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Enige tijd geleden kwqq uw ,redactielid Joh. Spoelstr.a

met het idee om zo rond de Kerstdagen met een socrt
ilextra editiett van de Zwart-trÏitten uit te komen-

\/eI, goede ioeeèn zijn er om uitgevoerd te worden niet-
waar, vandaar .

liverse personen werden aangezocht hun r:edewerking te
willen verlenen^ en het doet ons deugd dat hier in ruime

mate is aan voldaan"
iiet heeft weinig zin om van deze plaats de behaalde re-
sultaten itct nu toe op te sommen, omdat practisch van

leder elftal een overzicht is weergegeven door de di-
verse medewerkers.
Uit deze overzichten moge blijke dat de v.v' Oldeborrn
zeker niet slecht voor de dag komt hoewel het uiter-
aard altijd beter kan.

-Àls we echter na de winterstopr die tussen haakjes is
verlengd tct l maart (vocrlopig), dezelfde trent zích
weet voort te zetten, kunnen we metelkaar op eerr rede-
ffjk seizoen terug zi.en dachten wii.

3I december L973
RED.ACTIE-.ADHSS:

Naar wlj gehoord hebben, verlooPt
loten van de grote loterij oie het
heeft gezet, a1s een sneltreint
laarom deze ra.ad,r koop snel (trog)

de verkoop van de

bestuur op touw

een 1ot, straks



is het mi,sschien te laat !
J.líi.

DE nJD.ACIItr 1,{0NST U ÀLIJEN PIIETII-GE I,IilRSTT'AGIN

EN EEN VOORSPOETTG, SPO,'ÈTIEF EN SUCCIJSVOL L974,

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OVEI?ZTCËT YÁN lrgT EEIiSTE EIFTST

Na een, cve.t: het algemeen genomen, tcch wel een ge-

slaagd cefenprogramnia van ons eerste elftaf, waarin

met 5-0 van oosterlittens werd gewonnenr vervolgens

met 9-O vàn het l-X elftal en de gelijke spelen tegen

oe Zeerobben en Jubbega 2, werd de competitie gestart
met clc wedstrijd T.g.s. - Oidebocrn. fn deze competi-

tieweclstrijd werden we direct met de neus op de fei-
ten gedrukt over wat ons in de Colhp'etitie te wachten

stond r B€tuige de 6-0 neo erlaag 
:

Vccral in hct samenspel en posi.biekiezen schoten wíj
nogal tekort.
Ook bleek van oe nieuwe opstelling in het tea'm nu

nlet veel ffie er te kloPPen.
De tweede wedstrijd tegen ll-jnje werd cok een neder-

laag en wel met 3-0. TOch zaten er pcsj-tieve kanten

e,an deze wedstrijcl. Na een 3-0 achterstano met de

rust werd de formati-e weer in de oude opstelling te-
rugge bracl:t en werd er de twe ede hel-ft zeeT goed par-
tij gegeven. '

ne derde wedstrijd we rd in en tegen surhuistefl/'een
gespeeld en leverde voor ons het eerBte puntje oPr



l-1. fn deze wcdstrijd stonden wij
het eindsignaal nog mct 1-0 voort
slocg tcch nog toe.
De vierde wedstrijd werd met 3-0
Over deze wedstrijd valt dan ook

tot ódn minuut voor
doch het ilnoodlotrl

verlorcn van H.D.T.
weinig positiefs

te vertellen.
le vijfde wedstrijd leverde ons de eerste overuinning
oprr.i-. Z-L tegen de Sweach. Deze ove rwinning was dan

ook bitte re noodzaak, daar de ze ploeg de rrrodc lan-
t*êfIttr d.roeg en he t áus een vi-er punten wcdstrijd voor
ons was.
lË-r.àá" wedstrljd tegen Gorredijk werd qe-t 3-t verlo-

