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Á3SI,grlrNG S'EIZ0EN r?3 - t74"

Dit zal wel het laatste clubblaadje rran dlt seizoen zljn,
Een seizoen, dat, wat de sportieve successen betreft, voor
de v.v. Oldeboorn weiniS hoogtepunten heeft gebracht.
Het le elftal kon zlch, mede dank zíi de Sweach, handhaven
in de 4de klas K.N.V.B., wat oB zich toch wel een felici-
tati,e waard is. lïant als eenmaal detrafdaling[ naar de Ia-
gere reglonnen is begonnen, valt hqt besList niet mee om
het verloren terreln spoedig weer te veroveren. Een voor-
beeld hiervan kunnen we zien bij onze buren in Nij-Beets:
dit seízoen gedegradeerd naar de 2de klas F.V.B. De animo
wordt dan nog geringer voor aIles, waar het nu .vaak ook al
bedroevend mee is gesteld.
Het 2de heeft g€en kans gezlen ka.nploen te word.en ln hun
afdel1ng, al hebben ze lang meegedraaid in de top. ?och
kunnen deze jongens wel terug zíen, op een redelijk verlo-
pen seizoen dachten wíj.
HetzeLfde geldt voor het 3de en 4de.el-ftal. ïooral het 3de
had in jarén niet zoveel iesultaat (punten) geboekt als
dlt jaar.
De zm-pJ.oeg ls gedegradeerd naar de 4de kl-as. .Achteraf ge-
zien was het nÍsschien verstandiger geweest om direst maar
1n deze klas te starten- de nederlagen waren in. het begin
nogal aan de grote kant. Maar hun laatste wedstrijden waren
al veel beter dan de eerstenrhetgeen perspectief bledt voor
het nieuwe sei.zoen.
ne danes tenslotte handhaafden zíeh redelijkr betgeen wij
een goed resuLtaat vinden, teneer het aantal speelsters
nou ook niet bepaald denderend is.
Tanaf deze plaats willen we al1en die regelnatig voor copy
zorgden harteliik dank zeggen en lYe hopen dat le<iereen
dat ook weer het nieBwe seizoen zal willen doen.

Mr

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

SIIIETIEBUORiMN 12

VJïN DE BESTUURSIJIFEI, :

"A3GEMENE J Á }rf, IJKSE lgDENl,:EReÁtf itïNG
van dê v.vr OI,DEBOORN l!_jggt_g:g.



aanvÊins 29.00 rur. i+ ONS_HUIS - . j.

.A,GENDJ 2

1. OFENING 
, 

'

2. NOIUITEN .

3. Jiillivh{sl*G

4. INGEKOMSN STUKIGN

5. &. FIN"ANCïEAL VERSLJG
b. iiTPPOitT K.ASCOMNITSSÏE
C . BENOEMING NIEU.Ii/E K.ASCOi;fi4ISSÏE
d. TOTO VERSL]IG
ê. CONTI]ISUTIE VEIil;OGING

6. VE;ISLTG .iNdCICOM;IISSTE

7 . VERSLÁG ,iED' C'-tUBBL/in

B. P A U Z E

9. DIVETiSEN;
à. UïTiIEIKING 8]JKER
b. TTl.AINING

10. VEIiKIEZING JEUGTCOI\4IvI. LETEN

11. \TEiIKIEZING I,EIDENS

L2. VERKIEZïNG SESTUU1ie

S. ICNOL (nlet herkiesbaar)
J. I{il.A.AN (niet herkiesbaar)
J,v,. KjLSBEEK (t<andiOaat bestuur)
Tegenkandidaten bij sêcr. i-nleveren

L3. RONDVR.A/,G

L4. SÏ,UITING

TOETTCHTING:

.411e leden V/IN.{F 18 jaar wordèn verwacht;
fegenkand.' kan'nreri tot 4 juni ê.sr lnleveren bij



secr. S. KNOI. Ingekomen stukken ê.d. *o"O"r'runiet meer geaccepteerd en zítrn derhal_ve dan ook
belang meer na die datum ( + ;uni à.s.)
KOiVIT .4II,EN KOi\Ï T .qiIEN KO

deze datum
van geen

MT "AÏJ],E}I

bekerronde.
krijgen trai-

L97 4.
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Voor de competi-tie ,74-t7j zijn de. volgende elftallen lnge
schrevcn r

