juist sias. 

_

Gezamenlijk is er rectificatie op het eerder gcnoend
stukje a.Àgebraeht, zoeat Oit nu met alier instenming
geplaat st wo.rd'i;.
Ie-redaktie hecft en had net liet niet plaatsen van dit
stukje gecn bembcienis; dit is zuivcr een beslissing van
bestuur gewcest.
I.,aten wc-hierbii af sproken, dat een ieder dic GRI' VIN
he:ft, bij het bcstuur komt on. dit te bespreken. lit kan
positief werkcn vc:,r he t c'l-ub belang in het algemecn.

Iï-4T BESTUU'?

Naar aanleiding van bovensta .nd schrijven' onzerzijds
Ëaarne deze toevoeging;
Vfi; waren en btijvèn van mening dat iedereen die lid is
van de v.V. "Oldèbocrnrt via ons clubblaadje zijn of hair
mening over een bepaald onderwcrp kenbaar tcer ma.kenkan'
Ook:al is dit oan èonis in kritische bewocrdingen weerge-
aeven.
iloor in zot n schri jven hele of
lnelden, cÍient men niet het club
teit, hetgeen wel uiteraátd de
/,fijn, de ttzaakrt is clocrgePraat
het.

Naar aanleiolng van het
in hlj leoen uitnodigt

stukje van de
tot krj,tiek op

halve otlwàcrheden te ver-
belang in zítrn totali-

bedoeling dlent te ziin.
en opgelost- en zo hoort

hecr deVriesr waar-
zijn sehrijvent
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besÏoten wij, om de heer de Vries niet teleur te stellen,
het volgende op te rnerken;
Teb eerste willen wij opmerken, dat het eerste de ttftqrfttt

is wa-r'op een vereniging orijftr naar gcdecltelijk juist
is.
Zou het in ecn vcreniging als de onze niet verstandiger
zijn wat neer overleg te plcgen met elkaar wanneer het
gaa\ om verschuiving en verpLautslng van spelers?
Dat het ecrste elftal- in de vereniglng een belangrijke '
plaats inneemt achten wij juistl In,:-r oe rrkurkír moet men
ook 1n z1-Jn relativlteit bez:-en,
Noodgedwongen is echter in deze verenlglng zo Langzamer-
hand de situatie ontstaan, dat er bepaalde elftallen ztJn
die in het bijzonder benadeold worden door opofferlngen
aan hct eerste elftal.
\rïetcnde Oat er in ecn gehouden verga0ering, aan het bcgin
van dcze compètitie, ls afgesproken dat hct twe:de en J-li
elftal zouden fungcr''en als voeding vo':'r he t eerste, moet
he t ons toch v.rn het hart dat er wel e ells wat te "ongen:oti-
vecrdttmet deze spclers wordt omgesprongen.
Hccr de Vrics mcrkt in trjn schrijven verder op oat er
ergcns niet iets l..lopt wannecr cr tcen acnsen zíyn die be-
rÈed reid ztjn ztch beschikbaar te stellen als reserve Moor'
hct e e rstre etftal. tíieruit bf iikt ciuidcli jk dat dc heer de
Vlies oe oorzaak zocht bij leidcr eil spelers van het tweede
elftal. Zou het in dit verband niet goed ztin heer de Vries
or, de situa"tie eens cioor eiin anclere bril te bekijkcn, en zov
het niet riiogelijk zíjn heer de V.ries, dat de oorzaak bij
het cerste elftal en de desbetreffende leiding zelf tc vin-
cl en valt?
Ket i-s bij de v.v. Oldebocrn tegenv'roordlg het =,eval dat de
leiding van het eerste, door weghalcn van spclers naa.r het
eerste elftal-, dit eif tal meent tc vcysterken " Ln I'rerkel-iik
held komt het mecstal hierop neer, dat de jongens die o.3.o
van l-J komen en naar hct ccrste '!;aa'i1, volledig vcrknoe id
worden. Voorbecloen z:-Jn hiervan zondags te zíen - positievel
u:-tzonderingen daorgelaten. i

Tenslotte gaa.t het smoesje oat oe l-eloing van het ec::ste
nlet <ie gelegenheid krijgt andere elftallen te zLen spelen
natuurlijk hclemaal niet opr QaàT o.á. 1/' vrijwel altijd
op zondagsmor'gens speclt. -Als lr d-ír liever Uitslaapt kun-nen
wij ons dat voorstcllen, maar dan noet u niet verkondigen



dat u leen tiid heeft.
Lls het in een kleine en overzichtelijke vef. als deze
nÍet eens real-iseerbaar is voor u om alle elftallen
enigszins te bekljken, dan ztt er toch wel icts fout
met de inventiviteit van de lelder van het c:rste.