""r. 
gver het allemeeá was dit vóor ons óén van dc

bete re, gespeclde wedstrÍ jden-, ooch ock. hierin bleck
*."" eeás áat wii zeer vóet kanscn ncdig cm te doel-
punte n.
le zevende wedstrijd leverde ons een gclij|<spel 9q
;;s;;'éïá"t"iès, z1z. rrr deze w-cdstrijd hcbben ryii
tweemaal voorgcátaan I trtààT tcnslotte mocstqn Yii- tcch
;;g ;il puntefivórdeting tocstaan, alhoewel in dc laatste
minuterr. nr nog twee kaisen kwamen cm de twcc puntcn mce

te ncmen.
fn de achste wedstrijd tegen kcplcpcr 0csterryvolde
m-esten wÍj tweenaal een vocrsprcng uit ha4den geven
en tenslotle met een 2-3 ncderlaag gencegen nerye!'
lret pubtick dat aanwe zrg was bri deze wedstrljd is
toch-we} voldaan naar fr[is gegaan cnc]anks deze neder-
1 aag. . 3r werd zecT goeg tegeÀstand geboden en Ooster-
wolde datr.kte zijn ovór'*,inning 9?. ock.aan e cn misver-
stand in onza aóhterhoede die ïb gretig naar voren
ging en hierdoor uitgesPe'ld werdc
De totaal ""ó"à-"iÁ 4 pitnt"n uit B wedstrijden is dan

óÀf ecÀ vrij pcver rcsultaat. gver het algemeen geno-
men hebUen wÍi zeeT zwa;y.ke wedstrijden. met enkele gocde

;;4";isserO. io laatste wedstrij0gqr hebbcn echter aan-
gËïáo"o dat er toch een opgaa?dó J-ijn i+ on:.spcl valt
waar te t n*utr. Dit zal oolc*dringend nodig ,t]n-om-nie t
vcrwikketd te wordcn in de sutiátie om rle fatale Laat-
ste p.laats" le kerngroep, welke in hct begin uit een



zeer grote grcep bestond, is langzanierhand ingckrompcn,dcels docr mifit-ire dienst en oEcis àoordat er mensenmencn hiervoor te moeten weigeren, y;oral voor deze Laat_stcn is hct .gcdzakelijk dat het bcuiuL" optrecdt. Doordeze ontwikkcling is dó groe p te klcin gewordc,, vvàt vocr_al op do traininlen tot [1t:_àg ko;t:-"Flopcnlijk kcmt hícrin volgcnd jaar e cn ve randering.
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-- Hij mocst wat ?,'x. _zijn licha.merijke concritie. doen. hi iis nu l-id va.n de damólub. o. J:s. 
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Nci às bitinkcn is de tiid^om Krysttild cn rtd cn Nij intiid om ris_1e i, -to gganr of t a:-ró" *àr f or,.-oun is sart nieldat jc f carnaem hic ói sá't itnciràn=-.áu-;;;;#"iinnoo.r,
wot- kcnd hi-c. .as mcn scks dochr, i=-it ra:[;-t;;;;;;ak,,_ikórom op '41diiersjoun ni je f o.r.r'nintncns t; Èiiïir..rl "n*crt 

mcrdan de oarc g:i it nijc jier *oi- ió iiii-;i;ï:"' "'
l\Íen soc wlnskje, dat àu Ëist;0ren -ia.i 

oe f crskirrcndespcrtforienings yn Boarn ct<.ii" nuigïo".r yo hocfi.cr defcarnimmens,fan it foarige jierfarsf,iu."o binnc cn oft
li i.i; * 

í.' i . 
r o kao rt s k e t I en " b iil ; 

- 
vÀ* À""r"" --rr-ái 

o iiie r s j in
iro",r..l- yn de foar És Lizzolgg tiid, hweryn forskate takkenfan sport it swr:cr krijc sirrc yÀ-io"urn mci it forficrfan dc spyrd"r"(stcrs)'nei de tórl"oi"à" en spcrthal len,hvrcr wv dan ek tinke oan kcu"gt.àépó"--iá" siÀÀ."iyË''cnsrh",u"ie it rryolrus goed, dat alre ïo"ià"ï"s" neigiene, hoe'tmcn ne t allinne nei it biJ-ang fan ;inE e Ígei to'i"rrino
s j en ríroat e mar ek f oarkornnc 