1 sên. elftal zondagcomp, K.N.V.B,
3 tt lr ft F.v.B." l- il rL zaterdagcp. rr

I ./,- j un. $ zondagcornp. tt

I B- rr rr zaterdagcp. rl

]-c_il tr il tl

. I dames ll -i' rr - ir

2 "A-welpen rr rr

Verder J-, B-r eh C-jun. in bekerronde
I-let eerste elftal i(-N.Y.B- komt automatisch in
nlng en enkele vriendschgppel]jke w-edstr:ijd.eà.
!e nieuwe comp. begint op 3l augustus en.l september
De bekerwedstrijde jun. begint op Z+ aug.&.s.

*******++++

IGU'i]NGEN

ne Bond schrijft voor dat iedereen moet,worden gekeurd.
llit ontbreekt- er_ bij ordeboorrà ncgal aan. lls wïj 

^àn krrn-
nen tonen dat elk lid meewerkt door rf 6r.--,te beialen aan
de secr. S.Kr:.o}, ls. Níewoldstr. 7, bldóbocrn, dan is de
bond soepel ge{?eg deze spelers te laten spelen.
vo,o.n diegenen dle niet vóór l- augustus betàald heeft, wordt
ook_geen keuring a,ngevrac*gd. Bovendien weigert het Ëestuur
!? I aug. betaling van nalatige leden. Hetzéttoe geldt voor
diegenen di-e na l aug. hu4 pasf-oto's inleveren daár hun oudeidentiteit"skaart ís verf ó1ieà. (r,Vel van nieuwe leden).
KEUitING SYOO nS CH;tf FTEN 3

Beneden 20 jaar om de drie jaar voor de keuring



20-30 Jaar om de 5 jaar
30-40 ll rr ,, 3 rr

40 en ouder elk Jaat

VgOn. lE IGUiIING (keuring zo spoedig nogelijk aanvragen)l

ï/.Nijdaln; d.Valk; J.Veld i J.Ziilstra; F. J.v/d lÏouoe; I.
Herr-nringa; K.Wiersma; O.Schriemer; T'Maaren; !'landbetgen;p::Ëd;b;"g; (J.t.sríaat) Ivi.Ve er1rnanp -D.VaIk; H.T. de Vrles;
l,.v/a l,ieutén. (.1,1-Ien reeds betaald ) '
,u/iMEg I

J .Zwanenburgl T.0Osterhof ; J.Jeening,a; I/,Jel-smg-{-eeninga;
Í.:;;GÀ;; rïirurrrstral F.ï/at zema; J.Nieuwland a I{.Hoekstra
I.Vartena; S.Kerkst ra-Kraanl J.Venema; Y'.v/d, Vlugt (f ) .

J-VEIPEN 3TOEK0I,ISTrGE r,EtEN i1!{ NIEUi'/E

SENIO;ïEN],trDEN i'iTE3 BSUAT HET IS S

T.de Groot; G.Herema;o-tifouda; J.Kroes; 1.v.Veen; S.de
rloos; lï.Numan; J.Stuiver; J.de Boer; M.Jelsmal IVI"Jansma;

G.Yisser; P'YPma"
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H..Akkerman;C.deBoer;H.Dijkstra;-9.il.?"develd;S.Jager;
ni.S"i.ofteni H.de Jongi .i.tlotsbeek; M.Kleefstra; B.qe
ï;;;;;-i."/o r'nàulen;-H.Níetiwlanci ; H' e I{' en I' Poepjes;
s..toclónourg; ï/.Rodenburgl J.[eunissenl T.Jelsma;
J.TichgeLaar;Ir.Visser; J' li/agenaar'

JEUGD. - (BqT{+rNGJr-ri HUN Ï-,EIrnii)