B. DE VilISS cn J. TSUNISSEN

(lt.B. In het volgende clubbl?';die volgt hierop êen re-
actie van Éet bestuur' )
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Yia het bestuur en de toto-commissaris is er dank ge-
bracht aan bakker DE JONG, dic zoals u allen zaLt wete n
zijn werk hceft bcëindigd I en lange tiid de toto en club
kránt jc ve r- en be zorgde in kre t Lcge illidoen e.o.
Nogmaáls heer de JQNG; dank namens ons al.len en we hopen
dat u en uw vrouw b nog lang van ecn welverdiende rust
mogen 6cnietcn.
+++++++++++++++++++++++++++++++-l-i'* : ++++++++******+ # *==

Nrtru\1g sljr ;lr!.-Iii llqggrN

tïet was de beooeling dat de nieuv'ie shÍrtl 9n kouscn per
clftal zou worden vórstrckt op hct rorrent dat men ecn
thuiswedstrijo had.
1/at het 4de ón zm betreft is di-t recds gcschled.
voor het 2de , Jde en l-l is hrer qo8 geen gclegenheid
voor gewecst r 6czacn de tcrreinafkeuringen'
llu de winterstop op handcri is, zurllen wc trachtcn de
attrlbuten zo spoedig n:ogelijk te bezorgen'
ZoaLs reeds ceràcr vermeld, worden de kosten hiervan
doorberekend in vier gedcclten mct óe contributl..
]Vil men contant betalén, gan €aarne bii de pennj-nEËe cs-
ter te voldoen' Swetbeluorren 59

I{ie ronder vo16en de exacte prij zeni

Bii betaling ineensz ,f 29t2O- incl. BlllT
Bij be taling in 4 kcers tf 7 r90 per kecr

N.B. Glro no. v.v. Oldeboornl I21050f
l?abo-Bank; 34. B:lO. 708
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GNOTE !OT-ERIJ

Binnenkort starten wij nct e c-n grotc loterij.
Het ligt in onze bedoeling om 1.500 loten te
verkopcn.
Iedcr lid bovcn dc 16 jaar ontvangt vla ztjn/haar
l-eider ccn bockje rncl 21 stuks loten, welke nien
naar onze mening reoclijker wijs kunncn vcrl,.opcr:.
Via de leiosrs wordt u verder Íng,elicht over deze
zaak.
Prijzen zijn; ïy:ili,S ÊIJPri.,',rCI, PO.rTr'liI.,-I TV, C/SSI,i-
TE,iEC0iDER cn- vcrder lïUISHOU!.J-IJI{i{ i.iIIi,:Tii., iit"
/,1s af siuiting van d e zc lote ri j irorrdcn tïc oo 23 f cï:--
ruari a.s" ccn fccstavond " Tevc.l.it: zaL -;-i;:,a.ll'f I'icrcrc:L
om rs rniddags l'vat I'oor dc jcu=d uc c:ga:riscrc"1.
!c trekkini van dc totcr"ij -.,,*Àcl i pi-.,ats !i;^ir.::ts c t (:
Íccstavono. 0vcr loterj-j c.n fccr'- i-i jl:i:cou' i,.c -._.
nie uws iri dc koncndc wcL,cn, \ri;- Ci t f.ieint j,;
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Ihans nog wat rroudarí ve rsla.gj es,
lagen.. c.

rilT tl ,iSfULïl
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Deze kcer mochten vlc naar het 'Gcr'rcirl vatr cie
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en llnol rnce.