. 
Ào7t, órï -;:-nb 

f ";i;;iilg;'ntroch it grg?llF?arjen fan it i-en oft óar, in oare--for-icning ynr e fjildcn-rycito
0f om konkrc et to vlurá en;
De volleybalwedstrioen binne_ op rongersdgirojoun" Gimmrsfy.wedstriden binne op snegn. Kuolbárvráostriden binne op srr?oli''uatbalwedstriden binne op sne in of sne on.. frije forieningl



kenne der dus steat op meitsje, dat se op sneontomlddei
elkoarren ris in keer ynrt farwetter komme to sitten as
se hwat organi-searje , dat bff.ten de gewbane deistige wed-
strlden falt. Soe it nou net mooilik weze om mei it yn-

gean fan L97 4 ek it belang fan in oare foriening foar
eagen to hawwen en net fuortdaliks to sizzen;rrnêr kinne
rvy gjitr rekken mei hál-oe?'r
Ls dat nouris kce, dan komne wy
trcch de tiid en kin it foar de
jier wurde ,

Niei tank foar de plakromte ;

Ien f an dy sportf o:'ienings.
(Korf batclub ,?ed. )
++++++++ ++++++*++ ++++++++++++++++++++ + +++++ +-i -t-+++++ +++ ++

-- last van de rode hono? llven ecn sprinje; plotseling
stoppe n; gegar;ind eerd d e rod e hcnd vliegt d oor--J. S.
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ZlTElrlGVOrlTBiL

lit voetbalseizoen zijn wij gestart, voor het eerst, met
ecn zaterclag scniorcn elf tal.
De eerste wedstrljd werd al- een week vocr de a€invang vàn
cie ccmpetitie gespeeld, i.v,m. de feestea.
ne onzcn rryerden met lief st f5-0 verslagen, uit tegen tser-
likem. it{ocht dit oe f ut e ir uit halen? Het tegendecl is
waarl Jammer genoeg zijn we esn klas te hcog gepla:tst,
tfiààT cr zaL om rlie redcn ock voor geknokt worden orn ztch
te handhaven en oan zelfs volgend seizoen in de n:iddenmoot
mee te draaien" Om dit resultaat 'be kunnen bere iken,
moe st thuis van Nocrdbe rgum gewonnen rryorcictl. Jammer genocE
werd onfortuinlijk met 4-3 verloren., maar m€n is stcrk
van plan deze ui-twedstrijd wel tc winnen.
Intussen werd de z.m" versterkt mct spelers dic vroe6cr
aL eens gcvcetbald hadden. Indicn rvij steeds het sterkste
elftal het veld in sturen ( t ), zuLLen wlj ons stellig
handhaven" Ilta.r ook gcldt de regcl: ieder zaL zo veel- mc-
gelijk voetballen. Hiervocr heeft een ieder begrip en elke
wedstrijd worden cr dertien spelcrs ingczet" Elke wisscl-
speler speelt dan een helft. zo komt ieder dus aan bod.

yn L97 { wol meiclkoar
sport yn Boa.rn in goed



Na grote nederlagen kregen we weer ecn kans op een punt;.
je regenvsF 2.ongeveer 10 !i.in. vocr tiid was cje stand
nog I-1. Een foutieve terugspeclbal kostte ons ecn punt.
Nu terugbllkkend op hct moeili-jke begin is er wel dc-
gelijk vocruitgang te bespucren. De thuiswedstrijden
[ezoigen ons al eén grote schare supportcrs die gol
enthoásiaste onze jongens aanmoedigen. lÍiJ ztJn op de
goedc weg.
Bij deze sBreek ik de wens
err zí jn 14 mannen in L97 4
winningcn!
Dus veel voorspoed en succes tn L97 4.

uit voor aanvoerdcr l.Jelsma
mogelijk nog een paar ovcr-

Ire id er S . I''NOL

+++++++++*******+++++++++++++++++++++++++++ +++++ +++++++

:- ïiij was zo sncl, dat hii 7t_Jn gig-cn zelf genomen
hoèlcschop 1n het vl j.,r'ndelijke doel- kopte " '--J.S'

++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++ +++++++'+l-+++ +-;
VtrN ONZ-!I*PÍllNINGivlEESTERo o' .