P.Íltena1 3.Bies1 H.Bruinsma; J,'B'Iiaspels; B"v'lle':1;
J.Huisman; \,ï.v.Kalsbeek; i{'J ;v/a {"19L?; i"UÏul-der;
l.tl*u.t;.A.Oosterhof;C'Otter;'?'Veldstra;V'Visser'
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P/ISFOTO ' S INT,JIVEI?EN- lqOR T}TNTITEITSKi.4IiT .VEIiNIEU!ïING;

B.de Vries; B.0osterba.ag; H.::i jkstra (5r); E,v/ó, Meulen;



S.Teunlssen, W. de rloos; J.de Jongl li..Veenstra; I'Nij-
holt; Joh. de Jong; R.Veldstra; H'J.v/d,I{tteke", l.Mulder
J.Huísman; .l.r.HaËpel; .A.0osterhof i P.v/d Meeri H.v/d

. Krieke; P.Tysma; Ph. !i jkstra; F.Bangma; Vl.v.K?lsbeek;
Jetse Dijkstra; U.dd Vries; 1,eo Veldi 1:olke Skkerman;
T.Keuning

H3[ BItSTUUT1
..
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IIET SEIN ST/r,nT 0P GAOEN

!e tijd van het leven tussen^ hoop en vrees voor allent
áiu nóiane hebben bii toto èn tótto is voorbii t

le Ministár van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
';lerk heeft, mede de Staatssecretarissen van Justitie en
van Economische Zaken, het sein voor de vernieuwde toto
en de lotto op groen gezet. Qnvoorziene omstandigheden
voorbehcudenr-zÉlien beide kansspolen op 1 september' à.S
van start g&&rl. ,

SPEil,l'I 0 GEi I J KFIEIEN t

1. T0T0

ào weekformulieren rcet L2 kolommen
b. weeksysteemform. roet max. 96 kol.'

met 3"prijsklassen en geen premies zoals bij de hui-
dige toto

2, L0TT0

à. weekformulieren.-met L2 kolommen
b. maandformulleran met L2 tt (voor 4 of 5 trek-

kingen, afhankelijk van het a'-ntal zondagen il d."
otroid)'met 5 prljéklassen en geen premies zoals bij
de huidige toto.

Iiet forma:t van alie forrnulieren is gelijk aern het be-
sta".nde totoformulier. le zegels zullen in I waarden
ter beschikking kosien.

VERV.l,Ll-,IN n

&. de verplichte registratie van deelnemers



r-
bt'het stellen van een maxiLun'àan
g: de beperking dat per oeelnemerlier mag worden ingeleverd.

de ihzetten
slechts één fonru-

'E sPO.ir KxN' \Í/Ír EN ztriL vooit LT}HZELF zolrcENr t

]Je toto-comrc. C.v.Hardeveld.
++ ++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++++++++++ ++++

ErNlsriN;EN corvrpr '73-17 4 (niigewerkt t/n L mel)

PUPTI-EN i:
de Sweach
l/i spolia
0l-d ebo ofll*
Tijnj e
.4kkrum
f rnsum
Oerterp
ONF
lange zwaag

Berlikum
Stormvogels
lfwarden zm
Hardegarijp 3
CVO 2
Phileon 2
scv 4
OI'EBOOIiN ZNI
Noordbergum 3

G./IVC 2C
de Sweach
0L!8300,]N
Gorredijk

Haulerw. Boys L6_ZgG,iVC : L6_zz
Bergum 2 L6-àí
Ot]V I 4-l R

cie Sweach z í;-íí
Ol_deboorn 2 15_11
BCV 2 t_4_10Gorredijk:2 ï5_ g

____:1.e Bovs

B-JUN. g

Jubbega 2B t0_16
langezwaag 9-I30ttx300i?lf 10_13
Blesse 2B l_O_ 6
Ol_dehottpade 28 lO- 6
Htr/'.Boys jB 9- 4