\i,;li -n'. ,1 ^L1 \l I rU\-&'-
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!e ecrste aunvaLlen tran !Str',,.rci.cici-" go:d op{cï:.,i:lC.il
cn" êian onze ztjde bcgon ire t a-ldig tc ird?a-i.:trr.
Na een goed halfuur spclGr] ni*akte de be;cnp:,riij he-at
ccrste doclpunt" Toch bleef he'b ààn onzc zi joc gocd
gaan. nr wordt nu gcspceld zoa.Ls hei tccli cen ]iccl mcet
komcn.
Twce spclers lverdcn in iie rust verl"visse ld, 1,'i.iicf str.a
voor i.Quarró en F.-iln;elem.a \roor Sipke oc Jcng
Na de hervatting werd de allcrccrste aanval door Olde-
boorn omgezet in een goa.l, l-1 dus.



lalverwege dc zde speelhclf t we rd de bal v,:rkcerd doorl. T..izenga tc{ugge spccld op kecpe r J.wagoná;"-(i"irrur-gcr voor Joh, vcld); hicr paste_nog nct óen voetguarsárroen)tussen en tiktc de stand na,ár Z-L.
Jammer oat we.verlofenr dit was een goede kans om ook

e cns .on (paar) punt( or) nrec naav huis tc nerp h..
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vocr zaterdag (r ) stond dc ',:i-t,re ostr.i. jd t:gcn !oyl op'hetprogr'DJnia. Irïc haodcn thui:_Ír ccn prr,rrtje -ver-ovcrd, 
?odaÍ wcrru,l- mocd vr,r'troirricn, rr-:. hc'i: bcg i'r r-ó-kte he t urÁ loiá"Itant,:-n niet zo bcst" l,la.:ï. cyc,:] .\. o or. cle rust kwanen ,;vi jdoor e cr'1. rnoc-i e goo"-1. vatr Jrlike op €c -rr -.,oc-rs.r-rong, i-0"'Lc gi-nge-rr w*j cic rurst i.rr,

Elr lr.a vvat nuttigc a,i,l"rij z.)iLgcn v3n orj.ze j_oj.det, Kr.aan,
nioe sten rve liet laatste irEïíul,_r .ro1 m&l!c,:r. He t liep urf n--ïÊàL vvi.L- vlotter cij Tsjrtslic ,ri.rr-|ci.,:,, rhap!rte cr =ni-rs 2-Cvocr ons \re:} .

Toch scoord e cnzc tcgcnpartij ocic nog e e n l.,eer docr ecnpenalty.
ii::: aankz:-j e.lt S:r:,rd iozc. :'edc ir:g va.i1 erTz j kccpstcr(wat .j-r+ [cr i n de r,:eo s'i;ri;d ) bj e cf ccn.€elij]rspei ons be_
a na ' ra^lÈ,p(1 d, J- (l .

zoaLs u hcbt ku-n:rcn J e zen hebberr wc e inrlclj jk ecn lcidergevonden. Itc hecr ik'a:n he e-f:t zi_ch be_r.cid várk1,iard on alsonza lej,oc-r te f'r-l:oeÍG-ïro Tets \i/aar víe \':*csi:-l-ijk blij me.e
7i jtt, l';ant, lict j s c:g r,'e r,',rclc:rcl ca e I ke lrccstii;d zó4dericidcr en dirs; coii '2,-t:\dct- Ei:cnsreehter tc zittenl
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BLUÏ BOYS OIJDEBOO-N

lía om negen
'i;e zijn om

zond aseorgen
c cn t",rcd stri j d

(25 nov.) op de
in l{ij-Bccts tc

flcts gcstapt
spclen, w^rd om
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.Dehter, na
werd door
bracht.
loor Jelke Bethlehem werd
stand sschot .
Dc achterhocde hielê de zaak
ciat de cinduitslag 1-4 bleef

het L-4 via cen loàíend af--

veroer ker;.rlg dicht, -zo-
in he t voo:'de:I \ran 0f-'
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Na de wedstrijo op de ficts terug met velc hindernls-
sen en gelach. lat onzc stalen rossq'n enkcle m'r-l-en
tj-j salóo ns werden vastgeriaakt, w?s mede gcz1-en het
koude !rye e r bcsliqt noodzakclijk.-'
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t 6-0 te vcrliezerr vvarcn we al bijnr'"
lïï:.::H;.ï;'"3;3 Jl ;:;È". Bi j'a, omdat ,we rr?s een
wedétríjd moesten spelen, cn de v,ronderen-2j.in <1c we--

reld nog niet uit, dus?
Deze wedstrijd werd zaterdag 24 nou. 1n Grouw gespceld.
Het waaÍde eig hard en we mocsten daar dan ook reke-
ning mee houdén, Vele knappe traanvallenrr en schoten
ginlen clan ook d^e bomen in oó einoigden in een sloot
óf :_n eên tuin, want we speclden n.1. met de wind fiê€.
Ivlaar in he t gehecl gcnomen speelden we toch niet sl-echt
en we hielden Grouw dan ock op een !'veiligerr afstand