Qok <ie penningm€csier werd gevraagd c-en verslagje.tc ma-
ken ter afstuíting van de eerstc hclft van dit seizoen.
Natuurlijk willen we hct eerst over dc financiën hcbben"
De op de"Iu,atste Jaàrvergadering Ecpressntecrde begro-
ting-voor dit seizoen, voldoet volkorien aan de werkelijk
heid op d1t momen$. iiier wordt mes bedocld, cia'b, zoc.Ls
hlet nu staat, aan:het e índe van ciit sci-zoen er geen saldo
zaI ztJn om over nàer huis te schrijven.
l,{edc dáardoor hebben wij geme .:.nd een grotc verloting te
*o"t"r. organlselen, wat"vóor ons Oc nógelijknerd bied t
financie el wat meer armsla.g te krijgcn. \ïii zLJn cr van
overtuigd,. dat ge zien dc huidige resultate i:. de verlo'bing
zonder meeï' zaL sl.gen
In het komcnde sc!.,2óen t74-'75 za'.- e cliier clc contrlbutie
ár"utis"tr omhoog moe'benr aangezlen verhogi-ngcn van alle
onkostenposten átch z,uLl-en doorzetten. Ooli de K.N.V.B.
heert geàeend oe aforacht p9I l1d fors te moeten verho-
g"r. nóor de genoemde contributieveri:oglng en rcgehiiatig
áctiers ;e onïploo1en, zi'lletr we he t pad in de toekomst
wel kunnen recthouden.
Passend in cle recreatieve sfeer van onze riêotschappij,
welke direct gekoppeld is a.'cn a: huidige e conomie, zuL-



len wij met ztn allen, zowel in het privé als in het
verenigingsleven, een veer moeten laten. Ik ben cehter
van lienin6, dat ondanks alle beperkinSeor de bereidheid
om de club draalende te houden, aanwezig zulLen zíyn.
ZeLf heb 1k het gevocl, dat door bepcrking van onzc
actleradius, het ver,leven een nieuwe impuls kan krij-
gen" I{openlijk zaL híer dan uit voortvloeien dat de mo-
gelijkheid om 1n teamverband iets te organiscren grotcr
wordt, zodat we o.a, het financiecl beleid t.av. een
trainer kunnen heyzien. 0ver meer van deze zaken zaL
worden ingegaan op de e,v. ledenvergadering.

le pcnnlng_meester hceft ook bemoeienis nêt de cont.rrrissic
tot uitbreiding sportvclden te Oldeboorn.
0p dit moment is èr julst u/cer cnige aetie gekomcn in de
papicrwinkelrrwaar zetn plan doorheen moet. Hopcnlijk
wordt in de e "v. itaadsve rgadering c.G oà.. besloten, zodat
wc via de Geme:nte en andere instantles stappen kunnen
onderiremcn om oit pl-an af tc rondcn. Duidelijkheidsh.''lvc
moet vcrrceldt worden dab hct centralc complex tussen
Oldcboorn cn "Àkkrum is afgcwezen; cf uit pcn:juiste be-
slissing gewecst is laat ik in het midoen"
Vermeldenswaard is cchter, dat men momenteel op Gcm.
lVerken zeer druk bezig is cte plannen rond te krijgen
voor een nieuw sportcomplex te "Aklirum, aen de lu{elnes-
sloot. lit gehoord en gezLen op (le laatste Sportraad
vergadering. Zo ztet v tuàày, het hemd is nader dan de rok.
0ndanks een Jaav lang inlatieven te ontplooien door de
Commissie , inclusief inbretrg valr een behcorlijk bedrà8t
1s het niet gclukt dc verantvroordelijke mensen bij de
Gemeente net zo walrm te krijgen voor clts plan a1s nen
nu voor het /,krummcr p1.an koeste::'b"
Toch r,vitl cn wi j sporti ef bli jvelr en br j vocrbaat de v.v"
r'/,kkrumil felicitcren me t het uitzicht op een nieuw com-
plex.
3ij een eerder gchoudcn Sportread vergadering over ons
plan, wcrd toen dcor di-verse leden van deze Raad opgo-
merkt, oat wanneer Oldebocrn een nÍeuw complcx kreeg,
d.,ri iitkrum ook.llaar wij als toeschouwers tocn op hobbcn
ge antwcord ; tcon dan ook meer iniatieven. (Iïicrmcdc
Ëcdoclden v'rij de v.v..Akkrum) '
Nu in de iaatste Sportra d vergaderi-ng dit complcx van