ONT
\ilarga
itottevalle
ïrnsum

13-r5
L4-LL
14-10
13- o

L6-29
L6-23
16-18
13-1 6
L4-L7
15-15
15-13
'1 tr 

^J-)- +
16- 2

t

i

r

L3-2,
.11-23
14-18
T5-L5
Lz-I4
r1-L2
14-10
14- 313: 2

tre volgende standen zLjn bijgewerkt t/n B mei:
JUN. C. n

L4-23
L4_T7
13-16
t3-16



DAMESVOtrTBJItr C

He erenveen
Griffioen
lijnje
G"AVC
0ï,lEB00RN
Jubbega
Boyl
Blue Boys

sEN. 'ZONtJg;

G.AVC 3
Jubbega 4
Irnsum 2
OltlXBo0IïN 2
lffarga 2
lïolwega 3
Jkkrum 2
Gorredijk 3
Heerenveen 5

L4-25
L4-2L
13-1?
14-14
L3-L2
14-10
l-4- I
L4- 3

L6-?5
L6-22
16-18
16-18
16-13
L5-T2
L5-I2
L5-12
15- 8

JUN. .4 r

de Sweach
.Akkrur'
OI,DXBO0ItN
\''1arga
Tijnj e
Langezwaa,g
Ble sse
Read Swart
Mil-dan

Bergum 4
Friesland 7
0L,DEBOOrW 4
\ilarga 4
lYispolia 2
clvc 4
ornxBooRN 3
Blue Boys 3
.Akkrtrm 3
Nieator I

L5-26
LF.L9
13-18
L4-L7
13j15
L1-L4
14-11
14- 3iL5- 3

L7 -29
L6-27
16-18
T7-I7
16-16
1l-13
16-13
I7 -L2
15-10
L7- 5

,:J
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TOT ST.,OT NOG V/"ÀT OU'E VEITSLJGEN

(met verontschuldiglngen voor dlegenen van wi-e eens een
verslagje niet is geplaatst om technj-sehe redenen 1s
dat softs - helaas - o.nmogelijk. red.)

TIJNJE ' _Qr;moOi?N (n/,MEg,)

''-'''..:Daar we de vorige keer met 3-0 van:Ti.jnje verloren hadden
gingen we toch met goede moed weg'ondat we de laatste .,

wedstrijden goede resultaten geboqkt hadden.



-

Maar eerst was er een auto te weinig en moesten er een .'

paar op de brommer. lfle yv&ren net l0 ttlan'
iiln;e-beg.on..met de aftrap en dlrekt de eerste aanval
waá het iraak door een nlsverstand ín onze verdedlgingr
0-r.
Na ongeveer 1O:nin. &o€st Janske Nieuwland geblesseerd
aan de knie het veld verlaten en zo moesten we verder
&et negen man. loor goed te verdedigen was het net de
rust nog I-0,
Na een kopje thee ging het eenst goed na.a? na ca. êêfI
kwartier spelen was het 0-2 vsor een wat sterker Tijnje.
De eindstand was 0-J voor Dlinie in een nogail'hard
duel.
En zo besloten wij
strijd.

de competítie met een natige wed-

TI|ÍSICE O9.STEiitsroI'

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

. N00nD3E&GUM - oIDEBOOnN w[

. We waren er met veel inzet heen Segaa[L om te winnen
maar na l0 nin. spelen was het al 1-0 voor N.-Bergun.
lVe noesten winnen of geJ.likspelen om degradatle te
voorkomen, want N.3. had I punt achterstand oB o!s.
-Na 20 nin. was het aL 2'-! 0 maar die goal werd afge-
keurd wegens buitenspel. De scheldsrechter zag niet
oB overtredingen.
tn Oe 2de helft was N'8. sterker dan orIS. De achter-
hoede llet wel eens een steekje vallen. V{e hadden
genoeg kansen on te scoren naar i-edereen trapte over
óe bal heen. Tenslotte werd het 3-1' Het was een
sLechte wedstrijd voor orls. De enige goal voor ons
werd gescoord door M.Hofstra.

N.N. ?

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

IWEE P/,ÁR VOETts/,IJSCHOEIIEN 1E K00P
naat6en?.2.g.&.ÍIr

JOïJJE v,/a rArAI(E ' OOS[EnBoonN'

oldeboorn' 
**f*======+++++