Jttr I
10.00 uur bij een natig zonnetje afgetrapt.
Na ca. 10 nlin. ontdecd S.Visser zich van zLJn tegen-
stander en scoorde, 0-1.
Met nog 10. min. te spelen in de eerste helftr glêed
H.de Jong de bal in het dock, v1a goed doorzetten van
Dic k, 0-2.
Na qe rust moesten we tegen de hagel en harde wind op-
tornen
Na een pcosje strafte de midvoor van Blue Boys een mis-
verstand tuésen keepcr clf een achterspeler van ons af,
r-2.

e en kle i-ne rustpauze i.v.m. hct slechte weert
een uitval van Visscr de score op l-J ge-



van ons doel. lvlaar het niocht niet batcn want met wei-
nr-gc aanvallen zorgde Grouw er vocr dat we nret de rusttegcn een 2-O achterstand aalrzagen. Eigenlijk al B_0..
Na de rust hadden wij er ecn nieuwe tegenstánder bijge-kregen; de wind, naar we speclden gcmakkclijker dan we
hadden gedacht. Misschien wer- omdat Grouw níet erg veelop ons doel schoot, hetgeen wij wel haddcn vcr*acËt.llierdoor konden wc G,/,vc dan ook plagcn mct een paar las-
\ieu) aanvatten. Eén van die aanvàrlón eindisdó Ëij;" inde touvrcn, maar op wonderlijke w,"jze werd de bal àoorkecpcr cn doelpaol urt het doe] gehouden. Maar Grouw
nan later het lniatief 6chee1 in handen.
Door nog evcn in dc blubbcr tc hebbcn doorgcblubberd,
mocht Grouw de 10 tcch nog vol te maken.
l)us de eindstand in Grouw 4*OA in hct gehcel 10-O inhct voorde el ïan GjVC. ,-,

-\kil Vn sr'G:rn nrNsr,rr
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,r He t bcstuur, dat voorlopig nog nict ztet dat de auto-\- L.oze zondagen spoe dig tot hct vcrlccjen bchoren, hebben
vaq de z"g" kleiboeren cen 28 tal pa-ardcn gehuurd.
IJur\n is misschien niet hct juiste wocrd; tegen kost
en i\woning gedurendc het winierscizoen past Ëeter.
:fc p&Ftijk hceft ultgewezen ciat Z elftal_len geregcld
cen ui\-twe_dstrijd hebbcyr cn twec cen thuiswcdsÍrijd'.
Te paaC\d-Sp op ]raar dc tcgcirstander!
Voo'r,'he! eefste elftal" is ]iet aLs volgt ?

Ë spcl
J_

// ije and e
,/ I{ spe.}

/- 2 re servcs - leloer en trai-ncrl
clftallen;

s - l- rescrvc en lcider"
È-

-r'J)e pa
--./ en È,2

cn zullcn gestald worden bij de heren B.Mulder
insma. Deze heren zíyn ohk bereid gevonden de

delffpcLers de rijkunst bii te brcngen, voorlopig 2 uur
we ek.

he er Tigchelaar zal ":.à.rl de nuur van zt-Jn zaak ringen
laten bevcstigen voor stalling van de paarden voor en
na de wecistrijd. 

:



De heren F.Jeeninga en J,Wagenaar zullen er voor zorgenxdatr
b.tt ln pi/,dlnN voór de wedstrijd k-Laar staan in het
Doelhof . eíl na de aankomst zorgen bovengenoemde heren
weer voór de stalling.
Nadere beric$ten volgen in het ecrstvolgend ctubblad.

HET ZOIJ TOCTÍ KUNNEN OF NIET SOI\1S. . . . . . t

JOH. SPOELSTFi"4'
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Hij had ztJn horloge bii het voctbalvcld vcrloren en
zoótrt hct we er in het Doelhof , want he t liep ho€r
z]- et tl ........

rrln het nioden
\i/c erbericlit .
3n Piebe zt n
zwelen......

JOI{. SFOEISTil.À
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PNOgiT.,.I,&i/I VOOR HET ,1.SË YuSE-@NI. (IJS EN l/VE:l3N D]ENENDE)
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van het land cnlge rcgcnn, aldus iret

hooi vlug naar de kant van zt n l-and

"Aanvang 2.00
il 10.00
\ L2,L5
il 10.00

il 10.00