iiij had ben
zondcr licht
licht cr nie
crisis..". J

r,kkrum in woord en beel-d werd uitgclegd, heb ik niemand
6ehocrd die zei; accoord, maa: dan Oldeboorn ook een
complexl lviisschien is oan toch die beslissíng juist ge-
weest om een centraol colïiplex te lartcn vervallerl. o o.
}'j-*ar laten we de mocd niet opgeven; wij zijn er van
overtuigd ciat ons plan doorgaat en we zullên als Coratr,is-
sj-e blijven vechten voor deze voor ons broodnodige
uitbreiding.
.L,angs deze weg wil ik u alien, mede íI&.iÍierls cle 'Corur,issic
tot uitbreioing sportveldenfr, cen voorspcedig L974 toe
tc wensen, àLsmede een succesvol resultaat van uw sport-
amtivitciten.

S.VISSEl]

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

bekcuring gekregen; rs avonds gcfietst
en ondanks zLJn verweer dat hii het

t op hao gedaan vanwege de cnergie-
.s.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++i-++++++
VE,ISL.{G VIN I{EI Zde XLI'T/,L

hcbben, kunn:n
t in dezc colïrpe-
vcrloren ên dit

ten c"an cen ande-
re opstelling.
De n,ee ste jongens komen nu geregeld op de trainingen en
cit vooral is ook te merken áá.Jl het grotere ui'[]roudinl;is-
vel:mogen van sommige spelers' De laotste tii vlorCt de
training wel eens overge slagcn, fiaai- dit l.:omt natuurlijk
cl oor he t slechte tcrre in wi:ar' door te veel e lf tallen op
getraind moet worden.
Ín het begin was er oi: de traini-ng ilel cens een wanklank
te hOren romdat er te weiníg.andacht aan de jongens Van
de lage re 

'elftalren v,rerd gcschonkcn door de trainer. IVIcde
dorrclát dit een paar kcer tegen het bestuur is gezcgd,
lverd ait er naoerhand wel icts bcter oF"
Er hecrst eon gocde verstandhouding tussen de jongens
en crit is iets vuat het voctbal natuurlijk volledeg ten
goede komt. Er wordt hicrdoor ook minder rrgepre,atrr on-

Nu wij de helft van de competltie gohac
we vasstell-en ciat het 2de gocd &e edTat,\
titie. ïle hebben nog ffià.àT óón we dstríjd
was misschien wcl ecn beetje mee te wii



der oe wcdstrijoen. rn nu trtàài,hopen crat de tweedc helftvan de compelitic..nct zo goed zar verràpen voor ons alsde eerste hetft. 'n,rannccr Àet wc€r en tcrre in straks we crie ts bcter wordt en de training-*.à. ,àp p].ezie :, wordt be_zoehr', gcloof ik vast dat de tweede hclft nict minde rbehoeft tc wcrden. ïriocht dit hct g;;;i zítrn, dil-ziiten erggï fos perspectievcn 1n bovcnaan de ran,grijst tc konen.Dit is natuurtijk,vooruitropcn gp h9t progrannma, màarmisschicn z'-t ci dan zcifs ócn kànp1orà="Ërp iÁiz'i'-'Jc wachtcn oit natuurlíjk naar rusiig af . itrr is nu cenwintcrstop tot L maart ón o aerna i<unfieÀ we e r rnèti.fdde-lijk we er volop tegen :ran.
Yerder vÍens ik iedereen prettige kerstdagen en een voor_spocdig L9j 4.

Y. BL"/,UÏ'
+++++ +++*****l**++++++++++++++{- -r+++++++++++++++***r* ****

Gehoord; irNe cm nLl r: enstt de l-larti' - waarom nie t
màar éfu cle baasr iï_ld.

dic r:,zie over ill'a.i:dronsil enzoals in 'lngcland , Daar isrr i n,, --':1V il -rL/rt,1J_J_L o o c. J.;f .
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f
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CVtl,tZf OitT V.,.1\ ;E J iUGt v.v.OLtfBOO,tN

B "lp]!gÍi Trainer S. Visser
'!r zijn momenle9f zat n Lj jong:.ns die tot deze groep be_horen" le lccftijd variecri_ván T-10 jaar. ze sleteà nognie! in cornpe titicve rband. Toch is e r"veeJ- animo oni cletratning te volgen.

lilri. ii;:"'Ë"i;Ë,ï;ïl " 
"iï:::; i;:=;:ï,lo*3:il:l: ;:,ï.'Gorredi jk ge togen. en :;a.rrgezíen de tegcnstánoórs -oó[-r+

spelers ter beschikking haaden, r,.'rerdàn beide'rêftallenrrmmar uitgebreld tot L4r llet wcid cen groot 
"u"c.*.le ve chtlust :_+ h"t-gocde spcl werd bàloonO met ,cen 5_0overwinning: Niet sle cht Oaófrten wi j .

C.a zo door jongenst t

l-]Vc,!pegl tralners; p.Hoekstra en J.de Jong.
loor de groep van 24./,-welpen uit ie breidcn met 4 B_welpen, hcbbcn wc 2 elftalien kunnen formcren." Zodoence



kunncn ze allemaal aan hu.n trckken komen. De resulta-
ien zijn tot nog toe bevredigcno -te noemcn. De trainin-
gár, *oidott over hct algemeen-goed gevolgt, ook al door
A; steltingname; wie tiaint oie speclt !

C-jun. Trainerl Yl.Huisman; ass' Jan de Jong'

Ook hicr over he .i; algeme cn sen goed be zochte training.
iiàilË"-FI;iá*"" is ei dan ook iá ge slaagd mct- zii:, elf-
;;í;;;" goedu p"ástatles te zorgón, Toch ontbreekt het
àón,*i*n slelcrs'nog wel cens .,ah voldoende inzct, .dach-
;;;-;ïj. lï"t ve aL ínzet op hct vetd, màar ook op de trai
ttirg, ái"n ur1" 3"fiió tochivvcl bii de cerste drie e indi-gen'

B-j-ug. Traincr B.ue Vri-es'
Onee B-iun. aiin nog maar 3 keer 1n het veld Scwegst' Ze

hebben áie ruii"het áaxium áantal punten gg!??ld1 6"

Maar jongens, dJ compctitie is nog Lang' Sfiif daarom

ËóàO áooi trainen en dan zullen de resultaten nict uit-
blijven
n-i un. 'lraine rs; Iioof otr ' /'1t cn Il "]Íagcnaer'
le resultaten van lJ zIJn tot nu tor goeo; 9 punten uit
l-*éà=t"ijden. Tóch r]-láen e r vele problemen in en on3

dit elf tal. i"t overheirel-en van 2 spelers h3'a3 -hct b -

cc1,s,Ëo erftai.; e en lelijke knieblessure van I speler
en het beOant<àn van Z spóIers, he ef! e r" toc gelgid dat
lJi momenteel- 

-Àn*" l0 spàlers Écsc5ikt. Cok he t feit dat
íl; ;"á stecds-ge ot .tt"i" lcider he ef t draagt hi-crtoc bii"
Toch zaL de J.C. in cle koriende vri-nterperioce voor juilie
proberen .urr'opl.ssing te- vinoen. BIíif daa::otn de trs:--
àingott volgen àie vcri iullie geldenl-st;Ï ju poëit"if op tegenover d.c crubo --.,* ^- 1..i.: Á^
I(om met u,r"rio"f u iroff eaen en/of sugges1ie s bij oe be-
stuurdc.lts, zodat wè na de wintei'stcp weer met frj sse moed

kunnen be gi-nnen " W.V-rIENSTR.,,

+++++++++++++++++++-F+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

--Voornensendieerdegewoontevanmakenzeey]'aat
nàar teo .ii gaan hebben wij de volSende r'a"c,dl

verstel voor uzelf de jaarwissellng-op 02'00 llLl'r'
rinders i.s het zo gewoon' " ' 'J 'S
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-Er werd mij gevraafd om een stukje over het 3de te
sch::i jven" llet moest iets worden ove r c e bele venisSeII
van dè afgelopcn wedstrijden. /,angezten oat ik pas
laat al-s leider ben aangesteld, kan ik hierwan weinig
vertellen. Ook cie stancl is mij'nj-et bck:nd. (ff s we
nog ruimte over hebben publiceren wij deze in dit no.,
ancJers in het e.v" í1o. r?ed. )
1,Vcl heb ik horen ver"tellen dat wij er nog nooit zo
voor hebben gestaan als nu en dat op dc helft van de
competitie !
ne stemning is net als in anocre jaren opperbesst.
Ook de Lnzet kan nie t bcter en over ttafzeEgersl hcb
ik tot op llecicn Ceen klagen"
Jls leiclèr $eb iÉ cchter éé,n verzoek;
l,/illen jullic bij slecht weer, hotz:-s zaterdagrs. of
zondag'á, even in he t kastje bii J.Sethleher:r kijken
of de-wedstrijd dcorgaat? Door drukke werkzaamhcdcn
thuis kan ik geen tfj{ vrijniakcn om cen ieder persoon-
lijk af te z"g€en" Leden van bulten 0ldeboorn worden
wei be.r"icht. Dit voorkomt telcurstellingcn en boze .ge-
zlchten, zowel van mij als van iullie!
Tot slot nog oit;
Ik vrens jullie allen gezellige kcrstdagen en een voor-
spocdte ig7+, EN v:r1,-succrs rN FtritzÏER rN illr 3Dx!

B.'UK]] DE L3EUlV

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
tlET l'ÍET., fN l,tÏE V/N Dr r0T0. . . "

Het g 'at slecht rnet de voctbaltoto.
la.t ís een strop voor de club, want de inkomsten zak-
ken hiermee g.eweldlg en dat is jammer,.
Hierin kan wèl veranciering in komcn als er maaÍ'meer
hulp komt van de leden en ik denk hierbij vooral aà(I
de jongeren.
illáen als wij allemae.I onze schouders onder gaan zet--
ten dan kan dé club cr financieel er alleen maar betcr
va.n word en.
Hopende op aller medewerki. ng C.vanIï/,iilEV-1LD



p.s. í11_e leden prettige kerstdagen en een goede jaar-
wisseling toegewênst.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++**-t******

T0T SL,OT ; ONZE "Vir.l'I'Eli/'NgN'r

"tan mij het verzaekom in vogelvlucht de afgelopen compe-
titie nog eens 'rdoor te tichtellrr. Ik zaL proberen een t1p
,pt de sÏuier te lichten van de grote eenheid in ons elf-
tal.
ld;t de (gondet)f eesten nog vers in ons. geheugen, letter-
ii;f. ro*Ëf ats'flguurlijk:., moesten. wij op 9e eerste
*èáut"ijddag al tégen nieu goy! ]._!" ^zagen het echt niet
zo zittón, doch woÀnen met liefst 10-21
iegrijperí5t< wil6en ze aL1emaal mee naar \larga, want er
*uid ;i geáproken over een kampioenschap...Maar o. wee; wat
;;tiu orï hàel la11ders uit; een 9-1 nederLaag r,ras het rc-
àuttaat.. \rïe waren gelijk weer wakker!
láï" áur" uitslag zágen-wij het niet meer zo zítten, doch
door een paar ovérwinningen op gerenoneerde te.qenstanders
ging het we er van een rtlet'en dakjerr',
ilie-sche tst echtet onze verbazing dat wii plots van voer-
iuig moesten veranderen i.VoIIi. met de schaarste van ben-
zine? loor elk op tiiq a.jfr te zcggen stonden wlj dan op

à>_tS._tg73 aangetreOén om de tocht te volbrengen naar Nii-
ió"t" wáaí Oe ibl*o*" jongensrr al kLaar stonoen om ztch
te wrcken voor de eerclór in 0ldeboorn geleden nederLaag'
ivlaar wie daat anders over dachten wat-en wel de spelers
lan ons 4de, die, gestoken in het nieuwe clubteneut en

.4esterkt doór-de'vé}e sneeuvv-en hagelbulen, recht op de
ovenvinning af stevenden, L-4.
Cn verder rndar niet meer uit te weíOen ove:: de terugreis,
,vou ik gaarne elndigen, llet db wons oin zo door te &aan,
on alie dames van dó vèteranen en verder alle sport-
vriende een prettige kerstdagen toe te wensen en eeri ge-
lukkig nieuw j ítrzt t

leider va,n het 4der
D. REiT$llllt

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

(ge hadden nog wat meer copy- helaas moet dat blijven'liggen voor Èet volgende krantje 'ted. )


